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MENSAGEM PARA A VIGÍLIA DE ORAÇÃO NA CIDADE DE SANTA FÉ, ARGENTINA, TRANSMITIDA
PELA SANTÍSSIMA SENHORA DA FÉ AO VIDENTE FREI ELÍAS

Queridos Meus, venho novamente ao mundo para recordar-lhes a importância de viverem na fé do
coração, porque os que professarem sua fé para estes tempos difíceis e definitivos poderão recorrer
ao auxílio supremo de Deus Pai.
Queridos filhos, hoje venho a Santa Fé para instaurar Meu Reinado de Fé e de Paz em todas as
almas, as que necessitam, neste ciclo, de misericórdia e perdão. Meu Filho Amado Me enviou com
a esperança de que Eu, Sua Sagrada Mãe do Céu, faça-os refletir sobre o Espírito da Fé de Deus.
Queridos filhos, vocês conhecem realmente o poder da Fé de Deus? Hoje, amorosamente lhes direi:
a alma que confirmar sua vida em Deus, nunca perderá a fé, porque a fé é a chama e o dom
predileto de Seu Eterno Pai.
Preciso que ingressem no Universo da Fé de Deus, porque a Fé de Deus permitiu a criação de todas
as formas de vida e de evolução. A Fé do Pai permitiu a existência do Amor Divino; a Fé de Deus
semeou em todas as essências a promessa da vinda de Cristo. Cristo semeou a Fé de Deus em todas
as almas que buscavam o perdão e a paz.
Meus amados filhos, grande e infinita é a Fé do Pai. A Fé é o dom perfeito que sempre lhes
permitirá dar os passos para a transformação e para a conversão.
Hoje, Meu Coração se enobrece pela fé que Me têm expressado amorosamente todos os queridos
filhos de Santa Fé e da Argentina. Em resposta à carta que Me enviaram todos os Meus filhos da
Argentina, digo-lhes:
"Queridos filhos, uma nova Argentina deverá nascer por meio do amor crístico que seus corações
puderem irradiar e a oração perpétua será o caminho que permitirá ser cumprida a promessa de
Meu Amado Filho Jesus estar entre vocês em algum momento de Seu esperado retorno. Preparem o
caminho para Sua chegada. Essa preparação começará pela união diária de suas vidas com Seu
Piedoso e Sacratíssimo Coração Misericordioso".
Filhos amados de Santa Fé, Minha Luz Maternal e Curadora se derrama hoje sobre vocês com a
esperança de que nasçam novos grupos de oração, para serem espelhos de amor e misericórdia em
toda a Argentina.
Queridos filhos, virei a esta nação todas as vezes que Deus Me permitir, pois o Pai tem um precioso
projeto para vocês.
Por tudo que vocês têm dado a Deus, agradeço-lhes!
Abençoa-os sempre,
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