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Filhos Meus,

Venho hoje ao encontro de vocês como Mãe e Virgem do Perpétuo Socorro, porque dos Céus 

contemplei a necessidade de auxílio que há no mundo. O Senhor escutou as preces das almas 

que sofrem e padecem nesta humanidade e por isso enviou Sua Serva salvadora em auxilio dos 

pobres de espírito e de coração.

Meus amados, este mundo já cruza o limiar de um novo tempo e de mudanças, que muitos 

podem sentir no próprio interior. Ao mesmo tempo em que Graças Infinitas descem dos Céus, o 

Senhor permite que Seus filhos sejam provados de todas as maneiras e que do profundo do 

interior emerjam todas as misérias. 

Mas isso acontece,  Meus queridos,  porque é neste momento em que todo o auxílio de que 

necessitam está disponível. Por isso como Mãe do Perpétuo Socorro lhes digo que não temam 

se purificar, não resistam diante das provas que chegam em suas vidas, mas sim clamem pelo 

auxílio  celestial  e  aferrem-se  a  todas  as  Graças  e  Instruções  Divinas  que  os  Mensageiros 

celestiais trouxeram para o mundo nos últimos tempos.

Este  é  um  momento  único  para  a  humanidade.  A Voz  de  Deus  ressoa  através  de  Seus 

Mensageiros nos quatro cantos do mundo, para que não haja quem não tenha a oportunidade de 

despertar e de encontrar o auxílio necessário para viver esta transição, que primeiramente se 

inicia no próprio mundo interior.

Como Rainha da Paz, convido-os a viver a Paz do Coração de Deus em suas pequenas vidas e 

levar esta Paz aos que carecem deste atributo Divino. Chegou o momento dos pacificadores 

elevarem a voz, assim como o fazem os Mensageiros de Deus, e anunciarem ao mundo que é 

possível viver uma vida de profunda Paz, mesmo em tempos de transição.

Em cada momento da vida, vocês devem saber eleger entre participar dos conflitos e colaborar 

com o mal, ou vencer as correntes negativas do mundo e viver a Paz, dissolvendo assim os 

planos do inimigo.

O mundo necessita de Paz e aqueles que vêm ao Meu encontro e recebem do Meu Coração a 

intensa  Paz que existe  em Meu Reino devem ser  capazes  de perseverar  nesta  Paz e  dar  o 

exemplo ao mundo de como alcançá-la.
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Filhos Meus, não são tempos comuns para este mundo. Quando Meus olhos se voltam para a 

Terra, sinto no Coração o sofrimento de Meus filhos e encontro na necessidade do mundo a 

valentia para retornar uma e outra vez e, incansavelmente, impulsionar seus pequenos corações. 

Hoje lhes peço que vejam o mundo através de Meus olhos e sintam através de Meu Coração a  

dor em que vivem as almas e encontrem assim a força de que necessitam para levantar quantas 

vezes for necessário e tentar, até o final de suas vidas, manifestar na Terra os Planos de Deus.

Meus amados,  hoje a Rainha do Céu vem ao encontro de vocês e lhes fala que Deus não 

considera a quantidade de quedas da humanidade, mas sim a capacidade de levantar e tornar a 

cumprir com a Vontade Maior, independentemente das fraquezas e imperfeições.

Como Mãe do Perpétuo Socorro Eu lhes digo que estou ao seu lado e aqui estarei sempre,  

auxiliando-os no que for necessário. Apenas é necessário que Me chamem e clamem por Meu 

auxílio e logo estarei à vista dos olhos do coração que Me busca.

Hoje coloco sob Meu manto toda esta cidade e abraço com amor cada um de Meus filhos, que 

com devoção e simplicidade geram méritos para a salvação de todas as almas.

Agradeço-lhes, Meus queridos, por mais uma vez responderem ao Meu Chamado. 

Eu estou sempre em suas pequenas vidas.

Sua Mãe Maria, Santa e Virgem do Perpétuo Socorro


