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Quinta-feira, 22 de setembro de 2016
MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE
FIGUEIRA, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Hoje Minha voz é ouvida, assim como a voz de Meu Filho, nos quatro cantos da Terra. São as
vozes que provêm do Verbo divino e que revelam certas verdades que, segundo os homens, causam
divisão dentro e fora da Santa Igreja.
Como em Guadalupe, Lourdes, Fátima, Medjugorje e Aurora, durante Minha primeira aparição,
naquele momento, ninguém pôde reconhecer quem Eu era.
O espírito de sobriedade da Igreja fez com que ela protegesse a fé dos fiéis. Mas, na verdade, ao
longo dos tempos e sem milagres confirmatórios vindos do Céu, muito poucos conseguiram crer
desde a primeira vez.
Esse tipo de fé está em muito poucos, porque é uma fé que não rejeita nem reclama, mas também
não aceita. Essa fé apenas acompanha com sabedoria e sem repúdio, porque, em verdade, nenhum
membro desta humanidade conhece o Plano de Deus.
É por isso, queridos filhos, que Deus manifesta o Seu Propósito de uma forma que nem todos
aceitam, porque esse propósito leva à transformação e à mudança.
Não estou falando, Meus filhos, que a Igreja mude ou não ante a verídica presença da Mãe de Deus.
Eu apareci ao longo dos tempos onde o Pai Me pediu que entregasse sempre uma mensagem de paz
e de advertência, que a maioria não acolhe com fervor.
Já estava escrito que a Mulher do Apocalipse chegaria, e estamos nesse momento. Isso leva a
modificar certas ações e pensamentos, porque tudo tem que estar a favor do Plano de Deus, e não a
favor do plano dos homens.
Quando chega um anúncio do Céu a alguma parte do mundo e ele é contínuo e seguro, o primeiro
passo dos homens é omitir esse chamado e desmenti-lo a todas as almas. Isso fecha o coração dos
fiéis e faz perder a Graça de serem diretamente ajudados pelo Céu.
Nenhuma das aparições de sua Mãe Celeste é aceita antes do tempo. Por isso, para preservar e
proteger a confiança dos corações, o Pai Me pediu em outras épocas que fizesse milagres. Neste
ciclo, o maior milagre é Eu estar entre vocês, pregando e abrindo a consciência à verdade que
muitos dos Meus filhos querem ocultar e, assim, rejeitá-la.
Cada alma é livre e o será até o fim de seus dias, mas as graças que Eu derramo em cada lugar são
únicas e não se repetem.
Cada lugar onde Eu apareço recebe o que necessita, segundo o Propósito que o Pai apresenta para
cada ciclo da humanidade.
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Minha face está se apresentando fora da Igreja para que Meus filhos vejam que a mensagem é que
há corações necessitados de ajuda e a Igreja não lhes responde com o amor devido.
Quero formar nas almas a verdadeira união com Deus, e essa união não tem barreiras. Por isso,
estou ensinando-os a rezar, a adorar, a contemplar e a perdoar; a Graça é para todos os que a
buscam e amam a Cristo de todo o coração.
Não sejam cegos e não fechem com sua força humana a porta de salvação que Eu estou abrindo
para as almas; todas as almas merecem a salvação de Meu Filho, e irei até o fim, até cumprir o que
o Pai Me pediu.
Não me ofendam mais, unam-se por amor e sigam-Me. Recordem, filhos sacerdotes, que já os
chamei uma vez e não quiseram Me escutar. Ninguém neste planeta tem a responsabilidade pelo
que peço, sou Eu, sua Mãe que vem para tirá-los do eterno sono e da comodidade.
Agradeço-lhes por acompanharem Minha obra de coração.
Reconcilia-os,
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

