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Enquanto o mundo dorme um sono profundo de ilusão, Eu os chamo ao verdadeiro despertar. 

Enquanto muitos veem se abrirem os infernos e ardem no fogo do eterno sofrimento, Eu venho 

lhes mostrar o Reino dos Céus e lhes entrego chaves simples que os conduzem à Eternidade de 

Deus.

Enquanto o mundo demanda esforços dos  seres  humanos para vencer  na competição com o 

próximo, Eu lhes peço que lutem para vencer a si mesmos e para serem derrotados pelo Poder de  

Meu Filho. 

Enquanto o mundo lhes pede que sofram para adquirir bens materiais e que entreguem até a 

última gota de suor de seus rostos para construir o próprio reinado material, Eu venho do Céu 

para lhes dizer que nada do que acumulam neste mundo ingressará em Meu Reino e aquele que 

queira seguir os Meus passos deverá despojar-se de tudo e deixar para a vida de ilusão o que dela 

provém e somente a ela pertence.

Eu venho ao mundo para mudar as leis e reformar os conceitos humanos. Venho como Rainha do 

Céu, como Mãe e Senhora da Criação,  para colocá-los outra vez no caminho que os leva à 

Consciência de Deus.

Estou aqui  para fazê-los  desaprender,  morrerem para o mundo e renascerem para a  vida do 

espírito. Mas muitos preferem seguir aferrados à própria vontade e tendências a seguir a Voz de 

Deus, manifestada na Terra por meio de Seus Mensageiros.

Muitos creem que estão seguindo o caminho ditado por Deus pelo simples fato de escutarem 

Minha voz e Eu venho para lhes dizer que enquanto não viverem Minhas palavras,  nenhum 

caminho estará sendo trilhado e estarão enganando a si mesmos ao estarem diante de Minha 

presença, acreditando que é suficiente vir ao Meu encontro.

Filhos, hoje lhes digo que, ao longo da história da humanidade, muitos estiveram diante de Mim,  

mas a imperiosa necessidade de seguir as próprias aspirações foi maior que a vontade de seguir 

os Meus passos e, até hoje, depois de tantos séculos de existência, a humanidade segue correndo 

o risco de não cumprir com os Planos de Deus e a maioria dos homens não teme perder sua 

evolução, porque sequer reconhece a existência deste caminho evolutivo.
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Com tudo isso, quero lhes dizer que não apenas espero vê-los diante de Mim, porque isso não é  

suficiente. De que adianta virem ao Meu encontro se depois de alguns minutos estão novamente 

submersos nas energias deste mundo e não são capazes de escolher a fraternidade diante da 

competição, a compreensão diante da ira, o amor e o perdão diante da indignação?

Viver Minhas palavras, Meus amados, não é realizar grandes obras heroicas de sacrifício e de 

conversão. 

Quero vê-los escolhendo o caminho de Deus, quando o adversário tentar convencê-los a seguir 

os seus passos de dissociação. Quero vê-los dizendo “não” às ilusões deste mundo e “sim” ao 

cumprimento dos Planos de Deus. Quero encontrá-los buscando com todas as forças o caminho 

da Luz, sendo um farol para os que habitam na escuridão e não caindo nos mesmos abismos que 

os seus semelhantes.

Minha voz não ecoará no mundo por muito tempo. Deus Me pede que anuncie para os seres a 

chegada dos tempos de transição, momento em que a humanidade deverá eleger, por si só, seguir 

os Planos de Deus e não os próprios. Apenas será nesse momento, quando o poder do amor pelo  

Criador for maior que as forças do caos no próprio interior, que Seu Filho cruzará os Céus e 

descerá das nuvens, anunciando Sua vitória definitiva.

Meus amados, não brinquem mais com o caminho da evolução, porque não há mais tempo. É 

tempo de se definirem.

Eu os amo, os guio e os desperto para a manifestação dos Planos do Altíssimo.

Sua Mãe Maria, Rosa da Paz e Rainha do Verbo Divino


