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Hoje Meu Coração pulsa de amor, o amor recebido de Seus filhos. Por isso, Ele pulsa
intensamente, para trazer a Paz ao mundo.
É este Coração humilde que refugia todas as almas; que traz, para estes tempos, o caminho, a ponte
para a salvação, no Cristo Redentor.
Este Coração sempre lhes traz o novo, porque é um Coração que vive o Plano de Deus e que
convida os corações de todo o mundo a unirem-se a esta proposta de luz e de irmandade.
Hoje trago a luz que seus corações conceberam no Meu. Para vocês isto parecerá um mistério, mas
em verdade é possível quando suas vozes se unem à Minha em oração. Assim se cumpre este
mistério, que ainda pode ser mais profundo quando a oração é feita com amor e de coração.
Com isto, queridos filhos, mostro-lhes como nestes tempos de crise planetária suas almas e
espíritos podem expandir-se na Consciência de Deus através de Meu Coração, que hoje pulsa pelo
mundo. E tendo sentido a resposta de seus corações à súplica da Mãe de Deus, é este Coração
humilde e pacífico que lhes abre as portas para realidades sutis, onde podem viver as consciências
que somente buscam estar em Deus, todo o tempo.
Com isto quero dizer-lhes, queridos filhos, que a Mãe de Deus hoje lhes concede a aproximação a
Universo Maiores, onde a Vida divina, o Amor supremo e a Unidade fraterna habitam, e são como
uma fonte inesgotável que renova as almas e as consciências que ali existem para somente servir a
Deus, e aspirar cumprir Sua Vontade.
Hoje, através de Minha Consciência Maternal, elevo suas almas às estrelas, onde habitam milhões
de sóis e muitas consciências que vivem essa confraternidade com o Pai, com o Filho e com o
Espírito Santo.
Ingressem, através de Meu Coração, nessa realidade e vejam diante de vocês, nos planos internos,
um luminoso caminho guiado pelos anjos, que os conduz a essas realidades sutis, onde estão a
Unidade e o Amor, como atributos principais da Criação.
Sigam esse caminho, queridos filhos, com suas mentes e corações. Coloquem a atenção em Meu
Imaculado Coração e vejam como Ele abre as portas entre as dimensões e introduz seus espíritos no
Tempo Real. Sintam como tudo é um; como suas almas e consciências podem estar unidas a Deus
em perfeita harmonia e silêncio.
Agora, tendo como referência a Luz de Meu Imaculado Coração, que ilumina esse caminho para os
mundos sutis, sigam sua Mãe Celeste por essa senda, em companhia de seus anjos da guarda.
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Sintam em seu peito uma grande estrela de luz, dourada e brilhante, de seis pontas. Dentro dessa
estrela sintam agora sua essência interior, sua verdadeira origem e existência, o que sempre
desejaram saber sobre vocês mesmos, neste planeta e dentro desta humanidade.
Sintam-se limpos e puros, conduzidos pela mão de Sua Mãe Celestial, no caminho para a Fonte
Primordial. Sintam como seus seres se elevam, como tudo fica leve, porque existe a vibração da
Paz, que sempre buscaram e tanto lhes custou encontrar.
Agora que estão ao Meu lado, como Meus filhos, Meus orantes e Meus servos, segurem fortemente
Minha mão maternal. Segurem Meu Manto, coloquem-se debaixo dele; assim, Eu os abraçarei e os
conduzirei sem medo à sua verdadeira consciência, à sua verdadeira realidade que habita no
profundo de cada alma.
Sigam caminhando em confiança. Vejam, ao lado desse caminho, as rosas de luz que se abrem e
despontam aos raios do sol. Vejam como essas rosas são as orações de todos os Meus filhos que
criam essa ponte e esse caminho para a Fonte Primordial, onde existe a verdadeira origem e a
sublime aliança entre as consciências e Deus.
Sigam Sua Mãe Celeste e vejam, no final desse caminho, um grande portal que se abre em seu
universo interior. Vejam-no como um grande horizonte, como um precioso entardecer que os
ilumina e nutre completamente. Vejam como os anjos abrem esse portal para que as almas e
espíritos ingressem na morada dos simples, dos humildes, dos que podem ser puros em Deus.
Cruzem com Sua Mãe Celeste esse grande portal para encontrar a vivência do amor e da
fraternidade. Façam-no, queridos filhos, por todos os que negam Deus, pelos que estão esquecidos
e os que estão perdidos de seu caminho espiritual e de sua origem.
Vejam, através desse portal, uma grande escada de Luz ao Céu. Vejam, no mais alto dessa escada,
em seu infinito e em seu horizonte, a Consciência de Deus, nosso amado Adonai, irradiando Sua
Luz e Seus códigos a toda a Criação. Elevemo-nos através dessa escada de Luz.
