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Sobre os videntes
Madre María Shimani de Montserrat

Monja consagrada da Ordem Graça Misericórdia e vidente, dedicada 
a dar testemunho da instrução dos Mensageiros Divinos – Cristo Jesus, a 
Virgem Maria e São José –, tarefa espiritual que desenvolve em diferentes 
lugares do mundo, formando e orientando grupos de oração e de serviço 
altruísta.

É membro do Conselho de Regência e Guiança Permanente da 
Fraternidade – Federação Humanitária Internacional (FFHI) e da Ordem 
Graça Misericórdia, instituições dedicadas à oração e ao serviço abnegado. 
Coordena as atividades das Comunidades-Luz e dos Centros Marianos na 
Argentina, Brasil, Portugal e Uruguai.

Realiza palestras com enfoque na situação planetária atual e nas 
amplas perspectivas da humanidade de aproximar-se da vida espiritual pela 
oração e pela caridade. É autora dos livros “Mensagens do Grande Reino 
Celeste” e “Cristo da Luz, Samana Redentor”, e coautora de “Sete dias com o 
Mestre Jesus de Nazaré”, “Mensagens de Paz”, “Mensagens de Misericórdia”, 
“Mensagens de Humildade” e “Poemas de uma alma ao Sagrado e Bendito 
Coração de Jesus”, publicados pela Irdin Editora.

Frei Elías del Sagrado Corazón de Jesús
Monge consagrado da Ordem Graça Misericórdia e vidente, dedica 

sua vida à oração e ao serviço abnegado, seguindo as indicações de Cristo 
Jesus e da Virgem Maria.

Foi contatado pela Virgem Santíssima aos sete anos de idade e, a partir 
desse momento, preparado por Ela para a tarefa pública iniciada em 2011.

Participa de encontros de oração em diferentes países para difundir 
as palavras dos Mensageiros Divinos. É coautor dos livros “Sete dias com o 
Mestre Jesus de Nazaré”, “Mensagens de Paz”, “Mensagens de Misericórdia” 
e “Poemas de uma alma ao Sagrado e Bendito Coração de Jesus”, e autor de 
“Rosário pela Paz das Crianças na Guerra”, publicados pela Irdin Editora.
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 Introdução
Durante os meses de maio e junho de 2020, a Virgem Maria, 

em Sua Face de Rosa da Paz, transmitiu, por intermédio do vidente 
Frei Elías del Sagrado Corazón de Jesús, monge da Ordem Graça 
Misericórdia, uma série de cinquenta poemas, denominados 
Poemas ao Imaculado Coração de Maria.

É importante salientar que, no período inicial da aproximação 
dos Mensageiros Divinos aos monges videntes da Ordem, Nossa 
Senhora pediu à Madre María Shimani de Montserrat que, como 
instrutora, acompanhasse o processo de contato do Frei Elías 
e também se encarregasse da organização de toda a instrução 
recebida por ele. Por essa razão, os dois videntes figuram como 
autores deste livro.

Estes Poemas nos conduzem a uma profunda união com a 
Virgem Maria, que nos leva pela mão ao encontro com Seu amado 
Filho Jesus.

Cada Poema traz uma importante mensagem e uma 
singular reflexão: alguns nos levam a um estado de devoção e 
de contemplação do Imaculado Coração de Maria; outros nos 
despertam para a caridade e o serviço ao próximo. Alguns nos 
revelam Mistérios Divinos; outros nos impulsionam a seguir as 
Pegadas de Cristo e a renovar o nosso compromisso com Ele, por 
meio da intercessão de Sua Santa Mãe.

Convidamos os leitores a penetrar com o coração os impulsos 
celestiais deixados pela Santíssima Virgem Maria nestes simples e 
profundos versos.

A Editora
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Primeiro Poema
Sexta-feira, 1º de maio de 2020

Coração consolador de Maria,
Espelho de Amor e de divina confiança,

entregamo-nos aos Teus braços em humildade,
para que, como Jesus,

sejamos preenchidos por Teu mais doce Amor.

Imaculado Coração de Maria,
ajuda incansável dos que clamam a Ti,

socorro imediato dos que chamam por Ti, 
auxílio imutável e eterno,

pedimos-Te, agora e sempre,
que possamos fazer parte das promessas de Cristo,

para que o triunfo do Amor
seja uma realidade na humanidade.

Amada Mãe,
como Teus servos nos consagramos, 

como Teus filhos nos comprometemos
com a oração do coração, 

para que muitos mais corações 
alcancem a esperança e a redenção.

Amém.
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Segundo Poema
Sábado, 2 de maio de 2020

Das correntes que nos aprisionam,
libera-nos, Imaculado Coração de Maria.

Dos assédios que nos atormentam,
libera-nos, Imaculado Coração de Maria.

Da escuridão que nos rodeia,
libera-nos, Imaculado Coração de Maria.

Da perdição que nos tenta,
libera-nos, Imaculado Coração de Maria.

Porque Tu, Santíssima Mãe,
és a Guardiã da fé,

és o Escudo poderoso que nos protege de toda adversidade, 
és a Luz misericordiosa de Deus.

Pedimos-Te, querida Mãe,
que Teu Manto de Luz nos envolva,

que nossos passos sejam guiados por Ti até o nosso Redentor, 
que tudo o que fizermos seja parte da Vontade de Deus.

Almejamos cumprir as aspirações de Cristo,
esperamos ser Seus apóstolos da Verdade,

para que o Amor de Teu Filho seja uma vitória em nós
e Tua bênção maternal nos faça renascer todos os dias

 e nos tempos que virão.

Amém.
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Terceiro Poema
Domingo, 3 de maio de 2020

Santíssima Mãe,
que possamos imitar Cristo

em Seus gestos de Caridade e de Amor.

Que sejamos capazes, com Tua ajuda celestial,
de representar Cristo na Terra,

para que Ele confie em nós, 
e assim, através de Teu impulso de Amor,

sejamos fiéis ao Plano Divino que nos foi confiado.

Por isso, querida Mãe, 
Espelho da Justiça Divina, 

desterra de nossa consciência 
tudo aquilo que nos separa de Deus.

Faz-nos livres
deste longo cativeiro da consciência,

para que, com gratidão, reverência e amor,
possamos reconhecer a existência de Deus em toda a vida.

Puríssimo e Santíssimo Coração de Maria, 
pedimos-Te que derrames em nós
Teus Raios de Pureza e de Graça 

para que, sendo transformados por Teu imaculado Amor,
algum dia alcancemos a redenção.

Amém.
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Quarto Poema 
Segunda-feira, 4 de maio de 2020

Belíssima Rosa de Deus,
que possamos reconhecer Tua Pureza

em tudo que foi criado,
e que nosso coração e vida

façam parte de Tua Pureza original.

Venerável Flor do Pai, 
ajuda-nos a encontrar a beleza e o Amor

que Deus, através de Seu Filho,
depositou em nós.

Que nos animemos a dar os passos 
 rumo à consagração das nossas almas,

assim como Tu, querida Mãe Santa,
consagraste Tua vida e todo o Teu ser

com o Sim ao Arcanjo Gabriel.

