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Quarta-feira, 20 de maio de 2015
MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA NO CENTRO MARIANO DE
FIGUEIRA, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Como o sopro do Espírito Santo sobre os apóstolos de Cristo, hoje este sopro divino inunda seus
espíritos para que, vivendo o ciclo de reabilitação interior, confirmem agora a sua união com
Cristo, Nosso Senhor.
Assim Meu Filho encontrará apóstolos dispostos a servi-Lo acima de tudo, porque em verdade a
sua purificação é o preâmbulo para ingressar no estado da Consciência Divina.
Entre os seus seres terrestres e a alma de cada filho Meu não pode existir nenhum abismo que os
separe do Propósito e do cumprimento da tarefa que Meu Filho lhes encomendou desde o princípio.
Agora, esse sopro divino os levará ao descobrimento de tudo o que deve morrer, para que assim,
cruzando o portal rumo aos Céus, as suas células se divinizem em Cristo, o Senhor.
Entre um ciclo e outro encontrarão os abismos da consciência, abismos que devem ser iluminados
pelo poder do amor e da unidade entre as almas. Essa é a chave que lhes abrirá a porta para a
libertação de si mesmos, para poder crer, desde agora, que devem se deixar amar e abandonar o
calvário que, por incompreensão, estão vivendo em vocês mesmos.
As suas almas devem estar em constante unidade e fraternidade, as opiniões e as ideias concretas
não podem mais reinar no pensamento coletivo das almas. A sua fonte de renovação deve ser o
Amor de Deus, Amor que tudo suporta, tudo perdoa e entende. Assim estarão livres de olhar o
tempo todo para a imperfeição e então poderão despertar as virtudes da unidade e do amor que Meu
Filho lhes ensinou. É tempo, filhos, de se repensar e de impedir que as ideias do Meu adversário
invadam as suas consciências.
Já começou a batalha espiritual do final dos tempos, que vem da mão da purificação acelerada e
intensa que muitos enfrentarão para poder depois entrar no Reino de Deus.
Durante a batalha deverão estar mais unidos do que nunca para que o sopro divino da sabedoria os
coloque sempre no caminho correto. Dessa forma, poderão colaborar e ajudar para que outros se
coloquem no caminho correto, todos aqueles que se perderam por ignorância ou por engano.
Sejam testemunhas de todo o legado divino que foi entregue; nada é por acaso. Esse legado será a
sua fortaleza e o seu conhecimento, assim como serão também os Nossos Sagrados Corações.
Agradeço-lhes por responderem em consciência ao Meu chamado pela Paz, diante da batalha
espiritual do final dos tempos.
Reúne-os no Coração Luminoso de Cristo,
Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

