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Sábado, 28 de janeiro de 2017
MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE
FIGUEIRA, BRASIL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Com a luz dos Espelhos da Fonte Primordial, ilumino o planeta e especialmente aqueles focos onde
o fogo purifica as consciências.
Chegou o tempo e a hora de enfrentar a realidade, e não de querer ocultá-la. A humanidade está
vivendo seu Juízo, e isso talvez pesará para muitos.
Mas que, neste momento difícil para essas regiões do planeta, predomine a fé, porque na fé é
possível regenerar todas as coisas e assim renová-las.
Por isso, com espírito de serviço e de amor abnegado, queridos filhos, preparem suas consciências
para tarefas maiores, das quais seu Pai Deus se servirá, porque fará de cada serviço uma
oportunidade de redimir as consciências.
Vivam este ciclo como o princípio de um Armagedom, desconhecido para esta humanidade, que o
enfrenta pela primeira vez.
Dissemos, num ciclo anterior, que se poderiam ver coisas incríveis. Chegou então esse momento
em que a Justiça Divina colocará em seu correto lugar tudo o que está pervertido e desordenado.
Por isso, peço-lhes que não haja nenhum pensamento de reclamação. Deixem que a Lei se expresse
a partir do Universo e não a detenham, não tentem modificá-la.
Cada área do planeta será purificada. O mundo e sua raça de superfície não podem continuar como
estão, como se nada estivesse acontecendo.
Para que tudo se renove e surja uma humanidade mais responsável e reverente, será necessário
oração, para que as bases do despertar e da harmonia se gestem primeiro no coração e depois na
consciência.
É hora de enfrentar a realidade que foi e é gerada por causa da injustiça e da indiferença humana.
Busquem o Amor de Deus que, estando cheio de Misericórdia, ainda espera ser derramado em
todas as almas que O buscam de coração.
Assim, o princípio dos espelhos da Fonte Primordial se refratará nessas almas consequentes e
amorosas.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Abençoa-os e ora por vocês,
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

