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Quinta-feira, 25 de julho de 2019
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,
Este é o tempo de ampliar o coração e a consciência no amor e no serviço a Deus. Este é o tempo
de que exista, dentro de vocês, um espaço para poder receber e sentir os que chegam.
Será dessa forma que, como Meu Filho quando Se entregou por vocês, poderão sentir o semelhante,
poderão participar e acolher o sofrimento e a dor alheia, para que seja transmutada e liberada no
amor.
Cada ser deste planeta tem um lugar dentro do caminho espiritual, e esse lugar, ainda
desconhecido, está esperando que a consciência desperte à Verdade que vem de Deus. Verdade que
o livrará, para sempre, das cadeias do erro e da ilusão deste mundo.
Por isso, aos que já despertaram, convido-os a ser conscientes e zeladores deste propósito pelos que
chegarão ao Caminho de Meu Filho, que é o mesmo Caminho de vocês, buscando uma
oportunidade, um alívio e uma esperança para este tempo crucial do planeta.
Como Mãe, volto a abrir Meu Coração para acolher os que recém-chegam e necessitam de uma
grandiosa fé e fortaleza para aprender a desprender-se de tudo aquilo que os ata ao mundo e à
perdição.
Essas almas que recém-chegam e despertam são as que mais necessitam de consideração e de
apoio, para que possam sentir que há alguém que está ali para sustentá-las em suas provas e para
ajudá-las em suas transcendências.
A juventude do mundo necessita ser guiada pelo caminho correto porque, dia a dia, milhares de
jovens se perdem nas ilusões e nas promessas que lhes oferece o mundo. Por isso, como Mãe de
todos, abro Meu Coração para acompanhar e sustentar os que despertarão e chegarão diante da
presença de Meu Filho para dizer-Lhe "sim" de forma total.
Este é o tempo das revelações, mas também é o tempo de apoiar e de acompanhar, de coração, os
que buscam encontrar um sentido interno e espiritual para suas vidas. Essa é a tarefa e o
compromisso dos que já servem, dia e noite, a Cristo.
Os jovens do mundo precisam ser escutados e compreendidos; não podem ser rejeitados nem
omitidos. Quando eles têm um ombro em que podem apoiar-se e chorar, sentem-se aliviados e
animam-se, além de sua juventude, a mudar e amadurecer.
Filhos, este ciclo da juventude e do acolhimento chegou para todos.
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Desde agora, agradeço-lhes por imitar-Me e acompanhar-Me!
Abençoa-os,
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz
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