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Como almas servidoras,  elevem a bandeira  da persistência,  da sabedoria,  da humildade e da 

valentia do coração, para que possam seguir marchando em direção ao Meu Reino, em direção à 

Redenção deste mundo.

Ó almas por Deus convocadas!, para aprender neste mundo sobre o Amor e a Unidade, peço-lhes 

que não abaixem os braços, que não se cansem de caminhar, pois ainda será longa a trajetória de 

suas vidas.

Alguns  partirão  em  breve,  deixando  para  a  Terra  o  legado  de  sua  aprendizagem;  outros 

prosseguirão neste mundo para aprender um pouco mais de tudo o que este planeta pode lhes 

oferecer.

Congreguei sob o Meu manto aqueles de Meus filhos que, com valentia, me entregaram tudo e 

caminham com fé para a manifestação do Grandioso Plano de Deus e hoje os impulsiono a dar 

um passo em suas consciências, um passo interior, mais do que um passo físico. 

Cada  um  busque,  em  Minha  presença,  a  força  para  transformar  aquilo  que  até  hoje  não 

conseguiu,  porque trago para  as  suas  vidas  a  possibilidade  de  uma transformação intensa  e 

permanente. 

Quero que manifestem nestes campos o Reino da Cura Universal para as almas em busca de 

Redenção; e que sejam todos curadores deste mundo, junto Àqueles que, nos planos do espírito, 

trabalham incansavelmente para Deus.

Vejo muitos corações que se angustiam por não conseguirem descobrir o caminho para dar os 

passos em suas vidas. Hoje lhes digo, Meus pequenos, que estão sobre um dos recintos mais 

sagrados deste mundo, o que faz que suas consciências vivam em uma purificação permanente. 

Mas alegrem-se, porque essa purificação permitirá que em um tempo futuro, possam servir com 

perfeição a Deus.

Em suas vidas começa a emergir tudo o que a humanidade como um todo deve transformar, por 

isso às vezes, se torna tão difícil caminhar em direção ao Homem Novo. Sirvam-se então de 

todos os impulsos que Deus lhes entregou e lhes entrega até o dia de hoje, para que não sejam 

levados pelas ondas de imperfeição que existem dentro de cada um de vocês e que, vez por outra, 

vêm à tona.
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Meus  amados,  alegra  Meu  Coração  ver  tão  grande  família,  tão  determinados  corações,  que 

aceitaram cumprir com a Vontade Maior.

Quero que possam confiar mais uns nos outros e que, juntos, possam estabelecer nestes campos o 

Reino de Nosso Senhor, de Nosso Pai Celestial.

Arrisquem-se a viver a verdadeira fraternidade, a amar com o coração, cada dia um pouco mais.  

Deixem emergir  as  virtudes  que  guardam sob sete  chaves.  Vivam algo  novo todos  os  dias, 

renovem  a  aventura  de  se  entregar  a  Deus.  Superem  as  barreiras  da  vida,  enfrentem  as 

dificuldades e não se escondam delas. Vão ao encontro do que lhes parece penoso e vençam o 

medo de dar um novo passo em suas consciências. 

Amem os reinos da natureza e descubram neles uma fonte para a transformação de suas almas.  

Se querem dar um grandioso passo, permitam-se conhecer mais profundamente os reinos que os 

rodeiam. Compartilhem de suas vidas com eles e peçam ao Pai que lhes abra o coração, para que 

possam, enfim,  compreender  de que forma devem atuar  com esses tão amados reinos,  essas 

expressões do Amor Divino, que são tão ultrajados neste mundo.

Meus amados, entre Minhas palavras entrego-lhes muitas chaves, tomem-nas e abram as portas 

de seus corações.

Agradeço-lhes por estarem ao Meu lado e por serem fiéis companheiros dos Mensageiros de 

Deus.

Maria, sua Mãe e Rainha Universal


