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Terça-feira, 13 de janeiro de 2015
MENSAGEM PARA A APARIÇÃO MENSAL NO CENTRO MARIANO DE AURORA, TRANSMITIDA
PELA SENHORA DO SANTÍSSIMO ROSÁRIO, DA PAZ, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO
CORAZÓN

Eu venho ao mundo, como a chuva que abençoa o planeta. Trago do Reino de Deus a chave para
cada ser, a chave que abrirá a porta para aprender a amar e a perdoar.
Em Meu Coração cumpre-se a promessa de salvar Meus filhos e, entre Meus braços de luz, coloco
cada uma das criaturas de Deus.
Queridos filhos, neste ciclo que começa, venho para agradecer-lhes pela Vigília de Oração ocorrida
no dia de ontem. Meu Coração entrou em regozijo quando todos vocês se dispuseram a servir,
sabendo que Eu não desceria ao mundo; mas Meu Espírito esteve entre vocês e Minha alegria
interior encheu os corações que se abriram para escutar Minha mensagem.
Por isso, filhos Meus, hoje Eu estou aqui e estarei entre vocês todo o tempo que Me for permitido.
Recordem, crianças, que já estão caminhando e aprendendo a dar os primeiros passos, como bons
corações que são.
Hoje Meu pedido de oração se estende não só ao mundo inteiro, mas também a todos os cristãos
que injustamente estão sendo mutilados e desaparecidos no Oriente.
Peço-lhes: rezem de coração e ofereçam ao Altíssimo um pedido de misericórdia, para que as
famílias do Oriente que estão sendo desintegradas e separadas possam receber a ajuda espiritual
que necessitam.
Suplico a todos os orante da América e do mundo que, por meio da força e do poder infinito da
oração, ajudem a mudar o cruel destino que outras consciências viverão por causa da injustiça e da
maldade dos corações fechados para Deus.
Como Protetora das essências do mundo, Eu chego neste dia de alegria, mas também de dor, para
pedir-lhes uma colaboração imediata pelas faltas gravíssimas que a humanidade comete dia a dia. O
inimigo impôs a separação e a falta de irmandade e de paz entre os homens. Por isso, sob o Espírito
do Amor e antes que a Justiça de Deus seja derramada sobre o mundo, Eu venho para despertá-los e
chamá-los ao trabalho constante pela paz. Isso permitirá que todas as almas do Oriente que sofrem,
recebam um pouco da Misericórdia de Cristo.
O mundo está a ponto de entrar em colapso espiritual e as redes do mal, cada vez mais prendem a
atenção de Meus filhos. Com Espírito de oração e de sabedoria, hoje descerei a Aurora para pedirlhes um despertar maior, a fim de que, pelo menos uma parte da humanidade mais consciente
desterre as ideias de destruir o propósito de Deus.
Quanto mais almas no mundo souberem de Minha convocação e rezarem de coração, menor será a
atuação suprema da Justiça. Dirijam seus pedidos a Deus pelos sacerdotes, pelos bispos e religiosos
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da Igreja de Cristo, muitos dos quais se estão deixando convencer pelas coisas do mundo e não pela
verdadeira busca do Amor de Deus.
Nações inteiras prometem modificar as leis da Terra, como foi feito no Uruguai, e isso atrai
consequências injustas para muitos pobres corações. O pecado tornou-se moda e tendência e a falta
de reconciliação e de penitência está gerando alianças com as ideias do inimigo.
Somente através dos que se dispuserem a defender e proteger o chamado, a Vontade de Deus
poderá ser cumprida e a soberba dos homens ingratos deixará de atuar.
Enquanto Minha Graça maternal os preenche, abracem internamente as Graças que Eu derramo,
pois essas já são as últimas que despertarão os novos apóstolos de Cristo.
Agradeço a resposta sincera de todos os filhos de Deus!
Abençoa-os, ama-os e guia-os,
Sua Mãe Maria, Senhora do Santíssimo Rosário da Paz
ATENTOS ÀS URGÊNCIAS DO CÉU!

