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MENSAGEM PARA A APARIÇÃO DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NO CENTRO
MARIANO DE AURORA, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

O Poder Divino da Unidade
Nem a besta aparentemente mais forte poderá atacar os Meus filhos a ponto de destruir neles o que
Eu construí com Minhas santas mãos. Uma fortaleza erguida por Deus é eterna e não há vento nem
trevas que possa derrubá-la. A base dessa fortaleza é a vivência do que lhes ensinei. Cada uma de
Minhas palavras consolida em vocês o princípio da unidade uns com os outros e com Deus.
A unidade, filhos, quando vivida em plenitude, é o maior escudo destes e de todos os tempos.
Ainda que trema o chão sob os seus pés e as forças do corpo pareçam se desvanecer, se houver
unidade, não haverá temor e não haverá derrota.
Se vocês estão unidos de coração, manterão os olhos abertos e não se deixarão enganar, quando o
adversário cegar os olhos de muitos com o medo e a ilusão. Aqueles que vivem na unidade
conhecerão a Verdade e saberão que falso é o poder dos que se elevam sobre as trevas; estes cairão
e desaparecerão como pó, ao surgimento da Luz Crística.
Se vivem a unidade, sustentarão não apenas o próprio espírito, mas serão as colunas de um grande
templo que no momento da tempestade amparará em si os que estavam perdidos, mas que ainda
traziam em seu interior a esperança de um dia se encontrarem.
A fortaleza da unidade os manterá em neutralidade e equilíbrio, quando os acontecimentos
vindouros desequilibrarem os incrédulos e os homens de pouca fé, por não acreditarem que depois
da noite o sol brilhará e que o amparo de Deus sempre estará sobre aqueles que se reconheçam
como Seus filhos.
A unidade os fará compreender quais acontecimentos lhes chegam como assédio, quais são provas
e quais são aprendizados necessários à sua evolução. No espírito da unidade uns com os outros,
poderão superar todas essas instâncias da forma correta e com maturidade.
Por isso, filhos, o grande aprendizado da unidade deve ser vivido neste tempo. Este é o momento
de vencer as resistências do próprio interior, que os impedem de viver em fraternidade, amor e
unidade com o próximo.
Saibam que aqueles que vocês tanto julgam ou que não conseguem amar nem aceitar em seus
caminhos poderão ser o pilar que faltará em seu templo interior, para sustentá-los firmes nos
tempos que virão.
Já não são tempos de solidão nem de individualidade; no passado, esse foi um aprendizado de
interiorização da humanidade, que os preparou para hoje viver a unidade com todos os que os
rodeiam.
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Aqueles que são convocados para o Meu exército de Luz e de Paz devem estar sempre unidos. Não
deixem que o Meu adversário derrube através do veneno corrosivo da crítica, do julgamento e da
separatividade os pilares da fortaleza que Eu estou construindo pela sua constante permissão.
Filhos, quando deixam que o inimigo fale através de suas bocas e os separem de seus irmãos e
companheiros de caminho, não é apenas a Minha Obra que estão destruindo, mas, sobretudo, a sua
própria possibilidade de evoluir e de se manterem de pé nos momentos de maior tribulação.
Por isso, quando sentirem que suas línguas se movem pela astúcia do adversário, silenciem e peçam
o Meu auxílio; cortem a corrente do mal e invoquem o Divino Poder da Unidade.
Onde houver verdadeira unidade não haverá trevas, e todas as batalhas serão marcadas pelo triunfo
da Luz. Onde houver unidade haverá Verdade e ali estará a Consciência de Deus se expressando
através de Seus filhos.
Digo-lhes tudo isso para que reconheçam que o triunfo do Pai Eterno não depende da força própria
de ninguém, mas sim do Divino Poder da Unidade, que, juntos, os Meus soldados podem atrair e
manifestar.
Lutem, filhos, dia a dia, para fazer triunfar o Meu Coração e para que a fortaleza da unidade cresça
e ampare em si muitas almas que estão buscando um refúgio neste mundo de tão pouca fraternidade
e amor.
Onde houver unidade, uma luz se acenderá, indicando o caminho para os que ainda devem
despertar nestes tempos.
A semente da unidade já está germinando e crescendo em muitos de Meus filhos, e ela deve se
expandir em todos os que Me escutam; por isso, hoje lhes faço ouvir estas palavras.
Eu os abençoo e os conduzo ao Divino Poder da Unidade.
Sua Mãe Maria, Rosa da Paz

