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Meus muito queridos e amados filhos,

Hoje estou aqui, como tenho estado nos últimos sete anos, para trazer a paz ao mundo e deixar 
em seus corações a marca insondável de Meu amor.

Durante todo esse tempo, o Pai Me permitiu liberá-los, redimi-los, reabilitá-los, curá-los, dar-lhes 
Graças e protegê-los dentro de Meu Coração. Permitiu-Me renová-los na fé, curar suas famílias e 
dar-lhes  um  caminho  de  esperança  em  que  colocar  seus  pés  e,  assim,  poder  ajudar  esta 
humanidade amada por Mim e por Meu Filho.

Depois de tantas bênçãos, Eu a Rainha do Céu e da Terra, venho em humildade pedir-lhes que 
guardem todos  esses  tesouros  no  coração  e  que  não  permitam que  nada  os  faça  perdê-los. 
Guardem  no  profundo  das  almas  essa  preciosa  joia  do  espírito  que  Deus  Todo-Poderoso 
permitiu-Me entregar-lhes.

Filhos Meus, venho implorar-lhes que não baixem os braços; que recorram a esses tesouros que o 
Céu  lhes  entregou  para  poder  enfrentar  os  tempos  que  virão; um novo  ciclo  que  necessita 
encontrá-los mais maduros e plenos de Amor de Meu Filho. Ele os prepara neste tempo, para que 
construam  com  suas  vidas  e  neste  mundo,  o  caminho  pelo  qual  retornarão  e  libertarão 
definitivamente  esta  humanidade  da  dor  e  da  opressão.  Estejam  certos  de  que,  quando 
caminharem a Seu lado, recordarão quando a Rainha dos Anjos lhes dizia que, unidos na fé e em 
Deus, o conseguiriam. 

Estive  observando  este  grupo  de  almas  que,  através  do  impulso  recebido  dos  Mensageiros 
Divinos, pôde fortalecer sua fé e pôde transpor o umbral da dor. Tenho contemplado com Meus 
olhos de Mãe Misericordiosa aqueles que ainda não se animaram a entregar-Me seus corações. 
Mas espero amorosamente por esse abençoado dia, em que confiem plenamente no que lhes digo 
e no que lhes ofereço: a ponte segura para o Coração Glorificado de Cristo.

Em que outro lugar queriam estar?

Hoje, no esplendor total da Aurora, venho agradecer a todos os que construíram este altar de final 
de tempo, para que Eu pudesse depositar terafins de cura e de redenção para todo o planeta. 
Porque quando Eu já não mais vier cada mês a estar com vocês – porque já estarão vivendo um 
novo ciclo – Minhas Graças permanecerão aqui, onde todos poderão vir beber.

Amados filhos Meus, deixo-lhes Minha Paz, Meu Amor curador e um eterno agradecimento por 
haverem respondido a Meu chamado.

Cubro-os com Meu manto de Paz.

Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade


