
Associação Maria
Mensagens diárias de Maria, Rosa da Paz

Voz e Eco da Mãe Divina

www.divinamadre.org

Mensagem diária Extraordinária para 13 de julho de 2015, 
recebida no Centro Mariano de Aurora, Paysandu, Uruguai
Transmitida por Maria, Rosa da Paz, ao vidente frei ElÍas del Sagrado Corazón

Do Céu e de todo o Universo Maior, venho para despertar suas almas e consciências à vida 

infinita  do  cosmos.  Nesses  espaços  e  moradas  divinas  seus  seres  internos  têm  um  lugar 

predileto ante o Reino de Deus. É assim, filhos, que em todo o cosmos, onde governam sóis,  

estrelas e galáxias desconhecidas pela humanidade, a vida evolutiva faz parte de uma grande 

experiência de amor, de perdão e de redenção.

Outras humanidades se expressam no Universo, assim como os raios têm suas próprias cores e 

formas. Nos espaços do Universo, a vida evolutiva é a tônica de toda uma experiência milenar e 

isto transcende a história de sua humanidade. Vocês, filhos, procedem de diferentes partes do 

Céu Universal e de lá vieram à Terra para aprender sobre a reabilitação e o amor nesta escola 

terrestre, na qual os Sagrados Corações se dignaram a viver por um tempo.

Nas esferas celestiais do Universo, os atributos são aplicados na vida e cada atributo é uma 

experiência  divina  que  permite  despertar  ainda  mais  a  consciência  que  os  põe  em prática, 

liberando-a de qualquer erro. Filhos, no Universo, que é vasto e infinito, as leis se manifestam 

como princípio de educação e de consciência para tudo o que é vida; é assim que a harmonia, a 

ordem e  a  paz  se  expandem entre  os  sóis,  as  estrelas  e  as  grandes  galáxias.  Vive-se  uma 

comunhão com a Consciência de Deus e sempre se busca aprender através do amor.

Adonai é o princípio e o motivo para tudo o que existe nos diferentes governos estelares. A vida 

é impregnada pela Consciência do Pai e a Presença de Deus é a guia espiritual em todos os 

caminhos. É a Fonte Única de Adonai, que brota e rebrota nas galáxias e nas estrelas, e toda a 

vida é partícipe de um manancial divino que é capaz de restaurar e de curar toda criatura.

No Universo, filhos Meus, seu planeta representa um Projeto inicial de Deus, uma experiência 

de amor que uma vez teve um propósito e que, desde o gênese tudo mudou. Por isso, depois de 

haver vivido a humanidade muitas aprendizagens e erros, seu Pai Eterno buscou, contemplou e 

meditou como faria para que a Terra fosse novamente um planeta resgatável.

Assim,  as  Hierarquias  Arcangélicas  começaram  a  trabalhar  para  que  o  melhor  projeto  de 

redenção, de perdão e de libertação pudesse se manifestar, e também para evitar o desvio e a 

decadência da humanidade.  Foi assim que nos espaços infinitos do Universo, onde a Fonte 

Espiritual de Abba Se expressa, os Pais Criadores, os Arcanjos, trabalharam para manifestar o 

princípio do amor divino que daria  a  redenção a  este  mundo material.  Foi  nesse momento 

universal que Deus quis fazer-Se homem e consciência viva neste planeta, através da Segunda 

Pessoa da Santíssima Trindade, através do Filho Primogênito.
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Para isso, no Universo Celestial e nos demais universos, os governos pensaram em manifestar 

essa  preciosa  vida  através  de  uma  Santa  Mulher.  Ali,  nessa  instância,  Deus  escolheu  a 

Consciência de Maria para ser a Mãe do Redentor. O Espírito dos Sagrados Corações, que é 

divino e puro, doou-Se para que esse projeto se levasse adiante.

 E assim como nasceu Jesus de um ventre tocado pelo Espírito Santo, também nasceu Maria de 

uma geração que seguia a Vontade de Deus. E Meu Espírito Materno proveniente da Fonte 

Criadora Universal, onde a concepção da vida é o maior presente da beleza de Deus. Maria e 

Jesus eram unos ante o projeto, viveram a experiência de salvação e a Misericórdia venceu a 

Justiça antes que o mundo se perdesse.

Hoje, queridos filhos, quisera levá-los a compreender com o coração a verdadeira história desta 

Criação, que segue aprendendo e amadurecendo através da vida universal, da qual o mundo faz 

parte, por mais ignorante que seja dela. Por isso venho para despertar o interesse de vocês pela 

vida divina, para que ao menos deixem a vida terrestre e creiam em algo maior que os espera.

Neste dia, filhos, por meio da oração, reflitam seu verdadeiro espelho de amor para o mundo e 

ajudem-Me a dissipar os horrores que este mundo cego pratica diante do Pai Celestial.

Incansavelmente venho para guiar a humanidade ao caminho da redenção.

Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!

Desperta-os à verdadeira vida universal,

Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz


