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Sábado, 27 de julho de 2013
MENSAGEM SEMANAL, TRANSMITIDA POR MARIA, RAINHA DA PAZ E DA DIVINA GRAÇA, AO
VIDENTE FREI ELÍAS

Queridos filhos,
No Universo e no Todo existe o Bem; no Bem existe a Luz e na Luz está presente a Sabedoria. Isto
pertence à Criação de Deus.
Quando o Pai mandou criar os universos, ainda não existiam os sóis nem as estrelas e Deus quis
que a Luz iluminasse os espaços do infinito cosmos. Assim nasceu a Luz, a partir de uma grandiosa
explosão de amor que Deus irradiou para os universos.
Depois, Deus criou as espécies e as criaturas; das criaturas surgiram as gerações e das gerações
despertaram a devoção e o amor a Deus. Deus quis que todas as criaturas do universo tivessem a
um grande Ser, feito à imagem e semelhança do Espírito Divino, e assim, Seu Espírito Santo
enviou à Terra Seu Amadíssimo Filho, que chegou ao mundo para redimi-lo e protegê-lo.
Porém, uma vez no Céu, um servidor de Deus se rebelou e fechou para sempre seu coração a Deus.
Deus deixou que este filho aprendesse e agisse para que algum dia a Donzela Vestida do UniversoSol também chegasse à Terra para resgatar todos os que haviam caído de geração em geração pelas
ações enganosas deste filho ferido de Deus.
E, assim, Cristo salvou o mundo e a humanidade e venceu o erro através do Amor de Deus e,
novamente, pelos séculos dos séculos, os filhos do Pai se salvaram.
Agora, Meu Filho retornará em Glória e em Espírito para restabelecer os anos de Paz. Por isso,
agora Deus quis que a Mulher cheia de Estrelas e de Luz voltasse uma vez mais à Terra, porque
Ela, junto a Seu Filho Amado, salvará o grande filho do Pai, que está muito ferido, e quando isso
acontecer todo o universo mudará.
Se agora, querido filho, querida filha, você está cruzando o umbral de um desafio ou de uma grande
prova em sua vida, volte suas rogativas a Meu Coração, porque Sou Sua Mãe, Sua Amada Mãe,
que brilha por amor no firmamento para elevar até Deus as almas caídas.
Encontre em todo este mistério a presença do Amor de Deus e, acima de todas as coisas, peço-lhes
que amem a Vontade de Deus, porque se amam a Vontade do Pai tudo mudará, do princípio até o
fim, e vocês, queridos filhos, encontrarão a Luz de que tanto necessitam.
Hoje venho curar seus corações e seus seres internos, para que em confiança assumam neste tempo
o que Deus quer que aprendam. Não estarão sós; nunca estarão. Meu coração se recolhe no coração
de Meus filhos para irradiar-lhes força do Espirito de Deus e muita paz. Que a paz não se vá de
seus corações; recordem-se de que cada momento para vocês é único e amado no aprender e no
experimentar.
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Meus pequenos, ânimo! Ânimo! Ânimo! Ânimo e esperança! Enquanto se redimem, outros
corações despertam para Deus. Permaneçam em Meu Filho e O chamem para que sempre esteja
entre vocês; Ele nunca lhes faltará; sempre estará a seu lado, porque os ama profundamente.
Agradeço-lhes, Meus amados, por viverem em Meu chamado!
Abençoa-os e os guia sempre,
Maria, sua Mãezinha da Eterna Paz

