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MENSAGEM PARA A APARIÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO, BRASIL, TRANSMITIDA POR
MARIA, A MÃE UNIVERSAL, À MADRE SHIMANI

Amados filhos,
Do Coração de Deus brota um raio de luz que chega, por meio de Meu Imaculado Coração, a todos
os filhos desta Terra.
Da Mente de Deus surge um canal de luz por onde a Unidade Perfeita ingressa, por meio de Minha
Imaculada Pureza, nas mentes de todas as criaturas.
Mediante Meus raios de Amor, os que o Pai verte sobre Minha Consciência Universal, desce sobre
todos os filhos do Altíssimo esse amor alcançado na Cruz pelo Primogênito, amor que nós vivemos
no universo celestial.
Por isso, Meus amados, hoje desço sobre esta cidade, para trazer às almas de todos os peregrinos
essa essência primordial do Amor Divino, que fortalecerá seus espíritos para os tempos que virão.
Estava escrito que a mulher vestida de sol chegaria até vocês, trazendo a boa-nova do retorno do
Redentor a suas vidas. Primeiro, a seus corações e depois em Glória, alma, corpo e Divindade.
E por isso estou aqui, Meus amados filhos, para cumprir com as promessas que o Céu, por meio de
seus mensageiros, fez à humanidade.
E quando ela não conseguir mais sofrer, quando o desalento houver esgotado as almas, o amor de
Meu Filho os cobrirá de esperança e paz. Quando Ele retornar, lavará todas as faltas deste mundo e
tudo será como um campo de trigo a ponto de ser colhido, pleno da luz do sol, maduro, pronto para
receber as bênçãos de Deus.
Venho arar a terra, plantar as sementes com Minhas mãos de Mãe Corredentora; venho dar água
pura à terra, para que abrace a semente que depositamos em seus corações e essa se converta em
uma espiga dourada e erguida ao Alto, buscando sempre a luz do sol.
E quando chegar o dia da Grande Colheita, quando as espigas forem levadas aos pés do Criador,
Meu Filho carregará com Seus fortes braços essas espigas de luz que são todos os seus seres e
oferecerá ao Pai como presente de amor.
Por isso estou aqui, queridos Meus, para que suas almas possam estar entre as espigas que Meu
Filho carregará com tanta alegria até os pés de Deus.
Permitam-Me, Meus queridos, que, com Minhas mãos puras, acaricie seus corações e espíritos e
assim seus seres se convertam em elevadas espigas douradas, que esperam o bendito dia em que o
Agricultor Divino virá recolhê-las e levá-las a seu verdadeiro destino, o Coração de Deus.

Associação Maria
Mensagem da Virgem Maria

Voz e Eco dos Mensageiros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

Hoje, nesta cidade, deixarei a terra arada e abençoada, para que muitas sementes repousem sobre
ela e a chuva da oração as faça germinar, esperando que cresçam, se elevem e aguardem o Redentor.
Queridos filhos de Sorocaba, Meu amor por todos vocês é infinito. Permitam que Eu possa entregálo a vocês, para que os ajude a estarem sempre olhando para o Alto.
Amo-os e os abençoo.
Agradeço por confiarem em Meus cuidados, que lhes ofereço com todo Meu Amor Maternal.
Maria, sua Mãe e Lavradora das almas

