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Filhos meus,

A missão na África apenas começou, por isso o espírito de unidade e amor entre vocês deve ser 

mais  forte  do  que  suas  diferenças.  Em  breve  ingressarão  na  nação  de  Ruanda,  altamente 

golpeada pelo erro e pela morte, eventos ocorridos dez anos depois que Eu tentei evitar um 

massacre continental.

Por isso, filhos Meus, foram chamados a colaborar conscientemente na liberação e perdão do 

sofrimento causado aos ruandeses durante os últimos anos. Através do coração missionário de 

todos os que servem ao Plano do Redentor, sua Mãe Celeste se introduz no continente Africano 

pela segunda vez e, através dos missionários da Paz, Meu coração poderá chegar a todos eles.

Meus filhos  missionários  nesta  nação não só verão  o resultado material  de tudo o que  foi 

gestado por Meu adversário; também encontrarão nos rostos de seus irmãos as sequelas da 

degeneração da cultura e da fraternidade.

Mas a vitória do Meu Imaculado Coração será alcançada mediante a ajuda amorosa e abnegada 

de todos. Por isso, a oração do coração de todos os missionários consagrados será a porta de 

entrada ao Reino de Deus.

Sua Mãe Santíssima já está descendo sobre a nação de Ruanda, para transmitir novamente o 

espírito da paz e da restauração espiritual às consciências.

Filhos  Meus,  será  importante  que  todos  estejam bem unidos  de  alma  e  de  coração,  como 

também será importante que suas ideias e diferenças não prevaleçam entre os grupos que são 

congregados para servir pelo espírito da misericórdia.

Filhos amados, não abram as portas a Meu adversário; ele tentará fazer tremer o chão de vocês, 

mas recordem que a fortaleza de Meu Coração sempre os socorrerá em qualquer perdição.

Sigam os passos que lhes peço. Logo visitarão o santuário de Kibeho, onde a fé de todos os  

Meus filhos de Ruanda expressa uma sincera recuperação da sociedade e da dignidade humana.

Enquanto  Meu plano na África,  especialmente em Ruanda,  Uganda e  Congo,  começa a  se 

projetar no coração dos servidores, Eu lhes peço que busquem a essência da unificação – isso os 

protegerá de vocês mesmos e evitará que se percam nas coisas superficiais.
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Meus filhos  missionários  já  ingressam no primeiro ciclo da purificação,  através  do serviço 

transmutador, mas Minhas mãos os sustentarão.

Argadeço-lhes por responderem ao Meu chamado pela paz.

Leva-os ao coração de Ruanda,

Sua Mãe Maria, Rosa da Paz

 

Reflexão de Madre María Shimani de Montserrat

Recordemos  que  entre  os  anos  1981 e  1989,  a  Virgem Maria,  sob Sua  denominação de Nossa  
Senhora do Verbo Divino, apareceu para alguns jovens na pequena cidade de Kibeho, em Ruanda, e  
deu uma mensagem de alerta para toda a África.

Mas ninguém escutou com atenção nem deu algum valor às advertências de Maria e, dez anos depois, 
tudo o que Ela havia transmitido se tornou uma terrível realidade no continente africano.

O genocídio em Ruanda, onde morreram mais de oitocentos mil ruandeses, deixou a consciência da 
nação numa profunda desolação e escuridão espiritual e material.

Por que os Mensageiros Divinos convocaram uma missão de serviço humanitário para esse país?

Quando  um  grupo  de  pessoas  conscientes  espiritualmente  se  oferece  para  levar  o  Amor  e  a 
Misericórdia que receberam de Cristo a um lugar imerso na escuridão espiritual, uma luz se acende 
nessa escuridão e, através de um grupo representativo da humanidade que ama e serve a Deus, a  
Divindade leva a esses outros filhos uma esperança de salvação para suas almas e espíritos.

Não falamos sobre a salvação material, mas espiritual; na esperança de sair do inferno terrestre em que 
suas almas se encontram e que, através desse canal de libertação, que se estabelece mediante a missão 
humanitária, seus espíritos encontrem a salvação, a possibilidade de seguir sua evolução.

Quando um grupo de trabalhadores da Luz se une ao coração de Deus e suplica por Misericórdia para  
seus irmãos, os grandes milagres começam a acontecer. Nossa Mãe Maria nos expressa tudo o que Ela  
poderá fazer com as almas e os espíritos de Seus filhos africanos através desta missão humanitária e da  
oração de todos os grupos de apoio à Rede-Luz.
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Mensagem diária para 12 de abril de 2015, 
recebida no Centro Mariano de Aurora, Paysandu, Uruguai
Transmitida por Maria, Rosa da Paz, ao vidente frei ElÍas del Sagrado Corazón

Como sua Mãe da Misericórdia, hoje acompanho este dia de grande celebração e de expiação 

de todas as faltas que oprimem e condicionam a vida espiritual das almas do mundo.

Por isso, filhos, peregrinando por Ruanda, vocês Me acompanham por um caminho cheio de 

dor e de incompreensão interior.

Suas mãos foram chamadas para servir na terra da indignação e do sofrimento provocado pelos 

planos de Meu adversário, que levou milhares de almas a tomar uma atitude de destruição e de 

massacre.

Mas Minha Graça, que é abençoada e misericordiosa, mostra-lhes um caminho diferente, uma 

oportunidade de poder levar as almas perdidas e suas famílias pelo caminho do perdão e da paz.

Seus pés pisam a terra do desespero que ficou gravado na essência dos corações inocentes e de 

todos aqueles que não puderam salvar-se e que serão retirados do mar eterno da dor por Minhas 

mãos de piedade e de misericórdia.

Esta nação, marcada pela injustiça e pela falta de amor, já desponta no horizonte através da 

devoção e da fé que todas as almas boas proclamam a Nossa Senhora de Kibeho.

Sua Mãe Celeste realizou prodígios e proferiu advertências para todos naquele tempo. Meu 

adversário se encarregou de distraí-los e de que as almas não colocassem a atenção em Minhas 

mensagens.

E assim, vejam agora, filhos, o resultado de tudo o que aconteceu.

Por  isso,  os  missionários  da  paz  são  enviados  por  Meu Imaculado  Coração  para  extrair  o 

registro  da  dor  e  do  massacre  por  meio  do  amor,  da  esperança  e,  principalmente,  como 

sacrifício e entrega,  para oferecer ao Pai Celestial  a abnegação e o esforço,  o trabalho e o 

serviço, como uma oportunidade de receber a Graça, o Perdão e a Absolvição de todos os erros 

cometidos.

Milhares de almas sofreram o resultado da incompreensão e da divisão entre as culturas, apesar 

de a Mãe do Divino Verbo ter profetizado a importância de não se dividir e de se buscar a Fonte 

da Paz através do Santo Rosário.
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Assim como toda a humanidade, primeiro buscaram a comprovação do que a Mãe do Verbo 

disse naquele tempo para depois se arrependerem e atuarem na fé. Mas isso não aconteceu. A 

própria ação impulsiva e desmedida levou uma nação inteira à autodestruição em todos os 

planos de consciência.

Vocês,  missionários  Meus,  hoje  visitam  Ruanda,  para  conhecer  as  consequências  de  uma 

humanidade cega e surda. Mas também chegam a Ruanda, como tantos servidores Meus no 

mundo, para saldar e equilibrar um processo secular que ainda não teve fim.

Por isso, abram seus olhos e trabalhem na fé para que Ruanda receba o dom da cura definitiva e 

muitas almas sejam dignas, neste dia, de receber a Misericórdia de Meu Filho.

Lembrem-se que por meio de seus exercícios de caridade, de que estarão abrindo a Fonte da 

Misericórdia.

Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.

Leva-os a conhecer uma realidade desconhecida por muitos,

Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

Reflexões de madre María Shimani de Montserrat

Quando nossa Mãe Divina nos disse: “Todos aqueles que não puderam salvar-se serão retirados do mar 
eterno  de  dor  por  Minhas  mãos  de  piedade  e  de  misericórdia”,  significa  que,através  da  missão  
humanitária em Ruanda e pela súplica de todos os grupos de oração que apóiam essa missão, Ela  
conseguirá  recolher  dos  infernos  terrestres  que  foram  gerados  nesses  lugares,  pelo  desespero, 
sofrimento e indignação, muitas almas, para que tenham uma oportunidade de libertação.

Todas as almas que pereceram no genocídio estão presas em planos infernais , sem poderem ascender a 
espaços espirituais  de luz para encontrar  paz.  Também há muitas  almas que, estando encarnadas,  
sofrem por sentimentos de indignação e falta de perdão e se encontram perdidas em portas incertas  
abertas. Todas elas Maria quer resgatar e, mediante nossa oração amorosa e consciente, Ela poderá 
levá-las a Seu Reino Celeste.

