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Quinta-feira, 3 de agosto de 2017
MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE
FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRASIL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Quarto dia da novena:
"Pela entrega incondicional dos consagrados ao Plano Divino do Pai".
Querido filho,
Não deixes que teu coração murche, nem tampouco que seque a fonte de amor que brota de teu
coração.
Não permitas que tuas incertezas e provas te cerquem em um espaço sem saída. Sabes, a partir de
agora, que sempre podes contar Comigo. Sou tua Mãe e desejo o bem maior para todos os Meus
filhos.
Os tempos de hoje exigem grandes mudanças, que poderão dar-se no pequeno e não no grande;
porque enquanto as almas colocarem a aspiração à mudança em coisas grandes, sofrerão e não a
alcançarão nesta vida que Deus lhes deu.
As verdadeiras mudanças que nos levarão, algum dia, a ser incondicionais, encontram-se nas
pequenas coisas, como nos pequenos gestos.
Por isso, neste dia da novena, a intenção está dedicada a todos os consagrados que nestes tempos
difíceis se entregam incondicionalmente, porque neles Meu Amado Filho fará Sua Obra.
Entregar-se ao Plano Divino é carecer de toda expectativa, resultado e acerto. O Plano sempre os
colocará no lugar e no momento de poder dar um passo incondicional; por isso, neste mundo a
verdadeira consagração a vivem muito poucos.
Porém, aquela alma que se esforça por ser totalmente consagrada, saiba, a partir de agora, que
algum dia o conseguirá, porque terá o divino apoio interno para que essa aspiração se cumpra em
sua vida.
Hoje, rezar pelos consagrados do Plano significa algo importante, porque nestes tempos é difícil
viver em um Plano, dentro de uma humanidade em purificação.
Tudo se consegue com fé, esperança e determinação.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!
Abençoa-os,
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

