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

MARIANO

DE

Queridos filhos,
Com eterna alegria e profunda paz, hoje volto a reunir a todos no sagrado oratório de Meu
Imaculado Coração, pois, neste sagrado dia, cumpre-se um de Meus esperados planos: a expansão
de Minha Mensagem Mariana no mundo.
Por isso, queridos filhos, vim para recordar-lhes que em Minha Obra se trabalha através da paz,
com as mãos unidas às Minhas. Assim, filhos amados, a tarefa de difundir Minha Mensagem
urgente ao mundo sempre se fundamentará na caridade, no sacrifício e, principalmente, na unidade
e no amor que seus corações podem refletir no Meu.
Toda a Minha Obra neste mundo, que amorosamente sua Mãe Celeste lhes oferece, deve estar
respaldada no espírito da fraternidade e não no do poder.
Filhos amados, ao longo dos anos, Eu os tenho feito crescer ao Meu lado em virtude, talento e
dons. Assim, Minhas mais belas, porém simples imagens, através deste meio de comunicação
universal, foram apresentadas às almas não redimidas. Vocês, desde o princípio, acompanharam
Minha Obra e continuarão fazendo isso até que se cumpra a redenção tão esperada da humanidade.
Quando chegar o tempo em que Eu não estiver mais diariamente entre vocês, mas apenas os
visitando de forma extraordinária, vocês, Meus mui queridos filhos, terão muito para difundir e
publicar. Quando o fizerem, verão cumprir-se um a um Meus pedidos, porque assim Deus necessita.
Filhos, enquanto se purificam e dão os primeiros passos para uma maturidade superior, Eu lhes
peço que, por amor ao Meu Coração Sacratíssimo, mantenham suas almas unidas através das
Graças e dos prodígios que Eu lhes derramei. Gostaria de vê-los mais unidos, não só em Minha
alegria celestial, mas também nos desafios e nas provações.
Muitos dos presentes aqui, hoje, já estariam preparados para fazer parte da nova equipe de soldados
que trabalhará na expansão deste Projeto imaculado de Deus: a redenção das modernidades do
mundo através da Mensagem Divina dos Sagrados Corações.
Na Presença de Cristo e dos anjos que Me acompanharam em Minha Gloriosa Assunção, recebo as
ofertas sinceras de que se comprometerão a trabalhar Comigo, em todo o mundo, pela redenção
planetária. Para isso, peço-lhes que num papel escrevam sua aspiração de acompanhar e apoiar este
novo projeto que hoje será apresentado a todos.
Meu único Propósito, filhos amados, é que o mundo e as almas alcancem a paz.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu importante chamado.
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