Ensina-nos a compreender, acima de tudo, 
a razão e o propósito

de estarmos aqui na Terra.

Desperta nossa consciência 
para a verdadeira existência 

e, oferecendo o templo de nosso coração imperfeito,
diz ao nosso Pai, Deus e Senhor,

que viva dentro de nós 
para que, algum dia, 

aprendamos a amá-Lo como Ele nos ama.



14

Damos-Te graças, Virgem Santa e humilde.

Não deixes de refratar sobre nós 
Teu Espelho de Amor e de Compaixão.

Amém.
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Quinto Poema 
Terça-feira, 5 de maio de 2020

Senhora dos Pobres,
Consoladora dos aflitos,

Mãe dos exilados,
Protetora dos não nascidos,

intercede por nossa humanidade.

Que possamos cumprir as aspirações de Cristo.

Que sejamos capazes de responder
ao Chamado de Deus em cada momento.

Senhora dos Pobres,
que nossos corações sejam humildes.

Que nossas vidas sejam abençoadas
pelo Amor do Pai Eterno.

Que nunca deixemos de cumprir nossa parte 
no Plano de Redenção da humanidade.

Querida Mãe,
faz-nos livres de nós mesmos

para que possamos servir melhor.

Faz-nos incondicionais como Teu Filho,
para que sempre digamos sim

a cada nova convocação.

Ensina-nos a cuidar dos mais pobres.

Ensina-nos a servir aos demais 
com amor e misericórdia,

porque dessa maneira seremos apóstolos de Cristo,
dispostos a nos sacrificar pela humanidade, 

para que triunfe o Amor dos Sagrados Corações.

Amém.
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Sexto Poema 
Quarta-feira, 6 de maio de 2020

Venerável Imperatriz do Universo,
imaculada e pura desde a origem,

Fonte de Amor maternal inesgotável,
derrama sobre nós todas as Tuas Graças.

Afasta-nos nesta hora de qualquer perigo
para que, amparados por Teu Manto de Luz,

saibamos corresponder aos divinos pedidos de Cristo.

Venerável Imperatriz do Universo,
que nossas nações e povos sejam guiados

pelo caminho do bem, da caridade e da justiça.

Que seja erradicada a cultura do descarte social e humano.

Que todos possamos recordar que somos irmãos em Cristo,
para que esta humanidade seja reparada, curada e perdoada

de todos os erros cometidos.

Santíssima Mãe, leva-nos a Jesus, 
entrega nossas vidas, povos e nações ao Seu Coração,

para que o único governo e autoridade venham de Cristo,
a fim de que preparemos neste tempo

Seu Retorno à humanidade.

Amém.
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Sétimo Poema 
Quinta-feira, 7 de maio de 2020

Mãe,
faz de meu imperfeito ser
um resultado de redenção.

Faz de todas as minhas misérias 
um ato de rendição e de perdão.

Que Teu Coração, Mãe, 
preencha-me através de Teus Raios de Amor,

para que eu possa viver
a Sagrada Vontade de Teu Filho.

Libera-me das correntes que continuo arrastando.

Corta com Tua Espada de Luz, Divina Senhora,
os laços espirituais com o mal,

para que o planeta também se libere
de tudo que a humanidade lhe causa.

Peço-Te, querida Mãe, 
que me acompanhes em cada passo,

que vigies e guardes os tesouros que minha alma recebeu
através do Amor de Teu Filho,

porque minha única aspiração, Rainha do Céu,
é cumprir e viver tudo que Cristo espera.
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Para isso, levanta-me, Mãe, 
de todas as minhas quedas;

socorre-me, Mãe, 
nos momentos de maior tribulação;

protege-me de todos os assédios.

Que meu espírito, mente e corpo
sejam um templo

onde Deus possa estar.

Que por Tua bênção, Mãe, 
eu possa cumprir as promessas de Cristo.

Amém.
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Oitavo Poema 
Sábado, 9 de maio de 2020

Amantíssima Rainha do Céu e da Terra,
a Teus humildes pés deixamos nossas vidas e corações,

como oferta sincera de todo o nosso amor por Ti.

Queridíssima Mãe do Universo,
grande Espelho da Misericórdia de Deus,

ajuda-nos a ser merecedores das Graças do Céu.

Estabelece dentro de nós
o Propósito Divino da Criação,

para que nossas consciências representem 
ao menos uma pequena parte do Infinito

 e do grande Plano de Resgate 
da humanidade.

Somos Teus servos, Virgem Santíssima.
Somos os que, em oração, oferecemo-nos

para estar vigiando a Teu lado,
a fim de que se cumpram as promessas de Cristo

em todos os corações possíveis.

Mãe, sacia a sede 
dos que têm sede da Luz e do Amor de Cristo.

Mãe, alivia o coração dos que se desesperam.

Traz para cada um de nós
o universo do Amor de Deus,

para que nos sintamos preenchidos 
pela força e pelo poder da Misericórdia Divina.

Amém.
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Nono Poema 
Domingo, 10 de maio de 2020

Mãe, Porta da Sabedoria,
ajuda-nos a aceitar e a compreender 

estes tempos.

Impulsiona-nos ao vazio de nós mesmos
e à doação total do nosso ser.

Que não existam condições nem formas
para o nosso serviço.

Que possamos, todos os dias,
fazer as coisas por amor e por nada mais.

Que consigamos imitar Teu Filho
em todos os atributos

de Sua divina e insondável espiritualidade.

Senhora dos Anjos,
protege todos os que seguem
o chamado de Teu Coração.

Envolve-nos com Teu Manto de Luz e de Cura
para que nossas dificuldades e traumas sejam dissolvidos, 

porque nossa única aspiração é estar
em Teus braços de Amor maternal.

Consola-nos, Virgem da Paz,
quando sentirmos que não temos mais forças

para seguir adiante.
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Faz-nos ver em cada aprendizado
uma oportunidade de superação e de rendição.

Querida Mãe,
que não temamos a enfermidade,
a solidão nem o fim dos tempos.

Sustenta-nos, 
para que, sob o Teu Espírito incondicional,
aprendamos a entregar-nos sem interesse,

assim como fez Teu Filho por Amor à humanidade.

Amém.



22

Décimo Poema 
Segunda-feira, 11 de maio de 2020

Senhora da Misericórdia,
Mãe da Divina Criação,

ensina-nos a viver a fortaleza;
que possamos transitar por este mundo

com a convicção de estar cumprindo os pedidos de Cristo.

Mãe da humanidade, 
que nossa condição inferior seja transformada;
que nada mais nos impeça de estar em Cristo,
porque nossa aspiração é ser Seus apóstolos 

dos últimos tempos.

Concede-nos a Graça, querida Mãe, 
de poder responder a Nosso Senhor de forma incondicional.
Não permitas que nosso coração humano seja tíbio ou frágil. 

Que o fogo do Espírito Santo 
nos impulsione a alcançar nossa missão, 

porque aspiramos a ser nada, 
para que Teu Filho encontre um lugar dentro de nós.