Ela também nos disse que a missão humanitária representa a humanidade que nunca teve piedade pela 
África, que nunca escutou as súplicas desses irmãos. E nos explica que, por meio dessa tarefa, pedida  
pelos Mensageiros Divinos, como representantes da humanidade mais consciente, Ela intenta equilibrar 
a dívida, possibilitando, por uma Graça Celestial, a descida da Fonte de Misericórdia e, assim, reverter  
a ausência de compaixão sofrida durante séculos inteiros.
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Mensagem diária para 13 de abril de 2015, 
recebida no Centro Mariano de Aurora, Paysandu, Uruguai
Transmitida por Maria, Rosa da Paz, ao vidente frei ElÍas del Sagrado Corazón

Queridos filhos, 

Hoje lhes doo e lhes entrego Meu Coração Imaculado para que o principal motivo de suas vidas 

seja alcançar a conversão que recém começaram, conversão que os levará à purificação da vida 

e da alma.

Esta  mesma  mensagem  Eu  lhes  dei  em  Kibeho,  pela  mesma  prontidão  que  como  hoje  a 

conversão requeria naquele tempo. Em Ruanda, Eu chamei a todos a viver o arrependimento, a 

não praticar uma oração soberba, para que, desprendendo-se de todo mal, a paz pudesse reinar. 

Mas  essa  mensagem  de  arrependimento  não  foi  suficiente  e,  assim,  poucos  escutaram 

internamente o que a Mãe do Céu lhes queria ensinar.

O tempo passou e a hora profetizada por Mim mesma chegou para Ruanda, e ninguém estava 

arrependido nem livre de faltas. A soberba e a negação levaram ao descontrole humano e a 

exercer  um  poder  ameaçador  e  temeroso.  Famílias  inteiras  e  inocentes  foram  as  presas 

principais de Meu adversário.

E onde ficou o arrependimento? As brutais ações levaram a resultados catastróficos e a vida 

espiritual de Meus filhos foi dizimada pela própria e desmedida “cultura”.

Mais  tarde,  o  erro  envenenou  o  coração  dos  que  não  escutaram  Minha  mensagem  e, 

rapidamente, depois de Eu haver descido em Kibeho, tudo ficou na memória de uns poucos. 

Depois do grande erro, esta humanidade tomou consciência da importância das palavras da Mãe 

do Céu; todos reconheceram que, sem oração e arrependimento, não se chega a lugar algum 

nem a nenhum destino seguro.

A Senhora  do  Verbo Divino trouxe a  advertência  de se  prepararem e se  reconciliarem,  de 

pedirem  perdão  para  se  confessarem  e  de  comungarem  com  Cristo,  como  uma  fonte  de 

absolvição. Com a fé de muito poucos, voltou-se a erguer o espírito da devoção, o que levou a 

se ter fé e confiança no chamado do Céu, nos anúncios que a Senhora de Kibeho fez para todos.

Agora, com a presença de vocês em Ruanda, descobrirão as diferentes necessidades em todos 

os planos de consciência. Tudo deverá ser restaurado, desde o corpo enfermo até o espírito. Por 

isso, filhos, deverão aprofundar seu exercício de caridade e de entrega  a ponto de estarem 

abertos para atender a qualquer emergência. Meu Coração os guiará e lhes dará a força interior 

necessária para poderem responder a qualquer necessidade. Estejam concentrados e verão muito 

de perto o caminho que lhes estarei indicando.
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A  verdade  sobre  Ruanda  foi  recentemente  revelada,  por  isso  sua  Mãe  Celeste  retorna 

especialmente a Kibeho para que vocês se unifiquem com o espírito da devoção, do perdão e do 

amor, que é professado ao Sagrado Coração de seu Senhor e ao de sua Senhora.

Nas ruas de Kigali, verão o que o tempo deixou marcado como fato e história. Os anjos de Deus 

esperam poder cumprir o serviço de liberação e de redenção que lhes foi encomendado. Se 

vocês de unem a esses anjos, isso acontecerá, porque Eu, com amor materno, os envio para 

auxiliá-los e socorrê-los.

Queridos filhos, Eu caminho pelas ruas de Kigali para salvar as almas presas, pois a hora da 

Redenção e da Misericórdia chegou para Ruanda.

Agradeço-lhes, filhos Meus, por Me acompanharem nesta missão!

Meu Amor Maternal com cada um de Meus missionários.

Abençoa-os,

Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

Reflexões de Madre María Shimani de Montserrat

Hoje nossa Mãe Divina nos disse que em Kibeho, entre 1981 e 1989, fez a mesma advertência que 
nos está fazendo desde 2007, quando começou a transmitir Suas mensagens.

Ela nos disse que a soberba e a negação arrastaram Seus filhos ao grande erro e que, depois de tudo o  
que aconteceu em Ruanda, todos compreenderam a importância das palavras de Maria.

E hoje, que faremos com Suas palavras, que novamente nos advertem, dia após dia, sobre o que a 
humanidade está gerando com suas ações?

Que  faremos  com  Seu  chamado  à  oração  pela  paz,  pela  conversão,  pela  transformação  da  vida 
mundana em uma vida que busque o espírito e a reconciliação com Deus?

Por que não valorizamos as advertências amorosas da Divindade?

Como, fazendo tão pouco como humanidade, somente orando com o coração, nossa Mãe Divina pode 
salvar tantas almas?

Desta vez, atenderemos a advertência de nossa Mãe do Céu?
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Mensagem diária para 14 de abril de 2015, 
recebida no Centro Mariano de Aurora, Paysandu, Uruguai
Transmitida por Maria, Rosa da Paz, ao vidente frei ElÍas del Sagrado Corazón

Queridos filhos,

No coração da África, a nação de Ruanda está sendo muito ajudada pelas Graças que Meus 

filhos missionários estão gerando com o serviço e a transmutação. Na humanidade atual, são 

poucas as almas conscientes que se oferecem, assim como fez Meu Filho, para sofrer por amor 

e pela redenção de outros.

Neste  dia,  Meus  missionários  da  paz  ingressam numa  nova  escola  de  conhecimento  e  de 

maturidade da tarefa, aprofundando no espírito do serviço pela paz e pelo bem da humanidade.

Filhos, Ruanda vive um tempo de paz que foi gerado pelas orações e pedidos de todos aqueles 

que viveram as consequências de uma decisão cultural e social. Depois que a Mãe do Verbo 

Divino esteve em Kibeho, a humanidade daquela região sofreu pelo que não quis ouvir e que 

poderia ter sido evitado.

A humanidade se caracteriza por viver uma loucura e uma surdez bem evidentes, que a levam a 

fechar o coração interior e a não compreender as coisas que vêm do Céu.

Em Kibeho, a Senhora do Verbo conseguiu recuperar certo grupo de almas que precisava de 

uma ajuda que as motivasse a viver um caminho de redenção. Mais tarde, surgiu o espírito da 

oração e da restauração de tudo o que aconteceu e, apesar da mensagem de Kibeho não haver 

alcançado  maiores  repercussões  durante  a  época  do  grande  erro,  houve  almas  que  foram 

capazes de manter sua fidelidade ao chamado do Céu e isso as protegeu espiritualmente de 

qualquer deterioração interior, apesar do que ocorreu em seguida.

A mensagem  de  Kibeho  se  baseia  no  pronto  arrependimento,  algo  que  a  Mãe  de  Deus 

exemplificou  através  de  Ruanda,  que  caminhava  rumo  a  um  destino  incerto.  Assim,  a 

humanidade pôde compreender que o ato do arrependimento verdadeiro e sincero é capaz de 

equilibrar um certo grau de dívidas espirituais que compromete o despertar profundo de uma 

alma.

Por isso, filhos, recordem e revivam Minha mensagem de Kibeho, pois Meu verbo não só se 

pronunciou naquele  momento  crítico,  mas  também esteve  presente  em todos para  que  não 

tornassem a cometer os mesmos erros.

Em Ruanda,  uma  grande  ferida  está  cicatrizando  depois  de  muitos  anos  e  isso  começa  a 

acontecer através das missões de paz.



Associação Maria
Mensagens diárias de Maria, Rosa da Paz

Voz e Eco da Mãe Divina

www.divinamadre.org

Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!

Encomenda-os a Deus Pai,

Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

Reflexões de Madre María Shimani de Montserrat

Na mensagem de hoje, nossa Mãe Divina nos instrui sobre como um servidor pode aprofundar em seu  
serviço espiritual  e converter-se dia  a  dia  em um instrumento do Plano de Deus para esta  Terra.  
Transmite-nos como os missionários e todos que fomos internamente com eles à África, através de 
nossas orações e de nosso apoio, temos amadurecido, e cada dia trabalhamos pela paz e pelo bem 
mais conscientemente.

Dessa forma, damo-nos conta de quão simples é converter-se em um digno filho de Deus, em um ser 
humano que cumpre com o destino de sua existência, que é servir.

Escutemos as instruções de nossa Mãe Divina, façamos o que Ela nos pede, coisas simples que todos 
podemos fazer; aprendamos da experiência em Ruanda, para que nunca nos aconteça. Não repitamos a  
loucura e a surdez que esta humanidade tem praticado desde sempre.

Ela  nos  instrui  que um ato de sincero arrependimento pode equilibrar algumas dívidas  espirituais,  
dívidas que não permitem que nossa alma alcance certos estados plenos de aprendizagem.

