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Mensagem diária para 29 de fevereiro de 2016, 
recebida no no ônibus Águia de Luz, durante a viagem da cidade de São Paulo 
ao Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil
Transmitida por Maria, Rosa da Paz e Mãe dos Refugiados, 

ao vidente frei Elías del Sagrado Corazón

Meus muito queridos filhos,

Neste penúltimo dia de mensagens diárias, gostaria de expressar Minha gratidão maternal e

sublime a todos os corações que se uniram, em oração, nos quatro cantos da Terra, e aos que

amorosamente  tornaram  possível  a  missão  humanitária  na  Turquia,  em  ajuda  aos  irmãos

exilados.

Queridos filhos, para o mês de julho de 2016, uma segunda missão será realizada na Turquia,

mas desta vez a missão ingressará na Grécia, como ponto principal e como porta que recebe os

refugiados náufragos do Mar Mediterrâneo.

Será  por  meio  da  nova  missão  ao  Oriente  Médio  e  à  Grécia  que  os  missionários  da  paz

conhecerão a dor profunda dos corações que, através dos mares, buscam uma saída ao terror da

guerra iminente.

A primeira missão na Turquia trouxe resultados muito positivos do ponto de vista espiritual, e o

mais  relevante foi que seus irmãos do Oriente  Médio puderam recordar  que ainda existem

corações que amam e que creem em Deus. Isso significa que as portas estão abertas para que

possam ser realizadas novas missões humanitárias.

Toda a consciência-grupo que faz parte da Obra dos Mensageiros Divinos foi chamada a dar um

passo, longe da comodidade, para assumir o sacrifício, a fim de que essa última missão na

Turquia pudesse dar os frutos na Árvore Sagrada da Mãe do Mundo. Esse passo foi dado por

todos, mas ainda sei, como Sua Mãe, que os ama, que todos os grupos de oração têm mais para

doar e oferecer ao Céu.

A segunda missão humanitária à Turquia e à Grécia promete estabelecer uma possível base de

trabalho humanitário e de serviço permanente na Turquia, mediante a assistência internacional

da associação turca que apoiou a primeira missão. Para  se chegar a essa etapa de serviço, os

Mensageiros Divinos esperam que, no próximo Encontro dos Filhos de Maria, sejam semeados

os impulsos para que, novamente, a consciência-grupo da Rede-Luz Planetária dê o passo para

a assistência mundial da humanidade.

Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!

Abençoa-os e ama-os,

Sua Mãe Maria, Rosa da Paz e Mãe dos Refugiados


