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Nestes  tempos  de  provas,  de  confirmações  e  de  entregas,  Eu  os  convido  ao  caminho  da 

superação. O Pai Eterno contempla com atenção os passos certos e seguros que todos os Seus 

filhos amados estão dando neste tempo de crise espiritual e material.

Venho neste dia anunciar-lhes um novo ciclo, depois de todos esses anos compartilhados Comigo 

através das sagradas instruções do Céu que Eu lhes entreguei.

Queridos filhos, vim em peregrinação a Santa Fé para recordar à humanidade que nestes tempos 

só a fé e o caminho da oração permanente os salvarão. Agora, Deus Me pede que Seus filhos  

queridos aprendam a descobrir o universo do crescimento interior por meio das provas e das 

experiências.

Antes que o inimigo queira afastá-los do caminho, Eu vim para resgatá-los, trazendo-lhes esta 

importante mensagem de preparação para o final dos tempos. Vocês, Meus amados filhos, são 

chamados a formar um exército de oração e de luz, capaz de ser receptáculo para as energias  

divinas  e  supremas. Mas  para  que  isso  seja  possível,  Eu  vim  anunciar-lhes,  como  síntese 

espiritual, o tempo de sua transformação e purificação.

Toda  a  humanidade  encontra-se  hipnotizada  e  sonâmbula,  devido  ao  efeito  nocivo  das 

modernidades  e  dos  avanços  humanos.  Peço-lhes,  em nome de  Meu  Filho,  que  não  temam 

desprender-se  daquilo  que  lhes  machuca  artificialmente  por  dentro.  Que  sua  verdadeira 

comunicação seja com Deus e todo o Universo Maior.

Se as almas buscassem verdadeiramente a união com o Alto e o Supremo, muitas circunstâncias 

não ocorreriam na vida material de Meus filhos. Para este século definitivo, como já lhes disse, 

venho desatar o grande nó da inconsciência e da falta de atenção.

Como Mãe Celestial de vocês, desejo que deem os passos para o despertar de uma nova vida 

unida a toda Criação Universal à qual pertencem. Minha urgência é tirá-los do sono que geram as 

modernidades e a falta de conexão com as Leis Supremas.

Todos vocês nasceram para viver na felicidade e no amor. A desordem do mundo e a falta de 

equilíbrio geraram efeitos irreversíveis na vida de Meus filhos e muitos foram conduzidos pelo 

caminho da tristeza, da dor e da enfermidade.
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Deus Me pediu para avisar-lhes pela última vez que os Céus se abrirão para recebê-los. Ele 

derramará as Graças e as bênçãos sobre todos os que não as mereceriam.

Por isso, filhos, com coragem enfrentem este último ciclo de duras provas e confirmações, para 

que possa florescer em vocês a luz de Cristo.

Aguardo dia e noite por vocês e dos Céus oro por todos, para que a maioria de Meus queridos 

filhos compreenda que chegou a hora de deixar de pensar em si mesmos para começar a pensar 

no mundo e na necessidade de serviço e de oração por esta última humanidade.

Dessa forma, Meu Coração oferta-se a vocês, para que em consciência e entrega reconheçam a 

Voz de Deus, a que ressoa no Universo e os chama ao despertar.

Nesta última mensagem mensal, convido-os a realizar uma compilação de todas as mensagens, 

para que possam vivê-las e praticá-las. Assim estarão preparados para o que virá.

Por este encontro de Deus, unamo-nos em oração nesses momentos.

Agradece-lhes pela atenção interior,

Sua Mãe Maria, Rainha da Paz


