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Sábado, 23 de fevereiro de 2013
MENSAGEM SEMANAL E CONVITE EXTRAORDINÁRIO A TODOS OS PEREGRINOS
CONSAGRADOS AO IMACULADO CORAÇÃO, TRANSMITIDA PELA SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA
À FREI ELIAS

Queridos filhos peregrinos do mundo inteiro,
Louvado seja Jesus!
Neste dia, proclamo Meu chamado para todos os Meus filhos, que mês a mês, no esforço e na fé,
respondem ao Meu chamado pela oração e pela paz.
Filhos amados, a Bem Aventurada Virgem Maria, Mãe do Céu, vem hoje dizer-lhes que pela
presença de alguns grupos marianos na cidade de Salta, Argentina, Minha terceira casa no mundo,
chamo-os para que os grupos de oração acompanhem o Céu em uma consagrada e especial tarefa.
A tarefa será realizada pelos peregrinos presentes em Salta, nos dias 24 e 25 de fevereiro deste ano
de 2013.
Há alguns meses, vocês escutaram Minhas palavras os convidando à oração, ao jejum, à confissão e
à fraternidade.
Agora, a Rainha e Mãe do Céu chama todos vocês para que na humildade e na fé, e pelo Imaculado
Coração de Maria, realizem a Via Crucis nos dias 24 e 25 de fevereiro, às 10h30. Será um exercício
espiritual de redenção que Meus filhos videntes e peregrinos, que estão em Salta, realizarão ao
subirem o Morro, onde está a capela consagrada à Imaculada Mãe do Divino Coração Eucarístico
de Jesus.
A peregrinação até a capela e o exercício da Via Crucis ajudarão na salvação das almas e,
especialmente, na reparação da Argentina, assim como de outras nações do mundo. Este exercício
de subida ao Morro da cidade de Salta será realizado também em honra ao Imaculado Coração de
Maria, ao Sagrado Coração de Jesus e ao Castíssimo Coração de São José.
Serão colocados nas intenções misericordiosas da Virgem Maria, aqueles peregrinos que, de onde
estiverem, realizem também esse exercício espiritual.
Durante esses dois dias, Meu Imaculado Coração derramará uma Graça Maior e especial, e vocês,
em espírito e coração, estarão se unindo à Minha Obra Mariana que se desenvolve no norte da
Argentina.
Quem estiver com o coração aberto, realizando a Santa Via Crucis de Nosso Senhor, sem
julgamentos nem comentários, será contemplado pelo Cristo Jesus na hora da passagem ao infinito,
como também na vida que vive sobre a Terra.
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Queridos filhos, agradeço a todos por se unirem ao Meu chamado celestial e mediador por todas as
almas!
Maria, Rainha da Paz

Sugestão para realizar a Via Crucis, clique aqui.

