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Meus queridos filhos missionários,

Depois que seus corações e suas consciências conheceram a grave realidade dos refugiados, dos

que fogem de barco para a Grécia na busca de uma vida melhor, agora, Sua Mãe Celestial os

conduzirá para que encontrem novas e profundas necessidades de serviço espiritual e interno.

Quero  dizer  com  isso,  queridos  filhos,  que  todos  os  refugiados  e  as  crianças  que  vocês

encontraram  nesta  missão  refletem,  em  seus  olhares,  o  resultado  de  um  total  abandono

espiritual, moral e físico na vida de cada um. Assim, filhos missionários, vocês estão frente a

uma  situação  espiritual  dos  refugiados  que  não  se  resolverá  somente  com  serviço  e  com

palavras de afeto: vocês estão diante de um mar de complicações internas e externas; estão

diante do resultado visível daquilo que o homem comum de superfície, sem consciência e sem

amor, pode fazer com as vidas dos demais.

É nesse ponto e nesse degrau não evolutivo nos quais se encontra a humanidade atual, muito

insensível  aos  sofrimentos  alheios  e  rapidamente  esquecida  das  necessidades  humanitárias,

situações que a humanidade vê somente como notícia mundial.

Neste momento, a insensibilidade diante da crise migratória de milhões de refugiados já não

pode continuar sendo ocultada, porque é uma situação que, a cada dia, se torna mais extrema e

que, por ser tão grave, não se sabe como terminará.

Queridos filhos, é por isso que Eu os trouxe até a Turquia, para que, com seus olhos e corações,

vissem e sentissem algo humano, algo de seus semelhantes que é inexplicável.

Neste  momento,  a  missão  humanitária  na  Turquia  viverá  um aprofundamento  espiritual  e,

embora alguns de meus missionários enfrentem, com suas dores, a dor de milhões de refugiados

sírios, Minha mão não deixará de estar sobre vocês para irradiar e ajudá-los até o fim da missão.

Queridos filhos missionários, suplico-lhes que peçam perdão a Deus cada vez que encontrem

uma situação de sofrimento resultante desta guerra civil.

Peçam por  Misericórdia  e  não  se  cansem de  pedir;  assim,  Eu  também poderei  aliviar  os

corações solitários.

Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!

Desperta-os à Consciência Maior,

Sua Mãe Maria, Rosa da Paz e Mãe dos Refugiados


