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Assim como Meu Filho, Eu renovo todas as coisas.

Assim como o amanhecer renova o dia, os ciclos da vida e a própria vida de todos os seres, assim
Eu os renovo a cada novo encontro, a cada novo apelo de verdadeira oração.

Assim como o fogo reaviva a brasa e dá novo sentido àquilo que estava morto, transformando em
cinza fecunda a matéria degenerada, assim os Mensageiros Divinos chegam a este mundo para
transformá-lo.

Muitos estão mortos em vida e não o perceberam, mas, se se deixarem queimar pelo fogo Divino
que desce à Terra, primeiro se tornarão brasa incandescente, depois cinza e pó, e parecerão não
servir para nada; mas Aquele que conhece a cinza e conhece o pó – como um grande agricultor
celestial – disporá desse pó para fecundar novas árvores, novas flores, nova vida. E verão diante
de  seus  olhos  como  renascem do  nada  que  se  tornaram  e,  como  a  partir  desse  momento,
conhecerão verdadeiramente o que é a vida, porque só depois de ser matéria fecunda nas Mãos
de Deus, filhos, é que conhecerão a essência da existência humana.

Quando a brasa que os incendiava se apagar, não se preocupem e não temam; deixem que o
coração, como o espírito, se torne humilde cinza e pó, entregues aos Pés de Deus, para que Ele os
recolha e os faça renascer a seu tempo.

Com todos os caminhos desviados da humanidade, Meus amados, chegará para todos o momento
de ser nada, para depois estar em tudo e ser tudo.

Se estiverem em Meu Coração e permitirem que cada ciclo se cumpra segundo as Leis celestiais,
viverão em paz cada um desses passos e, ainda quando parecerem morrer, saberão que assim é,
para que um dia renasçam no pomar celestial, dando vida a muitas árvores que darão frutos e
novas sementes. É dessa forma que o Reino de Deus se estabelece neste mundo.

Quando vocês, Meus amados, se entregarem a Deus, muitos outros poderão comer dos frutos de
sua  entrega  e  deixar  também  sementes  da  nova  vida  para  os  que  virão  depois  e  que  não
necessitarão viver o que vocês viveram, porque o solo já estará fértil e fecundo.

Meus queridos filhos do Brasil e do mundo inteiro, com simplicidade e amor os chamo a confiar
em sua Mãe Celestial e, dessa forma humilde e sem muitos segredos, os aproximo do Coração de
Deus, para que reconheçam a própria missão e se sintam participantes do Plano do Criador neste
mundo.

Abandonem desde já, filhos, a velha vida, o velho homem e permitam que Meu fogo de amor os
queime e os transforme para sempre.

Na simplicidade de Meu Imaculado Coração, abençoo-os.

Sua Mãe Maria, Rosa da Paz e Mãe do Sol