Pede-nos que revivamos aquilo que Ela instruiu em Kibeho, para estarmos a salvo espiritualmente,  
aconteça o que acontecer neste mundo.
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Mensagem diária para 15 de abril de 2015, 
recebida no Centro Mariano de Aurora, Paysandu, Uruguai
Transmitida por Maria, Rosa da Paz, ao vidente frei ElÍas del Sagrado Corazón

Queridos filhos,

É o arrependimento do coração que os levará à cura e à redenção dos próprios aspectos, aqueles 

que formam parte da vida terrestre.

Meu  principal  chamado  em  Kibeho  foi  para  fazer a  humanidade  repensar, através  do 

reconhecimento  de  seus  pecados  e  do  arrependimento  consciente. Isso  não  aconteceu  em 

Ruanda porque a soberba e o fato de considerar como própria a cultura daquele lugar levou toda 

a nação a um destino sangrento.

Fui a Kibeho para tentar impedir esta grave tragédia, que já é história, mas que ainda não se 

curou no coração de Meus filhos ruandeses. Eles não viveram o amor, esqueceram-no e só se 

encaminharam para defender a cultura e a realização de seus obras pessoais.

Eis  aqui  a  grande  falha  desta  humanidade:  levar  adiante  suas  próprias  ideias  e  princípios 

modernos e depois terminar nos abismos, levando milhões de almas ao desespero e à dor.

Por isso, filhos, em Kibeho, a Senhora do Verbo tentou fazer compreender que, na existência de 

um Único Deus, todos deviam obedecer à Vontade Divina, para que não reinasse o caos e se 

manifestasse  o  espírito  da  paz.  Mas, naqueles  momentos,  foi  exatamente  o contrário,  e  a 

humanidade  daquele  lugar  preferiu  fazer  ouvidos  moucos  ao  chamado  urgente  que  vinha 

diretamente da Rainha do Céu.

Hoje, filhos Meus, ensino-lhes a conhecer os caminhos desviados e confusos que percorre sua 

humanidade  e  como a  arrogância  e  a  falta  de  humildade  interior  diante  a  Vontade  Divina 

modifica o destino e o porvir espiritual de uma nação inteira.

Ainda que em Kibeho as revelações transmitidas tenham sido bem claras e precisas, apenas um 

pequeno grupo acompanhou fielmente o chamado à conversão, à oração e ao arrependimento.

Nesta era, em que continuam sucedendo ações graves de parte da humanidade e a vida de um 

irmão é tirada pelas próprias mãos de outro irmão, o mundo se apaga e perde sua inocência,  

sem dar espaço para receber uma ajuda maior.

Por isso Meu Filho Me envia para estar entre vocês, para que comecem a viver conscientemente 

o tempo de sua purificação e para que todos os autoconvocados, pelo Universo Misericordioso 

de Deus, se preparem para enfrentar o fim de um tempo.
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A constância e a fidelidade absolutas do povo de Ruanda teriam evitado a sangrenta tragédia. 

Agora, ainda que muito poucos em verdade ouçam o chamado de Deus, sua Mãe Celeste os  

convida pela última vez a viver a fidelidade ao Plano Maior, que os chama a realizar todo o 

possível no que parece impossível.

O espírito da oração e do perdão serão as chaves matrizes para que, no final dos tempos,  se 

concretize o Plano do Altíssimo. Por isso, venho do Universo para ajudá-los, para redimi-los e 

colocá-los ativos no serviço imediato pela paz.

Quem se animará a seguir a Rainha do Céu?

Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!

Abençoa-os e os unifica no Coração do Pai Celestial,

Sua Mãe Maria, Rosa Paz

Reflexões de Madre María Shimani de Montserrat

Nossa Senhora nos explicou que Seu adversário tenta, por meio de todas as atrocidades que acontecem 
neste  mundo atual,  que grande parte  da humanidade fique com uma sequela  de sofrimento;  uma  
seqüela tão grande que nunca mais tenha a capacidade de sentir o amor.

Sabemos que o Amor, Fonte Infinita de toda cura e de toda sabedoria, é uma das manifestações de 
Deus em Suas criaturas. Por meio do Amor, Deus nos mostra como Ele é e onde se encontra. Se a  
humanidade perde a capacidade de amar,  perderá definitivamente a conexão com sua origem, sua  
essência, o que verdadeiramente é, e nunca mais poderá reconhecer a existência de Deus e tudo o que 
Ele criou. A humanidade perderia o real motivo de sua existência, aquele projeto perfeito que Deus  
pensou e que teve seu maior expoente em Seu Filho, Cristo Jesus.

O mal  quer  semear  tudo isso na  consciência  humana  por  meio do sofrimento,  da  negação e  da  
perdição.

Devemos estar atentos e não permitir que a luz de nosso coração se apague. Sigamos as instruções de 
nossa Mãe Divina, coloquemo-nos sob seu manto de proteção e mantenhamos a esperança viva para  
esta humanidade.
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Mensagem diária para 16 de abril de 2015, 
recebida no Centro Mariano de Aurora, Paysandu, Uruguai
Transmitida por Maria, Rosa da Paz, ao vidente frei ElÍas del Sagrado Corazón

Queridos filhos,

O Santuário da Mãe de Kibeho irá recebê-los com alegria e regozijo, porque os missionários da 

paz estarão recebendo os dons sagrados da palavra divina em seus corações.

Neste dia, as culturas da América e da África unir-se-ão por um instante, e a fusão entre as raças 

manifestar-se-á através da essência do amor de Deus. Nesta hora importante, em que a caridade 

e  o serviço  se unificam,  a  Senhora  de  Kibeho traz  em Suas  mãos  as  últimas  Graças,  que 

servirão de ajuda para muitas almas presas.

Recordem, filhos Meus, que Ruanda, Uganda e Congo foram nações marcadas pelo sofrimento, 

pela  indignação e  conquista,  algo que até  os dias de hoje  continua acontecendo em outros 

planos de consciência.

Mas as atrocidades dos tempos deverão ser suprimidas pela Lei da Justiça e, antes que isso 

aconteça, a sua Mãe Celeste os acompanha pelos caminhos da abnegação e da confiança, para 

que assim algumas situações possam ser revertidas a tempo.

Por isso, do Céu, sua Senhora do Verbo manifesta as obras que são parte da Vontade do Criador 

e de lá todos os Meus filhos são colocados nos estados da oportunidade e da Graça, para que 

todos os males possam ser revertidos.

Kibeho foi o lugar escolhido por seu Senhor para que, a partir do lugar mais simples do mundo, 

no coração de Ruanda, se pronunciasse a voz de Mãe do Verbo Divino, para que a humanidade 

colocasse na consciência o que não devia acontecer jamais.

Por essa razão, quando sua Mãe Santíssima os envia em missão à África, é porque existe uma 

Graça para que as sequelas de ontem sejam apagadas pelas orações e as caridades de hoje. 

Dessa  forma,  filhos  Meus,  as  três  nações  africanas  receberão  uma  Graça  de  estado 

extraordinária e principalmente as almas serão ajudadas a reconsiderar e corrigir seus caminhos.

A África é o continente da subjugação e da injustiça e os Sagrados Corações de Jesus, de Maria  

e de São José se propuseram a ajudar a aliviar o peso que ali é opressivo, devido à falta de fé e 

de entrega a Deus.

Também nesta hora, a visita de vocês ao Santuário de Kibeho despertará uma unificação interna 

entre  as  culturas,  ou  seja,  as  sequelas  do  genocídio  serão  apagadas  pelo  simples  fato  de 

confraternizar e de voltar a instituir o Espírito de Cristo nos corações feridos. Isso é obra da 

Graça e da Misericórdia.
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Agora, voltados para o Santuário, ofereçam à sua Mãe o santíssimo sacramento da comunhão, 

em agradecimento a todos os seus irmãos, por haverem chegado a África em espírito de missão 

e  por  tudo o  que estará  sendo curado espiritualmente  pela  colaboração orante  de  todos  os 

grupos de oração . 

Dessa forma, filhos, a cada passo que se dá ao responder ao chamado divino, abrem-se portas 

de luz que estavam fechadas, e as almas que são as mais necessitadas de auxílio e de piedade, 

recebem a libertação que tanto esperam; isso também é obra do Amor de Deus.

Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!

Protege-os dentro do Santuário de Kibeho,

Sua Mãe Maria, Rosa da Paz e Mãe do Verbo Divino

Reflexão de madre María Shimani de Montserrat

Quantas coisas aprendemos através das instruções de nossa Mãe Divina!

Hoje nos transmitiu que, ao ingressar no Santuário da Mãe de Kibeho, as almas recebem os dons que  
Ela depositou quando esteve lá e que esses dons ficam guardados nos corações que se abrem em 
devoção para os receber. O mesmo acontece em todos os Centros Marianos, onde Ela, ao longo dos  
séculos, depositou  Seus  Códigos  de  Luz  e  de  Amor.  Por  isso, muitos  de  Seus  filhos  sentem  a 
necessidade de percorrer os Santuários, porque suas almas estão sedentas desses dons.

