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TRANSMITIDA PELA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA À MADRE SHIMANI

BRASIL,

Queridos filhos,
Tenho escutado as suas súplicas e senti que os seus corações precisam estar mais unidos a Mim,
para que compreendam, queridos filhos, que podem deixar aos Meus pés toda dor e todo sofrimento
de seus corações.
Para que as suas almas encontrem alívio e consolo, devem estar mais perto de Mim, que sou sua
Mãe, sua Redentora, Aquele que os compreende, não os julga, que os acolhe em Seu Coração
Imaculado, sejam como forem e embora tenham faltado com Deus.
Para que Eu possa aliviar o coração da humanidade, vocês, Meus queridos, devem confiar no Meu
Amor, que pretende realizar prodígios de paz e consolo em suas vidas.
Abram o coração, Meus filhos, para que Eu possa depositar neles as Graças que trago do Céu.
Não pensem que não as merecem, porque o seu Amado Pai, do Amor e do Perdão, espera que suas
consciências, em humildade, se deixem amar.
Eu serei Aquela que lavará as suas feridas com Meu Amor, curarei os seus sofrimentos com
Minhas Mãos de Mãe, acariciarei a sua amorosa presença com Meu Canto de amor e, se estiverem
atentos, Me escutarão no seu interior orando por suas almas.
Meus pequenos e amados filhos, neste tempo tão difícil para toda a humanidade, Minha presença
abre o caminho que deverão percorrer, para ingressar no Coração de Luz de Meu Filho Cristo
Jesus. Ele chega novamente a este mundo para trazer a definitiva liberdade para a raça, a que
romperá as cadeias que a unem ao mal, à escuridão e à dor, para que nunca mais nada possa separálos de Deus.
Deixem-Me entrar em seu coração, para curar isso que os separa da Paz, do Amor de Deus, e
voltem a viver no seu mundo interior a felicidade celestial que está guardada no Reino dos Céus
para cada um.
Meus amados filhos, Eu Sou a sua Mãe do Céu, a que tudo perdoa, tudo ama, tudo compreende.
Venham a Mim, descansem em Meus braços e sintam como tudo pode ser, através do amor sincero
do coração.
Não temam por nada; chamem por Mim e aí estarei. Busquem-Me através da oração sincera feita
com o coração e Me encontrarão.
Deixo Minhas bênçãos maternais para todos os que vieram neste dia para estar Comigo.
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Gratidão por escutar Meu chamado e gratidão por tudo o que Me dão.
Maria, Rainha da Paz e de suas vidas
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