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BRASIL,

Queridos filhos,
Abençoados sejam sempre aqueles que respondem ao Meu Chamado, aqueles que acompanham o
Meu Coração, ainda que não compreendam Minha Presença.
O Senhor aguarda no Céu aqueles que na Terra são capazes de cumprir Sua Vontade, são capazes
de buscar, por meio do coração, o Seu caminho para a Redenção da vida.
Guardo sempre em Meu Coração aqueles de Meus filhos que reúnem suas forças para caminhar a
Meu lado. Ouço com atenção os que Me chamam com verdade e com sinceridade, os que aspiram a
conhecer-Me e por Meu intermédio chegar a Meu Filho, o Redentor.
Agradeço profundamente àqueles que Me escutam por primeira vez e que não temeram aprofundar
no desconhecido que tinham diante dos olhos e do coração.
A todos os Meus filhos do mundo convido a seguir peregrinando Comigo, a seguir Meus passos de
Peregrina e a aprender sobre um Amor verdadeiro e uma entrega profunda da vida.
Hoje os convido também a conhecer a simplicidade do coração, aquela que os ajudará a encontrarMe sob qualquer circunstância, porque, filhos Meus, um coração simples transpassa os obstáculos
com leveza e nada pode detê-lo nesta trajetória de crescimento da alma e do espírito.
Convido-os hoje a penetrar no mistério que é viver a simplicidade, para que permeados por uma
alma simples, seus corações encontrem prontamente as portas de Meu Reino, as portas de Meu
Coração.
Meu Chamado vem para ativar a devoção que estava perdida no coração de muitos de Meus filhos.
Meu Amor chega em suas vidas, para que através da oração sejam verdadeiros intercessores da
Misericórdia de Cristo, para que a Fonte da Misericórdia possa fluir na Terra.
Como Mãe, quero trazer Meus filhos ao Meu Coração, quero envolvê-los com Meu manto e ensinálos a viver a Vontade de Deus. Quero, por meio daqueles que hoje despertam, difundir Minha
mensagem ao mundo. Quero que seus corações sejam exemplos vivos da conversão da vida.
Quero, por meio de vocês, demonstrar a Graça de Deus ao Mundo, para que cada criatura desta
Terra, ao encontrar seus corações, perca o temor humano de conhecer a Deus e saiba que dentro do
Coração do Senhor existe apenas infinita Graça, infinito Amor e infinito Perdão para que o coração
dos seres humanos siga evoluindo e crescendo sob a Misericórdia e a Plenitude de Deus.
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Vão, filhos Meus, vão e deem testemunho de Minha presença através do amor de seus corações,
este Amor que Eu depositei neles nos últimos dias.
Sigam sem medo, como os Apóstolos de Meu Filho. Vivam sob as Leis do Evangelho, do serviço,
da caridade e da oração. Este exemplo, que poderão dar suas vidas, valerá mais do que qualquer
palavra. A conversão de seus corações transformará o mundo mais do que qualquer milagre.
Sejam Meus braços, Meus pés, Meu verbo e Meu Coração.
Levem Minha Paz ao mundo.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu Chamado.
Eu os amo e os abençoo sempre.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

