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Terça-feira, 27 de outubro de 2015
MENSAGEM DIÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NA CIDADE DE
CARACAS, VENEZUELA, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN??

Aos Meus filhos consagrados como filhos de Maria e a todos os peregrinos do mundo inteiro

Hoje, perante o Universo, tenho a felicidade de que Meu Coração de Mãe seja amplamente aceito
por todos os Meus filhos da Venezuela, que agora padecem as consequências de uma desordem
mundial e alimentar.
Durante Minha importante visita a esta nação, recebi o chamado profundo e verdadeiro de cada um
deles, assim como em outros momentos Eu recebi o chamado interior de cada peregrino.
É por esta causa justa e digna que os sacratíssimos corações extraordinariamente enviam, sob a
Vontade Espiritual, todo o grupo missionário para a Grande Savana da Venezuela, para que o
Centro Sagrado de Roraima e todos os venezuelanos tenham a oportunidade de receber uma ajuda
importantíssima por parte da Hierarquia Espiritual.
Isso demandará o deslocamento do grupo missionário por todo o território da Venezuela, orando
até a Grande Savana, assim como Meu Filho explicitamente pediu. Isso significará realizar uma
missão especial de reconversão dos corações, de liberação das redes do mal e, principalmente, de
despertar e de confirmar a missão espiritual de cada filho da Venezuela.
Por intermédio desta árdua tarefa que o grupo missionário realizará, se impedirá que a América do
Sul e todos os seus habitantes sejam conquistados por um ideal de restrição e de opressão. Filhos,
em verdade, lhes digo: vocês não poderiam imaginar a América Latina em uma realidade assim. É
por isso que a Hierarquia Celeste, assim como o fez na Colômbia, contemplou a necessidade de
Seus filhos e o Céu respondeu ao pedido de todos os grupos da Rede-Luz da Venezuela.
Para que as Américas se consagrem ao Meu Imaculado Coração, todos os grupos da Rede-Luz
deverão estar acompanhados de perto, porque será por intermédio de cada grupo que se evitarão
alguns acontecimentos.
Esta missão à Grande Savana da Venezuela implicará transferir fraternalmente a Maratona da
Divina Misericórdia, de 5 e 6 de novembro de 2015, para a cidade de Boa Vista, no Estado de
Roraima, Brasil.
Será também desta forma que a energia crística de Jesus Misericordioso poderá penetrar na
consciência de toda essa região e, especialmente, em todo o Reino Vegetal da Amazônia, que está
desaparecendo rapidamente.
Se a Amazônia chegasse a desaparecer, o planeta perderia um dos grandes pulmões naturais do
mundo. É por isso que os anjos também intercederão por toda a consciência angélica e dévica.
Peço, a cada filho de Maria, a Graça do entendimento e da aceitação em total confiança, maturidade
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e em operação de resgate como tarefa de todos os servidores do Plano de Deus.
Filhos, cada lugar que a Divindade visita é único; ali, nesses momentos, podem-se fechar muitas
portas que subjugam as almas do mundo. Como verão, Meus filhos, o planeta e toda a sua
consciência estão sofrendo. Se a Divindade repentinamente não executasse essas ações espirituais
que quebram o controle sobre a vida material e monetária, certas realidades do mundo sucumbiriam
da noite para o dia.
Peço-lhes, queridos filhos do Brasil, que vocês, como corresponsáveis por sua nação e pela
Amazônia, apoiem na cidade de Boa Vista a próxima Maratona de Oração, que tentará restaurar
muitas situações.
Desejo dizer especialmente aos grupos da Rede-Luz do Sul do Brasil que vocês Me terão presente
nos dias 12 e 13 de novembro de 2015, na cidade de Porto Alegre, Brasil. A Venezuela esperou
muito por esta oportunidade e por esta Graça; é momento de amadurecerem na fraternidade e na
cooperação, porque o planeta e seus centros sagrados são de toda a humanidade.
Agradeço a união interna de todos os grupos da Rede-Luz, porque minhas mãos trabalham por
intermédio deles por toda a humanidade!
Na esperança e no Plano de Salvação,
Sua Mãe Maria, Rosa da Paz

