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Queridos filhos,

Que a Paz de Jesus esteja em seus corações para que, neste tempo, vocês aprendam a viver
o fim dos ciclos.

Hoje os ilumino com Minha Estrela de Luz de Belém. Venho para pedir-lhes e anunciar que,
no dia 30 de novembro, quisera ver em todos os lares, locais de trabalho, assim como em cada
Monastério da Ordem, o Presépio da Sagrada Família.

Para isso, hoje entrego a missão a cada um de seus corações para que se comprometam
a colaborar na manifestação do Presépio da Sagrada Família, a fim de que, em cada espaço
de oração, ele esteja presente para abençoá-los.

Desejo que o lugar que vocês mesmos escolherão para colocar o Sagrado Presépio seja
adornado preciosamente com guirlandas natalinas, criando assim um espaço sagrado
de adoração e de contemplação.

Com esse pedido, Minha aspiração é que, do dia 1º de dezembro até o Natal de seu Senhor,
orem pelo menos três vezes ao dia a Oração, uma vez entregue, ao Divino Presépio da Sagrada
Família.

Desejo que, especialmente nas Comunidades, durante esses dias se trabalhe em oração aos pés
do Sagrado Presépio de Belém, para que os corações recordem, neste ciclo, a importância
de fecundar o espírito da fraternidade, da solidariedade e da compaixão entre os seres.

Desejo, filhos Meus, que os que aceitarem levar adiante o cumprimento desse pedido de sua
Mãe Celeste saibam que, de 1º de dezembro até a data do Nascimento de Jesus, estaremos
trabalhando juntos na reconstrução do espírito do amor nas famílias do mundo, como também
na cura do ódio, do rancor e do desamor que é gerado diariamente entre os servidores
do caminho espiritual e nas famílias mais afastadas de Deus.

Quisera ver os corações humildes preparando em si mesmos, todos os dias, o renascimento
da criança interior, para que a humanidade seja curada ao menos da indiferença e da omissão.

Bem-aventurados serão os que cumprirem o pedido, porque Deus verá quão grande pode ser
o amor em seus corações.

Agradeço-lhes por responderem a este importante pedido.

Abençoa-os,

Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz 


