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Sábado, 29 de agosto de 2015
MENSAGEM DIÁRIA DE MARIA, ROSA DA PAZ, TRANSMITIDA DURANTE A VIAGEM A PARTIR DO
CENTRO MARIANO DO ESPÍRITO SANTO, PARA SALTO, URUGUAI, AO VIDENTE FREI ELÍAS DEL
SAGRADO CORAZÓN

Queridos filhos,
Todos os dias, venho do Céu para chamar os apóstolos da luz, os servidores incondicionais de Meu
Amado Filho, pois a urgência de que existam almas servidoras requer ir além do conhecimento e da
formação recebida.
Por isso, todos os dias, por meio da oração do coração que lhes ensinei, venho para despertar os
dons que ainda dormem em suas almas, almas sufocadas pela pressão dos tempos, pelas
modernidades, pelo pecado, pelo esquecimento de Deus.
Meu plano corredentor de salvação, neste tempo apocalíptico, está dirigido ao resgate imediato das
essências submetidas pelo adversário. Para que isso seja possível, ante a emergência que vive a
humanidade, Meu Coração vem chamar os apóstolos da luz, para que, através do serviço, da oração
e das missões de caridade, ajudem os mais desprotegidos ??e ignorantes de coração, que necessitam
do alívio, da cura e da misericórdia.
Queridos filhos, o tempo de mostrar os dons e de colocá-los a serviço do Plano já chegou. Há muita
coisa por fazer e a humanidade não quer escutar nem ver, por vergonha, já que a realidade
planetária que a domina, obriga-a forçosamente a mudar.
Mas os corações mansos e orantes neste tempo podem dar o exemplo de uma vida consagrada e
feliz nos braços do Pai Celestial.
É hora de atender ao planeta, é hora de os guerreiros de Cristo despertarem à convocação e saírem
de seus lares para servir; a Piedade e a Misericórdia tudo proverão.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!
Treina-os ao serviço do amor,
Sua Mãe Maria, Rosa da Paz

