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MENSAGEM PARA A VIGÍLIA DE ORAÇÃO NA CIDADE DE LAVRAS, MG, BRASIL,
TRANSMITIDA POR MARIA, RAINHA DA PAZ À VIDENTE IRMÃ LUCÍA

Amados filhos:
Louvado seja sempre Nosso Senhor Jesus Cristo.
Com Júbilo infinito, Meu Coração desce hoje a esta Terra, para abençoar e consagrar esta cidade.
Trago entre Minhas mãos os méritos infinitos para a conversão do coração e do espírito. Venho
como a Senhora de todas as Graças, para que as Graças que o Senhor envia dos Céus estejam
presentes em suas vidas.
Filhos Meus, como Mãe e Rainha da Paz, espero que Minha Paz reine e viva em seus corações,
porque através Dela encontrarão a pureza e a força para seguir o Meu Caminho rumo ao Paraíso.
Amados filhos, para ter mérito para ingressar em Meu Reino, devem converter seus corações e suas
vidas. Isso alcançarão através da mansidão, da pureza, da sinceridade e da simplicidade.
Não importa ao Senhor os pecados que cometeram em vida, se hoje colocam todos eles aos Meus
pés, porque Eu Sou a portadora do Perdão de Deus e oferto este Perdão ao Mundo.
Como Mensageira do Senhor, da mesma forma que lhes falou João Batista, hoje Eu lhes digo:
arrependam-se. Arrependam-se pelos erros da vida, pelos enganos e pelas omissões. Arrependamse pelo bem que não fizeram e permitam que Meu Coração renove suas vidas.
Como Rainha do Céu e da Terra, o Senhor Me concedeu o Poder de liberar os seus corações de
todas as faltas, de limpá-los de toda mancha criada pelas experiências que viveram no Mundo. É
apenas necessário que confiem no Poder de Minha intervenção e aceitem a conversão de suas
vidas, para que, dessa forma, sejam Meus fiéis soldados Marianos.
Como Mãe de seus pequenos corações, abro Meus braços para receber seus espíritos, para perdoálos e amá-los sempre.
Quero preparar suas vidas para receber Nosso Senhor, o Redentor do Mundo, que virá em corpo e
alma para despertar as criaturas.
É por isso, filhos Meus, que o Senhor Me deu o Poder e a Misericórdia, para limpar as suas almas,
para perdoar as suas dívidas para com o Senhor, desde que estejam dispostos a viver uma nova vida.
Esta nova vida para a qual os estou preparando, é uma vida de pacificação, de conversão e de
comunhão com Meu Filho Jesus. Não lhes prometo que estarão livres do sofrimento dentro desse
caminho, mas, sim, lhes digo que, através do sofrimento de suas vidas, muitas almas serão
liberadas da escuridão em que vivem.
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A esta cidade de Lavras, convido hoje a consagrar-se ao Coração da Bem-Aventurada Virgem
Maria, através de uma vida de oração e de oferta permanente a Deus, deixando a cargo do Senhor a
direção de suas vidas.
Agradeço-lhes desde já, porque vejo que muitos respondem ao Meu Chamado e outros tantos
corações estão se abrindo para conhecer o Meu Coração de Mãe.
Venham a Mim os que buscam a Paz, Eu lhes dou a Paz do Senhor.
Agradeço a todos os Meus filhos de Lavras por Me abrirem a porta do coração.
Maria, Rainha da Paz