Tu sabes, querida Mãe Celestial, 
que nossa carne é fraca, 

mas Tu podes fortalecer nossas almas no amor, 
para que, unidos a Teu Coração de Amor, 

respondamos ao Chamado misericordioso de Cristo.
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Que já não existam definições, 
senão a realização do grande Projeto Redentor

na humanidade.

Ajuda-nos, Mãe, a autoconvocar-nos.
Que possa nascer em nós

a força da doação ao Plano de Deus.

Amém.
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Décimo Primeiro Poema 
Terça-feira, 12 de maio de 2020

Senhora eterna da Luz,
Poder invencível e imaculado,

Sustento dos que necessitam de Ti,
Amor Divino dos que o buscam,

faz-nos descobrir Deus em nosso interior, 
para que qualquer adversidade ou desafio sejam superados

pelo auxílio espiritual que Tu nos dás, 
Divina Mãe.

Pedimos-Te, neste dia,
que sempre nos guies a Teu amado Filho.

Que no serviço incondicional de nossas vidas 
possamos reconhecer o Rosto de Cristo.

Que em cada oportunidade de nos doarmos 
compreendamos a importância

do Plano de Amor para a humanidade.

Assim, Santíssima Mãe,
estaremos livres de nós mesmos 

para que, em cada novo dia,
nossa entrega e oferta sejam cada vez mais profundas.

Querida Mãe,
protege cada um de nossos passos.
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Ajuda-nos a encontrar a humildade e o silêncio 
no ritmo da vida, 

porque aspiramos a imitar-Te 
na contemplação e na oração silenciosa.

Por isso, Mãe, rendemo-nos diante de Ti,
para que Teu puríssimo Coração

nos abençoe para sempre.

Amém.
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Décimo Segundo Poema 
Quinta-feira, 14 de maio de 2020

Guardiã e Protetora da fé,
livra-nos da escuridão destes tempos,

afasta-nos do caminho da perdição.

Que a Chama Sagrada de Teu Imaculado Coração
seja a guia de nossas vidas.

Mãe Celestial,
que nossos passos sejam acompanhados

até que possamos encontrar Cristo.

Que o poder de Teu luminoso e amoroso Coração
nos conduza à Casa do Pai Celestial,

porque nos reconhecemos como filhos de Deus, 
expressões de Seu Projeto Redentor,

partes fundamentais de Sua Obra de Misericórdia.

Que nunca nos cansemos de buscar
a união com o Reino dos Céus.

Que a gratidão e a reverência 
nos ajudem a perceber a realidade divina 
que está dia a dia diante de nossos olhos.

Que, com Tua divina ajuda, Mãe de Deus,
possamos cumprir o que estabelece

a Santa Vontade de Deus.
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Assim aprenderemos,
como Tu, querida Mãe,

a permanecer no vazio de nós mesmos,
sem esperar nada em troca.

Desperta Teu Amor incondicional em nós,
para que também sejamos incondicionais,

e assim nossas vidas serão de Deus.

Amém.
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Décimo Terceiro Poema 
Sexta-feira, 15 de maio de 2020

Santíssima Mãe da Verdade,
retira de nossos olhos os véus que nos cegam,

para que, sendo liberados por Ti da ilusão,
da ignorância e da indiferença,

possamos reconhecer a Obra majestosa 
de Cristo na Terra.

Senhora da Divina Justiça,
leva-nos todos os dias a comprometer-nos

com os Sagrados Mandamentos.

Ninguém mais que Tu 
foi o exemplo obediente de Deus 

na superfície da Terra.

Por isso, suplicamos-Te, doce Senhora,
faz-nos amar cada Lei Divina, 

para que nossas vidas sejam espelhos
de transparência, de fidelidade e de compromisso.

Que nossas emoções não nos confundam.

Faz-nos ver a realidade
em cada momento da vida

para que possamos aprender, 
e assim desça sobre nós 

o dom divino de Tua Sabedoria maternal,
porque necessitamos, querida Mãe,

amadurecer e responder como apóstolos de Cristo.
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Impulsiona-nos a buscar a conscientização em tudo.

Que nossa resposta ao Plano Divino
não seja pessoal nem impulsiva,
mas seja uma resposta baseada

na sabedoria e no discernimento.

Que sejamos, agora e sempre, 
guiados pelo Espírito Santo.

Amém.
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Décimo Quarto Poema 
Sábado, 16 de maio de 2020

Rainha do Universo,
Abóbada Celeste de Deus,

Aroma Sublime de Paz,
dá-nos um coração vazio e humilde,

um coração capaz de não querer mais nada para si,
um coração pobre,

unido ao humilde Coração de Deus.

Ó Mãe Santa,
dá-nos um coração pacificador, fiel, manso, 

disponível para o Teu Filho,
um coração desinteressado da vida do mundo.

Virgem Puríssima,
dá-nos um coração puro e inalterável,

um coração maduro no Amor de Teu Filho,
um coração vencido pela Verdade de Cristo.

Serva fiel,
dá-nos um coração abnegado,

capaz de não ter tempo para si,
mas eterna doação pelos outros.

Mãe do Céu,
dá-nos um coração sensível, um coração aberto,

um coração de imensa gratidão e de reconhecimento 
por tudo que Teu Filho nos dá.
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Que, com o coração transformado,
ajudemos a desterrar a indiferença do mundo,

para que a fraternidade e a unidade
 possam reinar entre as almas.

Assim, Teu Filho retornará com Seu Coração de Luz
para reconstruir este mundo e toda a humanidade.

Que através de Ti, Divina Senhora, 
nossos corações representem ao menos uma parte

da Obra redentora de Cristo na Terra.

Amém.
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Décimo Quinto Poema 
Domingo, 17 de maio de 2020

Venerável Virgem Santa,
que todas as almas reunidas

sejam um precioso Rosário de Luz,
para que, estando em Tuas humildes mãos,

possamos ser uma constante oferta 
de oração e de serviço pela humanidade.

Querida Mãe Celeste,
que, como almas,

possamos ser contas do Rosário de Luz,
para que, como Teus filhos redimidos,

glorifiquemos o Pai Celestial
por Sua Obra infinita de Misericórdia.

Que nossos corações
amem o poder da Santa Cruz,

que nos protegerá e nos concederá
a profunda Paz do Senhor.

Aspiramos, Santíssima Mãe,
a que todo o nosso ser faça parte de Teu Rosário de Luz,

para que Tu contes conosco como Teus exércitos orantes,
servidores incansáveis do Divino Verbo da oração,

para que nossas famílias, povos e nações 
também façam parte de Tua Obra espiritual

dos Rosários de Luz.
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Querida Mãe Celestial, 
que Tua bênção maternal esteja em nós, 

para que reconheçamos Cristo no semelhante.

Assim, todos poderemos fazer parte
da sagrada família da oração,
e Teus dons de Amor e de Paz  

se derramarão sobre nós,
consagrando-nos novamente como Teus filhos,

almas dos Rosários de Luz.

Amém.
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Décimo Sexto Poema
Segunda-feira, 18 de maio de 2020

Amada Mãe do Mundo,
libera-nos dos erros

que possamos ter cometido.

Dá-nos força e determinação espiritual
para poder redimir e transcender

nossos aspectos humanos.

