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Quarta-feira, 15 de agosto de 2018
MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE
AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAI, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

A nova missão humanitária na Colômbia, em sua contraparte espiritual e, também, através da
Hierarquia, tentará estabelecer a paz nos mundos internos dessa região do planeta, que durante
décadas viveu conflitos armados.
Neste sentido, a Divina Senhora de Chiquinquirá será a Padroeira dessa missão, será a face que
intercederá espiritualmente por toda a missão humanitária e pelos seus primeiros passos.
"Colômbia Humanitária" será a primeira missão que nos planos internos trabalhará com as diversas
situações da vida que levaram essa Nação, assim como os diferentes povos dessa região, a viver um
adormecimento espiritual.
A missão humanitária não apenas despertará nos colombianos a importância de ajudar o
semelhante, o que sofre, o refugiado, mas também impulsionará os Meus filhos da Colômbia para
que, assumindo esse serviço humanitário, assumam a sua missão e o seu propósito para estes
tempos.
Por meio da devoção do povo colombiano, a Senhora de Chiquinquirá e Mãe de Guatavita poderá
interceder pelas almas que estão escapando da crise social e humanitária da Venezuela.
O propósito fundamental, através da missão "Colômbia Humanitária", será que milhares de
essências, que estão em caráter de consciências refugiadas, não percam os códigos de amor, de
confiança em Deus e especialmente de fé, apesar de que certas nações, nestes tempos, sejam
utilizadas como laboratório para o usufruto indevido dos recursos naturais e para gerar grandes
crises sociais com certos objetivos não evolutivos.
A missão "Colômbia Humanitária" levará o impulso de construir a consciência da cooperação e do
serviço a fim de que o amor cure a dor.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!
Abençoa-os,
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

