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Queridos filhos,

Que hoje reine a Paz e cada ser alcance a união com Deus para estes tempos.

Eu Sou a Mãe e Senhora dos Andes. Eu Sou a Ave Condor que sobrevoa o mundo, chamando 

Seus filhos à Redenção. Venho a este mundo para salvá-lo, com a esperança de que Cristo, seu 

Senhor, encontre as almas fortalecidas e decididas a viver o Plano de Deus.

Por isso, Meus pequenos filhos, abram os olhos e vejam a Estrela-Sol que os ilumina. Vejam as  

montanhas que os rodeiam e os convidam a elevar-se para encontrar o caminho da união interna 

com Deus.

Vocês,  que  são  Meus  discípulos  do  novo  tempo,  têm a  missão  de  ajudar  a  transcender  as 

condições humanas, para que este planeta e todos os seus reinos menores se tornem sagrados e 

abençoados. Porém, ainda há muito que perdoar dentro e fora de vocês.

Queridos filhos, Eu os convido a prosseguir, sem cansaço, sem desânimo, olhando apenas para o 

alto das montanhas, para que possam encontrar-Me em voo, guiando suas vidas e seus passos.

Para este último ciclo de transição, vocês se encontrarão diante de muitas provas. Com alegria e 

unidos à força do Coração de Cristo, não temam desmascarar seus velhos hábitos e, assim, torná-

los sagrados pela constância na oração do coração.

Agora, estão no momento de não retroceder jamais e de cumprir este projeto abençoado que deve 

encarnar na vida e na essência de todos os Meus servidores. Enquanto isso está para acontecer,  

Eu lhes peço que vivam através do espírito, do bom ânimo e que se arrisquem a desterrar seu 

próprio eu.

Agora, como discípulos, entre vocês não deve haver preferências. O caminho de Meu Coração 

lhes indica o tempo para sua rápida purificação, para que assim more em vocês a Luz de Cristo.

O  Senhor  Me  envia  gloriosa  e  resplandecente  como  a  Ave  Condor  de  Luz,  para  que  a 

humanidade compreenda que já não é momento de deter-se nem de retardar-se nesta vida. É hora 

de caminhar, de superar barreiras e obstáculos dentro e fora de seus pequenos seres. E isso só 

será conseguido através de um ato amoroso de arrependimento, que os levará a fazer penitência 

por todos os que nem sequer pensam em Deus Pai. Assim, Meus pequenos, poderão ser adultos e 

estar amadurecidos para enfrentar este último tempo de mudanças e de transformações massivas.
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Quando Meu Espírito Imaculado apareceu pela primeira vez sobre o solo de Aurora, muitos não 

entenderam o  significado  de  Minha  mensagem e  ainda  menos  Me aceitaram os  sacerdotes, 

quando, naquele tempo, Eu os chamei para que Me acompanhassem nesta missão planetária de 

paz e de permanente peregrinação. E essa responsabilidade foi concedida aos mais imaturos e 

sem experiência no caminho do espírito. Mas foi só a fé que eles encarnaram e o amor devoto a 

Meu Coração o que permitiu que Minha Obra se ampliasse a outras nações e continentes.

Somente  pelo  amor  e  pela  fidelidade  dos  grupos  de  oração  da  Rede-Luz,  Eu  tenho  podido 

cumprir os desígnios que Deus Me entregou.

Recordem,  filhos,  que  Eu  Sou  a  Mãe  que  deve  entregar-lhes  para  este  ciclo  a  essência  da 

Santíssima  Trindade.  Assim,  todos  vocês  serão  novamente  concebidos  e  contemplados  pelo 

Coração Misericordioso de Deus. Esta é a Obra da Mãe da Divina Concepção da Trindade: que 

todas as almas do mundo revivam a união com o Amor do Pai, com a Fé do Filho e com a 

Sabedoria do Espírito Santo.

Ainda espero que Minha Santa Igreja no Uruguai e no mundo dê o primeiro passo, para que 

todos os bons cristãos reconheçam Minha presença.

Queridos  filhos,  como  Mãe  de  vocês,  Eu  lhes  trago  para  este  dia,  13  de  dezembro,  estas 

reflexões. Desejo, todos os dias, que possam crescer e assim se afastar da ilusão que o inimigo 

lhes infunde e que os confunde.

Que nestes tempos de mudanças, sua aspiração a estar Comigo seja permanente.

Minha Luz sempre os iluminará!

Abençoa-os, cura-os e ama-os,

Sua Mãe Maria, Senhora dos Andes


