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MENSAGEM PARA A APARIÇÃO DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NO CENTRO
MARIANO DE AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAI, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

Assim como acolhi em Meu Coração cada apóstolo e discípulo de Meu Filho, cada nova alma que
despertava para a Aliança Eterna entre Deus e os homens, assim, filhos, convido-os a receber
nestes tempos os que despertam.
Meu Coração de Mãe e Protetora não apenas da mensagem e da missão do Meu Filho, mas também
de todos aqueles que a escutavam e que, através dela, despertavam, vem acolher nestes tempos
todos os corações que se rendem diante de Deus.
Independentemente de seu passado neste mundo e além dele, Meu Coração contempla a sua
verdade, a essência que são, parte do Deus Vivo, e a Origem para a qual deverão retornar.
Neste tempo, no qual as almas não encontrarão sentido e alento nas coisas do mundo, convido-os a
contemplar cada coração como Eu contemplava os que despertavam através da Presença viva de
Cristo na Terra.
Entre pagãos e santos de espírito, entre devotos e mundanos, todos eles foram tocados e lavados
pelo Amor de Deus, através de Cristo, para retornar ao Seu Coração. O tempo passou, filhos Meus,
e muitas dessas almas que selaram um compromisso com Cristo se perderam. Mas chegou o tempo
de que retornem ao Seu Coração; chegou o tempo de que tomem em suas mãos a tocha que ilumina
o mundo e anuncia o retorno do Redentor à Terra.
Por isso, ao receber as almas que chegam e que aos poucos despertam, não olhem o seu passado e
os seus pecados, mas sejam vocês mesmos os exemplos de amor que elas necessitarão para
consolidar o seu despertar e suportar a transformação de suas vidas.
É tempo de acolher e unir o que está separado, é tempo de que as células de Deus retornem ao Seu
Coração. E isso se dará, filhos Meus, não apenas com vocês, mas com todas as almas que partiram
das Fontes Divinas com a missão de renovar e recriar a Criação de Deus Altíssimo.
Abracem com amor a parte que lhes cabe e aprendam a acolher o próximo com o coração. Isso
também os fará crescer e também os aproximará mais de Deus como deve ser.
Juntos, retornarão à Origem da vida.
Eu os abençoo e lhes agradeço por imitarem Meu exemplo de Mãe e Guardiã das almas.
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

