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Sexta-feira, 13 de outubro de 2017
MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NA LOCALIDADE DE LOS COCOS,
CÓRDOBA, ARGENTINA, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

O Grande Milagre do Sol
Há cem anos, na Cova da Iria, em Fátima, Portugal, sucedeu a última e definitiva Aparição da Mãe
de Deus, que trouxe ao mundo o fim de uma terrível guerra e um prolongado período de paz.
Naquele tempo, a humanidade estava à beira de sua própria perdição.
Ainda que a mensagem de Fátima tenha sido clara e contundente por meio da revelação dos três
segredos de Fátima, a Santíssima Mãe advertiu aos Seus filhos que era urgente e imediata uma
verdadeira penitência, já que o arrependimento dos corações concederia ao mundo uma
significativa expiação.
O Milagre do Sol, ou o chamado fenômeno estelar, foi o acontecimento culminante quando, aos 13
de outubro de 1917, este Universo local, do qual este planeta faz parte, viveu um corte no tempo e
no espaço.
O Milagre do Sol, ou o fenômeno estelar, consistiu em mobilizar grandes consciências do Universo
Material e Regentes Cósmicos que permitiram, a nível planetário, pôr fim ao ciclo interminável do
assédio, da destruição e da conquista em que a humanidade estava imersa devido à Primeira Guerra
Mundial.
Esse fenômeno, compreendido pela humanidade como o giro constante e aleatório do Sol,
significou a reunião de certas correntes cósmicas do Universo Material, que têm suas bases no Sol
Central desta galáxia.
Quisera, queridos filhos, que vocês compreendessem que se não houvesse existido durante o 13 de
outubro de 1917 essa intervenção evolutiva do Universo Maior, a humanidade já teria se
autodestruído.
Foi necessário, a nível universal e divino, levar adiante esse movimento dos elementos solares e
estelares do Universo.
Isso permitiu deter no planeta e em sua humanidade a ideia de uma conquista e de um poder
desmedidos, que levaria ao desenvolvimento de outros acontecimentos.
O Milagre do Sol, ou fenômeno estelar, limpou e purificou o plano psíquico de todo o planeta em
menos de 15 minutos, tempo em que os elementos solares e estelares que foram operados pelos
Regentes do Universo, dissiparam do éter da Terra uma grande quantidade de registros de
sofrimento e de morte, que haviam sido gerados.
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O Milagre global do Sol, com a reunião de Anjos e Hierarquias, apesar de haver tido seu epicentro
em Fátima, abraçou todo o planeta, aliviando-o de sua cadeia de grandes erros humanos e terrestres.
O 13 de outubro de 1917 foi o encerramento da missão que sua Mãe Celeste veio desempenhar
durante seis meses seguidos, nos quais a humanidade foi preparada para viver o Milagre do Sol.
Apesar da Santíssima Mãe haver anunciado que, se não houvesse um verdadeiro arrependimento,
poderia vir uma segunda guerra, pior que a já ocorrida, a humanidade pode conhecer, depois da
bomba atômica, que era capaz de autodestruir-se e de causar danos irreversíveis a si mesma,
mesmo nos tempos atuais.
Por isso, este 13 de outubro de 2017, depois de 100 anos de Minhas Aparições em Fátima, sua Mãe
Celeste vem para rogar ao mundo que não se esqueça de viver um profundo e verdadeiro
arrependimento, porque a falta de penitência nos seres humanos de hoje está levando a gerar ideias
e projetos de guerras piores que as já sucedidas; está levando a querer destruir a vida e a evolução
dos Reinos da Natureza, como já vem sucedendo nos últimos 50 anos, e está levando a perder a
lógica e o discernimento dos seres humanos que dirigem e governam este planeta.
Venho para pedir o arrependimento de coração, para que recordem que existe um só Deus, presente
em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Venho para pedir que não se esqueçam de ser
considerados misericordiosos e fraternos uns com outros; venho para pedir que proclamem a sua fé
na existência infinita da Igreja Celestial de Cristo; venho para pedir que deem exemplos, entre
vocês, de igualdade, de compaixão, de amor e de respeito, já que, depois de todas as ajudas
recebidas, a humanidade continua ferindo a si mesma de formas nunca antes vistas.
Como a Senhora do Santíssimo Rosário recordo-lhes, queridos filhos, que rezem todos os dias um
Mistério do Rosário e que já não enganem mais a si mesmos, trocando esta importante oração pelas
tecnologias ou por seus constantes problemas.
Façam-no de coração e verão os poderosos resultados dessa ferramenta espiritual que lhes
proporcionará a paz e a cura espiritual de suas vidas.
Se ao menos alguns cumprirem todos esses pedidos, Eu poderei seguir intercedendo ante o Pai
Celestial, apesar de que a balança esteja em uma grande desigualdade. Irei incansavelmente ao
encontro de todos os Meus filhos e poderei ajudá-los, um a um.
Se a humanidade não rezar e não se detiver a pensar antes de atuar impulsivamente, uma crise pior
abraçará o planeta e, como até os dias de hoje, vidas inocentes pagarão injustamente pelos outros.
Para evitar tudo isso, venho pedir novamente a consagração de suas vidas e lares do mundo ao Meu
Materno e Imaculado Coração; assim triunfarei, podendo viver entre vocês de forma verdadeira e
solene.
Agradeço-lhes por responderem a este importante chamado!
Abençoa-os,
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

