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

Depois que Jesus curou a cegueira de uma pobre e simples mulher, acordou com as doze santas
mulheres que acompanhavam Minha Divina Consciência que se encontrariam domingo à noite na
casa de uma delas para terminar de preparar a grande tarefa que Ele realizaria pela humanidade:
Sua Divina Paixão.
As doze santas mulheres, depois de terem-se desposado com Jesus em Bethânia, saíram em
peregrinação por outro caminho que as conduziria até Jerusalém. Com orações, jejuns, e sacrifícios,
as santas mulheres, junto a Maria e durante o caminho para Jerusalém, começaram a viver êxtases
inexplicáveis, o que as fazia mais conscientes da Paixão que viveria seu Santo Esposo Espiritual.
Minha Divina Consciência foi relatando ao longo da peregrinação as visões que o Pai Eterno,
através do Arcanjo Gabriel, Me enviava sobre o duro momento e sobre a agonia que Cristo viveria.
Sem saber, as doze santas mulheres, que caminhavam rezando e jejuando para Jerusalém,
começaram a viver de uma forma antecipada a Paixão de Jesus.
No domingo à noite, elas receberam do próprio Jesus e através do legado que deixaria Minha
Divina Consciência todos os detalhes sobre a preparação da Última Ceia; perceberam as indicações
para esta cerimônia por meio de sonhos e por orientação direta de seus anjos da guarda.
Isso permitiu que estivessem em comunhão perpétua com o Sagrado Coração de Jesus,
acontecimento que, no final dos tempos, repercutiria em todo o gênero feminino.
Antes de chegar a Jerusalém, as santas mulheres declararam a Maria a união interna com o Seu
Coração de Mãe e confirmaram que compartilhariam com Ela e por Ela todos os martírios e dores
que a Santa Mãe viveria para aliviar o Seu Amadíssimo Filho.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu Chamado.
Unifica-os,
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

