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Sábado, 27 de fevereiro de 2016
MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ E MÃE DOS REFUGIADOS, TRANSMITIDA NO
ÔNIBUS ÁGUIA DE LUZ DURANTE A VIAGEM DA CIDADE DE SÃO GABRIEL, RG, À CIDADE DE
BLUMENAU, SC, BRASIL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN???

Queridos filhos,
Neste dia em que Meus missionários retornam ao Brasil, depois de uma intensa experiência de
caridade fraterna, gostaria de lhes pedir que, desde agora, preparassem seus corações e seus seres
internos para receber o relato de toda esta última experiência missionária.
Cada missionário que foi à Turquia trará gravada na memória uma etapa de sua vida que ficará
inapagável e que o ajudará a fortalecer sua entrega nos braços do Pai Celestial.
Meus queridos filhos, no Oriente Médio ficou aberta uma porta de luz e de misericórdia para que
novos missionários possam servir na principal crise migratória do século XXI.
Queridos filhos, mais do que tudo o que viveram os missionários, em nome de todos os que com
suas orações e doações apoiaram esta missão, ficará guardada como riqueza espiritual a
possibilidade de aprender a amar a condição humana e, sobretudo, de dar amor aos corações que
vivem dia e noite o terror das guerras.
Nesta hora em que Meus missionários já deixaram a Turquia para retornar à América, com toda
essa experiência de vida, peço-lhes novamente que preparem seus corações para conhecer a
verdade do que hoje é uma humanidade desmoralizada, perdida e cega pelas ações do adversário.
Porém não Me cansarei de lhes dizer, queridos filhos, que Meu Coração triunfou em cada pequeno
sacrifício realizado pelos missionários quando abriram seus corações para receber a grande dor do
mundo.
Queridos filhos, nesta noite lhes trago à consciência a importância de perceber a realidade
planetária.
Sua Mãe hoje está com todos os missionários.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!
Abençoa-os e os ama,
Sua Mãe Maria, Rosa da Paz e Mãe dos Refugiados