Não permitas, Virgem Santa,
que esses erros se alimentem

de mais erros e faltas.

Corta, com Tua poderosa Espada,
os vínculos com a adversidade.

Protege nossa alma, Divina Senhora; 
envolve-nos com Teu invisível Manto de Luz, 

para que, unidos a Ti,
representemos os apóstolos de Cristo na Terra.

Mãe Universal,
deposita em nossas consciências Teus treze atributos, 

para que possamos aplicá-los em nossa vida diária
como um exemplo de transformação e de conversão.

Não permitas, Santa Mãe, 
que a ilusão e o engano ceguem nossos olhos.
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Permite e ajuda-nos a ver sempre a Verdade,
para que nossos passos cheguem a Cristo,

e, ali, podendo entrar em Comunhão Espiritual,
Te agradeceremos e Te honraremos

como nossa eterna e amorosa Mãe da Paz.

Quebra dentro de nós as correntes do passado, 
para que nossas almas caminhem em liberdade

para a Casa do Pai Celestial.

Leva-nos, Mãe Divina,
diante do eterno altar da consagração da vida.

Amém.
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Décimo Sétimo Poema
Terça-feira, 19 de maio de 2020

Senhora do Amor e da Luz,
Venerável Rainha do Universo,

ajuda-nos a confiar,
assim como Tu confiaste inteiramente

em nosso Deus Pai.

Que, em obediência,
possamos reconhecer a Vontade Divina,

e assim possamos segui-la
até cumprir cada Desígnio do Criador.

Que no vazio absoluto de nossa pessoa, 
querida Mãe,

recebamos, com humildade e confiança,
as Palavras de Teu Filho,

para que levemos adiante
a esperada Obra de Misericórdia e Redenção.

Que, com determinação,
animemo-nos a comprometer-nos mais

com o Plano Divino do Redentor.

Que, com Tua maternal ajuda,
assumamos o apostolado,

guiando nossos passos
pelas inapagáveis Pegadas de Cristo.

Que não percamos a oportunidade
de servir conscientemente.
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Que nosso coração não seja tíbio
diante da convocação.

Que nosso interesse em colaborar não seja frio, 
mas que, movidos pelo fogo de Teu Amor materno,

sejamos levados a concretizar as aspirações de Cristo.

Que estejamos inteiros e disponíveis em cada novo trabalho,
para que, como soldados da Luz,

estejamos abertos e incondicionais
diante de qualquer chamado.

Amém.
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Décimo Oitavo Poema
Quarta-feira, 20 de maio de 2020

Arca Sagrada da Santa Aliança,
Doce Melodia de Deus,

Templo Imaculado,
Escrava predileta de Deus,

que possamos alcançar as esferas celestiais
para que, unidos a Ti, querida Mãe,

cumpramos, passo a passo,
 tudo o que Teu Filho espera.

Desterra de nós
toda tibieza e fragilidade humana.

Que, com o poder de Teu fogo de Amor Divino,
levemos adiante esta missão apostólica

do fim dos tempos.

Libera nossa mente de todos os medos.

Que nossas vidas estejam firmadas em Ti,
Mãe Universal,

porque esperamos concretizar as aspirações de Cristo, 
agora e sempre.

Auxilia-nos quando não tivermos força.
Protege-nos quando estivermos desamparados.

Que possamos sentir o Amor misericordioso de Teu Coração 
em cada etapa de nossa vida.
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E que, diante de Ti,
nossa fé possa expandir-se,
para que aprendamos a sair 

da mediocridade e da negligência,
sabendo que Cristo espera

nossa pronta rendição.

Faz-nos pequenos, 
assim como Tu, Virgem Santíssima,

Te fizeste pequena e humilde
diante do Olhar paternal de Deus.

Amém.
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Décimo Nono Poema
Sexta-feira, 22 de maio de 2020

Estrela da Manhã,
Aurora do renascer,

Padroeira de todas as nações,
que, como povo,

preparemos a Chegada de Cristo.

Que nossos pés caminhem em direção 
ao sagrado Templo do Coração do Rei,
para que, abençoados por Seu Espírito,

renovemos nossa força no serviço e na caridade 
pela humanidade e pelos Reinos da Natureza.

Querida Mãe Celestial,
ajuda-nos a aliviar as dores da humanidade.

Que Teu Amor nos ensine
a estar sempre presentes em todas as necessidades.

Que aprendamos a cuidar das nossas nações e a protegê-las
através da oração fervorosa,

porque sabemos que ali
 Tu estás presente para nos auxiliar.

Maria,
auxílio de todos os cristãos,

envolve-nos com Teu Manto de Luz,
para que nos animemos a seguir o caminho 

dos apóstolos de Cristo.
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Que nossa redenção seja o exemplo 
para os que ainda não encontraram Cristo.

Que nossa fidelidade seja a chama irmanada*
com os que não vivem em Deus.

Que, no vazio de nossos seres,
Teu amado Filho encontre um lugar

onde possa governar e agir,
por amor à humanidade e a todo o planeta.

Que nossa fé ajude nossas nações 
a cumprir o Propósito de Deus.

Amém.

* Chama irmanada é a energia do amor e da compaixão que, do nosso 
coração, podemos irradiar ao outro.
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Vigésimo Poema 
Sábado, 23 de maio de 2020

Senhora da Paz,
dá-nos a alegria imutável de servir a Deus,
assim como Tu viveste por cada um de nós.

Que sempre possamos encontrar
o impulso interior de servir a Deus.

Que nossas mãos, Mãe, 
sejam Tuas mãos.

Que nossos pés, Senhora,
sejam Teus pés.

Que nosso coração
seja completamente Teu Coração,

a serviço dos Reinos Menores e da humanidade.

Queridíssima Mãe,
que não retrocedamos quando formos chamados a servir

na Obra de Teu amado Filho.

Que, por Tua ajuda espiritual e maternal,
tenhamos consciência e clareza
do que significa servir a Cristo

em Sua Obra de Misericórdia e Amor.
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Envia-nos, Virgem Puríssima, o Espírito Santo,
para que, abençoados por Seus sete Dons, 

estejamos disponíveis e preparados 
para servir incansavelmente,

assim como Tu serves incansavelmente.

Desperta nosso coração missionário.

Que todas as almas possam conhecer
o poder da Palavra de Deus, 

para que, instruídos pelos impulsos de Luz de Teu Filho,
mais corações despertem e se animem 

a unir-se e a servir na Obra redentora de Teu Filho.

Agradecemos-Te, Mãe,
por estar sempre aqui,

guiando-nos todo o tempo ao Teu Filho,
para que aprendamos a servir pela paz.

Amém.
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Vigésimo Primeiro Poema 
Domingo, 24 de maio de 2020

Imaculada Conceição,
abrigo dos que não têm nada,
alento dos que não têm força,

amor dos que o perderam,
guia nossos caminhos,

a fim de que se cumpra nossa missão espiritual,
para que estejamos bem perto de Cristo

e possamos participar do advento
de Seu esperado Retorno.

Mãe Celestial,
desterra de nosso interior 

todo indício de pecado e de perversão.