Sigamos adiante com confiança, porque somente quero levá-los à Paz, ao encontro com seu
verdadeiro ser, com sua verdadeira existência, que espera emergir nestes tempos para governar suas
vidas e suas essências.
Através de Minha intercessão, sintam-se livres de todas as energias capitais, de todos os estímulos
externos, de toda a vida superficial e material. Agora são suas almas que estão às portas da Casa de
Deus. Não temam subir essa escada. Deem os passos, porque Eu os ajudarei. Sou sua Mãe Celestial
e somente quero o bem para Meus filhos; que todos possam viver Deus como Eu O vivo.
Já estamos no alto da escada, próximos ao horizonte de Deus. Vejamos diante de nós um grande
lago de Luz, em profunda quietude e silêncio. Vejamos esse lago de cor dourada, brilhando e
irradiando as leis criadoras de Deus para todas as essências que existem além deste Universo.
Agora, olhem para Sua Mãe Celestial em frente a esse lago dourado de luz e permaneçam diante
dele, assim como sua Mãe Celeste permanece, em uma perfeita sintonia e união.
Vejam agora, emergir desse lago uma grande Esfera de Luz, mais brilhante que o Sol. Vejam como
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essa Esfera de Luz se eleva, acima desse lago de Luz e como os anjos ao seu redor entoam louvores
e cânticos de alegria ao Todo Poderoso:
Elohim! Elohim! Elah! Pai, Pai, aqui estou!
E agora, ante essa Esfera de Luz, e para que ela se aproxime de suas consciências, louvaremos ao
Todo Poderoso junto aos Seus anjos e arcanjos, decretando Seu Nome através do Kodoish
melódico. Permanecemos em quietude.
E vamos receber agora, queridos filhos, em nossas mãos, essa parte de Deus que cada alma
necessita neste planeta e nesta humanidade, para poder vivê-Lo, para poder senti-Lo e para poder
cumprir Sua divina Vontade.
E agora, queridos filhos, levem suas mãos ao coração. Repitamos:
Sagrada Unidade de Deus,
unifica nossas vidas,
unifica nosso ser,
unifica-nos em profunda fraternidade.
Amém.
Vejamos como essa grande Esfera de Luz, a Consciência de Adonai, se recolhe dentro desse lago.
Os anjos se prostram com suas cabeças ao chão para reverenciá-Lo, para adorá-Lo, para glorificáLo, assim como sua Mãe Celeste, que se prostra ao chão para agradecer-Lhe infinitamente.
Reverenciemos a Deus.
E agora, queridos filhos, assim como chegamos a esse lugar, retornaremos para este lugar onde Eu
Me encontro com vocês, para entregar-lhes e doar-lhes a instrução da Luz.
Desçamos por essa escada; vejamos, à sua direita e à sua esquerda, os anjos do amor; sintamos sua
presença, enquanto Eu os conduzo em direção a esse portal por onde ingressamos com a alma,
através do coração e do espírito de cada ser.
Vejamos esse portal perto de nós, assim como a estrela de luz em seus peitos, mais brilhante que o
sol, em confraternidade e devoção.
Cruzemos esse portal e vejamos o caminho que nos conduzirá a este lugar, na perfeita Unidade de
Deus. Sintamos ao nosso lado o anjo da guarda, tomando-os pela mão, para conduzi-los até aqui.
Vejamos como suas almas ingressam novamente às suas consciências materiais. Sintam a vibração
do Criador. Já não podem ser os mesmos, tendo-O recebido em seu universo interior.
Hoje deixo-lhes esta mensagem, esta experiência de amor, por todos os que não a têm e que não
podem vivê-la nestes tempos. Sejam bem-vindos, agora, ao Universo da confraternidade.
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Tomei este tempo, hoje, com vocês, por todas as almas do mundo. Desejo ardentemente que
continuam acompanhando Sua Mãe Celeste nesta sagrada missão de amor e de liberação da
humanidade.
Com a autoridade celestial do Universo e do Todo Poderoso, Eu os abençoo e consagro também os
novos Filhos de Maria, por todos os filhos que virão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Demos Graças a Deus por permitir a Sua Mãe Celestial visitar novamente Portugal para derramar
Suas Graças, o Amor e a Cura neste lugar e para todo o planeta.
Cantemos "Maravilhas", porque isto é uma maravilha de Deus em todas as almas, para estes
tempos de transição; isto é obra da Graça e da Misericórdia de Deus, através dos Sagrados Corações
.
Agradeço-lhes infinitamente. Amém.

