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Quarta-feira, 25 de outubro de 2017
MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NA CIDADE DE SANTIAGO, CHILE,
AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Declaração do Divino Amor, continuação.
Ó amado povo chileno, que tem estampada em sua bandeira azul e vermelha a estrela que deve ser
o símbolo de uma pátria celestial!
Ó sagradas montanhas dos Andes, que guardam em seu coração mineral os maiores tesouros da
história original desta humanidade!
Ó filhos Meus do Chile, que refletem em seus rostos o legado dos povos do passado!
Levantem suas bandeiras brancas da paz e, que ao grito que emitirá o Universo, suas estrelas
internas recebam o sagrado chamado da redenção!
Que os Vigilantes do Legado lavem seus rostos na Fonte de Minha Graça, para que de tudo sejam
curados!
Que os Guardiães dos Tesouros do Universo recebam o bálsamo de Minha Paz para poderem curarse.
Que os Comandantes de outros tempos sejam perdoados e recebam a Absolvição espiritual do Filho
de Deus!
Filhos deste antigo povo sagrado! Povos do princípio e povos do fim! Abram seus corações para
serem liberados!
Lancem de suas mãos as armas da destruição!
Que cada sol radiante que neste povo habita possa ser erguido novamente para a Glória de Deus,
para que tudo se restaure, para que nada se perca. Para que, desde o silêncio dos Andes, seja ouvida
a Sagrada Palavra de Nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo.
Sigam a sua Mãe do Céu pelo caminho que os levará à pátria beata, porque assim seu povo ferido
pelas causas de ontem será redimido de tudo.
Confiem, filhos, em tudo o que lhes trago!
Confiem na renovada esperança e no fim deste cativeiro nacional!
Sou a Mãe que move todo o Universo para que Seus menores e mais necessitados filhos tenham
uma oportunidade.
Que os soldados das Estrelas hoje se reúnam aos pés do grande Altar Celestial! E que as portas dos
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abismos deste povo agora sejam fechadas!
Porque o Cristo interno emergirá de seus seres e assim serão um com Meu Filho, para que Ele, em
sua Glória Celestial, seja um com Seu amado povo.
Quero que a Estrela de Minha Irmandade agora seja o lema e o símbolo do seu povo.
Quero deste país seres redimidos pelo Amor do Criador!
Que os Comandantes de outrora agora elevem seus corações ao Céu!
Porque agora, sem capacetes, armas nem capas, estarão livres para sentarem-se à Mesa Redentora
do Senhor e assim comungar dos Seus Códigos de Vida.
Que os caídos no passado se levantem neste presente!
Que os que ainda não perdoaram os erros desta pátria e deste povo hoje perdoem, para que Meu
Amado Filho, em sua Divina Graça, volte a reuni-los e, por meio de Sua Palavra, faça-os comungar
do Seu Santíssimo Espírito!
Que hoje o Chile possa, como povo, dar as mãos para declarar a tão esperada reconciliação e
pronunciar a tão ansiada paz, apagando assim desta história chilena os erros de ontem!
Assim, seus corações resplandecerão e junto a Mim poderão dar os passos para o reencontro do
amor que cicatrizará as maiores feridas.
Que ninguém mais angustie seu coração, porque Cristo, Meu Filho, hoje porá fim a este desterro!
E todos os soldados e Comandantes dos capacetes roxos se unirão, em Cristo, para fazerem desta
nação a concretização da Promessa Divina na vida de cada ser.
Que hoje abandonem as espadas e que se ofereça ao Criador o coração manso de cada chileno, para
que, além de tudo, o Plano triunfe.
Que assim seja!
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Abençoa-os,
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

