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MENSAGEM PARA A APARIÇÃO NO CENTRO MARIANO DE AURORA, TRANSMITIDA PELA
SANTÍSSIMA MÃE DO SOL, A VIRGEM MARIA, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Eu Sou a Mãe do Sol, porque Sou Aquela que dá a vida às criaturas do mundo.
Sou a Mãe do Sol, porque Sou Aquela que nasce a cada dia, amanhecendo na vida dos que viviam
na escuridão.
Eu Sou a Mãe do Sol, porque Sou Aquela que se esconde por detrás das tempestades e provações
de Meus filhos, aguardando que possam viver o seu aprendizado, para outra vez trazer-lhes o calor
às suas vidas.
Eu Sou a Luz que ilumina o mundo.
Sou o anúncio de um novo ciclo.
Sou a manifestação de um novo tempo, porque de Meu ventre provêm os arquétipos Divinos da
Criação.
Eu Sou o Coração Materno de Deus, enviado ao mundo para fazer renascer os que estão morrendo
em vida, para ressuscitar os que se entregaram à morte do espírito provocada por este mundo.
Agora lhes perguntarei:
Quem abrirá as portas e janelas da morada interior, para deixar ingressar a Minha Luz?
Quem velará por um maior tempo de Paz, para aguardar com amor a chegada do Rei Universal?
Quem suportará o medo, para ver-se diante do Divino e do inusitado em suas vidas?
Quem sustentará o espírito, ao ver cair no solo as estruturas da vida material?
Quem quererá renascer à Luz do Sol de um novo dia?
Quem se deixará elevar e cruzará os portais de um novo tempo?
Filhos Meus, Minhas palavras já não são apenas letras escritas em um papel ou sons que se
dissipam no infinito. Meu Verbo transformou as suas vidas e seus corações e segue realizando
verdadeiros milagres pelo mundo. Mas hoje venho dizer-lhes que o Poder de Minhas manifestações
ainda está para começar, porque venho a pedido de Deus, para dissolver as camadas de ilusão da
vida material e trazer à luz dos olhos dos homens toda a vida do espírito, que não foram capazes de
encontrar durante toda a sua existência.
Falo aos que Me escutam e também aos que jamais Me conheceram, porque estes buscarão e
encontrarão em Minhas palavras, escritas no passado, todos os acontecimentos que viverão no
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presente.
Meu Verbo ecoará por todos os rincões deste mundo; de norte a sul e de leste a oeste Me
reconhecerão. Reconhecerão todos os Mensageiros Divinos, porque em seus corações receberão as
confirmações que dissolverão as dúvidas e não deixarão que divague a mente, porque grande será a
força Divina que pulsará nos corações dos homens.
Hoje venho como Mãe do Sol, porque encontro no mundo abismos e desesperos nos corações dos
homens. Vejo escuridão e falta de Fé e, a pedido do Senhor, visto-me de Sua Luz Eterna e Infinita.
Como um farol, indico ao mundo o caminho para o porto mais seguro destes tempos e de todos os
tempos vindouros. É o Coração de Cristo, vivo e manifestado em cada interior.
Filhos Meus, quero agradecer-lhes por escutarem Meu Chamado em todos os espaços deste mundo
e peço-lhes que difundam Minhas palavras e as levem a todos os que Delas necessitam, para sair da
ignorância em que vivem.
Chegará o dia em que unirei todas as Minhas manifestações do mundo e multiplicarei a Fé dos que
hoje confiam em Meu Coração. Serão um único exército de Luz, caminhando em direção ao Meu
Reino.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu Chamado.
Maria, Mãe do Sol

