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Queridos filhos,

Como  Mãe  da  Consciência  Indígena  norte-americana,  venho  neste  dia  para  restabelecer
nos mundos internos a ponte de união e de contato que existiu entre esses povos e Deus.

Por isso,  depois de haver passado pelas  cidades de Oklahoma e Orlando, sua Santa Mãe
começa  este  novo ciclo  nos  Estados  Unidos  com a  presença  dos  monastérios  da  Ordem
fundada por Meu Amado Filho.

Esses  monastérios  nos  Estados  Unidos  terão  a  missão  de  trabalhar  para  o  despertar
da consciência através da oração e da instrução, estimulando nos corações a busca do serviço
pelos mais esquecidos nos hospitais, asilos e ruas das cidades deste país.

Dessa  forma,  a  Misericórdia  Divina  se  tornará  visível  para  todas  as  consciências,
e a possibilidade de viver uma reconciliação com o Pai será mais real e verdadeira para todos
os norte-americanos.

Os  monastérios  ensinarão  as  almas  a  se  reconectarem com a  Fonte  Divina  e,  ao  mesmo
tempo,  os  novos  orantes  que  serão  formados  nas  diferentes  cidades  dos  Estados  Unidos
aprenderão a acender interiormente o espelho de seus corações.

Neste  novo  ciclo  nos  Estados  Unidos,  a  Ordem fundada  por  Meu  Filho  criará  as  bases
necessárias para que surjam novos membros da Rede-Luz. Isso fomentará nesta nação norte-
americana uma oportunidade para se começar a tomar consciência do desequilíbrio existente
e do desperdício gerado na vida material, como também da recuperação da dignidade humana.

Isso levará prontamente alguns Estados da Nação a ingressar, por meio da ajuda espiritual
 do Centro de Amor de Monte Shasta, numa fase de regeneração da consciência espiritual dos
seres da superfície, assim como em um aprofundamento do contato de cada ser com sua alma.

Essa  tarefa  irá  requerer  muitos  sacrifícios  e  esforços  para  que,  com  o  tempo,  o  povo
estadunidense abandone algumas situações e condições de opressão e ingresse num estado
de cura e de redenção.

Por isso, a colaboração dos norte-americanos e dos não norte-americanos será imprescindível,
e isso deverá ser bem organizado.

Contarei, nesta parte da obra, com a ajuda de todos.

Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.

Abençoa-os,

Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz


