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Terça-feira, 21 de maio de 2019
MENSAGEM PARA A APARIÇÃO DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NA COMUNA DE
CASTEL VOLTURNO, CAMPANIA, ITÁLIA, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS

Queridos filhos,
Meu Coração de Mãe retorna à Itália, como em tempos anteriores, para trazer a todo o seu povo o
Amor e a Luz de Deus. Amor e Luz infinita, que vocês necessitam como sociedade e religião para
poder viver uma transparente e verdadeira redenção.
Por esse motivo, filhos Meus, pedi ao grupo peregrino que chegasse à Itália para trazer esta
mensagem do Céu. Não só porque seu povo deve emendar as faltas cometidas com centenas de
imigrantes, mas também porque vocês, havendo sido um povo imigrante, devem trabalhar
conscientemente o perdão, para que nesta nação não desapareça a paz.
Eu sou sua Mãe intercessora e mediadora. Sou a Luz que quer levá-los ao Meu Filho para que,
arrependidos de coração, professem seu amor a Cristo e alcancem a reconciliação.
Mas primeiro, filhos Meus, esse ato de verdadeiro arrependimento deverá começar no interior da
Igreja de Meu Filho. Ela já não pode seguir ocultando mais seus atos e maus-tratos, porque do
contrário perderá também a Paz e a Misericórdia de Deus.
Nenhum religioso tem imortalidade espiritual. Este é o tempo da enfermidade espiritual em massa,
em que Meu adversário se infiltra para destruir e tentar muitos sacerdotes.
Em Akita, La Salette e em Fátima, Eu anunciei a necessidade de que todos se voltassem para Deus
o quanto antes possível, para que pudessem ver Sua Face de imensa Misericórdia e Perdão. Mas
muitos não Me escutaram.
Regressei uma vez mais ao mundo, através de Medjugorje, para anunciar-lhes que, através da
doação do Meu Coração, alcançariam a paz, e menos da quarta parte da humanidade pôs em
exercício o que Eu disse.
Para não perder Meus filhos, regressei uma vez mais ao mundo, mas desta vez em uma data chave,
em 8 de agosto de 2007, dia no qual Eu trouxe para a humanidade a revelação do Universo e de
seus mistérios e pedi, ardentemente, que Minha Voz, Alma e Coração fossem levados ao mundo
inteiro por meio da Peregrinação pela Paz.
Muitos Me acolheram e continuam fazendo-o, e a consciência de centenas de almas no mundo
continua despertando. Mas a Igreja Me sacrificou por completo, julgando Minha presença e
fechando as portas à Minha mensagem universal de paz.
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Esta era a prova para tal religião, a de reconhecer a sempre Virgem Maria, Mãe do Altíssimo, ou
negá-La com difamações e mentiras.
Mas a Luz perpétua e materna de Meu Coração impediu que Minha aspiração fosse interferida.
Porque, por detrás dos caóticos e graves cenários na Igreja e no mundo, Sua Mãe Celeste criou uma
poderosa rede de oração planetária formada por todos os seres orantes da Terra. Uma rede de
oração que, até os dias de hoje, sustenta e mantém, por meio do coração de cada filho Meu, a
missão espiritual e divina da Mãe de Deus na humanidade.
Esse movimento ecumênico de oração que Eu mesma fundei na superfície da Terra, através dos
grupos de oração, é o que permite a peregrinação pelas nações do mundo e que a Voz dos
Mensageiros Celestiais seja difundida em todas as línguas e povos, para que nenhum filho Meu
fique sem escutá-la.
Por essa razão, filhos Meus, estou regressando uma vez mais à Italia para conceder-lhe a Graça da
reconciliação e do perdão iminente que necessita.
Tudo o que acontecerá no encontro de oração de hoje será resultado de um amor imenso por Deus e
por sua Divina Senhora.
Ainda há tempo para reconsiderar e reparar. Façam-no, filhos Meus!
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!
Abençoa-os,
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

