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Terça-feira, 17 de outubro de 2017
MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA DURANTE A VIAGEM DE LOS
COCOS, CÓRDOBA, À CIDADE DE MENDOZA, ARGENTINA, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL
SAGRADO CORAZÓN

Hoje os levo todos ao momento do exílio da Sagrada Família no Egito, momento em que o Divino
Filho Encarnado trouxe para a humanidade daquela época a fé em um só e único Deus.
Por meio do exílio da Sagrada Família no Egito, a consciência humana aprendeu a reconhecer
através de Cristo a presença da Sagrada Vontade do Criador, a qual deve ser irrefutável e
amplamente aceita por todos os seres humanos; dessa forma, a consciência humana estará livre dos
constantes erros e plena na Vontade de Deus.
Foi assim que o Divino Filho com Sua Presença no Egito trouxe para aquele tempo a dissolução do
ateísmo e o estabelecimento, por meio da energia crística, da união interna e sacramental com o
Todo-Poderoso.
A Presença da Sagrada Família no Egito marcou um antes e um depois para esse povo
milenarmente acostumado a uma forma de crença superficial e pagã.
O Divino Filho no Egito, ainda sendo silenciosamente pequeno, trouxe ao mundo a possibilidade
de compreender e de viver a visão espiritual em um sentido evolutivo e não de apropriação, como
os egípcios concebiam os astros do Universo.
A Presença do pequeno Menino Jesus ordenou o sistema de crenças e também a visão cósmica
universal, porque Ele, naquele tempo, manifestava o correto alinhamento com as Leis e os Raios.
Jesus abriu a Fonte da Renovação sobre o planeta, para que as consciências fossem curadas e
aliviadas de seu sofrimento.
Ele reuniu todas as consciências de diversos caminhos e as colocou nas Mãos do Pai Eterno, para
que tivessem a oportunidade de sentir o Amor de Deus e, assim, recuperar sua filiação com a
Criação.
A Presença da Sagrada Família gerou o renascimento espiritual das origens deste Projeto, para que
a raça humana daqueles tempos recuperasse os princípios desta escola de amor e de perdão.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!
Abençoa-os,
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

