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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

Filhos Meus,
Enquanto as guerras se expandem pelo mundo e nas mentes de muitos reina o desejo de um grande
conflito mundial, Meu Imaculado Coração os chama a difundir o Espírito da Paz, a fazer do grande
caos, que se expande a cada dia, a razão para vocês amadurecerem imediatamente e assumirem
prontamente o lugar que lhes corresponde no Exército da Paz e do Amor, guiado por Meu Coração.
Eu os chamo a fazer, do sangue derramado dos cristãos do mundo, o motivo de fortalecer sua
própria fé e proclamar ainda mais alto que Cristo reina em seu interior.
A batalha já está em curso: não há regras, não há limites.
Assim como não há limites para as maldades que acontecem no mundo, vocês também não devem
colocar limites na sua capacidade de amar. Amem sem limites, sem condições. Levem esperança
para os corações que perderam a fé.
Não é que vocês serão ingênuos diante do que acontece no mundo ou indiferentes às guerras e aos
sofrimentos do próximo, mas sim serão conscientes da batalha e participarão dela, proclamando a
paz, vencendo a astúcia do inimigo com atos de amor.
Frente às guerras religiosas, vivam a paz entre as diferentes religiões. Difundam o respeito pelo
caminho escolhido por cada um, para chegar ao Único Deus.
Quando o inimigo os derrubar e os levar à perdição, não desanimem: confiem na Misericórdia que
os congregou neste mundo e perseverem uma e outra vez na vivência da perfeição, até que suas
consciências compreendam que é tempo de crescer e deixar de lado as infantilidades, para que
vocês sejam verdadeiros apóstolos de Cristo neste mundo em trevas.
Filhos Meus, para que a humanidade reconheça os tempos que vive, vocês devem difundir a
Misericórdia e a Paz. Abram os olhos dos que estão adormecidos, deem a conhecer os tempos de
tribulação, o Armagedom espiritual e físico que já começou no mundo e que pouco a pouco
purifica a Terra, para que vocês aprendam a buscar a Deus.
Para que a humanidade desperte, vocês necessitam atuar e não mais calar, mas sim anunciar ao
mundo a possibilidade de agir pela oração e pelos atos de perdão e reconciliação pedidos por São
José, assim como também pelos atos de serviço.
O mundo necessita de equilíbrio e paz, mas isso lhe será concedido pelos méritos próprios
alcançados pelo coração humano.
Hoje, lhes pedirei que seus corações sejam um com os corações dos missionários, tanto os do
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Oriente Médio quanto os da Argentina. Desejo estabelecer a paz, mas para isso é necessário que
vocês gerem méritos pela oração e pela ação consciente em suas vidas.
Se vocês soubessem, Meus amados, do mal que se precipita no planeta, não perderiam tempo com
vocês mesmos e com suas próprias aspirações, mas se encaminhariam para o cumprimento do
Plano Superior, para suprir as maiores necessidades deste mundo.
Do que Deus mais necessita de todos neste momento é da sua maturidade, da sua verdadeira
consciência dos tempos que vivem, de que vocês sejam consequentes com tudo o que sabem e que
não apenas estejam em Minhas Aparições, crendo que é suficiente escutar Minhas Palavras.
Enquanto vocês dizem ser apóstolos da paz e dizem querer estabelecer a paz no mundo, mas não
conseguem compreender o próximo e vencer o próprio orgulho para dissolver os conflitos com
aqueles que vocês têm ao lado, seu despertar jamais será verdadeiro e vocês não poderão se dizer
soldados de Meu Exército da Paz, pois aquele que é um soldado neste Exército vive a paz nas
pequenas coisas da vida, ama o próximo nos pequenos detalhes, começa o serviço com aqueles que
têm ao lado e, assim, aos poucos, irradia a paz para o mundo.
Que Minha Paz seja uma realidade nas vidas dos que dizem proclamá-la.
Sejam verdadeiros consigo mesmos e com Deus, porque o inimigo se servirá de suas máscaras para
vencer os seus corações com os orgulhos e as vaidades que vocês ainda vivem.
Busquem ter corações humildes, filhos, para vencer o orgulho, que causa as guerras no mundo
inteiro.
Eu os amo e os abençoo sempre.
Sua Mãe Maria, Rosa da Paz

