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MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NO CENTRO
FIGUEIRA, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

MARIANO

DE

Eu sou a Árvore Sagrada
Eu sou a Mãe e Senhora dispensadora de todas as Graças.
Eu sou a Árvore sagrada do Universo, sou a que dá frutos dos quais nascem todas as sementes que
são plantadas e germinam em todos os Seus filhos.
Sou a Árvore sagrada da Figueira, sou o tronco que suporta e transmuta Seus filhos.
Sou a copa florescida de época em época, refletindo a grande beleza de Deus.
Sou a grande raiz que sustenta toda a vida e dá a força regeneradora a todos os espíritos.
Eu sou a grande Figueira. Vocês são meus frutos prediletos, que amadureço com os raios do
Coração solar de Meu Filho, para que deem novas sementes, que serão plantadas na nova
humanidade.
Eu sou a Árvore sagrada da Figueira. Vocês também são parte de Minhas folhas, que expressam a
vida, a cura e a renovação.
Oh, sagradas sementes de Minha amada Figueira! Que em outros campos rebrotem os novos frutos,
que serão oferecidos ao Pai Celestial.
Vocês são também Meus galhos, e Eu sou a grande Árvore sagrada que os unifica e os faz
participantes da união perfeita com o Criador.
Vocês são parte de toda a Minha Árvore sagrada, são o resultado do trabalho contínuo da Árvore
sagrada. Sejam ramos, sejam folhas, sejam frutos e sementes de Minha amada Figueira. Expressem
o amor pelo conhecimento e o pratiquem. Já chegou a hora, já chegou o tempo.
A sagrada Árvore da Figueira já semeou suas bases de instrução em todos os corações. É hora de
vivenciá-la, de adorá-la e de amá-la.
Oh, sagradas sementes da redenção! Brotem naqueles campos onde há solidão nas consciências.
Brotem no serviço e na caridade como todos os Reinos da Natureza. Sejam sementes portadoras de
Minha Luz e de Minha Misericórdia. Sejam espelhos vivos da mensagem divina.
Eu sou a sagrada Figueira: que ninguém se esqueça disso. Eu sou a sagrada Árvore da renovação e
da paz. Gostaria, queridos filhos, que vocês algum dia deixassem de ser sementes para que sejam
árvores cultivadas no amor e no conhecimento sagrado.
Reverenciem todos os frutos que lhes deu Minha sagrada Figueira: ela é o berço dos novos frutos,
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ela é a sementeira da nova humanidade.
Oh, pequenas figueiras! Que o crescimento de vocês seja tão elevado como a oração, que seus
frutos sejam tão belos como as flores de Meu imaculado jardim.
No próximo tempo, vocês verão no Bosque Sagrado todas as pequenas figueiras, vivas graças à Luz
de Deus e expressivas como a devoção eterna.
Abracem com amor Minha sagrada Árvore da Figueira, para que, nessa união interna, seus pés
caminhem descalços e livres de tudo até o eterno jardim do Coração de Deus.
Filhos, façam brotar em vocês o que de mais puro e santo Deus derramou por amor.
Estejamos unidos em espírito, como um só, ao redor da amada Figueira de luz.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!
Congrega-os em oração,
Sua Mãe Maria, Rosa da Paz