Que sejamos lavados 
pela água de Tua puríssima Fonte,

porque necessitamos estar purificados
por Teus Raios de Amor

antes de entrar no Templo imaterial da Criação.

Ajuda-nos e ensina-nos a reconstruir nossas vidas.

Desejamos, dulcíssima Senhora,
estar diante da verdade do nosso ser,

para que mais véus caiam de nossas consciências.
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Faz-nos merecedores das promessas de Cristo.

Que respondamos, com entusiasmo e adesão,
a cada convocação.

Aspiramos a alcançar a maturidade da consciência,
porque precisamos crescer

para melhorar e colaborar com o Plano de Deus.

Pedimos-Te, Divina Senhora,
que nos impulsiones a estar no vazio de nós mesmos,

para que sejamos preenchidos 
de um Amor impessoal, crístico e maior.

Assim seremos apóstolos da Verdade,
sem temor de entregar, a cada dia,

um pouco mais do nosso ser.

Amém.
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Vigésimo Segundo Poema 
Terça-feira, 26 de maio de 2020

Poderosa e invencível Senhora,
pisa com Teus pés

o que causa dor e escuridão.

Através dos poderosos Raios
que Teu puríssimo Coração emana,

libera-nos da perdição.

Rompe as correntes da ilusão
de nossas consciências.

Corta com Tua Espada de Luz os laços com o mal, 
para que, pelo poder do Sangue de Cristo,
que foi derramado na superfície da Terra,
as almas consigam levantar-se novamente
e, assim, encontrar as Pegadas de Cristo.

Poderosa Mãe do Mundo, 
Espelho Celestial de Luz e de Sabedoria,

conduze-nos ao grande portal da nossa liberdade, 
para que possamos redimir-nos

conforme a Palavra Sagrada indica.

Queremos e aspiramos 
a ser apóstolos de Cristo, 

parte fundamental de Seu Corpo Místico;
assim saberemos e conseguiremos representar, neste mundo, 

a Obra da Redenção e da Divina Misericórdia;
saberemos sustentar, com responsabilidade e adesão,

o grande Projeto de Cristo no planeta.
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Mãe da Luz,
faz-nos conscientes de cada passo

que dermos em direção ao Teu amado Filho.

Mãe,
faz-nos merecedores 

do Amor de Deus pelo mundo.

Amém.



48

Vigésimo Terceiro Poema 
Quarta-feira, 27 de maio de 2020

Templo da Sabedoria Divina,
Mãe da Graça e da Misericórdia,

Senhora do Silêncio,
ensina-nos a encontrar as respostas

no profundo silêncio espiritual,
porque ali conseguiremos compreender, com o coração,

os mistérios da Criação.

Senhora do Silêncio,
que Teu profundo silêncio diante da Cruz

nos impulsione a aceitar com gratidão
cada prova que vivemos.

Que Teu silêncio maternal
nos revele, todo o tempo,

a imensa gratidão que Tu vives
em cada Chamado de Deus.

Senhora do Silêncio,
ajuda-nos a encontrar as palavras corretas

em cada situação da vida.

Que sejamos guiados pelo Espírito Santo
através de Tua amorosa

e bem-aventurada intercessão.
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Ensina-nos, Mãe do Silêncio,
a não ferir os demais

com nossas palavras e comentários.

Que demos valor e reverenciemos o Divino Verbo.

Que possamos descobrir, dentro de nós,
o significado das vibrações sutis,

para que não percamos mais tempo com coisas desnecessárias, 
mas que nossas palavras sejam sempre

uma cálida e fervorosa oração de silêncio.

Assim, com Tua amorosa ajuda,
 perceberemos a vida como Tu, Senhora do Silêncio,

conheces a vida de toda a humanidade.

Amém.
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Vigésimo Quarto Poema
Quinta-feira, 28 de maio de 2020

Amada Senhora de Lourdes,
dá-nos a conhecer internamente
os Mistérios insondáveis da Luz.

Que possamos renovar em nós
o Sacramento do Batismo,

para que sejamos sempre abençoados,
assim como foi abençoado Teu amado Filho Jesus.

Que possamos converter nossas vidas,
assim como Cristo converteu a água em vinho

durante as Bodas de Caná.

Que possamos receber, neste tempo,
a Boa Nova com gratidão,

assim como Cristo anunciou e proclamou
o Reino dos Céus no coração humano.

Que sejamos transfigurados
e que nosso verdadeiro ser se revele,

para que possamos sair da ilusão e das aparências,
assim como Jesus se transfigurou

e mostrou o Poder de todo o Seu Ser. 
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Que sejamos merecedores da Graça
de sempre comungar espiritualmente

com os méritos de Cristo,
assim como Nosso Senhor comungou

com Seus companheiros naquele tempo
e testemunhou a imensidão

da Obra da Misericórdia de Deus.

Dessa forma, dulcíssima e amorosa Mãe,
com Tua ajuda poderemos viver os Mistérios da Luz,

e seremos, finalmente, apóstolos de Cristo,
servos orantes de Teu Imaculado Coração. 

Amém.
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Vigésimo Quinto Poema 
Sexta-feira, 29 de maio de 2020

Mãe e Senhora da Verdade Absoluta,
conduze-nos, nesta vida, 

pelo caminho da transparência e da doação.

Que nossos esforços sejam semelhantes
aos esforços internos que Cristo fez

durante Sua dolorosa Paixão.

Faz-nos capazes de escutar a Verdade,
porque aspiramos a ser mais conscientes

e a estar mais atentos cada dia,
para que aprendamos a cuidar e proteger, 

de nós mesmos, o Plano do Criador.

Esvazia-nos de mente e espírito,
para que Teus sagrados impulsos, Mãe,

reflitam-se em nossas vidas.

Ensina-nos, querida Senhora, a amar a fidelidade.

Que nossas dúvidas e provas 
não nos coloquem no caminho incerto.

Que possamos cumprir, amorosamente,
com tudo que o Universo nos pedir.
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Assim, iremos aprendendo a sair
um pouco mais de nós mesmos,

para que, com maturidade e consciência,
levemos adiante as aspirações de Cristo.

Que em nossas consciências 
se construa o espírito da lealdade.

Que abandonemos para sempre
a mediocridade e a soberba,

para que Teu Filho possa encontrar em nós 
um lugar aonde retornar.

Amém.
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Vigésimo Sexto Poema 
Sábado, 30 de maio de 2020

Senhora das Estrelas,
Mãe do Universo Maior,

leva-nos a compreender, através do coração,
os mistérios da nossa existência,

para que, com o despertar da nossa consciência,
possamos colaborar verdadeiramente

na redenção das nossas origens.

Que busquemos todo o tempo a santa humildade,
para que nossa pessoa se humilhe.

Que aspiremos a viver a resignação,
para que possamos transcender nossa soberba.

Imperatriz do Universo Celestial,
faz-nos pequenos,

para que sejamos merecedores
das revelações de Teu amado Filho.

Que percamos para sempre
o interesse pela manipulação e pelo controle humano.

Que nossa consciência seja colocada
aos Pés do Pai Celestial,

para que aprendamos, amorosamente,
a pedir perdão por todos os erros cometidos.



