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Sábado, 30 de março de 2013
MENSAGEM SEMANAL RECEBIDA NO CENTRO MARIANO DE FIGUEIRA, TRANSMITIDA PELA
SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA, RAINHA DA PAZ À VIDENTE IRMÃ LUCÍA

Queridos filhos:
Hoje Meu Coração os abençoa a lhes agradece por haverem estado perpetuamente unidos ao Meu
Filho Jesus, ainda que não hajam percebido.
Meus amados, Meu Coração vem para entregar-lhes um sinal de Redenção e de Consagração ao
Coração Santíssimo de Deus. Porque este é o momento de se fazer a verdadeira oferta da vida.
Estou entre vocês para ensiná-los a viver sob a Lei Primeira do Universo, que é o Amor, este Amor
que Meu Filho depositou no Mundo e que dia a dia tenta despertar em seus corações.
Venho apresentar-lhes um Amor que nasce do sacrifício e da entrega. Um Amor que é
desconhecido para muitos, porque deve ser despertado no caos, na miséria, no desespero. Um
Amor que nasce nos corações mansos, mesmo quando estão diante da maldade, da injustiça, do
esquecimento e do sofrimento.
Este Amor que lhes ofereço não nasce apenas da beleza, não desperta o prazer nem o apego. Esse
Amor brota sob qualquer circunstância e deve ser entregue ao mais fraco, ao mais pobre e ao mais
rico. Devem ser amados por esse Amor os que se empenham em viver a Vontade do Senhor e os
que se emprenham em não vivê-la.
Quero demonstrar-lhes com a Minha vinda à Terra que Meu Coração chega para os que Me buscam
e para os que não Me buscam. Que o Senhor Me envia para aqueles que Me abrem a porta e para
aqueles que Me fecham a porta.
O Senhor Me ensinou que, onde houver uma porta fechada, devo esperar do lado de fora, com
profundo Amor e paciência, sabendo que está em Seus Planos que todas as portas se abrirão. Que o
Coração mais frio se aquecerá, porque na presença de Meu Filho, que ressurgirá, nada ficará sem
ser contemplado. Não haverá sofrimento que não seja acalmado, não haverá filho sem colo, nem
mãe sem consolo.
Quero com isso ensinar-lhes a Amar como o Senhor Me ensinou. Quero despertar este Amor que
Jesus plantou na Terra e que ficou adormecido em seus corações.
Se querem encontrar um caminho seguro, filhos Meus, apenas Amem, Amem do profundo de seus
corações, amem sem distinções, sem apego e sem separatividade. Amem sem preferências e amem
simplesmente. Porque, assim, o que hoje está fechado se abrirá, o que está frio se aquecerá e o que
está morto viverá. Essa é a Lei de Meu Filho. E essa é a única coisa que posso oferecer-lhes neste
tempo.
Tudo o que buscam, encontrarão através do Amor. Todos os caminhos que seguem, terminarão
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Nele. Porque este Amor do qual hoje lhes falo e o qual hoje lhes oferto, é o início e o fim. É a porta
de entrada, é o caminho a ser percorrido e é a finalidade da existência de cada um de seus corações.
Convido-os ao despertar.
Agradeço-lhes eternamente por Me abrirem neste dia o Coração.
Maria, Sua Mãe e Rainha da Paz

