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O mundo é muito ruidoso para ouvir a Deus.

Eu sou a Senhora do Silêncio; reconhecerão a Deus através de Meu Coração. Em
Meu Silêncio se encontram as respostas para as profundas aspirações de suas vidas,
que nunca podem concretizar-se pelo grande ruído desta humanidade.

Eu sou a Senhora da Harmonia, Aquela que cultiva as sementes de Cristo, para que
Meu Filho possa brotar em seus corações, encontrar Sua morada e Seu espaço, para
que enfim possa agir e trabalhar em suas vidas.

Queridos filhos, Eu sou a Senhora da Cura e do Silêncio, aquele que a humanidade
ainda não descobriu, já que não conhece em profundidade todas as Minhas faces.

Eu lhes trago os atributos de Deus, ainda que não os conheçam em profundidade.
Hoje Meu Coração os revela a vocês.

É  necessário  Silêncio,  Harmonia  e  Cura  para  a  humanidade;  assim  o  mundo
equilibrar-se-á. Porém sei que muito poucos responderão a este chamado.

Não podem estar em silêncio nestes tempos, mas se vocês seguirem buscando o
caminho  da  oração,  da  oração  do  coração  e  do  espírito,  asseguro-lhes  que
encontrarão o silêncio que não podem viver.

Deus  quer  derramar  Suas  Graças  sobre  a  humanidade  o  tempo  todo,  mas  é
necessário que a humanidade encontre o silêncio para poder ouvir a Deus e perceber
o que não está fazendo bem.

Como em outros tempos,  queridos  filhos,  por meio de Meu Silêncio,  Eu venho
evitar muitas coisas. Vocês podem viver esta Escola, a Escola do silêncio interior,
para  que  percebam,  filhos  Meus,  quão importante  é  manifestar  o  silêncio  nesta
humanidade. Assim, muitas coisas serão resolvidas a tempo e menos almas perder-
se-ão dentro destes grandes barulhos humanos.

Se vocês não buscam o silêncio, filhos amados, quem o buscará? Quem se animará
a viver o silêncio para encontrar a Deus?

Nossa Sagrada Família vivia no Silêncio de Deus. Conhecia as Leis e aplicava os
Raios para poder manifestar a Vontade de Adonai.

É  momento  de  despertar  para  o  silêncio  interior.  O  ruído  do  mundo  é  muito
sufocante e as almas não podem ouvir o Reino de Deus, não podem ouvir os anjos
cantando e menos ainda todos os coros celestiais.
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Para que estas coisas desçam do Reino espiritual ao mundo material, deve existir
silêncio  no  plano  material.  Desta  forma,  dissiparão  suas  dúvidas  e  as  grandes
preocupações de suas vidas dissolver-se-ão pela ação do silêncio interior. Quando
entrarem em profunda contemplação,  poderão  facilmente  perceber,  filhos  Meus,
aquilo que está bem dentro de vocês e tudo o que se deve corrigir a tempo.

O mundo é muito barulhento e se perde nas coisas superficiais. Prefere escutar as
modernidades a sentir seu próprio coração interior.

Neste  mundo  tão  ruidoso,  que  não  vive  o  silêncio  interior,  muitos  corações  se
afligem todo o tempo, porque não oram e muito menos vivem o silêncio que Deus
necessita neste tempo.

Aqueles  que  terão a  graça de receber  a  Cristo,  deverão estar  em um estado de
silêncio  profundo,  pois  Meu  Filho  chegará  por  meio  do  silêncio  –  o  que  não
significa mutismo.

O Silêncio profundo de Jesus expressar-se-á do plano espiritual. Será uma Lei que
descerá ao planeta, a Lei sagrada do Silêncio Espiritual. Para isso seus corações
devem estar preparados e a Escola da oração é o primeiro passo para vocês poderem
vivê-la.

Embora devam orar com os lábios, vocês também devem buscar o silêncio interior.
A oração  rezada  levá-los-á  ao  silêncio  interior  e  assim  compreenderão  muitas
coisas, filhos Meus. Especialmente para aquelas coisas que ainda não conseguem
resolver, receberão Luz e Sabedoria e em breve serão resolvidas.

Se vocês têm o silêncio como meta, Eu lhes asseguro que ajudarão a humanidade
inteira.  O ruído é  tão grande e  tão sufocante,  que as  almas nem sequer  podem
pensar em buscar o silêncio. O silêncio é uma experiência de vida, é uma atitude e
um estado interior, que vocês precisam construir nestes tempos difíceis. Assim, sua
Mãe do Silêncio estará perto de vocês para que,  através do silêncio interior, Eu
possa dizer-lhes muitas coisas, suas almas compreendam os mistérios de Deus e
recebam a sabedoria tão necessária para estes tempos.

Usem o verbo somente o necessário. Que seus lábios se dediquem somente à oração
e a resolver os Planos de Deus, assim como Deus o manda. Assim não perderão
energia e estarão dentro do estado de Meu Silêncio.

Eu os ajudarei filhos Meus, para que possam ver claramente como o mundo não
encontra  o  silêncio  interior  e  então  perde  a  oportunidade  de  viver  a  Cura  e
principalmente a Harmonia.

São muito poucos os que vivem esse silêncio interior e que podem refletir ao mundo
o  verdadeiro  Espírito  de  Deus,  para  que  encha  todos  os  corações  da  Terra,
especialmente aqueles que estão afastados de Deus.
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Encontrarão a chave do silêncio na adoração ao Santíssimo Corpo Eucarístico de
Meu Filho. Nele se reflete o silêncio total para que vocês o possam receber e assim
encontrar clareza em todas as coisas.

