
Associação Maria
Mensagens diárias de Maria, Rosa da Paz

Voz e Eco da Mãe Divina

www.divinamadre.org

Mensagem diária recebida em 24 de setembro de 2016, 
no Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil
Transmitida por Maria, Rosa da Paz, ao vidente Frei Elías del Sagrado Corazón

A União entre os Credos

Chegará um momento do planeta em que todas as religiões deverão se unir no espírito da paz
e do amor crístico.

Essa união profetizada permitirá que as almas que percorreram diferentes caminhos espirituais
cheguem a encontrar a Fonte Maior, o grande Manancial do Coração de Cristo.

Nesse momento que Jesus será reconhecido por todos como o Redentor, não só dos cristãos,
mas  como o  Libertador  do  mundo  inteiro,  através  dos  impulsos  de  amor  que  Ele  mesmo
está entregando nestes tempos.

Essa hora se aproxima da consciência planetária.

Enquanto  essa  profecia  de  união  entre  os  credos  possa  se  realizar  entre  todos  os  povos
e não apenas entre os cristãos, as nações vão se opor umas às outras e as diferentes filosofias
humanas tentarão derrubar o que outros, com amor, tentam construir pelo bem comum de todas
as almas.

Esse tipo de juízos e de calúnias emergirá como uma fonte de impulsos humanos que só levarão
a debilitar a união entre as consciências e os povos.

No  momento  mais  crítico  e  agudo  do  planeta,  a  fé  das  consciências  será  posta  à  prova,
não  porque  Deus  assim determinará,  mas  pela  ação  destrutiva  que  as  vozes  dos  filósofos
do mundo realizarão contra tudo o que se considera como obra de paz e de luz.

Mas, finalmente, Meu Imaculado Coração triunfará no mundo e fora da Igreja.

Diante dos olhos dos que governam as religiões, Eu abrirei a grande porta da redenção e todos
poderão reconhecer que, por trás de toda obra de Luz, estava presente o Cristo.

Neste tempo tentarão silenciar a voz dos Mensageiros Celestes,  assim como tentaram fazer
em outros tempos, mas, no fim de tudo, muitos se darão conta tardiamente da justa e verdadeira
causa.

Neste  ciclo  tudo  estará  permitido,  os  grandes  erros  como  as  maiores  vitórias;  isso  será
assim para que as almas, em sua liberdade, possam escolher, antes do juízo final, qual caminho
percorrerão, o caminho do erro dos injustos ou o caminho da paz e da fraternidade.
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É nesta hora definitiva que sua Mãe Celeste impulsiona Sua obra corredentora fora da Igreja,
para  que  assim  os  pastores  de  Meu  Filho  possam  contemplar  a  necessidade  planetária
com Misericórdia e não com profunda e mesquinha indiferença.

A Mãe de Deus vem para reunir o que a Igreja não pôde realizar: a missão de contemplar
com amor a necessidade espiritual e moral das almas, independentemente da crença que elas
vivem neste tempo.

É assim que sua Mãe Celeste vem neste ciclo para lhes ensinar o que Ela ensinou aos apóstolos
no  passado:  a  unir  nação  com  nação,  cultura  com  cultura  e  idioma  com  idioma,  a  fim
de estabelecer  o princípio do sagrado povo de Deus,  o mesmo pelo qual Moisés trabalhou
durante muito tempo.

Por  isso  peço  a  todos,  independentemente  de  sua  crença  ou  de  sua  doutrina  espiritual,
que escutem a Mãe de Deus, a Embaixadora da Paz, que lhes diz que já não percam tempo
nem tampouco o utilizem para discutir e difamar se é verdade ou não que Eu estou trabalhando
fora da Igreja, ou se seus irmãos vestem ou não certos trajes ou se mentem. Isso não é verdade;
vocês não estão vendo a verdade, nem tampouco estão sentindo com o coração.

Não se esqueçam de que todos são filhos de Deus e que o mais importante é conduzir as almas
ao amor e à oração e não à difamação e a juízos de valor.

Todos  que  dizem  viver  a  verdade  estão  cegos!  Arrependam-se  e  peçam  perdão!
Abram  o  coração  e  não  a  mente,  porque  em  verdade  lhes  digo,  Meus  filhos,  que  vocês
estão pretendendo dissolver Minha Obra de paz com suas más ações.

Vivam  a  paz  e  não  se  sentirão  perturbados.  Abracem  o  chamado  de  Deus  assim  como
Ele determina e não tentem desmenti-lo, só porque esse chamado está vivo e luminoso fora
da Igreja.

Agradeçam ao universo por haver almas que se oferecem para sofrer por vocês.

Mudem de  atitude  e  façam-no  por  amor;  não  percam tempo  com palavras  vãs,  cumpram
o seu trabalho e, assim, as religiões vão se unir através do amor e não através da força.

A cristandade é um estado interior e não formal, é a possibilidade de crer e de sentir Cristo
no coração.

Ouçam pela última vez Meu chamado.

Agradeço-lhes por responderem às Minhas súplicas!

Ama-os e guia-os,

Sua Mãe Maria, Rosa da Paz


