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Queridos Meus,

Renascidos no Amor e na Fé, sejam diariamente aqueles que aspiram responder 

ao Meu Chamado sob qualquer circunstância.

Hoje, Meu Coração desce dos Céus, para fortalecer um pouco mais os corações 

do mundo, sobretudo os corações de Meus grupos Marianos da Rede Luz.

Filhos  Meus,  a  pedido de  Deus Todo Poderoso,  lhes  advirto  de  que  tempos 

difíceis  chegarão  às  suas  vidas,  como  forma  de  fortalecer  e  amadurecer  os 

corações na Fé, na Sabedoria, no Discernimento e no Amor.

Para todos os que disserem “sim” ao Meu Coração chegarão provas enviadas 

pelo Céu, permitidas pelo Senhor, para confirmar a adesão de seus corações ao 

Plano Maior de Deus para esta abençoada Terra.

Meus amados, não venho para causar temor em seus corações, venho, senão, 

para ajudá-los a estarem mais fortalecidos diante dos obstáculos da vida e para 

que saibam que contam sempre com o auxílio de Meu Coração. 

Muitos impulsos de Luz estão sendo enviados ao mundo através de Meus grupos 

Marianos. Muitas almas estão despertando para a Devoção ao Meu Coração e 

para uma confiança plena e concreta no Coração de Deus.

Quero que saibam que cada passo de Meus grupos é acompanhado em detalhes 

por Meus olhos e  por Meu Coração,  e  que Minhas mãos estão prontas para 

chegar em auxílio, sempre que Me chamarem e pedirem por Minha Imaculada 

Presença.

Agradeço a resposta amorosa dos grupos do Uruguai, que iniciam uma trajetória 

de união com  Meu Coração e a estes filhos Meus, digo que em pouco tempo 

descobrirão em seu interior um Amor que desconhecem, um Fogo que a tudo 

vivifica e dá Luz aos acontecimentos da vida. 
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Suas almas terão sede infinita de responder ao Meu Chamado, porque cada vez 

que um soldado de Meu exército se apresenta para prestar um serviço a Deus, o 

Senhor envia sobre ele a armadura do Espírito Santo e, quanto mais ele responde 

e mais se expande sua missão sobre a Terra, maior é a presença do Espírito de 

Deus, para trazer-lhe novas ferramentas de Luz, tais como a Alegria, o Amor, a 

Fé, a Persistência, a Sabedoria e o Dom do Conselho. 

Assim, aos poucos, passo a passo, vocês irão se tornando intercessores de Deus 

junto à Sua Serva Fiel; serão braços do Senhor sobre o mundo, nesta Missão de 

despertar as almas. 

Hoje, Meus queridos, a todos os que escutam Minha Voz, mais uma vez peço 

que saibam perseverar e que apenas clamem por Meu auxílio e pelo auxílio de 

Meu Filho Jesus e saibam que seus corações estão sendo acompanhados pelo 

Coração de Deus; apenas é necessário serem obedientes às indicações do Céu e 

seguirem escutando a Voz do Senhor, que jamais deixa de lhes  falar ao coração.

Contem com a  Fraternidade  que  Minha presença  construiu  em suas  vidas  e 

auxiliem-se  uns  aos  outros  sempre,  porque  Meu  Coração  também lhes  fala 

através  do  próximo  e  Minha  Paz  também  chega  às  suas  vidas  através  da 

presença irmã daqueles que os acompanham nesta trajetória de Paz.

Sigam com Alegria e em Paz, sempre.

Guio seus corações e lhes agradeço por estarem hoje Comigo.

Maria, Mãe e Rainha da Paz
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