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Terça-feira, 24 de março de 2015
MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE
FIGUEIRA, MG, BRASIL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Filhos,
Chegaram os tempos de amadurecer a consciência; já nada ficará oculto para vocês.
Por isso, a hora lhes indica o momento da reflexão, porque, sendo treinados por Meu Divino
Espírito, vocês enfrentarão os desafios de crescer e de aprender.
Neste caminho de transformação no qual são colocados, aprenderão a reconhecer o que está bem
dentro de vocês, ou seja, as virtudes mais profundas; também poderão reconhecer, sempre que o
permitirem, tudo o que já não faz parte do Grande Reino de Deus.
Para que vocês, filhos, divinizem suas vidas, o ciclo da purificação marcará notoriamente o
momento de se liberarem dos obstáculos inconscientes. A oração feita com o coração lhes mostrará
o ponto de partida para começarem a trabalhar internamente os aspectos referentes aos princípios
capitais deste mundo.
Amando sua purificação, suas consciências já não reclamarão e suas almas, unidas a Deus,
ajudarão, com sua íntima permissão, a que os tempos mudem primeiramente dentro de vocês, antes
que o tempo mude no mundo inteiro.
São convidados à busca do autodesprendimento e da renúncia aos prazeres humanos que levaram e
levam milhões de almas ao abismo da tentação e do caos.
Mas vocês, filhos Meus, com a consciência espiritual que receberam por intermédio da sagrada
instrução, serão capazes de se purificarem e de desterrar os costumes que fazem parte da
degeneração da humanidade não espiritualizada.
Meus raios de luz hoje se derramam sobre vocês e um grande espelho de consciência reflete para
todos o que deverá mudar a tempo, antes do momento da transição.
São chamados a se conhecerem e a identificar as situações que despertam e geram os obstáculos
que, por consequência, impedem que possam dar mais passos.
Filhos, a raiz de toda dificuldade encontra-se na falta de controle e na impossibilidade de expandirse que tem o espírito de cada ser como estava previsto que conseguiria neste mundo.
A humanidade inteira tornou-se o resultado de um ato espiritual e mental falido nascido da falta de
obediência e de amor que Adão e Eva expressaram no princípio desta Terra. Por isso, o Pai Eterno
tem sido justo com todos, mas também muito misericordioso.
Para aqueles que são mais conscientes e comprometidos com o Retorno de Cristo, o Universo de
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Deus e Sua Infinita Vontade apresentarão o tempo de dar o grande passo. Por isso, o Céu derrama
suas bênçãos e envia seus Mensageiros.
Não permitam, Meus filhos, que as raízes do mal se regenerem em seus solos internos; com
vontade, amor e determinação, cortem as alianças com tudo o que leva o planeta a um constante
estancamento.
Meu Coração ajudará todo aquele que, sinceramente, diante do Plano, decida trabalhar-se a si
mesmo e sair da ilusão em que a consciência inferior o colocou. Estejam atentos a Minhas
instruções, porque muitos poderão crer estar realizando o caminho e estarão presos em suas
próprias coisas.
Com Amor Interno e Universal, reflito-lhes o espelho da única Verdade para que saibam
transformar-se e já não demorem dando mais voltas em torno do que resiste à transmutação em
seus seres.
Dessa forma, mais conscientes, poderão ser soldados em todos os espaços da consciência e, assim,
ajudarão aos que são mais inconscientes da Verdade Universal.
Meditem sobre o lugar interno em que hoje vocês se encontram; refletindo no que Eu lhes digo,
saberão perceber, por meio da oração profunda, onde está o que deve ser transformado a tempo.
Depois, já não haverá possibilidades de atender a própria consciência, mas apenas ajudar na
emergência que terá o mundo.
Hoje os convido à contemplação e à meditação da sagrada palavra de sua Mãe Celeste.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!
Ajuda-os a crescer em consciência,
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

