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Nunca se esqueça de que Eu sou o Grande Espelho da Misericórdia  de Deus,  que oferece 

amorosamente a redenção ao mundo. Nunca se esqueça de que Eu sou Sua Mãe e encarnei 

neste mundo para lembrar-lhe da pureza de Deus; de que estou ao seu lado o tempo todo, tanto 

na alegria quanto nas provas.

Eu sou aquela Mulher que sofreu junto a Jesus e sou a mesma que carrega com você a Cruz que 

Deus lhe entregou. Eu vim ao Reino de Aurora para dar a conhecer a cura da alma e do espírito. 

Vim a este solo sagrado para revelar o sagrado recinto e o divino refúgio a todos os corações.

Se esta é a sua casa, por que você não vem? Se o seu coração despertou em Aurora, por que 

você não chama por Ela? Necessito de que você aprenda a se redimir neste sagrado lugar. 

Talvez o seu ser não encontre aqui a beleza ou a perfeição, mas a sua consciência vai se alegrar, 

porque verá neste horizonte a Luz da Redenção.

Por isso, anime-se a se transformar da noite para o dia. Deixe que Minha própria Aurora lhe 

mostre os passos para a cura interior. Não despreze esta oportunidade: você sabe que milhões de 

almas não sabem disso nem têm a Graça de receber, como você, o poder do amor curador.

O planeta sofre por tantas condenações e por tantas provas e você deve ser essa nova célula 

divina em profunda redenção.

Você não deve viver mais para si mesmo, mas para o que Deus quer. Assim, você conhecerá a 

verdadeira  e  grandiosa  Vontade  em  sua  vida.  Caminhe  em  confiança  para  esse  grande 

descobrimento. Um novo despertar o espera. Um último chamado se pronuncia ao mundo.

Não guarde rancor para consigo mesmo nem para com seus irmãos. Despoje-se imediatamente 

das amarras que o conduzem ao constante erro. Você já não deve mais ser o mesmo; deve ser 

aquilo que Meu Filho espera. Você já não deve pensar como pensa nem agir como agiu até 

agora. Deve ser o que nunca viveu. Deve refletir o verdadeiro ser que ainda não despertou 

dentro de você.

Por isso, não venho como sua Mãe para despertar a sua mente, porque assim você nunca vai 

entender o que lhe digo, enquanto deixar que suas ideias atuem. Viva assim como Meu Filho 

lhe ensinou por intermédio de Sua Paixão.
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Ame além de suas preferências e de seus gostos. Ame maduramente para poder ver o sentido do 

verdadeiro amor. Venho despojá-lo da arrogância para lhe dar o vestido do amor. Venho tomar-

lhe a soberba para lhe entregar em mãos a santa humildade. Venho tirar-lhe o orgulho para 

assim lhe mostrar a simplicidade.

Quero que você seja  outro ser a partir  deste  momento.  Espero que você entenda e sinta  o 

caminho que Eu estou lhe mostrando, o caminho ao absoluto vazio interior. Mas não tema ficar 

desnudo e mostrar tantas imperfeições; busque a essência da humilhação para que seus modos 

se transmutem.

Fique ao Meu lado e não sofrerá. Viva no refúgio de Meu Coração e se libertará de tudo. Entre 

tantas  maldades  humanas, Eu devo resgatar  os  mais  necessitados  para que sejam sementes 

redimidas na Nova Terra.

Não tema perder a posse de sua própria vida, porque a verdadeira vida o espera no cosmos.  

Deixe-se guiar dia e noite. Entregue-se à Minha Instrução e se esforce para mudar. Assim, Deus 

poderá esperar que o Plano continue.

Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!

Quem os ama profundamente e os guia,

Sua Mãe Maria, Soberana Rosa da Paz


