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Segunda-feira, 6 de abril de 2020
MENSAGEM DIÁRIA DA VIRGEM MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE
FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRASIL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS

Deus desceu do Céu e Se fez homem entre os homens para ser crucificado, humilhado e agredido
por aqueles que receberam Seus Milagres e Suas Bênçãos.
Deus derramou cada gota de Seu Sangue, através de Seu Filho, e esse mesmo Sangue redimiu e
redime, até os dias de hoje, todos os que o invocam para que sejam purificados.
Deus derramou Sua Água, através de Seu Filho, para que a humanidade fosse novamente
abençoada pelo Santo Espírito Consolador e, depois, Seu Espírito desceu em Pentecostes.
Somente um Amor tão grande, paciente, humilde e misericordioso poderia fazer o que fez e, neste
tempo, volta a fazer, porque Deus ama Seus filhos por intermédio de Cristo.
Por isso, nestes dias, o Crucificado volta a padecer e sofrer; desta vez, através do sacrifício de Seu
Espírito pela humanidade, para que as almas reencontrem o caminho de retorno ao Pai Celestial.
E, mediante esse caminho que Cristo oferece, por meio dos Sacramentos, que os corações se
recapacitem e vejam que sem fraternidade e sem solidariedade será impossível seguir adiante com
este amado Projeto da Criação, que é a raça humana.
A consciência e a fé dos que creem em Cristo os farão viver esta mudança e as portas da Graça se
manterão abertas para que se cumpra o que está escrito e previsto.
Por isso, filhos, permitam que a Paixão de Cristo faça-os compreender a paixão que vive hoje o
planeta e, assim, a maioria consiga trazer o alívio pelo qual toda a Terra clama.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!
Abençoa-os,
Sua Mãe, a Virgem Maria, Rosa da Paz