A Mãe nos explica como, nos planos espirituais, as almas trabalham sem as limitações dos planos  
materiais, para unir o que o homem de superfície quebrou com sua ignorância. Também nos instrui 
como, por meio dessa tarefa das almas nos planos internos, Ela pode derramar Graças e libertar as  
almas que se encontram presas e que não puderam seguir Seu caminho de luz.

Também nos ensina como os povos de Ruanda, Uganda e Congo guardam um terrível  código de 
sofrimento, que segue vigente nos planos espirituais. Esse sofrimento deve ser liberado antes que a  
Justiça de Deus chegue, já que, para que haja uma possibilidade de superar a purificação deste final de 
ciclo planetário, todas as almas que ainda sofrem, presas nos infernos que se estabeleceram em alguns  
lugares do planeta, devem ser libertadas e, assim, aliviar o peso deste mundo.

Somos todos corresponsáveis por essa situação; por isso cabe a todos nós colaborar conscientemente 
nessa tarefa.

Colaboremos com os  Sagrados  Corações  na  libertação  do sofrimento  espiritual  da  África  e  assim 
libertaremos a humanidade desta dívida impagável que contraiu com o Universo e com Deus.
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Mensagem diária para 17 de abril de 2015, 
recebida no Centro Mariano de Aurora, Paysandu, Uruguai
Transmitida por Maria, Rosa da Paz, ao vidente frei ElÍas del Sagrado Corazón

Queridos filhos,

Por sua visita ao Santuário de Kibeho, novos santuários internos foram elevados em honra ao 

Deus do Amor. Esta ação pôde ser realizada na essência de todas as almas que há tanto tempo 

esperavam a redenção, como resultado das orações de todos os Meus filhos e principalmente 

pela presença do espírito de fraternidade entre as culturas da América e da África.

Assim,  filhos  amados,  o  Universo  lhes  mostra,  através  desta  missão  de  paz,  que  não  há 

diferenças nem barreiras entre as almas que estão unidas ao grande Espírito de Deus.

Por isso, filhos, fui a Kibeho não só para evitar o genocídio, mas também para lembrar à sua 

civilização que, desde o início deste mundo, todos vocês são uma raça única preenchida pelo 

Amor de Deus, apesar das graves injustiças e plena de Sua Divina Misericórdia, apesar de seus 

erros constantes.

Em Kibeho,  a  Senhora  do  Verbo Divino desceu para  despertar  a  redenção e  também para 

lembrar,  naquele  tempo que,  apesar  das  situações  difíceis,  chegariam ciclos  de  paz  para  o 

mundo.

Agora que vocês, Meus missionários, sairão de Kibeho plenos do amor de sua Mãe Celeste e 

tocados  internamente  pela  devoção  do povo de  Ruanda,  digo-lhes  que  sigam adiante,  sem 

buscar resultados, mas entregando a cada dia mais momentos de serviço compartilhado.

Assim, Meus filhos, Eu poderei agir através do desapego de seus corações e juntos aprenderão 

que a unidade é a verdade que constrói as pontes para o infinito.

Sua Mãe Santíssima Se prepara agora para chegar ao povo de Uganda; almas dessa região 

guardam a história do abandono e do esquecimento absolutos dos irmãos que ali existem. Por 

esta razão, Meu Filho enviou novos missionários de diferentes partes do mundo para que, por 

meio do amor ao serviço, as bases da esperança e da confiança, que muitos filhos ugandenses 

perderam, possam voltar a se construir.

Se o mundo tomasse consciência por um instante de como estão outros irmãos, o Universo já 

haveria derramado Sua Misericórdia, mas são necessários soldados da luz que estejam dispostos 

a dar alívio ao sofrimento eterno.

Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado pela paz!

Prepara-os para seguir servindo de alma e coração,

Sua Mãe Maria, Rosa da Paz
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Reflexão de madre María Shimani de Montserrat 

Quantas instruções valiosas para a expansão de nossa consciência!

Através do serviço sincero, desinteressado e consciente e de uma oração feita com o coração de todos  
os rincões do mundo em união a esta missão humanitária, a redenção das almas que tanto esperavam 
uma oportunidade pôde se realizar numa região da África.

Nossa Mãe Divina nos ensina que a fraternidade, coluna fundamental do projeto de Deus para esta 
Terra, pode se alcançar com a simplicidade do coração, aceitando que somos uma só raça e iguais aos 
Olhos de Deus, premissa que alguns não aceitam, mas que fica bem clara para nós quando ouvimos 
com atenção as instruções dos Mensageiros Divinos.

Seguimos acompanhando nossa Mãe a Uganda, onde aprenderemos outras lições espirituais, enquanto 
servimos unidos a esta missão.
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Mensagem diária para 18 de abril de 2015, 
recebida no Centro Mariano de Aurora, Paysandu, Uruguai
Transmitida por Maria, Rosa da Paz, ao vidente frei ElÍas del Sagrado Corazón

Filhos Meus,

Seus  irmãos,  os  missionários  da  paz,  já  se  encontram  a  caminho  de  Uganda,  uma  nação 

marcada pelas enfermidades internas, que levaram às enfermidades do corpo.

Em Uganda existe a consciência da extrema pobreza e da carência de recursos básicos para 

sobreviver e persistir na vida. Mas Deus, filhos, conhece e sabe todas essas coisas e por isso, 

desde o princípio, envia missionários de diferentes partes do mundo para aliviar a dor que é 

desconhecida por muitos.

Por intermédio desta missão humanitária, Meu Amado Filho Me permitiu chegar a Uganda, um 

lugar onde nunca desci, mas hoje, em nome da Misericórdia Divina, desço para trabalhar e 

curar através de suas mãos servidoras.

Realidades imensas, diferentes das suas, existem nesta humanidade, só que grande parte dela 

sofre em silêncio, porque ninguém quer ouvir a verdade. Por isso, desço em Uganda como a 

Mãe do Alívio do Sofrimento para libertar os corpos doentes e feridos e, como sou a Mãe de 

todos, trago amorosamente uma Graça de libertação para as almas que tanto esperam entrar no 

Reino de Deus.

Neste  dia  de chegada à  consciência  de Uganda,  todos descobrirão e  conhecerão uma parte 

profunda da miséria humana e do abandono das almas mais simples.

Por essa razão, sua Mãe do Verbo Divino apareceu em Kibeho, para levar a toda África uma 

oportunidade de reverter todas as causas e todos os males.

Nestes dias em que irão conhecendo a Uganda interior, preparem seus corações para conhecer 

sofrimentos muito semelhantes aos que teve seu Mestre na Cruz. Porque as coisas que hoje 

ocorrem neste mundo são parte do reflexo da indignação e da conquista transgressora.

Ensino-lhes a caminhar em amor e, ao mesmo tempo, a reconhecer que sem amor não se chega 

a parte alguma. Por isso, queridos filhos, esta missão existe para que vocês já não sejam mais os 

mesmos e, a partir daí, convertam-se em soldados de Cristo.

Uganda é uma nação marcada pelo mais desagradável e desconhecido por muitos. Eu os envio 

em missão de paz, para ajudar essas almas a reencontrarem a misericórdia e o perdão.
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Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!

Prepara-os com amor para descobrirem o inimaginável,

Sua Mãe Maria, Rosa da Paz

Reflexão de madre María Shimani de Montserrat

Nossa Mãe Divina nos transmite que em Uganda, por causa da extrema pobreza, desenvolveram-se 
doenças internas, e isso levou ao surgimento das doenças do corpo, as externas. Também nos diz que  
Seu Filho permitiu-Lhe descer, por intermédio da missão humanitária, para trabalhar e curar através das 
mãos servidoras dos missionários.

Por que a Virgem Maria nos diz que em Uganda Ela nunca desceu? Acaso não há outros servidores que 
assistem esses irmãos?

Ela mesma nos diz que sim, que ao longo do tempo Deus enviou muitos servidores para aliviar esse 
povo. Mas Ela nos fala de outro tipo de assistência e de cura, fala-nos da cura da alma, do espírito,  
tarefa que Lhe é permitido realizar neste tempo por meio dos missionários, que vão conscientes de que  
sua tarefa não é só a assistência material, mas levar seus corações abertos para que, através des se 
serviço mínimo, a Misericórdia Divina possa descer e nossa Mãe do Céu possa salvar almas e essências.

Ela nos quer instruir sobre o fato de que um serviço feito de coração é sempre aproveitado por Deus, 
porque, ainda que nada se possa fazer no plano material, nos planos internos,  espirituais, uma Graça 
Celestial pode descer sobre qualquer criatura que é assistida por um digno filho de Deus, consciente 
de que, pelo amor e pela caridade, cada irmão recebe a oportunidade de salvação e redenção.

Por meio destes ensinamentos, nossa Mãe Divina nos conduz pela senda de um verdadeiro soldado de  
Cristo, anônimo, que através do serviço abnegado e silencioso aprendemos a compartilhar o que temos 
recebido do Céu com aqueles que mais precisam.

