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Segunda-feira, 16 de novembro de 2015
MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA DURANTE A VIAGEM DE
FLORIANÓPOLIS, A PORTO ALEGRE, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL, AO VIDENTE FREI ELÍAS
DEL SAGRADO CORAZÓN??

Enquanto o mundo provoca sem consciência a Ira de Deus, a voz dos inocentes e de suas famílias é
escutada pelo Seu Deus, e o Coração do Pai Eterno se estremece ao ver os horrores que gera o
homem de superfície.
No entanto, as súplicas dos justos poderiam reverter as constantes agressões que os homens geram
entre si para obter poder e benefício próprio.
Deus necessita de que os mais despertos tomem consciência sobre o final dos tempos que a
humanidade está atravessando e sobre a falta de preparação e de oração que existe na maioria das
almas do mundo.
Essa falta de consciência e de preparação desperta o medo e aumenta a desunião entre as criaturas.
Sua Mãe, que está no Céu, roga para que toda essa agressão moral e social termine. Ela deseja
profundamente que todos os grupos de oração se convertam em verdadeiras ilhas de salvação para
as almas, que deverão ser acolhidas por meio do poderoso manancial de oração e de paz que deve
se estabelecer na vida de cada um deles.
Queridos filhos, os tempos estão se degenerando mais rápido do que parece, e isso é provocado
pelos horrores sangrentos que hoje vive a humanidade.
Queridos filhos, a sagrada vida que Deus lhes deu está sendo violada pelas ações precipitadas que
vocês estão praticando. Se, em verdade, filhos, a força da oração não fosse mais intensa do que
tudo o que acontece, o mundo inteiro ingressaria em seu grande fracasso espiritual e planetário.
Para evitar as consequências dos desastres que a própria humanidade gera, Sua Mãe Celeste vem
do Universo para lhes pedir que vivam em paz e que considerem esta situação mundial com a
importância que ela merece.
Queridos filhos, rezemos para que os núcleos internos de todos os grupos de oração possam
corresponder e, dessa forma, reverter esta atual e maléfica crise planetária.
Que a misericórdia interna se desperte em vocês, pois muitas almas deverão ser atendidas e
acolhidas pela oração e pelo coração de cada um. Assim, ao menos, vocês abrirão uma
pequeníssima porta para que a Luz de Deus ingresse em um mundo cheio de trevas e de espantos.
Por todos os que sofrem, reza continuamente,
Sua Mãe Maria, Rosa da Paz

