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Um chamado urgente à oração pela Paz

Meus muito queridos filhos do mundo, servos prediletos de Meu Coração,

Hoje, em nome do Bem Maior e da Misericórdia de Deus, venho pedir-lhes novamente que

rezem um mistério do Santo Rosário todos os dias durante os próximos seis meses para evitar a

propagação infernal de uma cruel guerra entre as nações do Oriente Médio. Se este chamado

não for respondido como parte da súplica de sua Mãe Celeste, vocês verão com seus próprios

olhos muito sangue correr, desespero entre os povos e mais atentados que afetarão mais almas

inocentes.

Quisera, filhos Meus, que esta convocação à oração fosse expandida pelos cinco continentes e

em todos os idiomas possíveis, porque sei que ainda há almas que esperam escutar Minhas

palavras e reconhecer nelas Minha voz.

Filhos Meus, o tirano mobiliza seus mais de quatro mil exércitos de anjos caídos para dominar a

consciência frustrada e inocente de Meus filhos do Oriente Médio.

Peço aos que puderem que ofereçam, nos próximos seis meses, o mistério do rosário em árabe e

hebraico,  para  que  assim  os  poderes  da  oração  abracem mais  corações  e  mais  planos  de

consciência.

Digo-lhes, Meus pequenos filhos, que a humanidade, que já está perdida, ostenta uma conquista

do planeta que não é real e que é impulsionada pelos demônios.

Como Meu adversário sabe que Eu estou caminhando pela Europa para evitar que a guerra de

todos  contra  todos  se  expanda  por  essa  parte  do  hemisfério,  ele  utiliza  todos  os  seus

armamentos explosivos e todas as almas que estão comprometidas com essa realidade e que

ficam condenadas ao inferno terrestre, do qual não conseguem sair.

Queridos filhos, já chegou o momento de correrem com sua Mãe para o deserto interior, onde,

com a oração, nos refugiaremos de todo o mal e estaremos a salvo.

Nesta hora em que a batalha definirá o momento do retorno de Cristo, Eu os convido a ter um

coração  perseverante,  humilde  e  sincero.  Se  vocês,  filhos  Meus,  se  amam uns  aos  outros,

iremos desarmando o plano de Meu adversário de dissipar a fé e o amor verdadeiro entre as

consciências. Eu os desperto nesta hora a uma verdade que muitos querem ocultar.
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Oremos com a firmeza do coração e confiantes de que todos os anjos do Céu vão ajudá-los

nessa batalha final, em que a Mulher Vestida de Sol vencerá Seu eterno inimigo através do

potentíssimo caudal do amor.

Difundam Meu chamado e façam o mundo saber que todo o Universo está atento ao que nele

acontece.

Que os corações recuperem sua inocência e sua pureza para que, assim, triunfe Meu Imaculado

Coração.

Agradeço-lhes por Me acompanharem nesta missão de redenção!

Ama-os e os compreende,

Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz


