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Quinta-feira, 13 de novembro de 2014
MENSAGEM PARA A APARIÇÃO NA CIDADE DE ROSÁRIO, SANTA FÉ, ARGENTINA,
TRANSMITIDA POR MARIA DESATADORA DE NÓS, NO CENTRO MARIANO DE FIGUEIRA, À
VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Eu Sou a Santa Virgem desatadora de nós, que chega às suas vidas para libertá-las de todo mal.
Eu Sou sua Santa Mãe Universal, a que os acolhe sob o Seu manto universal de Paz, para que os
assédios do inimigo não os retire do caminho em que Deus os colocou.
Filhos Meus, olho para o mundo e vejo que muitos ainda dormem na ilusão da vida material; outros
pensam estar despertos, mas ainda estão envolvidos pelos enganos do inimigo e no profundo
cultivam os desejos das realizações da vida na matéria. Muito poucos são os que estão
verdadeiramente despertos e que já dissolveram todas as expectativas em relação à vida na matéria,
para entregar-se por completo à vida do espírito.
Meus amados, Eu lhes peço que orem, porque dentro da oração encontrarão todas as chaves que
necessitam como humanidade. Não é apenas à oração por si só que Eu os quero conduzir, mas é
necessário que compreendam que a oração é a chave mestra, que abre todas as portas do universo
celestial.
A oração lhes trará o despertar, lhes trará a proteção que necessitarão, sobretudo as suas almas. A
oração lhes trará a compreensão para toda dúvida, lhes trará o discernimento para as decisões mais
definitivas. A oração dissolverá as influências do inimigo sobre as suas mentes e sobre os seus
corações. A oração lhes trará a cura, lhes trará a Paz.
Meus amados, Eu tenho potestade para mover os universos e, apesar disso, a única ferramenta com
a que conto é a oração verdadeira e pura, que pode transformar qualquer obstáculo, dissolver
qualquer tipo de escuridão e ativar no universo os Espelhos de Luz que irradiam ao mundo.
Descubram neste tempo o poder da oração. Arrisquem-se a transpassar os limites da matéria e da
ilusão da vida material, para descobrir o poder do verbo emitido a partir do coração.
Meus amados, se acreditam em Minha presença e confiam em Minhas palavras, jamais deixem de
orar. Jamais permitam que o inimigo coloque em suas vidas prioridades superiores à oração diária,
porque, mais além do que o que necessitam construir neste mundo, devem construir a fortaleza
interior através da oração.
Os frutos gerados pelos esforços materiais se dissolverão no fim desta vida na matéria, mas os
frutos entregues através da oração definirão não só o que viverão neste mundo, mas tudo o que
poderão experimentar nos próximos, por toda a eternidade.
Meus queridos, mergulhem no universo da oração. Orem, orem todo o tempo, assim darão espaço
para que seja Deus a atuar em suas vidas.
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Eu Sou a Desatadora de Nós, a que leva nas mãos as dificuldades daqueles que se entregam ao Meu
caminho de Paz e através da oração dissolve todos os nós desta corda que os deve alçar para a vida
superior. Agarrem-se firmemente desta corda que lanço ao mundo e permitam-se elevar ao Reino
Celestial.
Eu os amo e peço-lhes incansavelmente: orem, orem e orem, pois ainda não descobriram o
verdadeiro poder da oração.
Eu os abençoo sempre.
Santa Maria, Desatadora de Nós

