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MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NO ÔNIBUS ÁGUIA DE LUZ
DURANTE A VIAGEM DA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, SC, A PORTO ALEGRE, RS, BRASIL, AO
VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Queridos filhos,
Amar o Plano de Deus significa viver certos desafios que vão além da maturidade da consciência.
Cada desafio colocado no caminho dos discípulos, quer seja físico, mental ou espiritual, é para que
a consciência dê um passo maior do que jamais deu.
Esse momento se interpreta como transição, quando se passa de uma escola a outra, ou como
purificação, quando se purifica algo interior. Quem tem fé conseguirá superar ambos os desafios e
poderá ensinar como fazê-lo aos que estarão passando pela mesma aprendizagem. Isso não
significa que o Pai deseje o mais difícil para Seus filhos, porque Ele é Pai do Amor.
Quando a vida de um iniciado se aproxima do caminho da santidade ou da consagração total ao
Plano de Deus, o espírito forja outras experiências para que a alma, a mente e o coração de cada ser
possam se definir.
Sempre haverá dois caminhos para chegar a Cristo. É por isso que todas as almas, num certo
momento de suas vidas, têm a possibilidade de escolher o caminho do discipulado perpétuo ou o
caminho do apostolado: um as colocará na escola da instrução da vida e o outro no caminho de
aprender a servir melhor todos os dias.
Neste momento, grande parte da humanidade está sendo colocada no caminho da purificação, para
que em algum momento as almas definam os próximos passos de sua evolução.
A trajetória do espírito é traçada pelas experiências da vida, da alma e pelas decisões que toma o
espírito de cada ser diante do Chamado de Deus.
Neste último ciclo existem muitas almas que são colocadas no caminho da entrega total. Isso faz
com que a consciência enfrente e conheça aspectos de seu ser que antes eram purificados em
períodos mais prolongados.
Devido à necessidade de almas puras na Terra, o Plano mudou o rumo dos acontecimentos. Com
almas em estado de maior pureza, a humanidade se salvará e as consciências menos preparadas são
chamadas a cumprir esse propósito.
Pode ser que sua vida esteja dentro desse projeto e você ainda não o tenha percebido. Hoje venho
para revelá-lo. Atenda a este sagrado pedido de Deus.
Agradeço-lhes por responderem a este importante apelo celestial!
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