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Novamente venho ao seu encontro como Mãe e Senhora de Kibeho, Senhora do Verbo Divino, 

para que saibam que neste tempo aspiro ardentemente concretizar os Meus Planos de Paz no 

mundo.  Planos  que  a  humanidade  não  foi  capaz  de  seguir,  mas  que  já  chegou  a  hora  da 

maturidade espiritual em que poderão reconhecer verdades que antes não compreendiam.

Meus queridos, Minha presença no mundo não é apenas um milagre que lhes traz paz e alívio nas 

necessidades diárias. Quero construir neste mundo o espelho do Reino de Deus e em suas almas 

as imitações perfeitas da Alma Gloriosa de Cristo, de Seu Sacratíssimo Amor e Unidade.

Meus  amados,  Meu  Coração  vem ao  mundo,  com um motivo  maior  do  que  o  que  podem 

imaginar com suas pequeníssimas mentes. Há um Propósito a ser manifestado, uma inspiração 

divina, que provém da mente de Deus para este planeta, com a finalidade de torná-lo sagrado.

Já muitas vezes e em diferentes partes do mundo, Minha voz se fez escutar e Meu Imaculado 

Coração se mostrou a diferentes filhos Meus, que tinham um compromisso Comigo, de entregar 

suas vidas para levar ao mundo Minha mensagem e, mais que as palavras, levar o despertar do 

Espírito Crístico, presente em cada uma delas.

Estive em Guadalupe, no Japão, no Egito, em Portugal, na Ruanda, na Espanha, na França, na 

Bósnia; de todas as formas tentei que as almas despertassem para o Meu Chamado.

Estive entre os Incas, entre os povos originários, entre os cristãos, entre os ateus, para que não 

houvesse aquele que ficasse sem escutar o Meu Chamado.

Agora, Meus amados, estou aqui tentando outra vez que as consciências do mundo possam abrir 

os olhos e despertar definitivamente.

Através deste grupo de almas que convoquei para difundir o Meu Chamado, venho reunir todas 

as Minhas manifestações do mundo,  para depositar  pela última vez,  todos os códigos que o 

Criador Me permitiu trazer ao mundo e a cada uma de suas vidas.

Por um pedido Meu, este grupo leva como religião a Essência Crística presente em todas as 

coisas, para que não haja nenhuma alma que, por credo ou religião não possa escutar o Meu 

Chamado.

Estes são tempos de emergência; por esse motivo, tamanha é a Graça que descende dos Céus.
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Hoje os convoco com amor, para que se unam a este exército de Paz, que através da oração 

percorre o mundo aliviando a sede das almas e gerando méritos, para que a Justiça Divina não 

descenda sobre a humanidade como ela mereceria por suas ações.

Meus queridos, o que lhes ofereço é entrega e sacrifício, mas também Paz e Fraternidade.

Não será simples levar Minhas palavras para o mundo. Não todos acreditarão no que posso lhes 

mostrar, quando retirar os véus que cobrem os seus olhos. Mas o exemplo de conversão e de vida 

será a ferramenta mais poderosa que poderão levar consigo neste tempo.

Não importa o que lhes aconteça neste mundo. Eu lhes prometo vida eterna no Paraíso de Deus,  

onde o Amor é o maior tesouro, a espada mais poderosa e o escudo de maior proteção, com os 

quais luta o exército celestial.

Meus amados, que Deus ilumine cada uma de suas almas, para que possam finalmente viver a 

redenção e o despertar.

Eu os amo profundamente e agradeço-lhes por, mais uma vez, responderem ao Meu Chamado e 

por trilharem esta senda de conversão.

Maria, Nossa Senhora de Kibeho

Para que o Verbo Divino impregne suas almas e suas vidas eternamente.


