Associação Maria
Mensagem da Virgem Maria

Voz e Eco dos Mensageiros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

Terça-feira, 12 de dezembro de 2017
MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NA CIDADE DE MAR DEL PLATA,
BUENOS AIRES, ARGENTINA, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Guadalupe, Mãe das Américas
Neste dia especial, queridos filhos, em que celebramos as Aparições da Virgenzinha de Guadalupe,
com gozo e alegria sua Mãe Celeste retorna à Argentina, e desta vez, a Mar Del Plata, para levar
adiante, por meio deste encontro de oração, uma missão planetária e ao mesmo tempo regional.
Em primeiro lugar, desejo enviar Minhas mais cálidas saudações maternais a Meus filhos do
México, porque hoje se cumpre um ano que a Virgenzinha de Guadalupe voltou a tocar o solo
mexicano.
Em segundo lugar, quisera dirigir Minhas palavras de Amor a todos os filhos da Argentina e da
região do Cone Sul, por haverem aderido e se unido ao importante chamado de oração pelos
desaparecidos no Oceano Atlântico.
É dessa forma, filhos Meus, que hoje sua Mãe e Rainha de Guadalupe volta, depois de tão pouco
tempo, à Argentina, para poder ajudar a nação espiritualmente e, de maneira especial, ajudar a
todos os que aqui vivem.
Quisera, queridos filhos, que esta Vigília de Oração fosse dedicada neste dia não somente à
realidade que vive a Argentina, tanto na sociedade como no povo, mas também que fosse dedicada
a todas as demais nações do mundo, especialmente às nações da América Latina, que estão
enfrentando as grandes provas do fim dos tempos.
Hoje envio também Minhas ajudas maternais e espirituais a Honduras, para que volte a encontrar a
Paz e a verdadeira Justiça neste tempo de crise na humanidade.
Que cada oração que hoje será oferecida por cada coração humano seja sincera e verdadeira, para
que todas as súplicas toquem o amoroso Coração de Deus, e Ele, em Sua infinita Glória, derrame
Graça e Misericórdia sobre as nações do mundo.
Volto a dizer-lhes, Meus amados filhos, que a Vigília de Oração pela Paz nas Nações agora é dever
fundamental e compromisso de todos os orantes, sabendo que, nestes tempos em que se
desencadeiam conflitos e lutas sociais, é urgente a intervenção celestial sobre certas nações do
mundo. Isso reconstruirá a consciência humana e seu propósito cósmico em nível espiritual.
Que cada nova Vigília de Oração seja dedicada com um fervoroso amor do coração, para que as
portas à Compaixão Divina sejam abertas e para que, nestes tempos, tudo seja curado e reparado.
Agradecerei aos grupos da Rede Luz planetária que continuarem visitando os Centros Marianos,
como também aos que se aproximarem das Comunidades-Luz para ajudar e servir em cada tarefa.
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Será imprescindível, neste ciclo, trabalhar para proteger as bases fundacionais da Obra dos
Mensageiros Divinos.
Agradeço-lhes por responderem ao Meus chamado!
Abençoa-os,
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

