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Sábado, 24 de dezembro de 2016
MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NA CIDADE DE WEED,
CALIFÓRNIA, ESTADOS UNIDOS, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN, POR
OCASIÃO DA VIGÍLIA DE ORAÇÃO DA NOITE DE NATAL

A Fugaz Estrela de Belém
Naqueles dias em que se antecipava a preparação interior para receber em Meus braços o Menino
Jesus, a sagrada Estrela de Belém, o símbolo da Grande Irmandade do Céu, revelou-se para os três
reis, que, por terem coração puro, puderam chegar ao nosso encontro no humilde estábulo de
Belém.
A grande Estrela de Belém brilhou durante vários dias e foi enviada por Deus para acompanhar e,
ao mesmo tempo, para anunciar a chegada do Filho de Deus ao mundo.
Foi assim que esta sagrada estrela, que somente apareceu durante aqueles dias, começou a revelarse primeiro em sonhos e em sinais para algumas consciências que, por Vontade de Deus, deviam
tomar conhecimento da chegada do Messias.
São José, naqueles dias anteriores à chegada de Jesus, ainda estando em Nazaré, escutou dos anjos
do Céu o anúncio e a hora exata em que a Santíssima Esposa deveria estar em Belém para dar à luz
o Divino Filho.
Foi assim que a sagrada Estrela de Belém também indicou o lugar e o caminho por onde a Sagrada
Família deveria passar.
Naqueles dias em que o Universo inteiro se reuniu para acompanhar e, ao mesmo tempo, presenciar
o nascimento de Jesus, a Estrela de Belém fez chegar ao presépio, vindas de Nazaré, as
consciências mais simples entre as simples, almas chamadas pelo Altíssimo para acompanhar
amorosamente a chegada do Messias.
A Estrela de Belém foi este poderoso luzeiro que naquele tempo trabalhou o plano espiritual e
material da consciência planetária para que ela pudesse receber o potentíssimo amor-sabedoria, o
Raio que iria transformar os acontecimentos da noite para o dia.
Esta sagrada Estrela de Belém marcou um antes e um depois. Ela esteve irradiando certas correntes
universais que fisicamente modificaram, antes da vinda de Cristo, todos os erros humanos, os que
fizeram da raça uma civilização comprometida com o mal.
A Sagrada Família, durante os nove meses de gestação de Jesus, foi preparada pelos próprios anjos
para que esse importante acontecimento da vida de Jesus fosse vivido em todos os planos da
consciência, com o fim de que esse evento divino ficasse gravado neste planeta e no sistema solar.
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A Estrela de Belém foi a guardiã do nascimento de Cristo e, ao mesmo tempo, foi a ponte cósmica
que uniu o tempo da humanidade ao tempo celestial.
Foi assim que a Santa Mãe de Deus, momentos antes do nascimento de Jesus, e depois de haver
permanecido em silêncio durante nove dias, recebeu o impulso divino de todas estas revelações que
a sagrada estrela estava realizando.
Maria Santíssima sabia que o nascimento do Filho de Deus traria para o mundo, naquele tempo, a
liberação dos erros milenares e ao mesmo tempo a luz redentora que, a todo custo, deveria brilhar
neste planeta.
A Estrela de Belém foi aquele farol cósmico que atraiu para a raça humana o despertar espiritual da
consciência. Essa sagrada estrela foi a que gestou a maturidade de muitas almas para os tempos
futuros; foi a grande Estrela de Belém que anunciou a todos os mundos internos a chegada da
poderosa energia crística de redenção e de amor.
Naqueles dias em que o planeta foi preparado para a vinda de Jesus e que também foi expurgado
dos códigos de perdição do mundo, os santos anjos, os mesmos que estiveram no presépio de
Belém durante o nascimento divino de Cristo, foram os que apoiaram o despertar do amor interior
na humanidade, especialmente nos corações mais simples. Se esse amor, que foi gestado pelos
santos anjos, não tivesse nascido na humanidade, a vinda de Jesus teria necessitado de outros
requisitos espirituais.
Na Estrela de Belém se refletia a presença do Amor do Altíssimo, assim como a Graça que estava
sendo concedida através do nascimento de Cristo.
Belém foi o cenário escolhido pelo Pai para que esse acontecimento guiado pelos arcanjos fosse
adiante sob a perfeição divina do amor e da cerimônia.
A vinda do Messias e do Grande Libertador dos povos foi guiada preciosamente pelos anjos que, ao
mesmo tempo, trabalharam no inconsciente da humanidade para poder redimi-lo a partir daquele
abençoado momento.
A grande Estrela de Belém trouxe ao mundo a oportunidade de elevar e de purificar a consciência
através do pensamento elevado e não rudimentar, por intermédio da determinação.
Essa preciosa Estrela de Belém se mostrou ao mundo naquele tempo para ir dissolvendo da raça
humana os padrões da autodestruição e do compromisso com tudo o que é mundano.
A Estrela de Belém trouxe a consciência de que somos espíritos a serviço de um Propósito Maior,
capaz de nos impulsionar à realização da Obra Divina.
Foi essa mesma Estrela de Belém que naquele tempo tentou refletir-se e brilhar na consciência dos
seres humanos para que pudessem perceber dentro de si que uma oportunidade única lhes estava
sendo dada através do nascimento de Cristo.
Por isso, filhos, depois de todos esses acontecimentos que foram planetários e universais, uma vez
mais a humanidade se encontra diante da prova do Natal - de poder passar por esta data sagrada,
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recordando e colocando a atenção em tudo o que significou a vinda de Cristo à Terra.
O Pai Eterno espera ver nascer o Cristo dentro de vocês, para que um amor maior do que vocês
vivem hoje desperte na consciência da humanidade, que deve cumprir e colaborar para esta última
parte do Plano Divino do Amor.
Quisera que Meus filhos não fossem indiferentes, mas que aproveitassem esta data do Natal para
reconfirmar seus votos diante da Hierarquia Celestial, porque essa confirmação abrirá as portas da
consciência para outras almas no mundo.
Que nesta véspera de Natal, em que a Sagrada Família se encontra em adoração aos pés do presépio
de Belém, todos os Meus filhos se prostrem para reverenciar em seu interior o nascimento do Rei
Menino em seus corações.
Ao menos o façam em devoção e em oferta daqueles que hoje se perderão nas celebrações banais.
Por sua consciência e união a este momento, queridos filhos, agradeço-lhes por responderem ao
Meu chamado.
Sob a sagrada Estrela de Belém, abençoa-os,
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