55

Com o coração vazio e resignado, Senhora da Luz,
aprenderemos a deixar Cristo entrar em nós,
para que Seu Espírito renove todas as coisas.

Dá-nos a conhecer, Rainha do Universo,
os dons que Tu viveste todo o tempo

para estar em contato com Deus.

Desterra de nossa mente
toda crença de poder e soberania,

porque sempre seremos
como um pequeno grão no universo.

Amém.
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Vigésimo Sétimo Poema 
Domingo, 31 de maio de 2020

Ato final de consagração 
ao Coração Imaculado de Maria

por ocasião do mês mariano

Venerável Rainha dos Anjos,
Escudo protetor e invencível das almas perdidas,

Auxílio imediato de todos os cristãos,
Intercessora e Mediadora Celestial,

Templo Imaculado da Sabedoria de Deus,
Espelho da Justiça Divina,

Padroeira de todas as nações e de todos os povos,
Senhora do Santíssimo Rosário,

agradecemos-Te por estar presente em nossas vidas
e Te oferecemos todo o nosso ser

para que a Vontade Divina se cumpra em nós.

Unidos a Teu eterno Rosário de Luz,
consagramo-nos como Teus filhos orantes 

e legionários de Teu amoroso Coração consolador.

Ajuda-nos a levantar-nos de nossas quedas,
para que, caminhando firmes 

ao encontro com Cristo,
sejamos a vitória viva da redenção 

e da paz neste mundo.
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Coroamos-Te, Virgem Santíssima,
agradecemos-Te, Mãe do Amor,
reverenciamos-Te, Rosa da Paz.

Que Teu Manto de Luz nos envolva
nesta caminhada da vida, 

para que possamos servir a Deus de todo o coração.

Aceita nossa consagração.

Amém.
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Vigésimo Oitavo Poema 
Segunda-feira, 1º de junho de 2020

Senhora da Humildade, 
em entrega e abnegação,
ensina-nos a reconhecer

a necessidade interna no semelhante.

Que nosso olhar não julgue,
senão que nossas mãos colaborem, amorosamente, 

em tudo que for necessário.

Mãe, 
que não reclamemos mais,

que finalmente possamos viver
a gratidão e o amor ao sacrifício, 
porque sabemos e reconhecemos

que isso nos fará livres para sempre.

Ajuda-nos, Virgem das Estrelas,
a encontrar o espírito da fortaleza e da doação

neste crucial momento planetário,
para que possamos servir nossos irmãos,

 e assim encontremos neles
o Rosto sofrido de Cristo.

Querida Mãe Universal,
que vivamos a entrega incondicional,

assim como Tu a vives por cada um de nós.
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Mãe,
 tem em conta nossos erros

e as dificuldades em doar-nos verdadeiramente,
porque sabemos que, por Tua puríssima Graça,

conseguiremos dar os passos
por amor ao Desígnio Maior.

Pedimos-Te que esvazies neste momento
nossa mente e nosso coração,

para que em nós ressoem 
as cálidas palavras de Tua Mensagem reveladora.

Que na chama da gratidão
sempre vejamos refletida

a doação incansável de Teu Coração.

Amém.
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Vigésimo Nono Poema 
Terça-feira, 2 de junho de 2020

Protetora de todas as almas,
Esperança Suprema de todos os pobres,

Estrela e Luzeiro dos últimos tempos,
rogamos-Te, neste momento,

que nos ajudes a encontrar
a Luz misericordiosa de Cristo,

para que possamos ser tocados por Seus poderosos Raios, 
e assim sejamos libertos de todas as correntes

que nos aprisionam.

Eleva nosso ser, Divina Senhora da Paz,
para que, pouco a pouco,

possamos nos desprender desta condição material,
porque aspiramos ardentemente a ser levados
por Tua poderosa intercessão, agora e sempre,

ao Universo Espiritual.

Queremos estar diante dos Tronos do Pai Eterno
para poder louvá-Lo e glorificá-Lo,

assim como os anjos O exaltam eternamente.

Dá-nos a humildade suficiente para reconhecermos 
que, no vazio total do nosso ser,

alcançaremos com esforço o Universo Divino,
ainda que estejamos presentes na Terra.
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Mãe, Tu és a Porta da Paz.

Que se abram os universos diante de Tua Presença,
para que possamos ver a imensidão 

do Universo de Deus e de toda a Criação.

Queremos comungar deste momento.

Esperamos, algum dia, 
estar nos Braços do Pai Celestial.

Amém.
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Trigésimo Poema 
Quarta-feira, 3 de junho de 2020

Mãe da Esperança,
Orvalho de Luz da manhã,

Sustento imutável dos que Te chamam,
retira de nossos olhos as vendas da ilusão,

para que em nossas vidas
reine o Universo Espiritual.

Que nos animemos a imitar os santos do passado.

Que, no exemplo dos apóstolos de Cristo,
vejamos realizado o caminho da transformação.

Mãe Santíssima,
para que tudo seja possível,

dá-nos um coração humilde e verdadeiro,
capaz de abraçar o planeta.

Ensina-nos a caminhar, perseverando na fé,
a fim de que se dissolvam

as barreiras de nossa consciência.

Mãe, 
liberta-nos da escravidão da condição humana,

para que estejamos disponíveis e abertos
para responder ao Teu chamado.
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Leva-nos todo o tempo ao Teu Filho.
Aspiramos a viver em comunhão perpétua

com Seu Coração Misericordioso.

Concede-nos essa Graça, Mãe Santíssima,
para que, com reverência e amor,

ingressemos no Templo da pureza interior,
lugar onde nosso Deus Pai
nos levará a compreender 

a razão de estarmos aqui neste mundo.

Amém.
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Trigésimo Primeiro Poema
Quinta-feira, 4 de junho de 2020

Humilde Serva de Deus,
Imaculada Mãe do alívio do sofrimento,

coloca-nos em Teus braços, neste momento,
para que possamos sentir-nos

amorosamente protegidos por Ti.

Alivia nosso coração de qualquer desolação.

Tu és a poderosa Mãe
que nos sustenta e nos ama eternamente.

Que, no Sacramento da Reconciliação,
encontremos o caminho de regresso ao Coração de Deus.

Mãe Santíssima,
guia-nos com a Luz de Tua Coroa.

Pisa com Teus pés 
tudo que causa dor e desespero;

alivia o sofrimento.

Que nossa fé se renove em cada momento.

Que nossas almas estejam a caminho
do Reino Celestial, para que,

enquanto servirmos aqui na Terra 
aos nossos semelhantes, 

aprendamos a amar como Tu amas
a Vontade de Deus.
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Libera-nos das correntes e ilusões 
que nos aprisionam.

Faz-nos conscientes de nosso serviço
de amor e abnegação pela humanidade.

Corrige nossos caminhos para que 
só estejamos no sagrado caminho de Teu Filho,

no qual viveremos com Ele a Comunhão Espiritual
como parte de Seu Reino Celestial.

Amém.
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Trigésimo Segundo Poema 
Sexta-feira, 5 de junho de 2020

Senhora do Calvário,
alivia o peso da nossa cruz,

ajuda-nos a viver o Mistério de Amor de Teu Filho.

