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Transmitida por Maria, Rosa da Paz, ao vidente frei Elías del Sagrado Corazón

Como uma Sagrada Consciência de Luz, desço ao mundo, depois de ter percorrido os universos 

em busca das almas e das consciências não redimidas.

Assim, Meu manto, que voa sobre o universo, guarda em seu interior todas as almas que não 

alcançaram a paz nem a redenção.

Eu sou a Rainha do Universo. Minha soberania não é deste mundo, mas de outros. Eu venho do  

décimo segundo Céu, onde a Grande Consciência de Abba manifesta o poder de Seu Amor e a 

Onipotência Humilde de Sua Vontade.

Desse Reino Sublime procedem todas as formas, e os sagrados espelhos da oração participam 

alí de um encontro interno, cada vez que se acendem em oração e em fé. Muitas fontes brotam 

no Reino de Abba, as que manifestam os dons e as virtudes para as almas.

No Universo Celestial, a unidade é a essência de vida e a obediência aos princípios é a virtude 

dos santos. Sua Mãe provém desse Reino e, todos os meses, Eu desço à Terra para recordar-lhe 

que nunca deve esquecer-se do Propósito Infinito que a guia; Propósito que a criou e que a 

levou a perseverar ao longo dos tempos.

Eu sou a Fonte da Perpétua da Oração, que irradia a todos os corações que se abrem para 

reconhecer-Me como a Mãe e como o Princípio de Paz para todos.

A esses  Reinos,  quero  levá-los.  Desejo  que  suas  consciências  e  que  principalmente  seus 

corações se expandam em amor e em fé, para que algum dia encontrem o mesmo Reino que sua 

Mãe encontrou depois de Sua Assunção.

Meu compromisso eterno é elevá-los espiritualmente desta consciência terrestre e perdida até 

esse Reino. Se o maior número de almas ingressasse na escola dos espelhos de oração, em uma 

saudável atitude interior e de coração, novas bases divinas e profundas para a vida planetária 

poderiam manifestar-se e transmutar uma parte da consciência do planeta.

Seu relógio está marcando a hora da determinação, que não deverá estar impulsionada por um 

sentimentalismo, mas pela fé e pela devoção de crer todos os dias que um Reino Maior os  

espera.

É por essa razão maior que hoje estou aqui com vocês, assim como estou há 34 anos na Colina 

de Medjugorje, esperando pacientemente a mudança da humanidade.
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Quem haverá entendido Minha mensagem?

Através do Reino de Medjugorje, transformei vidas e salvei corações por meio das obras de 

Misericórdia e de Paz que muitos corações vivem. Espero que vocês sejam parte dessa obra de 

misericórdia e que se decidam a deixar de ser um peso para a manifestação do Plano.

Filhos, espero que deixem de insistir com suas ideias, pois assim estarão tapando seus olhos 

com os véus da resistência e deixarão de ver no horizonte o Propósito de Deus, o Propósito que 

desde o princípio os convocou.

Por isso, queridos Meus, venho para pedir a colaboração de suas almas espelhos, para que elas 

cumpram a tarefa que vieram concretizar Comigo nesta nova história que Deus está escrevendo 

em Seu Coração.

Os  Espelhos  do  Céu,  as  Fontes  de  Misericórdia  esperam almas  vazias;  almas  livres  de  si 

mesmas, que desterraram o poder e a conquista mesquinha para que, junto à Mãe do Mundo, 

sejam depositárias dos Dons de Deus, dons que transformarão a Terra.

Esta é Minha última convocação; já roguei por vocês. Abandonem os velhos costumes e sejam 

dignos de ouvir Minhas palavras; assim, os espelhos celestiais ajudarão o planeta. Deixo-lhes 

Minha aspiração de vê-los transformados em Cristo.

Hoje, Medjugorje cumpre 34 anos acendendo os espelhos orantes da paz. E vocês, Meus filhos, 

que decidirão ser nesta era?

Agradeço-lhes por responderem, com constância, ao Meu chamado!

Abençoa-os e os ama,

Sua Mãe Maria, Rosa da Paz e Mãe de Medjugorje

 


