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MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE
FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRASIL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Meu tempo para estar neste mundo e entre vocês está acabando. Por isso, filhos, sejam
misericordiosos e bons, sejam amorosos e pacificadores, assim como Meu Amado Filho espera de
vocês todos os dias.
Aprendam logo a cuidar de vocês mesmos, os tesouros de Deus; já não ofendam o Pai com seus
atos e indiferenças, com sua falta de amor entre irmãos. Filhos, que não os traguem a omissão nem
o desprezo.
Meu tempo entre vocês já está acabando e, da noite para o dia, o saberão, porque assim como Eu
venho do Céu para ajudá-los, da mesma forma Me elevarei ao Céu e não poderei voltar mais.
Filhos, vivam Minhas mensagens; já não as escutem como se fossem dirigidas somente para o
mundo. Em primeiro lugar está a sua transformação, a sua redenção e a sua entrega.
Filhos amados, Meu tempo contínuo entre vocês já está acabando e se não vivem Minhas palavras,
se não buscam todos os dias Minha amorosa instrução, quando Eu já não puder estar entre vocês,
sentirão um grande vazio.
Meus pequenos, Meu tempo entre vocês e perto de vocês já está acabando, e deverão ser
testemunhas de tudo o que Eu fiz nestes últimos anos, tanto aqui como em outros lugares do mundo
que já visitei.
Ai, filhos Meus, daqueles que se fecharão em si mesmos e estarão mais impenetráveis que uma
grande muralha! Em verdade lhes digo: somente rezarei por sua salvação a fim de que, a tempo,
estes corações endurecidos pelo orgulho e pela soberba se quebrem para que possam se converter.
Hoje, mais do que nunca, Me inunda uma tristeza, não somente pelo que vejo do mundo, mas pelo
que vejo dos que estão perto de Mim, que apesar de tanto amor derramado, já decidiram não mudar.
Isso Me angustia como Mãe, como responsável por todas as suas vidas. Meu último pedido,
enquanto as lágrimas caem sobre o Meu Rosto, é que não se esqueçam destas palavras, que pelo
menos sirvam de conversão para os que Me dirão "sim" com fervor e não com tibieza.
Agradeço-lhes por Me escutarem abertos de coração!
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