O mundo não encontra o silêncio porque não o quer buscar. Como as Leis atuarão
sobre o mundo, se o mundo não está em silêncio?

Peçam ajuda a seus anjos da guarda para que esse silêncio possa se manifestar.
Quanto mais viverem em silêncio e em sintonia, mais catástrofes serão evitadas e os
sofrimentos serão aliviados, e não será necessário que os corações padeçam o fruto
de um grande ruído humano que nunca termina e que nunca cessa.

Por isso os corações devem orar muito, para que alcancem pelo menos o primeiro
estado de silêncio e se elevem da superfície da Terra – então entrarão em outra
vibração e harmonia. Assim seus espíritos serão preenchidos por Minha Paz e será
essa Paz que Eu lhes entregarei, que atuará no fim dos tempos sobre todas as coisas
tão ruidosas que não encontrarão quietude nem harmonia.

Venho anunciar-lhes Meu Silêncio Universal. Sei que lhes agradaria saber outras
coisas de Mim, mas Eu venho revelar a verdadeira necessidade.

Estão cruzando os tempos de escuridão e muitos se refugiam nas modernidades para
poderem  se  isolar  de  suas  perturbações  e  medos;  mas  apesar  disso,  o  pânico
aumentou pela falta de oração e de silêncio.

Como em Kibeho,  Eu venho anunciar  a  sagrada palavra de  Deus,  dando-lhes  a
oportunidade de reconsiderarem a tempo, entregando-lhes Minha advertência para
que possam logo mudar. Quanto mais sejam os buscadores do Silêncio Universal,
menos o planeta padecerá ou ao menos uma pequena parte dos continentes da Terra
serão preservados.

Vejam a falta de silêncio nos oceanos. Deus os criou para expressar o silêncio neste
mundo. A humanidade se encarregou de atormentá-los.

Vejam a falta de silêncio na Natureza. Deus criou as árvores para que expressassem
o  Silêncio  espiritual  e  a  busca  constante  da  elevação  em  direção  ao  Alto.  A
humanidade segue atormentando-as.

Quem pagará essas dívidas se os corações não orarem de verdade e menos ainda
buscarem  o  silêncio  interior?  Como  a  balança  estará  equilibrada?  Como  a
humanidade tem a capacidade de pedir as Graças ao Céu, se nem sequer muda nas
menores coisas? Se seguem matando os animais, como a humanidade poderá ser
salva?
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Devem mudar em sua memória todos os códigos humanos e transformar suas vidas
através da oração.

Meu Filho não veio ao mundo por acaso. Ele veio lhes entregar os Sacramentos
para que pudessem redimir suas vidas e espíritos e sair desta normalidade que foi
criada pelo adversário.

Como  as  aves  poderão  cantar  a  palavra  de  Deus?  Como  poderão  expressar  a
harmonia do universo? Como as baleias poderão cantar nos oceanos, se são caçadas
pelos homens, degenerando os Reinos da evolução? Como o mundo poderá receber
a  Misericórdia  se  são  muito  poucos  os  que  a  pedem?  Como o  sofrimento  dos
corações cessará e como serão evitadas as doenças do corpo e da alma, se vocês
continuam caminhando  para  trás,  transgredindo  todas  as  leis,  esquecendo-se  de
Deus e buscando o deus moderno através das tecnologias?

Não sejam presas para Meu adversário. Sejam boas ovelhas de Cristo. Eu sou a
Pastora de suas almas, Que vem preparar os rebanhos para a Redenção, para que
busquem o caminho da reabilitação e se afastem da perdição.

Quem fechará o abismo? Quem Me ajudará a construir a nova humanidade?

Não Me canso de orar por vocês e, prostrada ante os Tronos de Deus, peço (por)
Misericórdia para o mundo.

Vão-se daqui realmente mudados e assim serão merecedores da Graça de Deus. A
Graça de Deus tem Me permitido que Eu lhes diga todas estas coisas, para que
cresçam em consciência e suas almas deixem de ser imaturas e se definam pelo
caminho do plano de Deus.

Eu sou a Senhora do Verbo Divino, que aproxima as almas ao Reino de Deus.

Eu sou a Gestora dos novos exércitos, Aquela que acende os Espelhos da oração. Se
os espelhos não estivessem acesos através das orações de todas as almas, como o
mundo sobreviveria? Onde estariam seus pés agora? Em que parte do Cosmos ou
em que espaços perdidos?

Compreendem agora a Misericórdia de Deus? Sejam misericordiosos e pacientes.
Purifiquem-se assim como Deus o deseja e consagrem suas vidas a Meu Coração.
Eu lhes dou a Graça de consagrá-los para que sigam Meus passos.

Minha mensagem já foi entregue e espero que a possam repassar, para que ela fique
em seus corações como uma porta de saída para a esperança de Deus.

Agora, que venham aqui todos os filhos que hoje consagrarei. Tenho a todos em
Meu regaço como Mãe da humanidade.
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Pela autoridade que Deus Me concedeu, em nome da Graça e da Misericórdia de
Jesus, Eu os consagro a Meu Coração Imaculado e espero vê-los no futuro, firmes
no caminho da  consagração  e  da  oração.  Porque assim,  os  Espelhos  de  oração
encherão a Terra Prometida.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém

Vão em paz, queridos filhos. Eu lhes agradeço.

Fim da Aparição
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