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MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NO DISTRITO DE MIRAFLORES,
LIMA, PERU, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Queridos filhos,
Neste dia os convido a contemplar o Plano de Deus e Seu Propósito em cada ação da vida, em cada
serviço, na realização da Sua Divina Vontade.
Hoje os convido a amar esse Plano incondicionalmente e a não o rechaçar como o faz a maioria da
humanidade.
Queridos filhos, dessa forma, vocês, amando o Propósito acima de tudo, sempre estarão no
caminho correto e na direção correta e nunca deixarão de atender às necessidades que se
apresentam na vida.
Amar incondicionalmente o Plano de Deus para que ele se cumpra significa renunciar sem
compreender e aceitá-lo com toda a abertura interna de seus corações.
Milhões de almas buscam, por diferentes caminhos, saber sobre seu propósito nesta vida e isso as
leva a perder-se pelos caminhos alheios a suas capacidades.
Quisera, filhos Meus, que compreendessem que ainda existem consciências que, havendo recebido
o chamado em suas vidas, decidiram, por seu parecer, afastar-se do Divino Propósito do Pai.
Eu peço a todos vocês que, conscientes do caminho de oração que nestes tempos estão realizando,
somente busquem cumprir amorosamente com o que se lhes pede, sem nenhuma crítica nem juízo.
O Bem Maior é muito grande e vocês ainda o desconhecem, porque a humanidade sempre está
submersa nas leis da matéria.
Para que seus corações sejam consequentes com o Plano de Deus, convido-os a adotá-lo e a vivê-lo
para que essa experiência multiplique em vocês a confiança absoluta de que tudo o que estão
vivendo forma parte de uma sábia e infinita Vontade Maior.
Hoje lhes deixo esta instrução, queridos filhos, porque já não há tempo a perder, somente lhes
bastará a fé e, pela fé, caminhar adiante.
Agradeço-lhes por responderem a Meu chamado!
Conscientiza-os sobre a Vida Superior,
Sua Mãe Maria, Rosa da Paz