Alguma vez refletimos com que simplicidade podemos ajudar uma alma a encontrar a salvação e a  
redenção?  Temos  percebido  como  nossa  Mãe  Maria  nos  conduz  pelo  caminho  do  serviço  e  da  
caridade, para aprendermos a ser Seus companheiros nesta tarefa de resgate?

Acaso percebemos com clareza como podemos colaborar para fazer o Céu descer à Terra?
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Mensagem diária para 19 de abril de 2015, 
recebida no Centro Mariano de Aurora, Paysandu, Uruguai
Transmitida por Maria, Rosa da Paz, ao vidente frei ElÍas del Sagrado Corazón

Queridos filhos,

Como Mãe da África e do mundo inteiro, rezo por vocês e especialmente por aqueles que não 

vivem em Meu Filho e decidem se envolver com a vida do mundo, esquecendo-se de buscar a  

vida espiritual.

Por isso, filhos missionários, a presença de vocês em Uganda marcará um antes e um depois 

para  a  vida  das  almas  às  quais,  com amor  crístico,  vocês  servirão  e  amarão  como  nunca 

amaram. Porque, atrás de toda a miséria, se encontra o brilho mais sagrado que seu Pai Celestial 

depositou em cada coração e que Meu adversário se encarregou de apagar e eliminar.

Mas Meu Coração Imaculado terá novamente Sua vitória sobre o mundo e hoje, especialmente 

no coração da África,  de Kibeho,  a  Mãe e Senhora do Verbo Divino realizará Sua bênção 

espiritual e interior para todas as almas africanas.

Há alguns dias, filhos Meus, vocês estiveram em Minha casa de Kibeho, não só para rezar,  

adorar, celebrar, compartilhar e amar a dor, oferecendo-a a Deus em nome de Seu Filho, mas 

também conheceram o que um simples erro e mal-entendido pode ocasionar em uma nação 

inteira, levando-a ao desaparecimento total da vida terrestre.

Espero, filhos, que seus corações estejam prontos para penetrar a realidade interna de Uganda, 

que está submetida pela deterioração causada pela doença e pela fome que muitos filhos Meus, 

os menores e inocentes enfrentam.

Em Uganda, missionários Meus, precisarei da paternidade e da maternidade de vocês em nome 

de todos os ugandenses órfãos, que estão solitários de coração, sem receber a mínima gota de 

amor.

Por isso,filhos, em Ruanda levei-os ao serviço imediato, à cura profunda de todos os erros; 

agora, em Uganda, Eu os levarei a reconhecer a face oculta de uma humanidade aniquilada pela 

doença, a decadência e a pobreza extrema.

Dessa forma, Meu Coração Materno trabalhará ao seu lado, para guiá-los corretamente e levá-

los  cada  vez  mais  à  oração restauradora  por  todos  os  Meus  filhos  que  sofrem.  Mas  seus 

próprios olhos  verão o inacreditável,  o  que ninguém quer  ver  para não sentir  vergonha ou 

desprezo.

Sua Mãe Celeste, com Suas hostes angelicais, os fará conhecer o inferno terrestre manifestado 

na matéria e traduzido na doença e no erro cometido para com os mais pequenos.
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Por isso, levei cada um de vocês até Kibeho, para que, através de Meu Verbo Divino,   suas 

almas  fossem  preparadas  pela  luz  de  Meus  dons  maternais  e,  fortalecidas  ao  Meu  lado, 

pudessem continuar servindo pela paz.

Em sua missão em apenas três nações africanas, verão manifestados o pecado, a doença e o erro 

da humanidade durante centenas de anos. Para isso, a oração os unirá ao Meu Coração, para que 

algum dia as almas estejam livres de tanta dor.

Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!

Reúne-os a todos na força imperiosa de Meu Coração Maternal,

Sua Mãe Maria, Rosa da Paz

 

Reflexão de madre María Shimani de Montserrat

Alguma vez nos perguntamos o que significa para um ser não ter a menor idéia ou o menor interesse 
pela vida de seus semelhantes?

Também nos perguntamos o que significa para um ser servir de ponte para que um irmão receba uma 
Graça de Deus que salve sua alma e lhe permita seguir sua evolução?

Temos alguma idéia  do que representa  para  um ser  humano hoje,  no fim dos  tempos,  em pleno  
Apocalipse, estar de um lado ou de outro?

Nossa amada Virgem Maria nos guia amorosamente pelo caminho simples do serviço e da caridade , 
para que aprendamos a colaborar com Ela e com Seu Filho no resgate das almas, algo que não é  
material, mas profundamente espiritual. Conduze-nos à descoberta dos mistérios de Suas Aparições e 
tarefas  com a  humanidade  ao  longo  dos  séculos.  Ela  nos  chamou  para  ajudá-La  a  resgatar  esta  
humanidade  que,  vertiginosamente,  caminha  para  um grande abismo da  negação e  perdição, sem 
perceber. 

Ela nos diz que Seu adversário nos enganou e apagou e eliminou nosso vínculo com a Divindade, com 
a essência da existência de todo ser. Ela está nos ensinando a retomar esse vínculo de uma forma tão 
simples que qualquer um de nós pode fazê-lo.

Estamos compreendendo Suas instruções?

Ela nos diz que alguns erros podem levar uma nação inteira ao desaparecimento, não só físico, mas à 
perda absoluta da experiência essencial da humanidade: seu vínculo com Deus.

Então estejamos atentos para que estas mensagens de nossa Mãe Divina não sejam em nossos corações 
apenas palavras repetidas pela Mãe de Deus ao longo dos séculos. Penetremos Suas palavras, deixemos 
que cheguem à nossa consciência, porque elas são muito mais do que isso – são a revelação de uma  
verdade que se oculta à humanidade por trás da distração desta vida que levamos afastados do espírito.
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Mensaje diario para el 20 de abril de 2015, 
recibido en el Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay
Transmitido por María, Rosa de la Paz al vidente fray Elías del Sagrado Corazón

Queridos hijos:

Dentro del corazón de Uganda ya podrán ver la urgencia de responder a la necesidad espiritual 

colectiva que existe en esa nación hermana. 

Por esta razón y por muchas más, la Señora de Kibeho apareció en Ruanda para recordarle a 

la humanidad entera que existe un gran débito que deberá ser pagado con el servicio y la 

caridad de muchos hijos Míos; eso equilibrará la balanza y será más justo para todos servirse 

los unos a los otros, para que surja nuevamente el espíritu de la fraternidad. 

Hijos misioneros, ustedes son la parte de la humanidad que representa a todos los que dan la 

espalda y no quieren ver la gravedad que viven Mis hijos de África. Ustedes, hijos, hoy sirven 

y donan vuestras manos y trabajo por todos aquellos que no quieren hacer nada, ni siquiera 

asumir la parte que les corresponde, por orgullo y falta de humildad. 

Mientras  servidores  del  mundo  se  congregan  en  Mi  amada  África  para  dar  alivio  al 

sufrimiento, de la misma forma se unifican la Ley y la Justicia para actuar en el momento 

justo en toda la humanidad, antes del retorno de Cristo. Por eso Yo preparo desde la esencia 

del corazón a todos los que Me escuchan y no hacen oídos sordos, para que en el momento 

culminante de la purificación planetaria den la ayuda necesaria, el servicio que los colocará en 

otro plano de la consciencia. 

Cada hijo Mío, independientemente de que sea creyente o no creyente, tiene un compromiso 

ante el Creador y nadie quedará sin recibir y sin saber lo que ha venido a hacer a este mundo. 

Los tiempos apremian y exigen un cambio en la consciencia y en la vida diaria, la que deberá 

estar dirigida a la búsqueda de Dios y a la unión con Su Sagrado Espíritu. 

¡Ay de aquellas almas que no lo hagan!

Queridos  hijos,  Uganda  es  la  representación  de  la  gran  enfermedad  espiritual  de  todo el 

mundo, es el resultado de una acción equivocada y desmedida de algunas almas que no tienen 

a Dios. Por eso, hijos, que todos ustedes siempre puedan ver el Propósito por encima de todo,  

así algún día serán libres de vuestros propios errores.

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!      

Los lleva a la consciencia de la única verdad,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz
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Reflexión de madre María Shimani de Montserrat

Todos sabemos que como humanidad, como criaturas de la Creación tenemos un débito impagable,  
ya que hemos transgredido a la Creación desde siempre. No es un débito que pueda desaparecer  
fácilmente. Si bien un mínimo de consciencias en el mundo tiene esto claro, la gran parte del mundo,  
sumergido en su soberbia, no acepta ni percibe que la deuda existe; y cree que nunca será cobrada 
solamente por el hecho de no reconocerla.

Pero algunos sabemos que no es así. Tarde o temprano la cuenta será presentada frente a nosotros.  
Somos  una  sola  humanidad  y,  de  acuerdo  a  las  Leyes  que  rigen  este  Universo,  todos  somos 
responsables de cumplirlas. El que ignora la Ley deberá dar cuenta de su transgresión.

Y como Dios es infinitamente Misericordioso, y únicamente aspira a que todos Sus Hijos vivan el  
proyecto perfecto que Él creó para cada uno, ha utilizado todos los recursos disponibles para que  
esos hijos comprendan lo perfecto de Su Amor y cómo retomar el camino que nos lleva de retorno a  
Su Casa.

