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Eis que virá, mais brilhante que o Sol, a Serva de Deus, preparar o retorno de Seu Filho,
como preparou um dia o Seu Sagrado Nascimento na Terra.

Eis que a Silenciosa e Humilde Serva tornou-se Rainha e Mãe Celestial, porque Seu silêncio
revelou Sua Majestade e Unidade com Deus Pai e Seu Amado Filho.

Assim como os Céus se abriram para recebê-La em Corpo, Alma e Divindade, no Mistério
de Sua Assunção, novamente os Céus se abrem para o descenso de Sua Divindade e o anúncio de
Seu Sagrado Verbo; porque a Bem-Aventurada Mãe do Senhor já não pode permanecer
em silêncio, diante de tudo o que acontece no mundo. Seu silêncio de outros tempos sustentou
o eco da Voz de Seu Filho, nos vales e nos povos do Oriente, e agora, o Seu Verbo vem preparar
o Triunfo Universal de Cristo, porque Ele já não virá predicar e ensinar entre os homens.
A potência de Sua presença será a própria conversão; o poder de Seus Pés postos sobre a Terra será
a própria redenção para o planeta. De Sua boca sairão apenas orações e decretos, que unirão o Céu
e a Terra, fecharão os infernos e os abismos, acalmarão os desesperos e instituirão a paz.

Por isso, antes do Filho, novamente se aproximam Sua Mãe Celeste e Seu Pai adotivo,
Humilde e Fiel, para que sejam Eles a preparar o coração humano.

Filhos, hoje lhes digo que, com atenção, escutem os Desígnios de Deus trazidos por Seus
Mensageiros. Eles são como as verdades ditas pelos Profetas no passado, para preparar a chegada
do Messias ao mundo.

Nosso Verbo não apenas os instrui, mas transforma e une ao Ensinamento Universal, que virá
com o Filho de Deus, como uma expressão viva da Realidade que habita os Universos.

Com simplicidade lhes abrimos as portas do coração e os olhos do espírito, para que
reconheçam as Leis que ditam a evolução universal e ingressem nelas, em obediência e amor,
enquanto há tempo.

Todos os Mistérios se revelam na Lei do Amor e da Obediência, princípios que regem toda
a Vida Evolutiva, no Céu como na Terra. A Vida Espiritual se revela aos que sabem amar , e todo
Mistério revelado se torna simples e compreensível àqueles que conhecem o Amor, porque suas
mentes se tornam puras e seus corações são simples.

Com isso, filhos amados, quero lhes dizer que a Serva Fiel e Incansável de Deus vem
ao mundo, com palavras simples, para revelar Verdades Sublimes. Venho para despertar o Amor
em seus corações, para que possam Me compreender e, sem dificuldades, viver o que lhes digo.

O que lhes impede de viver as Minhas Instruções não é a condição humana, não é o carma
material e não é a ignorância; é a falta do verdadeiro Amor e da verdadeira Humildade.

Em um mundo de misticismos cheios de vaidade e falsas bases de conhecimento verdadeiro,
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Eu venho conduzi-los à Verdade. Mas antes, devo destituir de seus corações o orgulho e a ambição
pelo poder e pelo conhecimento.

Por isso lhes ensino a amar e a obedecer, sobre todas as coisas, os simples Desígnios de Deus.
E é assim que os preparo, transformo e revelo a Nova Vida, que surgirá nos corações sem que eles
o percebam.

É assim que os uno à verdadeira Irmandade Celestial e Cósmica, e torno os seus corações
aptos para serem verdadeiros companheiros de Seu Rei e Mestre Universal e Divino, Cristo.

Eis que estou aqui, como Rainha e Mãe Celestial, e na simplicidade de Minhas palavras
se oculta o Poder de Deus e a Verdade que Eu Sou. Em Minha presença se oculta a Unidade com
o Infinito. E assim lhes digo que, se se unirem a Mim, unir-se-ão ao Todo, ao Cosmos, à Vida,
à Criação de Deus.

Preparem junto Comigo o Retorno de Meu Filho e anunciem, filhos, que é tempo
de se arrepender de estar em caminhos vãos, que a nada mais levam senão a perder-se, não apenas
de Deus, mas também de si mesmos.

Eis que venho para encontrá-los e para conduzi-los ao encontro consigo mesmos,
para que saibam quem são e o que vieram fazer neste mundo. Já não estejam perdidos. Sigam
os Meus passos e Eu os guiarei sempre.

Eu os abençoo e os amo.

Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz 


