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Que hoje despertem para a essência de Meu Plano de Amor. Que hoje compreendam a grandeza 

do caminho no qual coloquei os seus pés, para que suas almas não se perdessem de Deus.

Meu manto de luz é tecido no invisível deste mundo e Meu Coração une as diferentes expressões 

do Reino de Deus na Terra.

Filhos  queridos,  ainda  que  seus  olhos  não  possam ver,  abram-se  para  compreender  com o 

coração que Eu Sou a mesma em todas as Minhas manifestações no mundo e, se bem que para 

cada um de Meus exércitos tenho um plano perfeito, nestes tempos, venho para unir em essência 

e em coração a todos aqueles que respondem ao Meu Chamado, não importa onde estejam.

Porque chegará o tempo em que as circunstâncias desta vida necessitarão encontrar corações 

fortalecidos pelo espírito da unidade; de outra forma, filhos Meus, Meus planos não poderão 

cumprir-se.

Eu os reúno neste tempo, como em todos os outros, por um propósito maior, por um propósito  

universal, mas muito poucos puderam compreender o que Eu lhes trouxe como Mensagem de 

Salvação e de despertar.

Em Medjugorje, vim para instaurar o espírito da paz e da conversão no mundo inteiro. Aqui na 

América, vim para despertar a humanidade para a concepção verdadeira de Deus e que toda a 

Sabedoria que provém de Seu Espírito Sacratíssimo pudesse ser entregue ao coração humano. 

Como Rosa da Paz, venho entregar ao mundo o que de mais puro existe em Meu interior, como 

última tábua de salvação para as almas.

Digo-lhes tudo isso, Meus queridos filhos, porque hoje, neste dia de comemoração, tanto no Céu 

como na Terra, não pedirei apenas que seus corações se alegrem e orem com gratidão e com 

regozijo. Hoje lhes pedirei que reflitam profundamente sobre a Minha presença no mundo, sobre 

tudo o que transformei em suas vidas e nas vidas de tantas almas.

Quero que descubram no profundo de seus corações a verdadeira razão de Minha presença entre 

vocês. Quero que se abram para unir-se aos Meus diferentes filhos do mundo inteiro, não apenas 

com Medjugorje, mas deverão estar unidos, em fraternidade e amor, a todos os corações orantes, 

onde quer que estejam.
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Porque é por meio daqueles que mais conscientes podem ser de Meu Plano que Eu construirei o 

Reino de Deus e prepararei para o Seu Filho o caminho perfeito, com as preciosas orações dos 

seres deste mundo.

Filhos, se vivem no espírito da Unidade, poderão dar e receber os códigos de luz que depositei 

em Meus diferentes soldados. Poderão unir este quebra-cabeças que construí no mundo, com 

peças espalhadas pelos quatro cantos da Terra e que, somente pelo espírito da Absoluta Unidade, 

poderão se unir e formar o desenho perfeito de Deus para a raça humana.

Meus amados, comemorem este dia com orações e com louvores, com graça e com regozijo. 

Unam-se ao Meu Reino que se acende em luz em Medjugorje,  para redimir e salvar muitas 

almas, mas também despertem um pouco mais para a essência de Minhas palavras e não deixem 

que mais um ano se passe, sem que possam vivê-las plenamente.

Eu os amo, os abençoo e os reúno neste cenáculo de redenção universal.

Sua Mãe, Maria, Rainha da Paz, Rosa da Paz, Mãe do Mundo, Mãe Universal


