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Queridos filhos,

Antes que sua Mãe Celeste parta em peregrinação de paz à Argentina e depois ao Uruguai,
neste dia desejo estar mais perto de Meus filhos de Figueira e quero anunciar que no dia
1º de dezembro, dia da primeira mensagem diária deste mês, quisera vê-los reunidos às 18h30
para, juntos, abençoar o Sagrado Presépio, assim como todos os presépios que Meus filhos
colocarem para abençoar em suas comunidades e lares das famílias. 

Minha missão e aspiração será, por meio dessa consagração, poder trabalhar no seio
das famílias e, principalmente, na consciência das nações que, nestes tempos críticos,
necessitarão de ajuda espiritual no momento de tomar decisões futuras.

Como no último 25 de novembro, sua Mãe Celeste quisera voltar a ver reunidos os peregrinos
e os orantes, para poder abençoar vocês e todos os presépios que colocarem aos pés do Meu
Altar.

Este encontro especial também tem a finalidade de fortalecer o espírito da Sagrada Família
da Figueira, a fim de que os irmãos de um mesmo caminho se amem mais, muito mais, como
Cristo os ama, incondicionalmente.

Esperarei vocês, filhos, no próximo 1º de dezembro para ingressarmos juntos no espírito
do Natal.

Meu último pedido é que todos os grupos de oração e os peregrinos do mundo, para este Natal,
enviem suas saudações de paz e de esperança para que a alegria e a perseverança se irradiem
às famílias do mundo que necessitem fortalecer a sua fé e sua união com Deus. Essas saudações
de paz serão especialmente entregues a todos os telespectadores nos dias 24 e 25 de dezembro,
no Centro Mariano de Aurora.

Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!

Abençoa-os,

Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz


