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Terça-feira, 1 de março de 2016
MENSAGEM PARA A APARIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ,
TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE FIGUEIRA, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE
JESÚS???

Queridos filhos,
Depois de mais um ano de mensagens diárias, quisera guardar em seus pequenos
corações as dádivas que receberam através de Minhas palavras.
Aquele, dentre vocês, que souber encontrar, nas entrelinhas do que lhes disse, todo o
ensinamento celestial, será ditoso e bem-aventurado, tanto na Terra como no Céu e
será precursor de Meu Reino de Paz neste mundo.
Filhos, ao longo deste último ano, preparei os seus corações para os tempos do
Armagedom, tentando trazer-lhes uma consciência mais ampla dos momentos de
provação que vivem como humanidade e como civilização.
Meu Imaculado Coração intercedeu por suas almas diante de Deus incontáveis vezes,
para que pudessem estar um pouco mais despertos, em meio à realidade sonolenta e
rendida da maior parte dos seres humanos.
Entre Minhas palavras, revelei-lhes muitos acontecimentos que viverão como raça, no
momento em que a Justiça Divina se precipitar sobre o mundo com toda a Sua
Autoridade Celestial, e assim o fiz para que seus espíritos e seus corações estejam
fortalecidos para suportar com valentia as correções divinas que descerão sobre a Terra.
Como sua Mãe Celestial e Rosa da Paz, amparei-os em Meus braços, para que, sob a
proteção de Meu manto e o resguardo de Minha Paz, pudessem crescer e amadurecer
como corresponde a seres despertos, espíritos que tantas Graças receberam e que
foram sumamente auxiliados por Deus.
Também lhes revelei mistérios celestiais na simplicidade de Minhas palavras. Dei-lhes
a conhecer a origem de tudo, a grandeza do Universo, a magnitude dos Espelhos do
Cosmos, que se multiplicam no coração de todos os seres orantes, puros de intenção e
abertos em espírito.
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Diante de seus mundos internos, abri-lhes Meu manto e demonstrei-lhes como tudo se
cria e recria sob o resguardo e o amor da Mãe Universal. Junto aos Mensageiros
Divinos, os Sagrados Corações de Jesus e de São José, dei-lhes a conhecer mais
amplamente a Consciência da Mãe do Mundo, de onde surgiu, como chegou à Terra e
para onde retornou depois de haver cumprido Sua missão neste mundo.
Meus amados, neste dia, coloco em seus corações Minha esperança maternal. Que,
depois de tantas bênçãos, possam recorrer a este legado de paz para consolidar a
própria adesão aos Planos do Criador e, assim, pelo exemplo sincero e cristalino,
possam impulsionar outros a dar passos semelhantes em direção a Deus.
Que o espírito do serviço abnegado permanente seja uma realidade na vida de todos os
que escutaram a doce voz da Mãe Celestial. Que as mensagens que lhes entreguei ao
longo das últimas missões sirvam de impulso, para que o espírito missionário nasça no
interior de todos os Meus filhos e aprendam, Meus amados, a encontrar a necessidade
em cada lugar e a supri-la como puderem.
Que Meu Coração Materno fique impresso em seus pequenos corações, para que
aprendam a amar e a servir o próximo, assim como Eu amo e sirvo a todos vocês.
Imitem Meus passos maternais e cuidem sempre uns dos outros, sob o espírito da
unidade e da fraternidade. Assim, demonstrarão ao mundo e ao Criador que não foi em
vão que Eu tenha retornado ao mundo todos os dias, por mais um ano.
Eu os abençoo e lhes dou Minha Paz,
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

