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MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NA CIDADE DE MENDOZA,
ARGENTINA, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Queridos filhos Meus,
Hoje levo-os todos ao importantíssimo e luminoso momento do Batismo de Jesus no rio Jordão,
acontecimento que, por intermédio do Salvador, levou o mundo inteiro, naquele tempo, a recuperar
a dignidade espiritual e o merecimento do Amor do Criador.
O Batismo de Jesus instituiu o Propósito divino e espiritual desse sagrado Sacramento para que as
almas, mediante o Sacramento do Batismo, recuperassem a dignidade interna de serem filhos de
Deus.
Por isso, o sagrado Batismo de Jesus no rio Jordão não só significou a iniciação do Divino Filho
para Sua Tarefa pública. A partir desse momento e pelos seguintes três anos, também abriu as
portas para que o Espírito Santo pudesse atuar no mundo até depois de Sua Ascensão.
A força do Sacramento do Batismo e a profunda humildade do Divino Filho representaram, naquele
tempo, a possibilidade de reintegrar a consciência humana às Leis Universais, por meio da vivência
dos Mandamentos entregues a Moisés, porém, com a chave fundamental que Cristo revelou durante
Sua Vida pública: "Amarás a Deus acima de todas as coisas, assim como amarás o próximo como a
ti mesmo".
Isto encerrou, naquele momento planetário, o ciclo da aguda perdição no qual todo o planeta por
ignorância se encontrava.
O Batismo de Jesus no rio Jordão também representou a reintegração dos Sete Dons do Espírito
Santo, os quais uma vez a humanidade viveu nos princípios, através de Adão e Eva.
O Sacramento do Batismo, instituído por meio do Batismo de Jesus, trouxe ao mundo a
oportunidade de aprender todos os dias a amar a vida do espírito e a não separar-se dela, apesar do
que acontecer.
Cristo representa o Sacramento da Renovação por meio do Sacramento do Batismo; Ele é o
princípio de nosso caminho espiritual e, ao mesmo tempo, Ele é o fim de nossa trajetória neste
planeta.
Agradeço-lhes por responderem a Meu Chamado!
Abençoa-os,
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

