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Queridos filhos Meus,
Com alegria e regozijo, recebo hoje seus corações e suas orações em Meu Reino.
Queridos filhos, convido-os a contemplarem, na semana vindoura, a importância de viverem na
unidade entre os corações, entre as tarefas que realizam diariamente, porque só alcançarão essa
unidade por meio de sua santa e devota oração.
Queridos Meus, o Pai observa seus grandes e pequenos esforços diários. Como Mãe, chamo-os a
redobrar a oração pela salvação dos Reinos e dessa humanidade. Com a vinda mensal e semanal de
Meu Espírito Materno de Amor, preparo-os no silêncio para a vinda esperada de Meu Filho. Ele
aguardará até que a última alma deste mundo tenha despertado ao Amor Onipresente de Deus.
Filhos amados, os tempos mudam e as consciências também, por isso não julguem, não observem,
não façam nenhum comentário, por menor que pareça, porque Deus está querendo resgatar tanto os
que agem corretamente quanto os infiéis.
Filhos Meus, como Mãe da Misericórdia, espero-os na oração, na oração individual, bem como na
oração familiar. Não percam tempo, Meus pequenos! Saibam que Deus escuta a voz de seus
corações. Abram passagem para que o Espírito Santo agora reine em suas vidas.
Queridos filhos, não se desarmonizem, mas orem, orem, orem com a luz do coração! O mundo
muda e pouco amor perdura nos corações.
Vocês, Meus queridos, são o foco para outras consciências. Renovem-se todos os dias na oração do
coração, porque assim alcançarão Misericórdia e Paz. Sejam precursores de Minha Paz, levem a
paz de seus corações a todos os lugares por onde passarem.
Meus queridos filhos, necessito de vocês não só na oração, como também na fidelidade aos planos
de Minha Paz. Minha Voz fala pela última vez e isso é possível porque encontro aberta a porta de
seus lares.
Queridos filhos, estou com vocês e agradeço-lhes por encontrar abertas as portas do coração de
Meus filhos de São Paulo, uma vez mais.
Abençoo este momento sublime com vocês. Louvado seja Jesus, queridos filhos!
Rezem e não se cansem de rezar com o coração, porque sempre os acompanharei.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!
Maria, Rainha da Paz

