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MENSAGEM PARA
A
APARIÇÃO DE
MARIA, ROSA DA PAZ,
MARIANO DE AURORA, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS?

TRANSMITIDA NO CENTRO

Queridos filhos,
Que a paz e a esperança sejam sempre, em seus corações, atributos que os mantenham
resguardados pela fé, porque se vocês estão permeados pela fé nos Planos de Deus, poderão passar
pelas provações vindouras com harmonia e perseverança.
Meus amados, Meu Coração está preenchido por um amor infinito pela humanidade. É por este
motivo que, dia a dia, convido-os a crescer e a amadurecer em espírito. É por contar
verdadeiramente com cada um de vocês que lhes revelo as realidades do mundo e lhes peço maior
consciência diante de tudo o que vocês recebem.
Muitos já sabem que estes são tempos finais para as maldades e infidelidades do coração humano
para com Deus e Seu Plano, mas a consciência humana, como um todo, não quer aceitar que estes
tempos chegaram, para não sair de sua comodidade e de sua vontade própria.
Essas resistências pesam no coração de cada um de Meus servidores, que tentam ser verdadeiros
em sua entrega e, no entanto, uma e outra vez, caem diante das mesmas provas de críticas,
julgamentos e separatividade.
É por isso, filhos, que vocês deverão fazer um esforço ainda maior do que o que fizeram até hoje.
Reconheço, como Mãe de todos, que alguns passos já foram dados, mas eles não são suficientes
para o surgimento de uma nova raça.
Vocês devem estar mais vigilantes e silenciosos, observando a si mesmos, mais do que o próximo,
porque assim evitarão muitos desentendimentos e fecharão as portas para a desunião e para a falta
de fraternidade, que tanto tentam a consciência humana.
Meus queridos, jamais se esqueçam de que, enquanto vocês têm tudo, porque estão ao lado do Rei
de todas as coisas, existem muitos outros irmãos seus no mundo que, incentivados por falsas
representações de Deus, estão fazendo sofrer uns aos outros de formas demoníacas e
espiritualmente transgressoras. Por isso, sejam um pouco mais fortes e valentes em relação a vocês
mesmos e não deixem que o inimigo obre também por intermédio de Meus soldados, retirando a
Paz que Eu estou tentando instituir no mundo.
Recordem sempre que vocês estão aqui para cumprir com um Plano Maior, para estabelecer a Paz
nestes tempos de caos na Terra, assim como no universo, já que o que acontece neste mundo
interfere em toda a criação de Deus.
Rogo-lhes que lutem contra si mesmos, quando necessário, porque já não existem muitas ilhas de
salvação para o espírito nesta Terra. Conto com muito poucos e esses devem se manter fiéis e
firmes, porque é possível que o Plano de Deus se estabeleça na consciência humana, por meio da
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vitória de Cristo em Seus amados companheiros.
Meus queridos filhos, saibam que a hora aguda do planeta já começou em algumas partes do
mundo e se expandirá para toda a humanidade em pouco tempo. Purifiquem-se logo de todo o mal
que ainda habita dentro de suas consciências e façam isso por meio da oração, assim como da
transformação consciente. Façam isso amando, cada dia mais, o Plano de Deus, para que o amor
verdadeiro por algo superior desterre de seus corações o falso prazer por destruir a unidade entre os
seres.
Digo-lhes tudo isso porque vocês devem estar sentindo dentro de vocês que uma mudança
imperiosa e definitiva necessita acontecer. Eu apenas os impulsiono para que vocês deem seus
passos e não percam tempo. Porque, na hora em que a purificação planetária bater à porta de suas
casas, necessito de que vocês estejam prontos e dispostos a ajudar aos outros, aqueles que não
escutaram estas palavras.
Agradeço-lhes e deixo-lhes Meu Amor materno, para que vocês não desistam nunca de dar os
passos em sua constante e imediata transformação.
Sua Mãe Maria, Rosa da Paz

