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Queridos filhos,

Sua Mãe Celeste enfrenta hoje um grande campo de batalha espiritual para poder resgatar as
almas do Oriente Médio, depois que elas foram decapitadas pelo mal.

Esse resgate significa que sua Santíssima Mãe Universal envia os anjos para que, com lanças e
espadas de luz, batalhem contra os reinos do inimigo estendidos por toda a Síria e para que as
almas sofredoras possam ser levadas ao Reino dos Céus.

Queridos filhos, a oração de todos os grupos devotos permitirá que sua Mãe Celeste ajude a
dissipar os reinos de escuridão que submetem milhões de almas encarnadas hoje na Terra, as
quais passam por todos os efeitos da guerra atual. Em contrapartida, Meus missionários da paz
trabalham com os  refugiados,  com todos  os  corações  que  conseguiram,  de  alguma  forma,
escapar da prisão ou da morte imposta por Meu adversário. Essas almas que escaparam com a
ajuda  de  seus  anjos  da  guarda,  tiveram  que  atravessar  imensas  dificuldades  de  vida,  de
sobrevivência, de fome e de saúde.

Gostaria de lhes dizer, queridos filhos, que em cada região a ser visitada por Meus missionários,
eles  encontrarão  necessidades  espirituais  e  físicas  desconhecidas,  porque  além  do  serviço
humanitário, que é o que abre a porta para a Hierarquia Celestial, há planos de consciência que
necessitam de muita oração interior e assistência.

É por isso, filhos Meus, que a missão humanitária, agora estendida até os primeiros dias de
março, tentará derramar a maior quantidade de códigos celestiais de amor, de cura, de confiança
e de misericórdia sobre essas consciências que serão ajudadas pelos missionários nas diferentes
regiões da Turquia, onde ela se desenvolverá.

Queridos  filhos,  o  motivo  de  estender  a  estada  dos  missionários  da  paz  na  Turquia  tem o
objetivo primordial  de poder abarcar mais regiões árabes através das próximas missões que
chegarão ao encontro de todos, mas também visa poder estabelecer no Oriente Médio o Plano
de Paz, para que finalmente o Imaculado Coração de Maria substitua os planos de terror e de
morte que hoje ocorrem nessa região do planeta.

É assim, queridos filhos, que a obra desta missão será mais ampla e profunda do que parece.

Agradecerei se todos colaborarem como puderem. Esta missão é parte de Minha campanha pela
Paz no mundo.

Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!

Une-os ao Propósito Maior,

Sua Mãe Maria, Rosa da Paz e Mãe dos refugiados


