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Sexta-feira, 25 de novembro de 2016
MENSAGEM PARA A APARIÇÃO DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NA CIDADE DO
MÉXICO, MÉXICO, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

O Ministério da Fé
Como Dom de Deus que brota do coração humano, venho despertar em vocês, filhos Meus, o
Ministério da Fé, para que possam ser partícipes destes tempos como instrumentos do Criador,
sustentadores das almas e de Seu Plano para a Terra.
Quero que vivam nestes tempos o Ministério da Fé, que nasce da confiança no Propósito Divino e
da devoção que as almas despertam ao orar com o coração.
A Fé é o atributo universal que fará com que os seres estejam afastados da ilusão e da confusão
humana.
A Fé os manterá na verdade quando a maioria das almas duvidar dos acontecimentos que vive,
mesmo sabendo que o caos se precipita sobre a Terra.
A Fé é a fortaleza do espírito e a sustentação da alma, é o que lava os olhos turvados pelo medo e
pelo sofrimento, para que possam ver a Deus.
A Fé transforma a sua forma de compreender a vida, e o que antes era um castigo torna-se justiça; o
que era sofrimento torna-se alegria e triunfo divino; o que era renúncia torna-se vitória divina na
alma que compreende que a derrota diante dos olhos humanos é a vitória do Coração de Deus.
Venho despertar em suas vidas, filhos, a Fé verdadeira, para que possam acreditar em Minhas
palavras e vivê-las com o coração. Venho para fortalecê-los na compreensão superior destes
tempos, dissipando o medo e a insegurança de seus corações.
Quero que se aferrem ao poder da Fé e da certeza de que Eu estou aqui; que os instruo e os sustento
para que possam cumprir os Planos de Deus nestes tempos de maior caos.
A Justiça Divina apenas se aproxima deste mundo, mas, ungidos pelo poder da Fé, vocês poderão
transpassar os obstáculos próprios destes momentos de tribulação e, ainda que não seja possível
deter o aprendizado que a humanidade em geral deverá viver, poderão ser aqueles cuja fortaleza
inspirará a outros, sustentando este mundo quando seus irmãos não puderem suportar.
Se vocês sentem que a Fé não nasceu e não despertou ainda em seus corações, filhos, rendam-se ao
Poder de Deus e renunciem ao próprio parecer, porque, para viver a Fé, é necessário renunciar a
todo controle da própria vida. Não vive a Fé aquele que teme perder o controle e duvida do poder
de Deus, com receio de se entregar a algo desconhecido. O medo da Fé e da entrega é o mesmo
medo que os impede de amar e de abrir o coração. Por isso, filhos, renunciem a esse medo milenar
que prende a consciência humana a si mesma e rendam o próprio controle a Deus; assim, poderão
se valer de cada palavra que Eu lhes digo para preparar suas almas ao que virá e não estarão
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analisando se é verdade o que lhes pronuncio, por medo do que virá se o que lhes profetizo for
realidade.
Despertem ao poder da Fé, entregando a Deus os seus medos. Não temam perder a si mesmos nem
o controle da própria vida, porque, em realidade, jamais controlarão algo que pertence a Deus.
Se mantiverem o medo de se entregar ao Divino, apenas estarão resistindo a algo que foge do
controle humano e sofrerão muito por não poder aderir ao Plano de Deus, pois não encontrarão a
paz quando mais dela necessitarem.
Este é o exato momento de se render e de dizer sim; este é o momento de desenvolver a Fé e
entregar-se a Deus.
Peçam a graça de despertar em seus espíritos e consciências esse Dom Divino, porque, assim
sendo, não importará a prova que se precipite sobre a Terra, seus espíritos se manterão firmes e
saberão escutar a voz de Deus, deixando-se guiar pelo Criador.
Hoje, filhos, Eu os abençoo e lhes peço que vivam no Ministério da Fé. Que, com seus exemplos e
transparência na entrega a Deus, inspirem outros corações a viver essa entrega.
Minha Fé hoje os permeia.
Eu os amo e lhes agradeço por responderem ao Meu Chamado e por viverem na Fé do coração.
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