Senhora do Calvário, 
que contemplemos e vivamos a Agonia de Jesus 

como um momento para fortalecer nossa fé 
e confiança no Pai Eterno.

Que contemplemos a Flagelação de Jesus
como o testemunho mais profundo

de Seu Amor redentor por cada um de nós.

Que contemplemos a Coroação de Jesus
como o triunfo da Sabedoria Divina

sobre nossa ignorância,
como o momento em que nossa consciência 

se expande pelo conhecimento de Amor recebido.

Que contemplemos o caminho do Calvário
como a oportunidade de vivermos nossa cruz

e fazermos de nossas vidas uma cruz vitoriosa,
vencendo no amor

e na transformação do coração humano.
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Que contemplemos a Crucificação de Cristo
como o tempo vindouro da libertação

da nossa escravidão espiritual,
libertação entregue por Jesus

nos últimos momentos sobre o madeiro da Cruz,
libertação concedida por obra da Divina Misericórdia.

Senhora do Calvário,
que aprendamos a imitar Teu Filho 

no caminho do serviço incondicional.

Amém.
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Trigésimo Terceiro Poema 
Sábado, 6 de junho de 2020

Estrela da Manhã,
que traz a Luz do Amor e da Verdade,
conduze-nos pela senda da redenção.

Que nossos olhos estejam fixos em Cristo,
para que possamos renascer 

e nos curar internamente de tudo que for necessário.

Senhora e Mãe do Consolo,
abraça-nos e coloca-nos sob Teu Manto protetor.

Que Tua maternidade desperte em nós
a unidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo.

Mãe Celestial,
aspiramos a ser as estrelas redimidas

de Tua Coroa de Luz.

Ajuda-nos a viver os atributos de Teu Coração.

Ensina-nos a exercitar no dia a dia
as Instruções de Teu Filho,

porque assim seremos os apóstolos do Senhor,
servidores e colaboradores 

de Sua Obra redentora.
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Mãe,
dá-nos força e coragem

nos momentos em que mais necessitarmos,
para que vivamos a perseverança e a fé 

em cada instante.

Faz-nos verdadeiros cristãos,
discípulos do Amor de Teu Filho,

porque esperamos servi-Lo e encontrá-Lo
em cada passo da vida,

para que em Cristo possamos cumprir 
a Vontade de Deus.

Amém.
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Trigésimo Quarto Poema 
Domingo, 7 de junho de 2020

Maria, 
Luz de Deus que desce à Terra,

Estado de Graça e de Misericórdia perpétua,
peço-Te, neste dia, que minha alma e meu coração

possam viver a consagração interior,
a fim de que Teu Filho encontre um espaço em minha alma

onde Ele possa governar e agir.

Por isso, Virgem Santíssima,
ofereço minha vida como caminho para a consagração.

Despojado de minhas ideias e conceitos,
leva-me ao vazio de tudo, para que,

nesse exercício de constante renúncia,
eu possa ser merecedor

de toda Misericórdia possível,
para poder redimir e santificar minha vida.

Querida Mãe Celestial,
que a oração diária me impulsione à transformação,

à vivência absoluta do serviço ao próximo
e aos Reinos da Natureza.

Que meu coração humano se sensibilize 
para poder sentir a necessidade 

daquele que clama por ajuda.
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Espero, algum dia,
estar correspondendo a Cristo

como um discípulo principiante
que aprende a conhecer o serviço e o amor 

em cada lugar.

Faz de minha alma, Senhora minha,
uma alma missionária.

Amém.
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Trigésimo Quinto Poema 
Segunda-feira, 8 de junho de 2020

Maria Santíssima,
Poder amoroso de Deus,

Reflexo perfeito da Humildade Divina,
Serva fiel do Criador,

ajuda-nos a refletir tudo de belo que temos.

Que os talentos que Teu Filho nos ensinou
sejam uma realidade em nós,

para que possamos representar Sua Obra na Terra.

Faz-nos simples e verdadeiros.

Que possamos aprender a amar e a servir
como Tu, Nossa Senhora, 

serves e amas cada um de Teus filhos.

Faz-nos descobrir o poder do Amor de Deus.

Que compreendamos, acima das aparências, 
tudo que significa e representa 

o Amor Divino em nossas vidas.

Que não temamos esse Amor Maior,
porque, acima de tudo, 

aspiramos a estar unidos 
ao Propósito do Amor de Teu Filho,

Amor que nos renovará e nos fará merecedores 
da Graça e da Misericórdia do Pai.
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Que sejamos consequentes 
com o Amor Divino que recebemos.

Que Tu, Virgem Santíssima,
sempre nos demonstres como amar mais e mais,
até que nos entreguemos completamente a Deus.

Amém.
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Trigésimo Sexto Poema 
Terça-feira, 9 de junho de 2020

Senhora da Adoração,
que possamos ingressar, em oração e em consciência,

no Divino Templo do Senhor,
para que sejamos purificados de tudo

e liberados de qualquer opressão em nossa consciência.

Senhora da Adoração,
ajuda-nos para que nossos pecados sejam dissolvidos

pelo poder de Teu Amor maternal.

Que sejamos lavados e purificados no Templo,
para que nossa alma renasça,

livre das prisões da vida
e entregue, em confiança, à Vontade de Deus.

Senhora da Adoração,
que nossa purificação nos ensine 

sobre a redenção das nossas formas e modos de vida.

Que, nesta oferta de purificação
que vivemos neste tempo,

alcancemos a primeira senda da santidade.

Mãe e Senhora da Adoração,
ilumina com Tua Graça nossos caminhos.
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Que, depois da nossa purificação,
encontremos a Luz do Rosto de Cristo Glorificado.

Que nossa alma se exalte
ao poder sentir e participar da Comunhão Espiritual

e da consagração que Jesus nos oferece.

Que, nesta purificação,
vejamos o lado bom de toda esta experiência,

porque, por meio deste aprendizado,
esperamos poder crescer em Amor e em Verdade.

Amém.
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Trigésimo Sétimo Poema 
Quarta-feira, 10 de junho de 2020

Santíssima Senhora do Rosário,
Sustento incondicional da humanidade,

Amor celestial e profundo,
faz-nos compreender o mistério de Teu serviço e entrega.

Impulsiona-nos a servir e a nos entregar,
para que sejamos merecedores das Graças do Céu.

Que no caminho da entrega incondicional
possamos reconhecer, em nossos irmãos, 

o Rosto vivo de Cristo,
porque necessitamos crescer no amor

e na transparência de nossas vidas.

Dá-nos a conhecer, Senhora da oração eterna,
o valor incalculável da oração interior.

Que a nossa chama da fé se acenda,
e se elevem nossas súplicas

ao Coração do Pai.

Não nos deixes cair na ilusão nem na indiferença.

Que tenhamos nossos corações abertos
para reconhecer a urgente necessidade

de serviço e de oração neste tempo.
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Senhora do Santíssimo Rosário,
que possamos ver e sentir, 

assim como Tu sentes e vês Teus filhos do mundo.

Traz-nos a consciência
do que significa cumprir a Vontade de Deus.