Él nos ofrece, a través de Sus Mensajeros Divinos: Cristo, María y San José, la posibilidad no solo de 
saldar nuestras propias deudas, sino también las deudas de todos aquellos hijos que lo ignoran, que 
le son indiferentes y de aquellos que lo ofenden conscientemente.

Cada oración hecha con el corazón, cada servicio ofrecido sinceramente al prójimo, es un recurso  
que Dios nos entrega para saldar la deuda planetaria y equilibrar la balanza para que Su Ley, la que 
trae Su Justicia, no descienda sobre los inocentes y sea más benévola con aquellos que tanto lo 
ofenden.

Si todos ofreciéramos nuestro servicio desinteresado para equilibrar la situación planetaria, aquello 
que está escrito en todos los libros sagrados, el descenso de la Justicia Divina, sería más armonioso, y  
solamente sería una corrección de nuestro sistema de vida, una corrección que desactivaría aquello  
que no cumple con la Ley Divina de la Creación.

Estamos siendo advertidos, de la misma forma que nuestra Madre del Cielo lo hizo en Ruanda, que  
debemos corregir la forma en que vivimos, sino la Ley de la Justicia Divina descenderá con todo Su 
Poder sobre la Tierra y su civilización.

Después no podremos decir que no sabíamos y que nadie nos avisó.
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Mensaje diario para el 21 de abril de 2015, 
recibido en la ciudad de Tacuarembó, Uruguay
Transmitido por María, Rosa de la Paz al vidente fray Elías del Sagrado Corazón

Queridos hijos:

Con amor materno les digo que no teman, y arriésguense a entregarse pronto al  Sagrado 

Corazón de Mi Hijo; Él siempre espera recibirlos en la Gloria de Su Divina Misericordia.

Hasta que eso suceda, decídanse a seguir Sus pasos y dejen que Su Corazón Insondable los 

conquiste y los purifique para que en el gran día esperado formen parte de Su Reino Glorioso.

Hijos, de esa forma transmitan la vivencia de Mi Hijo a los corazones que aún no lo han 

encontrado. Testimonien el tiempo de vuestra redención y enseñen a vuestros hermanos cómo 

la oración los ha ido transformando poco a poco en la presencia del esperado Proyecto del 

Creador.

No bajen los brazos ni se desesperen; Yo Soy vuestra Madre de la Misericordia y todos los 

días los reúno en este horario universal para que vivan y sientan el cenáculo de Mi Corazón 

Inmaculado, el Templo de Dios, que los fortalecerá durante las pruebas y los desafíos de la 

vida.

Y así, hijos, como lo hicieron Mis misioneros de la paz, vayan al descubrimiento del África 

interior en vuestros semejantes, en vuestros pueblos y naciones. La necesidad, la falta de amor 

y de servicio se expanden por lo cuatro puntos de la Tierra.

En Uganda Yo les haré conocer la gran sed de amor y de cura espiritual que las almas no han 

tenido  la  Gracia  de  recibir  en  esta  vida.  Por  eso,  como  vuestra  Madre  Celeste  y  Guía 

Misionera de la Paz, los introduzco en los caminos de la necesidad, del servicio y del amor, 

pues necesito, hijos Míos, que en Uganda ustedes hagan valorar y conocer la Misericordia de 

Mi Hijo.

Si las almas escucharan sobre la Misericordia de Mi Hijo, ya muchas se habrían salvado; no 

los estoy llamando a evangelizar, sino a transmitir la Misericordia de Mi Hijo a través de 

vuestros servicios y trabajos donados al Dios del Amor.

Mientras  Mis  misioneros  caminan por  las  calles  de  Kampala  están viendo los  rostros  sin 

esperanza, almas hermanas y solitarias que esperan una sonrisa y un aliento de esperanza.
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Misioneros  Míos,  también  verán  a  Mis  niños  más  pequeños,  necesitados  de la  verdadera 

paternidad espiritual, la que los haga libres y así puedan recuperar la inocencia.

La pobreza de Uganda es el reflejo de un olvido continuo por parte de la humanidad entera;  

por eso nuevamente estoy llamando a los misioneros de la paz de todo el mundo para que 

respondan a Mi llamado. Mi amor los colma a todos.

Por esta causa de paz y de hermandad, Yo les agradezco por responder a Mi llamado.

Los bendice bajo la Luz Suprema del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

Reflexión de madre María Shimani de Montserrat

Nuestra Madre Divina continúa guiando nuestra consciencia a través de África. Nos orienta respecto 
a lo que cada pueblo necesita para saber cuál es el dolor y el sufrimiento de cada uno de Sus hijos.

Nos pide que a través de nuestro servicio llevemos la Misericordia de Su Hijo, que demos testimonio  
de cómo el Señor llegó a nuestras vidas y las transformó. Ella necesita que Sus hijos de África sepan  
sobre la Misericordia de Cristo para que tengan oportunidad de salvarse espiritualmente.

Ella quiere que sepamos que cuando los pueblos son olvidados por sus hermanos de otros pueblos,  
cuando la indiferencia y el dar la espalda al sufrimiento de tantos se instala en el corazón de los  
hombres, a los desposeídos de todo se les apaga la llama de su esencia, aquella que debe estar  
siempre encendida. Así se olvidan del amor, dejan de sentirlo y se separan de Dios.

Por  eso nuestra  Madre Divina  nos pide que llevemos nuevamente esa  esperanza,  por  medio de 
nuestra propia experiencia de amor a Dios, de aquello que nos hizo volver a mirar a los hermanos de 
esos pueblos olvidados a través de la Divina Misericordia de Cristo.
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Mensaje diario para el 22 de abril de 2015, 
recibido en la Sagrada Casa de María, Madre Paulista, ciudad de San Pablo, Brasil
Transmitido por María, Rosa de la Paz al vidente fray Elías del Sagrado Corazón

Queridos y amados Míos:

Mi adversario lleva a muchas almas al pecado y la perdición, buscando cada día hipnotizar 

más las mentes y envenenar los corazones sonámbulos; por otro lado, Mi Corazón Inmaculado 

concreta la victoria del Reino de Dios en las almas más simples y orantes.

Todo esto revela a Dios Padre una posibilidad de seguir derramando Sus Gracias en un planeta 

que, de no ser así, a esta altura ya estaría destruido. 

Pero vuestra Madre Celeste se ha propuesto no dejar atrás ningún corazón. Por eso, hijos 

Míos, cada vez que enfrenten la batalla espiritual del final de los tiempos, sepan que miles de 

almas están siendo ayudadas a reencontrar el camino del espíritu y motivadas a abandonar la 

vida de ilusión por una vida de conversión. 

Por esta razón Mi adversario ya no volverá a hacer sufrir a las almas que antes encadenaba y 

torturaba, sometiendo no solo el alma, sino toda la vida.  Esto ya no sucederá más en los 

corazones de Mi amada África, porque vuestra Señora de Kibeho está llamando y convocando 

a los últimos ejércitos que colaborarán y apoyarán en los tres ciclos de oscuridad, antes que la  

Señora se recoja en el desierto para que el mundo viva el juicio final. 

Hijos, no será necesario que esperen las señales que anunciarán el final del tiempo; vean ahora 

cómo vuestro planeta agoniza y pide por piedad y compasión. La naturaleza y el tiempo ya 

están hablando. Los reinos menores ya hace mucho tiempo que están padeciendo. El mundo 

entero y su consciencia espiritual ya no soportan más. 

En estos tiempos,  Mi Corazón los está entrenando en el  camino de la purificación,  de la 

transmutación y de la  entrega de la  propia vida al  Dios  Creador.  Desearía,  hijos,  que no 

existieran almas transmutadoras y que el sufrimiento eterno fuera liberado por otros caminos. 

Pero en verdad les digo, que desde el principio de este mundo esto nunca ha sido diferente. 

Por eso encarnó Mi Hijo en Poder y en Espíritu, para que el mundo encontrara una nueva 

oportunidad. 

Hijos amados,  los tiempos marcarán un nuevo ciclo y para eso deberán estar preparados; 

siempre contarán con Mi ayuda maternal. En Uganda, una puerta para la redención de las 

almas ya está abierta y ella deberá favorecer a muchas almas más, principalmente a las que 

fueron más ingratas con Dios. A todas ellas les llegará la hora de su rendición. 
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Por eso Mi adversario está  determinado a hacer  padecer  a  Mis soldados,  pero quien está 

Conmigo no perecerá, porque una buena madre nunca abandona a Sus hijos. 

Yo Soy vuestra estrella. Yo Soy vuestro escudo. Yo Soy la Dama de la Paz y la Reina de todos 

los corazones que he conquistado. 

Con Mis pies piso la serpiente y el mal algún día será liberado.

¡Les agradezco por acompañar Mi llamado!

