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Queridos filhos,

Venho  aqui  por  um  mundo  ferido,  e  trago  entre  Minhas  mãos  a  maior  causa  de  Deus:

o cumprimento de Seu Plano de Amor e de Redenção na superfície.

Oro por esse precioso Projeto e revivo todos os dias as Palavras do Criador, o que Me disse

em Seu Reino:

"Querida  Mãe  Universal,  Supremo  e  humilde  Espelho  do  Amor,  Teu  Pai  e  Senhor

do  Universo  Te  pede  que vás,  incansável,  ao  encontro das  almas  e  dos  mais  simples.

Porque por intermédio deles poderei curar o planeta e a sua humanidade. Repovoarei

o mundo com centenas de sóis, muitos mais do que Eu criei nos Universos. Farei de cada

sol uma emanação prodigiosa de Minha Fonte e, através deles, derramarei os Códigos

Divinos de Meu Coração Paternal. Vê, dulcíssima Senhora da Luz, Governanta de todas

as estrelas caídas e não caídas; vê, aparece e anuncia à raça que os amo profundamente

e que estão Me ofendendo ao afastar-se do Universo do Meu Amor. Faze tudo o que estiver

ao Teu alcance. Não tens fronteiras, mas milhares de anjos e devas para reverter a falta

de  amor  neste  planeta  e  transmutar  a  indiferença.  Tu  sempre  terás  no  Coração

a  Sabedoria  inextinguível  de  Minhas  Palavras  porque,  através  de  Tua  Graça,  farei

dos corações troféus luminosos de redenção para colocá-los aos pés do cltar celestial."

Escuto  filhos,  em  Meu  silêncio,  todos  os  dias,  essa  proclamação.  E  poderei  ser  a  Mãe

da humanidade e de toda a Terra, sempre que Me permitirem. Assim triunfará Meu Imaculado

Coração.

Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!

Abençoa-os,

Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz


