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Terça-feira, 12 de maio de 2015
MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NA CIDADE DE TRINDADE, GOIÁS,
BRASIL, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Filhos Meus, nestes tempos, poderão ver como Minha presença e Minha mensagem de Paz
percorrem o mundo através das sagradas peregrinações, que são possíveis pela ajuda amorosa de
todos os Meus filhos.
Neste dia, desejo colocá-los em consciência diante da magnitude da tarefa que sua Mãe vem
realizando em todo o mundo e, principalmente, em Medjugorje e na América do Sul. Nestes
momentos, filhos amados, esses dois lugares foram escolhidos pela Suprema Vontade para
representarem alguns dos últimos pontos de luz que Meu Imaculado Coração está acendendo no
interior das almas.
A América inteira necessita da cordial visita da Mãe de Deus por meio das peregrinações. É por
essa razão que volto a anunciar-lhes Minha tarefa pendente nos Andes e nos Estados Unidos. Como
são missões importantes, Meu Filho permitiu que Minha Luz Maternal se concentrasse em um dos
pontos mais necessitados de cada uma dessas duas regiões.
Por esse fim maior, filhos, hoje lhes anuncio que Meu Coração Misericordioso e Materno deseja
chegar, nos próximos meses, a Bogotá, na Colômbia, onde Minha presença luminosa realizará,
como Ave do Sol, uma tarefa especial de bênção. Por isso, hoje também venho para pedir aos
grupos de oração da Colômbia, do Equador, da Venezuela da Nicarágua, de Cuba e da República
Dominicana que formem um só grupo de oração semanal, para orar e trabalhar por essa divina
causa. Dessa maneira, sua Mãe Celeste poderá ajudá-los a concretizar Sua próxima presença na
Colômbia.
Nos Estados Unidos, sua Mãe Santíssima espera realizar, junto a Seu Filho Amado, uma missão
espiritual de conversão, frente à vida material e liberal. Para que essa conversão dos corações seja
possível e vindoura, pedirei aos grupos de oração dos Estados Unidos e de toda a Europa que se
unam semanalmente em oração, para concretizar a aspiração da Rainha do Céu de peregrinar
amorosamente até a cidade de Miami, na Flórida, e nas comunidades indígenas presentes no
Estado de Oklahoma, nos Estados Unidos.
Filhos, grandes são as aspirações do Céu e saibam que seus corações têm potencial e amor para
levá-las adiante. Por essa razão, não lhes anuncio nenhuma data, para que, primeiramente, possam
ir trabalhando na consciência interior. Quando as bases para essas missões dos Sagrados Corações
estiverem prontas e firmes, com ardente amor, iremos para anunciar o Chamado e derramar as
Graças necessárias para todos.
A missão na África teve o resultado esperado pelo Plano de Deus e por todas essas bênçãos, é que
hoje sua Mãe do Mundo lhes anuncia Seu próximo Plano de resgate mundial.
Agradeço a todos por responderem a Meus pedidos!
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