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Os milagres são para todos, porque é apenas a fé em cada coração o que abre as portas, para que 

Leis que não são deste mundo possam atuar.

Já há alguns séculos, realizei o maior milagre de conversão deste país, porque um simples e puro 

índio confiou plenamente em Minha presença, pois sabia que Eu os observava todo o tempo. Em 

um momento de perigo, com fé Me invocou e Eu vim ao seu encontro, porque sabia que essa fé 

ficaria impressa na história da humanidade, de tão verdadeira e cristalina que era.

Os  seus  olhos  reluziram  diante  de  Minha  presença,  porque  não  apenas  pôde  sentir  Minha 

proteção, mas também viu o Meu olhar e Meu sorriso maternal, escutou a doce voz da Senhora  

dos Céus, que lhe disse: “Não tema”. 

Nesse momento, Meu manto se acendeu em Luz celestial e Minha sagrada proteção desceu sobre 

o mundo, de forma que aqueles que perseguiam o fiel índio não puderam encontrá-lo.

Eu lhes conto esta história, Meus amados, porque quero repeti-la em suas vidas todos os dias. 

Mas, para isso, é preciso que a fé seja maior que o temor e que as dúvidas. É necessário que 

confiem plenamente em Minha presença e, em oração, digam-me o que necessitam, porque Eu os 

escutarei. Emitam ao universo o pedido de redenção e ele virá em seu auxílio, para liberá-los de 

todo o mal que os persegue. 

Meus amados, este mundo está quase que completamente submerso na escuridão. Muito poucos 

são os que verdadeiramente escutam a Voz de Deus e a seguem. As modernidades e ilusões 

distraem os corações de Meus filhos. E mesmo aqueles que confiam em Deus Pai não conseguem 

unir-se ao próximo, porque as diferenças entre as crenças os separou por completo.

Meus amados, hoje os chamo à unidade e à fraternidade viva, para que saibam que não existe  

neste mundo uma única religião verdadeira. Todos são filhos de Deus e, por serem tão diferentes 

neste mundo, existem muitas formas de chegar ao Pai. O importante é que sejam verdadeiros em 

tudo o que fazem e que realizem com amor as suas orações, pelo bem e pela redenção de toda a 

humanidade.

Convido-os ao ecumenismo universal, para que sejam capazes de pulsar em um só coração com 

todos os seus irmãos do mundo. O exército do Criador deve ser único, independente da fé de 

cada um de vocês.
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Meus amados, chamo-os a viver um amor sem fronteiras nem distinção de raças, sem religião, 

sem cultura, para que possam ingressar no Reino de Deus, onde todos são um, na Essência do 

Criador de todas as coisas.

Como esse fiel  índio,  que foi  para a  humanidade como um raio de sol,  confiem em Minha 

presença e em Minha proteção. 

Meu manto hoje desce sobre esta cidade, como sobre este mundo, para afastar de Meus filhos 

tudo aquilo que os impede de evoluir e elevar-se ao Coração do Pai Celestial.

Eu os amo e lhes agradeço pela fé na Senhora de Caacupé, que é a sua protetora para este e todos 

os tempos. 

Sejam Meus companheiros de todos os dias e permitam que outros seres no mundo despertem e 

recebam tão grandiosas Graças.

Sejam soldados orantes deste exército de Luz e levem Minha paz para todos.

Orem, orem todos os dias com o coração. Orem como sabem orar. Clamem por este mundo,  

como clamam por si mesmos e por seus familiares. O mundo é sua grande família e necessita de  

muito auxílio.

Agradeço-lhes por acompanharem Meus passos. 

Eu os abençoo e os amo sempre.

Maria, Senhora de Caacupé e de todos os corações do mundo

 


