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Quarta-feira, 14 de dezembro de 2016
MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NA CIDADE DE SAN FRANCISCO,
CALIFÓRNIA, ESTADOS UNIDOS, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Meus muito queridos filhos,
Enfim, sua Santíssima Mãe e Rainha do Céu ingressou com Sua Consciência Divina nos Estados
Unidos, graças ao apoio e à contribuição de todos.
Nas próximas semanas começaremos a tão esperada missão.
Dessa forma, pela união dos corações, irão se delineando as ideias de Deus, e assim Meus filhos
serão mais conscientes e coerentes com o Plano Divino.
Neste dia, sua Mãe Celeste prepara o campo da consciência para fazer descer misericordiosamente
os códigos da redenção e da reabilitação.
A cidade de São Francisco foi escolhida pelos Mensageiros Divinos para ser a região espiritual que
receberá toda a ajuda necessária a fim de que o país inteiro se beneficie do que aqui acontecerá.
Sua Mãe Celeste precede à vinda de Cristo como uma preparação da consciência espiritual da
Nação.
Por isso, queridos filhos, tudo o que ocorrerá aqui nos Estados Unidos, do princípio ao fim, será
importante; como também todo o apoio que se manifestar contribuirá para o equilíbrio psíquico
desta como de outras nações, por mais distante que isso pareça.
Desde o momento em que seus corações imploraram ao Meu, Eu os escutei e, com a força do amor
e da misericórdia, abri as portas para que isso pudesse ocorrer, ante a necessidade espiritual de
milhões de almas.
Agora que a Divindade Celestial olha todos os Seus filhos estadunidenses com olhos de
misericórdia, uma porta expiatória se abriu para trazer do Universo uma sagrada e última
oportunidade, a oportunidade de amar a Deus verdadeiramente.
Por tudo o que aconteceu e pelo que acontecerá com a ajuda de Meus filhos, agradeço-lhes por
responderem ao Meu chamado.
Abençoa-os,
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

