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Domingo, 20 de dezembro de 2015
MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NO CENTRO
AURORA, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN??

MARIANO

DE

Queridos filhos,
Diante da grande necessidade mundial de ajuda humanitária e de serviço, hoje abro uma nova porta
para um lugar no mundo onde o sofrimento e a necessidade dos mais pobres se unem, gerando
desespero e falta de paz.
É por esta causa que amorosamente adianto uma nova missão humanitária, que será simultânea à
missão no Oriente Médio.
Esta segunda missão ocorrerá nas comunidades indígenas da Província do Chaco, na Argentina.
Será graças a este grande serviço que Meus filhos orantes prestarão assistência médica, social e
humanitária aos povos mais marginalizados pela desigualdade nessa nação.
Queridos filhos, estou convocando piedosamente os grupos da Rede-Luz da Argentina e da RedeLuz do Brasil para que se congreguem durante alguns dias no Centro Mariano do Espírito Santo, de
19 a 25 de janeiro de 2016. Nesses dias, se viverá a etapa preparatória para que se ordenem e se
manifestem todos os implementos necessários para esta missão, que terá uma duração de quinze
dias.
A missão começará com a viagem à Província do Chaco, em 26 de janeiro de 2016. A cidade de
Resistência, naquela Província, será a base de trabalho do grupo missionário, de onde eles se
transladarão às comunidades indígenas.
As causas da desnutrição e da falta de saúde nas crianças do Chaco foram um fato que marcou
muito Meu Coração.
Queridos filhos, peço que se prepararem para cooperar e confraternizar com esta missão todos os
médicos, dentistas, construtores, agricultores ou qualquer filho Meu que, por caridade, desempenhe
uma destas profissões. Membros consagrados da Ordem Graça Misericórdia acompanharão esta
missão na Província do Chaco, na Argentina.
Queridos filhos, novamente a Federação Humanitária Internacional será a organização por
intermédio da qual todos os que sentirem o chamado, de coração, poderão colaborar com as
crianças da Província do Chaco. Pela Federação, vocês poderão consultar ou oferecer
amorosamente sua confirmação para esta missão humanitária.
Assim como foi a missão na cidade de Mariana, em Minas Gerais, Brasil, Meu Coração de Mãe
hoje abriu esta porta para poder levar a Paz e a Misericórdia de Deus graças a estas obras.
Santo Inácio de Loyola será o guardião desta missão humanitária na Província do Chaco.
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Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!
Anima-os a servir pela paz neste mundo,
Sua Mãe Maria, Rosa da Paz

Voz e Eco dos Mensageiros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

