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Queridos filhos:
Com a alegria que sente Meu Imaculado Coração, depois da resposta positiva e da confirmação
de uma maior permanência dos missionários da paz no Oriente Médio, é que neste dia Meu
plano de paz, de resgate e de serviço se expandirá pelas regiões árabes.
É assim, queridos filhos, que sua Mãe Celeste estará enviando os servidores para que levem
adiante próximas missões humanitárias ao Iraque, a Omã, ao Catar e aos Emirados Árabes
Unidos, entre outras nações irmãs que necessitam da presença da energia crística pela doação
do serviço voluntário.
Nos planos espirituais, sua Mãe Celeste já se encontra trabalhando junto aos anjos, para
manifestar esse Projeto, para que o amor e o serviço dos Mensageiros Divinos cheguem, graças
às missões humanitárias, a muitas almas necessitadas e totalmente esquecidas.
A resposta positiva da associação turca de serviço aos refugiados, já há muitos anos, abriu as
portas para que dívidas espirituais impagáveis entre o Oriente Médio e a América fossem
equilibradas pela doação abnegada da Fraternidade – Federação Humanitária Internacional
para a associação turca que cuida dos refugiados.
O intercâmbio ecumênico que espontaneamente se criou graças ao serviço permitirá, no
próximo ciclo e em novas missões, aproximar muitas almas do Espírito Divino da misericórdia,
da paz e do amor, acima das crenças religiosas. O verdadeiro ecumenismo ocorre pela atenção
que uma alma dá a outra quando esta sofre a dor e o esquecimento.
Queridos filhos, sua Mãe Celeste e São José já se encontram preparando, nos planos internos, as
próximas etapas de serviço e de doação abnegada que novas consciências deste trabalho
espiritual serão chamadas a viver diretamente pelo chamado interno da Mãe Divina.
Nesta hora, em que o juízo está ocorrendo no mundo e para todas as almas da Terra, o Universo
estará concedendo uma Graça extraordinária para que, a tempo, fiquem semeadas na
consciência da humanidade as sementes do amor e da misericórdia, que – neste caso, pelas
missões humanitárias – serão depositadas nas nações árabes do Oriente Médio.
O que está acontecendo entre as diferentes missões da América e do Oriente Médio é
extraordinário, já que está mobilizando a ação de Leis mais elevadas de misericórdia e de
redenção para o mundo.
Deixo esta mensagem como uma oportunidade não só para os missionários, mas para todos os
servidores, de que ainda há tempo de mudar o destino desta humanidade e deste amado planeta.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!
Abençoa-os e eleva-os sempre,
Sua Mãe Maria, Rosa da Paz e Mãe dos Refugiados