 Los restaura en la esencia del amor universal,

 Vuestra Madre María, Rosa de la Paz
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Mensaje diario para el 23 de abril de 2015, 
recibido en la Sagrada Casa de María, Madre Paulista, ciudad de San Pablo, Brasil
Transmitido por María, Rosa de la Paz al vidente fray Elías del Sagrado Corazón

Queridos hijos:

En el  curso  del  servicio  que  está  aconteciendo  en  África,  Uganda  es  la  nación  que  más 

necesita de oración, de adoración y de conversión. Por eso, en estos días en los que Mis hijos  

misioneros  se  encuentran trabajando en el  corazón de África,  pido a todos los grupos de 

oración que dediquen un momento de meditación por la paz en África y principalmente por 

las almas que son olvidadas. 

A través de esta oferta vuestra, hijos Míos, vuestra Madre de Kibeho podrá recibir el permiso 

para dar ayuda espiritual a un cierto número de almas, que en esta vida pagan el precio de los 

errores cometidos durante años enteros. 

Vuestro Lucero Universal, vuestra Santísima Madre, ha recorrido las regiones de Kampala y 

de los pueblos aledaños para derramar Sus Gracias en los corazones que, desde hace tiempo, 

están clamando por redención y liberación. 

Ustedes, Mis hijos de América y del mundo, saben que Uganda es condenada todo el tiempo 

por la enfermedad y por todo aquello que producen las acciones de los hombres, que dicen ser 

más sabios que Dios. Esas acciones ingratas paralizan la evolución espiritual de la humanidad 

entera. La adhesión a las modernidades, a los placeres y a los gustos descontrolados hace 

perder y desvanecer el camino de la espiritualidad. Y son pocos, hijos amados, los que en 

verdad trabajan día y noche, y hasta luchan contra sí mismos para mantenerse dentro de la  

Ley de Dios y de Su Universo de Amor.

Queridos, estos son los tiempos del Apocalipsis, por eso recen Conmigo, vivan la oración 

como parte del camino de la salvación y de la redención y no se engañen más a ustedes 

mismos. Dios espera que, a través de vuestros pequeños sacrificios y oraciones diarias, el 

mundo alcance la Gracia de la liberación final. 

Para eso, misioneros Míos, ustedes deben viajar a lugares remotos y olvidados como lo es 

África, para intentar despertar en los propios pueblos un mínimo de interés por ayudar al  

prójimo y mirar por un instante lo que sucede alrededor. 

Hijos Míos, Uganda es la nación más marcada por la degeneración de la vida de las almas. 

Ruanda es la nación marcada por la soberbia y la conquista y Congo ha sido la nación que 

nunca ha encontrado la paz; y todos ustedes, como humanidad, son parte de esta realidad 

dolorosa. Ya no podrán decir que eso solo lo viven otros hermanos, ya no podrán estar ciegos 

ante una realidad que desborda. 
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Hijos Míos, humanidad Mía,  ¡despierten!,  antes de que la bestia salga de su abismo para 

barrer las últimas estrellas. Yo les hago un llamado a la consciencia porque los tiempos urgen.

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

Los convoca para amar a través del servicio,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz

Reflexiones de Madre María Shimani de Montserrat

En este mensaje Ella nos dice que Su Faz de Nuestra Señora de Kibeho está en este momento sobre 
África derramando Gracias a través de un permiso que recibió de Dios por la tarea de servicio que 
Sus hijos de un grupo de la Tierra están realizando, obedeciendo a Su pedido. Significa que lugares y 
seres están recibiendo Gracias, recibiendo sin merecer por el insignificante hecho de que un grupo de 
personas obedecieron a un pedido de la Virgen María. 

¿Qué más podría suceder si nosotros, representando a la humanidad, tuviéramos acciones de caridad 
como parte de nuestra vida diaria? ¿Cuántos más recibirían Gracias? ¿Nuestras familias? ¿Nuestros  
amigos y conocidos? A veces sufrimos tanto por lo que nos sucede sin darnos cuenta que la paz y la  
liberación están en nuestras manos. Solo debemos aprender a ser fraternos, a vivir el amor de verdad.

Ella nos dice que las acciones ingratas de los hombres paralizan la vida y la evolución espiritual de la  
humanidad entera. Las personas acostumbran decir que no pueden hacer nada en contra del sistema 
de nuestro mundo, eso no es verdad. Si oráramos, como práctica diaria en nuestra vida, pero orar de 
verdad, todo cambiaría en nuestra humanidad, porque la Divinidad escucharía con atención nuestras 
plegarias y permitiría que grandes soluciones descendiesen sobre nosotros.

Estamos tan ocupados con nuestras pequeñas e insignificantes situaciones de la vida diaria que no 
queremos ver que esta humanidad es una sola, que necesita de ayuda, de nuestra ayuda; y que Dios 
nos observa con el corazón dolorido viendo cómo a la inmensa mayoría no le importa nada del  
prójimo. 

Él  nos  dio la  libertad para  elegir  como principio fundamental  para  la  vida,  solo puede observar 
nuestra indiferencia, guardando en Su Corazón todo lo que tiene para nosotros. 

Hermano, hermana:

¿Usted quiere que este mundo sea diferente a lo que es? Ore por ello.

¿Usted quiere paz para usted, para su familia, para su ciudad, para su país? Ore por ello.

No se justifique por lo que otros no hacen; haga su parte y recibirá su parte. Porque cuando la bestia, 
como dice Nuestra Señora en este mensaje, salga del abismo para barrer con todo lo que encuentre a  
su paso, usted tendrá un refugio en el Corazón de Dios. 

Recuerden que fuimos  avisados.
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Mensaje diario para el 24 de abril de 2015, 
recibido en la Sagrada Casa de María, Madre Paulista, ciudad de San Pablo, Brasil
Transmitido por María, Rosa de la Paz al vidente fray Elías del Sagrado Corazón

Hijos:

Hoy Mi manto de protección y de amparo se extiende como luz en este sagrado lugar de 

adoración a Mi Hijo.

Hoy los reúno en este cenáculo para que sigan orando Conmigo por esta misión de paz en 

África,  la  que  ha  tenido,  en  los  últimos  días,  repercusiones  internas  en  la  vida  y  en  la  

existencia de las almas pecadoras.

Pero en este día los estoy llamando al recogimiento, al silencio y a la oración interior, como 

un camino para alcanzar la paz en estos tiempos difíciles.

Vuestro Señor Jesús, el Rey de la Misericordia, reencontró Su lugar de fe y de devoción en el  

corazón de África. Por esta causa, la tarea de apoyo y de sustentación en estos días ha llevado 

a que algunos de Mis hijos dispusieran sus instrumentos internos para hacer fluir la importante 

misión en otros planos de consciencia, en donde ni la mente ni el intelecto pueden llegar y 

solamente la oración todo lo construye y lo transforma.

Nuevas ovejas, nuevas almas redimidas y rehabilitadas ingresaron a las escrituras de los libros 

de Adonai para comenzar a caminar, a partir  de ahora, en el servicio a Dios y a Su Plan  

Divino. Para que esta salvación mayor de almas africanas pudiera darse, fue necesario, hijos 

Míos, que el Universo de la Luz Divina entregara a los instrumentos de la Madre Universal 

todos estos hechos internos, los que necesitaban de mucha oración, de transmutación y de 

compasión.

Y todo esto se consiguió,  hijos queridos,  pues la Voluntad de Adonai así  lo  determinó, y 

vuestra Señora de Kibeho logró aplacar la Justicia de los Ángeles del Creador.

Las deudas más difíciles fueron liberadas y perdonadas poco a poco. Las acciones injustas y 

graves fueron reconvertidas por el espíritu de la oración y de la misericordia de todos. La paz 

llegó a los espacios en donde nunca existió, y las almas presas y en su mayoría condenadas,  

encontraron el respiro de una nueva brisa divina. La misión continúa, y Mis misioneros se 

preparan  para  ingresar  en  una  de  las  naciones  más  necesitadas  de  ayuda  espiritual  y  de 

oración.
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En  el  Congo  descubrirán  los  hechos  y  las  causas  que  han  llevado,  por  ejemplo,  a  la 

destrucción  de  los  reinos  de  la  naturaleza  y  a  la  falta  de  consciencia  de  lo  que  se  está 

haciendo.

Hijos amados, el Congo es una realidad poco conocida, en donde la necesidad, la pobreza y la 

ceguera espiritual generan falta de consciencia y de sentido en la vida manifestada.  En el 

Congo habrá mucho que perdonar y hacer para recuperar, al menos, una gota de misericordia.

Mis hijos ya caminan hacia el último tramo de la intensa y profunda misión, por eso sigan 

rezando por ellos, para que las obras puedan concretarse.

Pero hoy les pido, hijos, que también recen por los videntes, para que se concrete Mi Plan de 

Paz en el mundo; estos ya son los últimos momentos en que vuestra Señora del Cielo dirige 

Sus palabras a todo el mundo antes del Armagedón que está llegando.

Mis saludos de paz para todos Mis hijos de Goiania por haber respondido con prontitud y 

esmero a Mi llamado; les agradezco vuestra comprensión y amor sincero.

Les agradezco por ayudar a concretar Mis planes.

