
Associação Maria
Mensagens diárias de Maria, Rosa da Paz

Voz e Eco da Mãe Divina

www.divinamadre.org

Mensagem diária recebida em 23 de outubro de 2016, 
na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, Brasil
Transmitida por Maria, Rosa da Paz, ao vidente Frei Elías del Sagrado Corazón

A todos os corais do Encontro de Música para a Cura e Elevação da Humanidade

Meus mais prediletos cantores do mundo:

Unida  a  vocês,  hoje  imploremos  a  Deus  para  que  a  dor  do  mundo seja  aliviada  e  todas

as almas da Venezuela reencontrem o caminho à unidade, ao bem e à Misericórdia de Deus.

Abrindo Meus braços e estendendo Minhas humildes mãos a vocês, sua Mãe Celeste derrama

Suas mais íntimas Graças de cura e de libertação sobre Seus amados filhos da Venezuela.

É por essa justa causa que hoje vim do Céu Maior para pedir a todos os corais que ofereçam

seu canto e sua música a Deus; que implorem interiormente para que, através do encontro

deste dia, as mais macabras situações de Meu adversário sejam desativadas da consciência

desse país.

Com respeito e amor, solicito e peço a todos os grupos de oração do planeta, e especialmente

da América, que se reúnam a cada nove dias para que, unidos, ofereçam orações e súplicas,

penitência  e  sacrifícios  a  fim  de  reparar  o  Coração  ofendido  de  Deus,  por  ver  tanta

desigualdade e falta de ajuda humanitária na Venezuela.

Imploro  a  todos  os  corais  do  encontro  de  música  que  hoje  ofereçam  seus  instrumentos

e suas vozes como uma tarefa de redenção para a Venezuela e o mundo.

Quisera  que,  depois  desta  mensagem,  seus  corações  e  vidas  se  sentissem  motivados

e  impulsionados  a  interceder  por  todos  os  Meus  filhos  da  Venezuela.  A crise  planetária,

pouco a pouco, vai abraçando algumas nações.

Por isso, com a consciência necessária e com todo o espírito ardendo num profundo amor:

Mãos à obra! É hora de ajudar aos que mais necessitam, tanto na oração como na caridade.

Agradeço a todos os corais do mundo por se esforçarem para responder ao Meu chamado.

Ama-os e abençoa piedosamente toda a Venezuela,

Sua Mãe Maria, Rosa da Paz


