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Quinta-feira, 25 de outubro de 2018
MENSAGEM PARA A APARIÇÃO DE MARIA, ROSA DA PAZ E MÃE DA NOVA HUMANIDADE,
TRANSMITIDA NO BALNEÁRIO EL CÓNDOR, RÍO NEGRO, ARGENTINA, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA
DE JESÚS

Eu sou a Mãe da Nova Humanidade, a Mãe do Novo Ser, do Novo Homem que, gestado no Ventre
da Serva de Deus, assim como Seu Filho Primogênito, expressa a perfeição e a semelhança com o
Pai.
Venho, filhos Meus, para colocar cada uma de suas essências em Meu Coração e em Meu Ventre
espiritual e divino, para que possam renascer e que de sua vitoriosa redenção possa surgir o Novo
Ser, a Nova Vida sobre a Terra.
Fruto da redenção e da reabilitação dos seres, fruto da reconciliação entre os homens e Deus, fruto
do despertar dos corações para que recordem sua Origem e seu propósito: essa é a Nova Vida sobre
a Terra; essa é a Vida que, por Vontade e Desígnio Divino, venho estabelecer, através de vocês.
Com Meu Amor unido ao amor de seus corações, venho destituir o poder da ilusão, da indiferença,
da vontade humana e da maldade que permeia os corações dos homens. E, deixando-os livres de
todo mal e limpos de toda mancha, venho para entregar-lhes a Graça de serem dignos filhos de
Deus, dignos representantes de Seu Pai Criador na Terra.
Venho despertar embaixadores da paz e do bem, precursores de um Novo Tempo, no qual a
dualidade será vencida pelo poder do Amor e da Unidade, que chegará à Terra através das orações
sinceras dos filhos de Deus.
Venho desmistificar os mistérios celestiais para que a ilusão deixe de ser a verdade em suas vidas e
que, despertos para o verdadeiro sentido da existência humana, possam conhecer os mistérios
divinos, a vida universal e as dimensões celestiais, que sempre estiveram ocultas diante de seus
corações e que agora devem se expressar.
Orem, filhos Meus, por uma América redimida, por nações que coloquem os seus rostos no chão e,
em humildade, clamem por paz e por perdão.
Orem por um planeta que desperta para a Unidade entre os seres e para que o Amor seja uma
necessidade no interior de cada ser. Uma necessidade que os faz vencer a arrogância, o orgulho e as
vaidades, que até hoje os conduziram à perdição e ao engano.
Orem pela América e também pelo planeta. Orem para que, até o final, todas as nações tenham uma
oportunidade de conhecer a paz e a Verdade e, sabendo a Verdade, possam escolher entre o velho e
o Novo Homem.
Orem para que a ignorância se dissipe dos corações dos seres e para que a Verdade lhes revele que
o Amor deve prevalecer além de todo entendimento e ciência humana, além das religiões e das
culturas, além das diferenças e das fronteiras, além, inclusive, das dimensões, para que nada mais
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os separe uns dos outros e nada os separe de Deus.
Hoje oro com vocês diante de Deus e clamo ao Pai por uma Nova Vida. Clamo para que o Ser que
se gesta em Meu interior nasça em suas essências e, tão misteriosamente como o nascimento de
Meu Filho Jesus, vocês possam expressar a Nova Vida e o Novo Homem.
Eu os amo e os abençoo e, com Meu Coração pleno de Amor, agradeço-lhes por tornarem realidade
Minhas palavras e Minhas divinas aspirações.
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz e Mãe da Nova Humanidade

