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Segunda-feira, 10 de outubro de 2016
MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO,
BRASIL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Como sua Mãe Rosa Mística, hoje chego a vocês para revelar-lhes o profundo mistério do Amor de
Deus, manifestado por meio de Sua Serva Fiel.
É através de sua Mãe Rosa Mística que o princípio da Santíssima Trindade revela-se à consciência
da humanidade.
Quisera dizer-lhes, queridos filhos, que em sua Mãe guarda-se a presença espiritual do Pai, do
Filho e do Espírito Santo, e é mediante essa presença trina que o Universo celestial atua e obra
dentro da esfera planetária.
Nessas três vertentes, pertencentes a uma mesma pessoa divina, é que sua Mãe pode apresentar aos
Seus filhos a suprema Graça e a divina Intercessão.
Que, neste dia, fique presente para todos a Santíssima Trindade como o princípio e a origem de
toda a Criação e da Vida.
Na Santíssima Trindade, vocês encontrarão as raízes da Sagrada Família e poderão expressá-las tal
como Jesus, Maria e São José as expressaram, seguindo a Divina Vontade.
Na Trindade Santa, está a chave da divina e insondável Misericórdia. Na Santíssima Trindade,
estão os princípios da Graça e da Piedade, estão a fonte e o manancial da reparação para todo o
Universo.
Espero que, em suas pequenas vidas, a Santíssima Trindade seja a ardente aspiração de estar no Pai,
no Filho e no Espírito Santo.
Foi o mistério da Santíssima Trindade que esteve presente e manifestado durante a Assunção de sua
Mãe Celeste.
Na face da Virgem, Rosa Mística, guarda-se e protege-se esse mistério, porque será através de Meu
Materno e Imaculado Coração que as almas poderão reencontrar sua verdadeira origem espiritual.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Abençoa-os na Santíssima Trindade,
Sua Mãe Maria, Rosa da Paz e Rosa Mística

