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Sábado, 24 de outubro de 2020
MENSAGEM SEMANAL DA VIRGEN MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO
DE FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRASIL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS

Queridos filhos,
Ainda que Sua Mãe Celeste não esteja mais presencialmente entre vocês, conto com sua
colaboração e apoio incondicional.
Este já é o fim do tempo; é o momento em que a preparação sairá à luz em suas consciências, e se
darão conta de em que ponto da preparação se encontram para poder enfrentar o caos da
humanidade.
Por isso, desde o princípio de Nossas Mensagens, pedíamos-lhes que voltassem a estudar e a
interiorizar Nossas Palavras, porque necessitariam delas para saber atravessar, com inteligência, e
não com medo, o fim deste tempo.
Quando falamos de um fim, não significa que tudo terminará, mas que cada um de vocês e de seus
irmãos terá a grande oportunidade de viver um exame de consciência, que os fará ver a realidade
pessoal e a realidade mundial. Saberão, verdadeiramente, como deixaram o planeta em seu aspecto
espiritual, mental e físico.
Por isso, filhos Meus, tomar conhecimento dessa realidade requer preparação interior e
treinamento, uso adequado das ferramentas e dos exercícios espirituais que lhes ensinamos ao
longo dos últimos anos.
Isso os deixará à altura dos próximos acontecimentos, e estarão liberando-se da condenadora
ignorância que, dia a dia, cega as almas e as hipnotiza na indiferença.
Queridos filhos, que sua preparação já comece a emergir de suas consciências.
Agora chegou o momento de reconhecer a missão de cada um de vocês. Chegou o momento de
cumpri-la e de não retroceder, porque não haverá outro momento para longas esperas.
O ciclo é agora e não se repetirá jamais.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!
Abençoa-os,
Sua Mãe, a Virgem Maria, Rosa da Paz

