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Amados filhos de Meu Coração,
Hoje lhes advirto: estes são os tempos dos quais falaram os profetas, estes são os tempos
anunciados desde o princípio, da decadência do homem. Nestes tempos, o Bem e o Mal podem ter
o mesmo poder na vida dos seres, depende apenas da escolha de cada coração.
É momento de que Meus soldados saibam dizer "Não" para o inimigo e assim, reconfirmem-se
constantemente no caminho da Luz Redentora de Meu Filho Jesus.
Muitas chaves já lhes foram entregues, para que saibam abrir as portas do Céu para que este
ingresse com Sua Plenitude na Terra. É necessário que Meus pequenos filhos saibam reconhecer o
Poder da oração, porque neste tempo esta será a única espada luminosa que cortará os vínculos com
o mal.
Quando Meu Coração ou o Sagrado Coração de Jesus lhes enviam orações com dia e, às vezes com
hora marcada, para serem pronunciadas, seus seres devem saber valorizar e reconhecer, por meio
da prática, o Poder que cada uma destas orações têm para o mundo.
Se pudessem ver o mundo por meio de Meus olhos, jamais perderiam a oportunidade de orar para
que uma única alma possa ser liberada da escuridão em que vive.
Nestes tempos, filhos Meus, suas vidas não têm sentido algum fora da oração. A colaboração, o
serviço e a consagração são as bases que possibilitam o aprofundamento nesta vida de oração
permanente.
O Senhor espera que Seus filhos possam definitivamente retirar os olhos de si mesmos, inclusive
quando se trata da própria transformação, para que estejam voltados permanentemente para o Alto.
Não ocupem seus corações com angústias pela impossibilidade de transformarem-se, não ocupem
seus corações com o medo de ficarem presos no ponto em que estão, porque enquanto perdem
tempo na angústia por si mesmos, o mundo agoniza na angústia do verdadeiro atavismo da alma e
do espírito, no verdadeiro sofrimento que é não conhecer a Deus e estar completamente submerso
no mal.
Hoje, quero que compreendam porque lhes pedimos tantas orações, que devem ser pronunciadas
com Amor, porque ao redor de suas consciências, nos quatro cantos do mundo, vivem seres que
sabem o que é sofrer, o que é estar perdido, o que é estar na escuridão sem nenhum alento e, para
que Meus braços alcancem estes filhos Meus, necessito de suas orações, orações fervorosas,
orações que transcendem os limites do corpo e que abrem definitivamente o coração.
O Poder da oração só se dá a conhecer quando se ora. Meu Coração só pode mostrar-se aos que Me
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buscam e, para que Eu chegue aos que não Me buscam, porque não Me conhecem, necessito que
alguém abra as portas deste mundo e as mantenha permanentemente abertas.
É tempo de amadurecer a consciência para viver a oração em sua plenitude. É tempo de crescer,
filhos Meus, para descobrir o Universo da verdadeira oração e assim, cada vez que uma nova
ferramenta de oração lhes seja entregue, suas almas exaltarão de alegria e poderão descobrir qual é
a Missão que este exercício tem neste tempo.
Cada um de Meus filhos deve meditar no que hoje lhes digo, para descobrir se realmente estão
abertos a esta ferramenta que os Céus lhes entrega, com Infinita Misericórdia Divina.
Orem, orem, orem muito, porque assim, poderão chegar ao Meu Reino e um dia, observando o
mundo por meio de Meus olhos, e observando como são conduzidas, por este mundo, as orações de
Meus filhos poderão enfim compreender o que lhes repeti por tanto tempo.
Agradeço-lhes por estarem hoje Comigo, respondendo ao Meu Chamado.
Maria, Mãe e Rainha da Paz
A Paz desce ao mundo mediante a oração verdadeira.

