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Meus amados filhos,

Ao contemplar o mundo, vejo a dormência das nações e dos corações ante todo o sofrimento e a

dor que muitos estão vivendo nestes tempos.

A  consciência  humana  ainda  não  aprendeu  a  deixar  de  lado  as  próprias  necessidades  e

comodidades em prol da evolução de todo o planeta e, mais do que isso, filhos, em prol da

salvação e do resgate de toda a humanidade, que está traçando o seu caminho para o abismo.

Inclusive aqueles que Me escutam e que buscam responder ao Meu Chamado, por não viverem

em seu dia  a  dia  as  situações  de  extremo caos  que vivem outros,  não conseguem despertar

definitivamente e ofertar suas vidas ao universo, para que sejam verdadeiros instrumentos de

Deus.

Filhos,  apesar  do  que  lhes  falo  há  mais  de  oito  anos,  poucos  são  os  que  compreendem

verdadeiramente  o  Meu chamado.  Eu  os  estou  preparando  para  que  sejam sustentadores  do

planeta. Eu os estou formando para deixar, em suas mãos, a evolução da Terra. Já chegará o

tempo em que não poderei interceder por vocês, apenas acompanhá-los e, em silêncio, clamar a

Deus para que se mantenham firmes e não se esqueçam do tempo em que Eu estive ao seu lado.

Nestes tempos, estou tentando unir os corações de uma mesma nação, por meio da oração com os

videntes, para que, assim unidos, vocês criem uma fortaleza que sustente essas nações e abra o

caminho para o retorno de Meu Filho.

Estou tentando unir as Américas para que, juntos, construam as bases de uma nova raça, que

parta do princípio da unidade, que despertará em seus corações.

E agora, filhos, quero chegar à Europa, para unir todos os Meus soldados e criar um epicentro de

luz que evite a expansão do caos e do mal no mundo. Por intermédio dos Meus filhos da Europa,

tentarei  extirpar  as  sementes  e  os  frutos  do  mal,  que  tentam  se  fecundar  na  consciência

planetária.

Quero hoje que compreendam a importância de responder ao Meu chamado e de construir o

espírito da unidade entre os diferentes grupos de oração e entre as nações deste mundo.
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Vivam, filhos Meus, como um único exército orante e ajudem-Me a chegar à Europa com o

mesmo empenho com que vocês Me ajudariam a chegar às suas cidades. Esse espírito de união e

de fraternidade é o que semeará na consciência humana os princípios de uma nova vida.

Conto  com vocês,  filhos  Meus,  para  a  concretização  dos  Planos  de  Deus.  Conto  com suas

orações conscientes, símbolo de que compreendem a urgência dos tempos. 

Lhes agradeço, sempre, por responderem ao Meu Chamado.

Na eterna esperança de consagrar o mundo ao Meu Imaculado Coração, Eu os abençoo.

Sua Mãe Maria, Rosa da Paz e Mãe Universal


