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Quero que Meu manto universal de cura se expanda pelo mundo e chegue aos mais esquecidos, 

aos enfermos de corpo, de alma e de espírito; aos que morrem em vida e aos que já não estão  

neste mundo, para que todas as feridas do passado e do presente possam cicatrizar e curar diante 

de Meu Coração.

Eu Sou a Senhora de Aurora, a que amanhece no coração dos que vivem na escuridão, sempre 

quando uma pequena esperança viva ali.

Meus  queridos,  verdadeiramente  quero  chegar  ao  mundo  para  tocar  cada  partícula  de  vida, 

porque Meu Coração tem a potestade celestial de transformar tudo o que foi criado, de fazer com 

que a criação de Deus retome o seu caminho original e cumpra com este propósito para o qual foi 

criada. Mas é necessário que os corações do mundo  Me deem um sinal, uma permissão, por 

menor que seja.

Não venho pedir-lhes grandes obras,  nem grandes sacrifícios. Venho para pedir-lhes o que a 

humanidade não quer entregar a Deus, que é um coração humilde, manso, bondoso, fraterno e 

serviçal; um coração que ora, que contempla o seu Senhor em todas as coisas; um coração que 

sabe encontrar e trilhar o caminho deixado por Cristo.

Meus  amados,  muitos  no  mundo  aspiram  a  grandes  coisas,  obras  heroicas,  que  sejam 

reconhecidas por todos,  grandes atos de serviço e caridade,  mas poucos sabem que o maior 

serviço se encontra no esquecimento de si e no amor ao próximo, aos que têm ao lado todos os  

dias. 

Se querem curar, junto Comigo, as indiferenças do mundo e todas as injustiças geradas pela falta 

de amor, então comecem por transformar a falta de amor que existe em suas vidas, entre os  

servidores de Deus. Caminhem para a vivência de um amor pleno, permanente, que aceita todas 

as imperfeições, para assim curá-las.

Quero que os que se autoconvocaram para este tempo sejam portadores da Mensagem Viva de 

Cristo. Que o Seu Verbo Divino não esteja apenas em suas bocas ou em suas ações públicas. Que 

a atuação de Cristo seja permanente nas ações mais ocultas de suas vidas, por que essas são as 

que têm mais valor aos olhos do Criador, que tudo vê.
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Meus amados, venho no dia de hoje, para que a Cura Universal desça e se expanda sobre o  

mundo. Por isso lhes falo sobre todas essas coisas, que são as raízes do sofrimento humano e de 

todas as enfermidades.

Que o amor seja o seu único remédio e que a oração seja o caminho percorrido para encontrar 

esse amor.

Agradeço-lhes sempre, por persistirem respondendo ao Meu Chamado, e neste dia lhes peço que 

não apenas venham ao Meu encontro todos os dias, mas que vivam as Minhas palavras. Dessa 

forma abrirão as portas, para que a cura que trago em Meus braços seja derramada não somente 

sobre vocês, mas sobre o mundo inteiro.

Eu os amo profundamente e os abençoo, para que sejam incansáveis diante das provas que Deus 

lhes envia.

Que a Paz e a Cura Universal estejam hoje em suas vidas.

Maria, Senhora de Aurora


