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MENSAGEM PARA A APARIÇÃO DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NO CENTRO
MARIANO DE AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAI, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS

Queridos filhos,
O que hoje acontece em algumas nações do mundo é o reflexo do que uma vez aconteceu no
Universo.
Todos foram partícipes de uma história muito antiga que transcendeu os tempos até os dias de hoje.
Todos presenciaram e participaram de um acontecimento no Universo que modificou o Plano de
Deus, no sentido de sua realização e de seu cumprimento.
Todos provêm de uma origem espiritual e universal. Nessa origem começaram as primeiras
aprendizagens, as que, na maioria dos casos, foram aprendizagens e experiências que os fizeram
chegar até aqui, até a Terra, para poder alcançar, algum dia, o perdão e a redenção.
Cada um de Meus filhos carrega em si mesmo uma história não visível aos olhos humanos, mas,
sim, conhecida pelos olhos do espírito.
Este é o tempo em que essa história ocorrida no Universo se fechará para que outra etapa comece, e
a humanidade finalmente seja liberada da cadeia interminável dos erros.
Por essa razão, filhos, existem certos acontecimentos, ainda não conhecidos por vocês, que estão
guardados na história de seu ser espiritual. Seu ser espiritual é aquele que conhece profundamente
todas as causas e as consequências que uma vez foram vividas por vocês mesmos no Universo.
Todos vêm de uma experiência um pouco traumática. Todos vêm de antigas guerras no Universo
que só buscavam a conquista do espaço e o benefício da evolução pessoal, havendo-se, para isso,
saltado a Lei da Hierarquia e a Lei do Amor.
Essa história, que está ainda gravada no Universo, permanece ali, à espera de ser purificada por
cada filho Meu, no momento e na hora que lhe corresponder.
Em cada um de vocês, essa história de grandes conflitos no Universo tem maior ou menor
intensidade, segundo as experiências vividas e a participação de cada um nesses acontecimentos.
Este é o tempo de pôr fim a essa história porque a humanidade, através das nações e através do
tempo, voltou a repetir os mesmos erros, tão semelhantes aos fatos mais determinantes que uma vez
viveram no Universo.
Os planos superiores esperam que cada um de Meus filhos, por meio do serviço e da entrega, possa
ajudar a dissolver e a reparar esses acontecimentos passados. Assim, a humanidade terá a graça de
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passar a um novo ciclo com mais possibilidades de se aprofundar no amor e no serviço.
Nesse sentido, tudo o que uma vez se viveu no Universo não é apenas o resultado dos conflitos que
foram causados pela ambição por conhecimento e por poder, senão também foram delicadas
experiências que deixaram pegadas inapagáveis nas consciências.
Agora que todos podem ser mais conscientes disso e podem ajudar a romper essa cadeia de erros
que a humanidade ainda vive e comete, devem saber que a oração será essa chave que abrirá a porta
correta para que todas essas histórias do Universo possam ser perdoadas, e as almas tenham a
oportunidade de começar a caminhar com esperança.
Tomar contato com essa história do Universo, da qual a maioria participou, é retomar o
compromisso consciente de viver o perdão, a cura e a redenção, além do que haja acontecido.
Por isso, todos os que hoje se tornam conscientes de que não apenas são seres encarnados na Terra
recebem, em nome da humanidade, a possibilidade de mudar o rumo da história, para que
finalmente todos os seres vivam o grande momento da redenção.
Este é o tempo em que a história do Universo sairá à luz para que também as consciências
aprendam a redimi-la.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!
Abençoa-os,
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

