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Quarta-feira, 13 de novembro de 2019
MENSAGEM PARA A APARIÇÃO DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NA CIDADE DE CALI,
VALE DO CAUCA, COLÔMBIA, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Depois de quatro anos, regresso do Céu a esta cidade de Cáli, para que seu povo devoto e fiel ao
Meu materno Coração se una a sua Mãe Celeste para rezar e implorar pela Colômbia e pelo planeta.
Retorno a Cáli com a intenção de fazê-los mais conscientes da situação delicada da humanidade e
para que, a partir de agora, na formação de novos grupos de Rosários de Luz, vocês assumam
definitivamente a oração nas famílias, para que a célula principal de Deus esteja protegida e
amparada de todas as influências e informações supérfluas destes tempos.
Meus filhos de Cáli, retorno a seu amoroso encontro para voltar a verter Minhas Graças em seus
corações, a fim de que uma sagrada aliança e um maduro compromisso se estabeleçam entre vocês
e Mim.
Como Mãe e Senhora de Chiquinquirá, como padroeira e protetora de seu povo, Eu rezo para que
os valores culturais de sua raça se mantenham vivos em suas vidas, e para que esses valores
internos sejam os que protejam seu povo e seu país.
Como Mãe da humanidade, retorno a Minha querida Colômbia para colocar debaixo de Meu Manto
os Reinos da Natureza e toda a biodiversidade que a Colômbia guarda desde tempos remotos.
Venho para pedir-lhes que defendam e que protejam as grandes reservas naturais e os animais que
este belo país tem, já que são a base natural e espiritual para o desenvolvimento de sua cultura.
Que esse cuidado e amparo aos Reinos menores seja algo consciente em todos os colombianos,
para que não permitam o ingresso de indústrias que só exploram e contaminam quimicamente os
mananciais e todo o solo sagrado.
Este é o tempo em que a humanidade inteira verá cair situações incríveis por seu próprio peso. Por
isso vocês, Meus filhos da Colômbia, deverão assumir a oração com seriedade, para que nada os
surpreenda.
Retorno a sua querida pátria para dar-lhes esta mensagem, para que esta mensagem seja parte de
cada um de vocês, sabendo que chegará o tempo em que sua Mãe Celeste se recolherá.
Por essa razão, agora Eu chamo todos os Meus filhos para que atuem conforme a emergência e a
necessidade espiritual destes tempos.
Será essa atitude responsável e consciente de cada filho Meu que evitará acontecimentos
inesperados e que cortará a corrente do mal que hoje vive todo o gênero humano.
Colômbia é uma terra de tesouros espirituais. Colômbia é uma terra que pode viver a paz e que
deve dissolver os conflitos, para que o país possa renascer em Cristo e, em Cristo, ele alcance a
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consagração ao Plano Divino.
É hora de reacender o compromisso crístico de cada coração colombiano. Assim as relíquias mais
benditas e sagradas estarão entre suas mãos, para que também aprendam a proteger e a cuidar da
América do Sul como parte do Projeto Divino da Nova Humanidade.
Agradeço-lhes por escutar-Me e por responder ao Meu chamado!
Hoje abençoo Minha querida Colômbia, de norte a sul e de leste a oeste, para que a poderosa Cruz
de Meu Filho os proteja.
Ama-os,
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

