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Sábado, 21 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

Queridos filhos,
De Meu Espírito Imaculado nasce o regozijo e a alegria por todos os Meu filhos do mundo. Cada
vez que Eu desço do Céu ao encontro de vocês é para reuni-los no sagrado tabernáculo do Coração
de Meu Filho, lugar a que sempre poderão ir nos momentos de maior alegria ou de sofrimento.
Filhos Meus, de Meu Espírito brota a grandeza do Amor Puro que Eu todos os dias trago para as
almas deste mundo e, principalmente, para aquelas que, por erro ou sofrimento, se distanciaram da
Misericórdia de Meu Filho.
Dia a dia, filhos, tento, como Mãe Celeste de vocês, levá-los à plenitude e à esperança, fontes que
brotam de Meu Coração Castíssimo, e que Eu doo em confiança às almas da Terra. E, apesar do
Inferno submeter os corações inocentes, Eu venho, pela Graça de Deus, para impedir muitas coisas,
até as mais irreversíveis.
Meu Coração prepara o Encontro do dia 23, data indicada por Deus para que todos os Seus filhos
reconfirmem seu compromisso de fazer triunfar Meu Imaculado Coração em todo o mundo. Dessa
forma, queridos filhos, atendo a suas pequenas necessidades, que vocês diariamente apresentam ao
Meu Coração de Paz.
Os tempos indicam muitas provas para o mundo inteiro, porém, com a atitude de sua consagração
diária, vocês permitirão que sua Mãe da Paz possa cumprir os desígnios que Deus Lhe indicou.
Por intermédio dos Filhos de Maria, Filhos de Deus, Eu posso expandir Minhas células de Graça
pelos quatro pontos da Terra, e isto é mais forte e pleno quando os corações oram ao Meu Espírito
Maternal e Virginal.
Filhos, Eu rezo por vocês e espero de cada um o grande momento em que alcancem a fusão divina
com Meu Amado Filho Jesus.
De suas provas, penas, dores e dificuldades pode surgir a vontade interior necessária para alcançar
a hora da redenção e da união com Deus. Meus passos guiam os corações simples e dispostos a
receber-Me em seu interior como a Mãe e Senhora da Humanidade.
Filhos, deixo para vocês a seguinte aspiração: que, por meio deste encontro de renovação e de fé,
Meus pequenos saiam deste lugar com a esperança semeada e experimentada como chama própria
do coração.
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Digo-lhes, Meus filhos, que neste dia, ao final de tudo, voltarei do Céu e do Universo para estar
novamente com vocês. Trarei as estrelas do cosmos, que espargirão seus atributos e origens aos
espíritos abertos para receber a presença celestial.
Saibam, filhos Meus, que, quando Eu já não estiver entre vocês, deverão esperar-Me, depois de
chegar Meu Filho a este mundo, na hora de Seu retorno. Nesse momento, muitos de vocês
recordarão o que, com amor materno, lhes entreguei, e a verdade dessa longa história será revelada
aos puros de corações, que nada temerão, porque se unirão a Meu Filho.
O cansaço, o esforço e o trabalho serão grandes no final dos tempos, e a unidade será a chave
mestra que os manterá firmes e impenetráveis frente a todo mal, porque suas almas refletirão a paz
que Eu lhes entreguei nos últimos anos.
Agradeço-lhes por corresponderem ao Meu chamado!
Abençoa-os na Luz do Coração de Deus,
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

