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Sexta-feira, 31 de maio de 2019
MENSAGEM PARA A APARIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NA
CIDADE DE ZAGREB, CROÁCIA, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Queridos filhos,
Venho neste dia especial em que seu querido povo da Croácia recorda a Mãe de Deus da Porta de
Pedra para que seus corações e almas sintam esse momento de perdão de todo o passado e de tudo
o que aconteceu.
Hoje sua doce Mãe chega a seu encontro para despertá-los profundamente ao Amor de Deus, a fim
de que suas pegadas de dor e de sofrimento sejam apagadas pelo bálsamo da Luz de Meu Coração.
Filhos Meus, hoje lhes trago a Graça da renovação de seu povo. Este é o momento no qual Deus
contempla o seu povo através da Divina Mãe, e é o momento no qual o Pai Celestial estará atento à
voz de suas súplicas para que, em consequência, Ele derrame Sua Misericórdia, e muitos filhos
mais sintam-se espiritualmente aliviados de tudo o que aconteceu.
Como Mãe Consoladora, ofereço-lhes a Porta do Meu Coração para que neste tempo possam sentir
o amor de Sua Mãe Celeste. Um amor que alegrará seus corações feridos, um amor que trará cura e
redenção para suas consciências.
Neste dia em que a história da antiga Iugoslávia será piedosamente liberada por Deus, seus
corações receberão a Graça de recuperar a fé no Alto, e o Alto descerá sobre vocês, para que seja
consumado o Propósito do Pai de recuperar sua dignidade espiritual como filhos de Seu Eterno
Coração.
Hoje o Céu desce em glória através da Mãe de Deus, e a Divina Senhora os coloca em Seus braços
para que sintam amor, cura e perdão.
Elevem seus corações ao Céu e creiam em sua liberdade. Tudo mudará, tudo se transformará, e o
que foi doloroso no passado já não pesará, porque vocês, filhos Meus da Croácia, alcançarão a
Misericórdia.
Expressem seu amor. Unam-se ao Pai Celestial. Ele os espera com toda a compaixão de Seu
Coração, para que vivam a paz e a esperança nestes tempos definitivos.
Animem-se a dizer "sim" ao novo tempo, ao tempo da Misericórdia.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!
Abençoa-os e os ama,
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

