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Domingo, 25 de junho de 2017
MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NA CIDADE DE SAN ESTEVE,
MONTSERRAT, BARCELONA, ESPANHA, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

A dor que se transforma em amor
Meus queridos filhos,
Assim como o Meu Amado Filho viveu Sua Paixão por todos vocês, alguns de vocês viverão a
paixão espiritual que Ele viveu.
Este será um dos caminhos pelo qual a humanidade será purificada e se tornará salva.
Toda a dor do mundo deve transformar-se em amor, porque o amor será a chave que sempre abrirá
todas as portas e dará oportunidades incalculáveis às almas.
Por isso, alguns de vocês serão chamados para transformar a dor em amor.
Esse mesmo estado Meu Amado Filho viveu, de forma incondicional e piedosa.
Jesus se dispôs a transformar a dor do mundo em amor e em compaixão.
Dada a gravidade planetária e a condição da humanidade destes tempos, alguns representantes
desta raça se oferecerão ao Pai Celestial para transformar toda dor em amor.
Isso ajudará que muitas almas, que estão perdidas nos abismos inconscientes da Terra, recebam
uma oportunidade de despertar e de sair desses espaços de perdição.
Toda dor se transformará em amor.
Nesta hora do planeta, a situação da humanidade está no precipício, e a ambição de mais poder,
material e humano, cega a muitos.
Por isso, a dor será transformada em amor, com a ajuda incondicional dos que serão chamados por
Deus para cumprir esse serviço silencioso.
Como em tempos passados, existirão os santos dos últimos tempos, os que antecederão a Vinda de
Cristo, e darão tudo pelo todo, para equilibrar espiritualmente esta humanidade.
Toda dor se transformará em amor, porque todo mal deverá ser derrotado e evacuado da
consciência humana, por meio do Poder do Amor de Deus.
Muitas situações que hoje vive o mundo ficarão resolvidas ao existirem os santos dos últimos
tempos, os que transformarão toda a dor em amor, e assim as almas serão aliviadas, poderão dar os
seus passos e tomarão consciência sobre o tempo precioso que perderam para estar com Deus.
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Toda a dor será transformada em amor, e vocês verão realizar-se o Plano Divino nos espaços deste
mundo.
As almas se purificarão para serem merecedoras da Graça Maior, e ninguém ficará para trás.
Todos receberão a oportunidade de ser conscientes de seus erros e de poder corrigi-los a tempo,
porque toda dor será transformada em amor.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Abençoa-os sempre,
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

