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Aparição da Virgem Maria, dia 25 de setembro de 2017, no Centro Mariano 
do Menino Rei, Rio de Janeiro, Brasil, à vidente Irmã Lucía de Jesús

Eis aqui, filhos Meus, Minha sagrada Flor da redenção. Suas pétalas são formadas pelas
essências mais simples, pequenas e puras em sua origem.

Eis aqui, Minha santa Flor da redenção, que se expressa nos pequeninos, mas também
nos adultos que aceitam converter o seu passado, e deixar que Deus desenhe para o seu
futuro um caminho de paz e de reconciliação.

Eis aqui, sua Santa Mãe Celestial, invisível para os olhos humanos e tão palpável para os
corações que se abrem para sentir Minha presença.

Sintam filhos, que Eu estou aqui, como estive em Nazaré.

Hoje venho para colocá-los em Meu colo, para entregar-lhes um abraço de luz e, dessa
forma, transformar os seus destinos, purificar o passado, e devolver às suas almas a
alegria e a esperança.

Venho por corações que sofrem, ainda sem compreender a grandeza de seu sofrimento.

Venho por almas valentes, que apesar de serem tão pequenas, puderam trazer os seus
espíritos até aqui, para estar hoje aos Meus pés; almas que clamam pela redenção, pela
oportunidade de transformar e converter o seu passado e o seu futuro.

Hoje, filhos, Eu os convido a que façam parte de Minha rosa da Redenção, através do
serviço, da caridade crística, do amor incondicional.

Hoje, venho para pedir-lhes que ajudem para que esta Minha Rosa se multiplique, através
de suas orações e também de suas ações.

Quero que ajudem este Centro Mariano a florescer. Que o mundo conheça a Obra de sua
Mãe Celestial neste lugar e os milagres que Deus aqui realiza, no coração humano e na
essência dos Reinos da Natureza.

Quero que o mundo conheça este lugar, não para engrandecê-lo, mas para ajudá-lo, para
que a humanidade perceba que há uma esperança para este mundo em trevas. Há uma
esperança para cada coração, desde o menor ao maior, não importa a sua idade, sua
origem ou seu passado.

Este Centro Mariano é como o Meu Imaculado Coração, sempre disposto a acolher
aqueles que se dispõem a serem outros, pelo amor de seus irmãos, pelo amor de Deus,
e também pelo próprio esforço.

Quero ver florescer Minha Rosa da Redenção, para que inspire muitos outros corações, a
desabrocharem neste final dos tempos. Que de oriente a ocidente as crianças do mundo
saibam que aqui oram por elas.

Quero que os seus exemplos filhos, sejam como uma luz para os corações pequeninos
que estão em trevas, pela injustiça e pelo desamor.
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Quero que aqui abram as portas para o Coração de Deus, e que vivam o milagre de
Sua Presença todos os dias, que silenciem para escutar o Seu Coração, que se abram para
compartilhar com Ele Sua dor, que se regozijem em Sua alegria celestial, que se
plenifiquem em Sua Misericórdia.

Esta é a missão deste Centro Mariano: estar plenos no Coração de Deus. El Shadai, aqui
fez a Sua Morada, para que O encontrem na oração e no serviço; para que subam o monte
para conversar com Deus como nos tempos passados; para que proclamem Sua Graça e
Sua Misericórdia, e que Sua Cruz Azul anuncie a redenção de cada alma que aqui chega,
e dos tantos que chegarão quando Ela esteja acesa, visível aos olhos do mundo.

Meus Centros Marianos filhos, não são apenas casas, campanários, fontes na superfície
da Terra, Eles são os pilares que sua Mãe Divina está construindo, para que este mundo
tenha uma oportunidade de redenção. Eles são os pilares de um Templo Sagrado que
deve se construir na Terra, para ser a morada da Nova Humanidade.

Por isso lhes peço que Me ajudem a manifestar estes Centros Marianos, a dá-los
a conhecer ao mundo, para que as almas que mais necessitam possam Me encontrar.

Existem muitos filhos Meus que não Me conhecem e necessitam de Minha presença; eles
estão perto e estão longe, e precisam conhecer-Me; e isso será, filhos Meus, através de
cada um de vocês que devem se tornar Meus braços e Meus pés neste tempo de transição.