Los congrega en el sagrado cenáculo del Corazón de Dios,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz
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Mensaje diario para el 25 de abril de 2015, 
recibido en la ciudad de San Pablo, Brasil
Transmitido por María, Rosa de la Paz al vidente fray Elías del Sagrado Corazón

Queridos hijos:

Los misioneros de la paz ya se encuentran a las puertas del Congo para iniciar el último tramo 

de un misión que fue enriquecida por el amor y el servicio y, principalmente, por la vivencia 

fraterna de la Paz.

Mientras Mi Hijo extiende Sus manos sobre África para dar la última bendición antes de Su 

esperado retorno, vuestra Señora de Kibeho se encuentra ingresando en el mundo desconocido 

del Congo para que por medio de una acción de piedad y de misericordia todas las deudas 

puedan ser equilibradas.

Hijos, serán vuestras sagradas oraciones del corazón las que permitirán que vuestra Madre 

Celeste aleje de las almas la perturbación constante de Su adversario. Por eso, hijos, bajo el  

espíritu  de  vuestra  oferta  a  la  vida  de  oración,  la  paz  podrá  volver  a  aproximarse  a  los  

corazones de todos Mis hijos del Congo y así, una nueva historia de luz se escribirá.

La falta de paz en el Congo y la esclavitud son una deuda impagable, porque ya hace más de 

quinientos años que la misma injusticia se repite. Pero, hijos Míos del Congo y misioneros 

Míos, la fuerza del amor de vuestra Madre Santísima y Suprema desterrará el reinado rastrero 

de la serpiente, y los Ángeles de Dios colmarán las almas con la Misericordia de Mi Hijo.

Por eso, queridos hijos, vuestra tarea en el Congo será principalmente hacer retornar el Santo 

Espíritu de la Paz para que, al menos los más perjudicados por el trabajo pesado y penoso 

encuentren la esperanza que tanto buscan.

África es la cuenta pendiente de toda la humanidad, por eso los Sagrados Corazones llegan 

nuevamente a Kibeho para establecer la inocencia y la pureza interior perdidas.

Mientras ustedes, hijos, acompañan las realidades de Mi amada África por medio de Mis 

instrucciones diarias, Yo podría contarles lo que sucede con vuestros hermanos de Asia, de 

Oceanía  y  de  Europa,  realidades  diferentes  que  nacen  de  un  mismo  mal.

Pero la Misericordia de Dios y Su Justicia vencerán. Por eso, en tiempos de preparación para 

el Apocalipsis Yo invito, a Mis hijos a la perseverancia, a la fe y al amor del corazón, porque 

solamente esas tres cosas aliviarán al mundo entero cuando sean vividas de verdad.
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Queridos hijos de Goiania, en la esperanza de volver a recibirme hoy les digo: retornaré a 

vuestro pueblo y a vuestra ciudad. Sigan orando y recen para que Mis Planes en el Brasil y en 

el mundo puedan cumplirse por intermedio de los instrumentos que Mi Hijo escogió, así todo 

será posible a pesar de los tiempos difíciles que vive el mundo. Hijos, Yo escuché vuestra 

oferta, no se decepcionen, no los he abandonado, están en Mi regazo de luz. Vuestra oración 

permitió que Mi Obra se cumpliera en el Brasil a pesar de hoy estar en otra ciudad. Agradezco 

vuestra fidelidad y amor fraterno.

Les agradezco por concretar Mis Planes de Paz.

Los bendice en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz
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Mensaje diario para el 27 de abril de 2015, 
recibido en el Estado de Goiás, Brasil
Transmitido por María, Rosa de la Paz al vidente fray Elías del Sagrado Corazón

Queridos hijos:

Hoy les pido que miren hacia el lejano oriente y vean en este momento cómo vuestro planeta 

responde ante una humanidad indiferente y ciega. 

Mientras las almas de Nepal son retiradas de entre los escombros, vuestra Madre Celeste se 

encuentra en perpetua oración para que el mundo no siga agitándose como en estos últimos 

días.

Hijos, toda la humanidad es llamada al despertar, a la búsqueda de la vida del espíritu y no a 

la vida materialista y de la modernidad. Pero para que la humanidad perciba que nada está  

bien,  regiones de este  planeta  ya comienzan a vivir  el  resultado de una realidad que ella 

genera  todos los días. 

Algo debe cambiar y aunque no se espera que eso suceda con la mayoría, hoy queridos hijos, 

espero  que  ese  cambio  se  produzca  en  ustedes,  viviéndolo  por  toda  la  humanidad  y 

especialmente por aquellos hijos que hace tiempo le dan la espalda a Dios. 

La  hora de la  transición llegó y nadie  está  preparado para  enfrentarla.  Por  eso,  recen de 

corazón todos los días y comiencen a abandonar la vida normal. Así, hijos Míos, no quedarán 

vacíos y sin espíritu, como la mayoría de esta humanidad. 

Hoy Mi llamado de oración por Nepal y Congo se extiende para todos, pues llegó el momento 

de trabajar para que el Plan de Dios se cumpla a pesar de todo. En tiempos de purificación, 

que vuestra unión con Mi Hijo sea el motivo principal para alcanzar la paz. 

La humanidad está siendo llamada a cambiar y a fraternizar con aquellos que pierden todo y 

que son los más desprotegidos. ¡Recapaciten hijos, el tiempo está acabando!

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

Los llama a la misión por la paz,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz
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Queridos hijos:

Vuestra Madre de Kibeho ya se encuentra trabajando en todo el Congo por intermedio de los 
misioneros de la paz. Por esta causa tan justa y honorable, el Padre Celestial está concediendo 
Gracias extraordinarias, las que a su tiempo serán depositadas en el corazón de todos Mis 
hijos del Congo. 

Con alegría  y también en oración,  vuestra  Madre Celeste  se  encuentra  penetrando en los 
espacios de dolor y de pobreza para que, a través de la oración victoriosa de todos, las almas 
más perdidas encuentren el camino de regreso al Corazón del Padre Celestial. 

En esta época en la cual la humanidad enfrenta las crisis agudas del final de los tiempos, 
encontrarán alivio principalmente por medio de la oración, de la fe y de la absoluta confianza 
en Dios. 

Congo es una tierra herida por la destrucción, la conquista minera y el ultraje a los reinos de la 
naturaleza, los que siempre pagan el precio de las malas decisiones tomadas por los hombres. 
Ya que la humanidad no ve la destrucción de la Creación como algo grave, la propia Madre 
Naturaleza está gimiendo para que al menos exista un espacio de alivio y de reparación. Así, 
hijos, explotan los volcanes y se mueven las naciones a través de los terremotos y de las  
catástrofes.

¿Y dónde está el espíritu de amor de la humanidad?

Por eso, hijos, el Universo está haciendo descender Su Ley y no existirá en todo este mundo 
quien no reciba el efecto de lo que ha generado en años. 

Hijos, vivan en Mi Gracia y confíen en ella, es un manantial de prodigios y de milagros para 
las almas.

En esta era necesito de vuestra cooperación y ayuda humanitaria para que incluso con tan 
pocos servidores, entregados y disponibles, el Plan y el planeta se puedan salvar. Mi Gracia no 
es conocida, ella es invencible y divina para todos los que la buscan de corazón y con amor.

Sigan rezando por Mis misioneros de la paz, el tiempo se acorta y la emergencia crece en toda 
la humanidad.

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

Los congrega y los une para amar,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz
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Queridísimos hijos:

Como la Madre de todos los pueblos, razas y culturas, vuestra Madre Celeste está realizando 

la síntesis de la misión humanitaria por la paz, la que ha generado méritos internos para las 

almas y, principalmente para todos los que buscaban reencontrar la unión con Dios.

Congo está siendo reparado en los planos internos y eso es posible por la respuesta orante de 

todos Mis queridos hijos del mundo.

Nuevas  misiones  de  paz  llegarán  a  vuestro  encuentro,  y  nuevos  hijos  de  María  serán 

depositarios de los próximos compromisos que llegarán.

En este día, hijos amados, deseo pedirles oración no solo por los misioneros de la paz, los que 

dejaron  en  cada  nación  africana  el  brillo  de  una  nueva  célula  interior  encendida  en  los 

corazones de Mis hijos de África, sino también les ruego que recen por la misión mariana en 

el nordeste de Brasil, la cual necesitará nuevamente de la caridad y de la colaboración de 

todos.

Hijos, de no suceder esa misión, Me veré en el compromiso interno de trasladar la voz de Mi 

mensaje hacia donde el grupo de Asociación María ahora se encuentra en una importante tarea 

de oración y de reconversión.

Mis hijos, cuando Yo decreto los lugares que deseo visitar no es solamente porque necesitan 

de  mucha misericordia,  sino que  por  detrás  de  todo existe  un  propósito  más  amplio  que 

ustedes desconocen.

Desde ahora agradezco el esfuerzo de todos y, como ya dije, retornaré para cumplir la misión 

de oración con todos Mis hijos de Goiânia. Desde allí también daré Mi bendición maternal a 

todos.

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

Los congrega para cumplir con el Plan de Dios, 

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz
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