Sintam a Consciência de Deus que observa os seus espíritos, através da porta que hoje
abro ao Céu.

Sintam Sua Compaixão e Sua Misericórdia, que de uma forma tão doce os libera do
passado, os transmuta e os redime, para que sejam dignos de uma nova vida.

Sintam a água que brota da Fonte Divina, a água espiritual, plena de Deus, que vem hoje
lavá-los, purificá-los e batizá-los com Seu Santo Espírito, para que esta casa comece a
cumprir com sua missão, e vocês, filhos Meus, sejam soldados de Meu Coração, sejam
guerreiros da Misericórdia de Cristo, do Menino Rei, para que Seu Plano se cumpra.

Derramo sobre a água desta fonte a Água que brota do Céu, para que seja uma só; lavem
com ela os seus espíritos, as suas faltas e o seu passado, para que, renovados por Mim,
possam hoje renascer.

Sejam Meus pés e caminhem pelo mundo levando Minha presença.

Sejam Minhas mãos e obrem Comigo pela paz.

Sejam parte de Meu Imaculado Coração e apenas sintam e vivam como Eu sinto e como
Eu vivo em Meu Reino.

Sejam um prolongamento de Minha Mente Divina e apenas manifestem o Pensamento de
Deus para este mundo.

Orem com as contas de Meu Rosário, deixem que Minhas mãos se unam às suas, para
que Eu lhes ensine a ser incansáveis na oração. Desta forma descobrirão a essência deste
exercício tão simples.

Agora, que venham até aqui os novos filhos de Maria.
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Filhos, quero que se unam em oração pelas crianças deste mundo, e que deem vida a esta
casa através de suas preces; supliquem a Deus por Sua Misericórdia e deixem que seus
espelhos se acendam cada dia mais, em união ao Espelho do Meu Coração, para refletir a
paz e a esperança a este mundo.

Deixo-lhes a missão de anunciar Minha presença neste lugar, de orar pelas crianças do
mundo, pelos Reinos da Natureza, e proteger pela eternidade, esta Minha Arca de Paz.

Quando sintam que estão perdendo as forças, venham até aqui e orem Comigo, recordem
esta Fonte que Eu lhes trouxe e novamente lavem os seus rostos, os seus pés e suas mãos,
para que deixem sua vontade, seu olhar e seu pensamento humano, e voltem a se unir a
Mim.

Com o Olhar de Deus sobre vocês e Sua Água de Vida que desce sobre os seus espíritos,
suas almas e seus corações, que os lava e os purifica, Eu os abençoo e os consagro, para
que sejam dignos de serem chamados filhos de Maria.

Agora, preparem com alegria, esse batismo que Eu aqui instituirei, a renovação destas
primeiras almas, de milhares que serão aqui lavadas pelo Santo Espírito de Deus.

Escutem o que lhes digo por que esta missão começa aqui e será eterna, até que se
manifeste a Nova Terra, e este solo volte a ser sagrado.

Com Meus olhos de amor os observarei e os abençoarei, e na Presença de Meu Filho,
os batizarei.

Hoje, lhes agradeço infinitamente, e lhes peço filhos, mais uma vez, que Me ajudem a
manifestar este Centro Mariano, para a honra e a glória de Deus, e para a redenção desta
humanidade e deste Planeta.

Abençoarei-lhes com o sinal da Cruz, mas ainda não irei embora. Quero escutá-los
cantar, quero vê-los se renovando com a Água de Vida, quero ver seus espíritos
retornando à Luz e suas almas serem liberadas do passado, porque assim, filhos, muitas
outras almas no mundo, que desconhecem, receberão os méritos desta liberação, e
poderão dar novos passos em seu caminho.

Com o pequeno Menino Jesus em Meu braço, deixo que Ele lhes estenda as Mãos,
Suas pequeninas Mãos e os abençoe junto Comigo.

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

Que venham até aqui os jovens e Me cantem mais uma vez, este que para Mim será o
Hino do Centro Mariano do Menino Rei, a música que Me cantaram no princípio, e que
inspira o Meu Coração a transformar as suas vidas em verdadeiros instrumentos de Deus.

Agradeço-lhes.
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