Que nossa percepção da realidade se amplie,
para que não permaneçamos no que é pequeno,

mas no que é grande,
no maravilhoso que é responder a Deus.

Amém.
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Trigésimo Oitavo Poema 
Quinta-feira, 11 de junho de 2020

Santíssima Mãe da Contemplação, 
Guardiã Sagrada das Relíquias de Cristo,

Mensageira da Palavra de Amor de Teu Filho,
pedimos-Te neste dia

que nos ajudes a viver integralmente
todos os ensinamentos de Cristo,
para que, neste tempo definitivo,

possamos ser um exemplo de Redenção e de Graça.

Santíssima Mãe da Contemplação,
ajuda-nos para que cada Palavra de Cristo

ressoe como um impulso de Luz dentro de nós.

Que, através do Evangelho, nós nos autoconvoquemos
para servir a Deus sem condições,

tendo como meta 
aliviar o Coração ferido de Cristo

por tudo que Ele observa no mundo.

Santíssima Senhora da Contemplação,
ensina-nos a comprometer-nos com o Caminho de Cristo,

porque, em adesão, ajudaremos a preparar Seu Retorno
através das obras de amor.
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Que nunca percamos a alegria de servir 
e de reconhecer que somos filhos de Deus.

Quando conseguirmos despojar-nos de nós mesmos,
pedimos-Te, Mãe, que nos leves pela mão

ao caminho da verdade,
no qual seguiremos redimindo nossas vidas,

que estarão a serviço do Plano de Amor 
de Nosso Senhor.

Amém.
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Trigésimo Nono Poema 
Sexta-feira, 12 de junho de 2020

Mãe,
quiséramos neste dia 

poder permanecer em Teus braços,
para que sejamos preenchidos

por Teu Amor e por Tua Misericórdia.

Quiséramos que as crianças mais inocentes
que estão em perigo

estivessem hoje em Teus braços,
para que estejam amparadas por Tua Divina Piedade.

Mãe,
quiséramos que os não nascidos

estivessem em um lugar seguro, sob a Tua proteção,
para que tenham a Graça

de reencontrar o caminho de Luz
que os levará ao Pai Eterno.

Mãe, 
quiséramos que as mulheres e os homens do mundo

que vendem seus corpos para proveito dos demais
pudessem estar em Teus braços,
para que estejam a salvo e vejam,

em algum momento, a porta de saída
 para abandonar a escuridão.
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Mãe,
quiséramos que hoje os mais pobres entre os pobres

e os idosos abandonados por suas famílias
estivessem em Teus braços, 

para que se sintam merecedores de receber
Teu cálido e afetuoso Amor,

que os curará interiormente.

Mãe,
quiséramos que todos os refugiados

e exilados de seus países
pudessem estar em Teus braços,

para que possam sentir a alegria de refazer suas vidas
e encontrar a esperança 

neste tempo de definição.

Mãe,
 quiséramos que o planeta

estivesse hoje em Teus braços, 
para que a consciência da Terra seja aliviada

e já não sinta que está só.

Mãe, 
hoje, mais do que nunca,

quiséramos aprender a amar de verdade,
como Tu nos amas, incondicionalmente.

Amém.
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Quadragésimo Poema 
Domingo, 14 de junho de 2020

Senhora das Graças,
Expressão infinita da Humildade

e da Generosidade de Deus,
que hoje nasça de nós

um profundo e verdadeiro agradecimento
por tudo que Tu nos tens entregado
com tanto Amor, Devoção e Graça.

Que de nossos corações
somente emane gratidão, reverência e devoção,

como forma de expressar todo o nosso amor 
pela Mãe Celeste.

Quiséramos que no Céu
ressoassem nossas vozes,

para que os anjos da Virgem Maria
escutem nossa sincera proclamação.

Graças ao Universo de Deus,
sempre fomos abençoados, purificados

e preenchidos pela intercessão de Nossa Senhora.

Que tenhamos a felicidade de poder recordar
cada momento compartilhado

com os Sagrados Corações.
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Que, neste ciclo de definições,
nossas almas estejam voltadas

à entrega, ao amor e ao sacrifício
por esta magnífica e humilde Obra de Amor.

Hoje nossas almas reafirmam sua gratidão,
porque fomos banhados pela Luz 

do Imaculado Coração.

Que a Mãe Divina saiba
do nosso agradecimento

e do amor que temos por Ela, de coração.

Amém.
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Quadragésimo Primeiro Poema
Segunda-feira, 15 de junho de 2020

Rainha do Céu e da Terra,
ilumina nossos caminhos com as estrelas de Tua Coroa,
para que, na senda da vida, encontremo-nos com Deus.

Faz-nos simples de coração e ardentes na oração,
porque esperamos estar cumprindo

uma parte do Plano do Criador.

Rainha do Céu e da Terra,
concede-nos a Graça de sermos libertos

das correntes da opressão
e da escravidão que nossa alma poderia estar vivendo.

Rainha do Céu e da Terra,
ajuda-nos a ser, finalmente,

discípulos e servidores de Cristo.

Que nossa vida e nossa existência
estejam nas Sagradas Mãos de Teu Filho,

para que Ele possa moldá-las como novos instrumentos
a Seu serviço de Amor e de Paz.

Rainha do Céu e da Terra,
aspiramos a não querer mais nada para nós,

mas que nossas vidas sejam o exemplo
das promessas de Cristo

para a redenção da humanidade.

Rainha do Céu e da Terra,
pedimos-Te que nos guies e nos acompanhes

até que possamos caminhar sozinhos,
para que, com maturidade,

respondamos amorosamente aos pedidos de Deus.

Amém.
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Quadragésimo Segundo Poema 
Terça-feira, 16 de junho de 2020

Senhora da Caridade,
que em cada lugar eu possa encontrar 

a oportunidade de servir,
para que, conscientemente, 

possa aliviar o Coração do Mestre.

Senhora da Caridade,
que eu tenha a Graça de compreender,

acima das formas, 
o que significa para a minha alma

a oportunidade de servir ao planeta.

Que em cada entrega e ato de serviço 
meu coração seja completamente renovado,

para poder sentir a alegria de estar vivendo em Deus.

Senhora da Caridade,
concede-me a Graça de poder sentir, assim como Tu,

o amor incomensurável de estar entregando minha vida
à Vontade Maior.

Faz-me capaz de aprender, em cada instante,
o que o serviço me ensina e me mostra.

Que eu tenha força suficiente 
para poder servir ao Teu Filho até o final.



86

Senhora da Caridade,
que todos os dias da minha vida

eu possa refletir a bondade, a compaixão e a gratidão
por estar servindo em cada nova convocação.

Que o serviço abnegado 
me mostre a oportunidade de libertar-me de mim mesmo,

para poder alcançar expressões de amor 
cada vez mais profundas.

Amém.
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Quadragésimo Terceiro Poema 
Quarta-feira, 17 de junho de 2020

Soberana Senhora da Paz,
Mãe e Virgem Puríssima,

ajuda-nos a recuperar nossa pureza essencial,
para que possamos voltar a refletir 

a inocência em nossas vidas.

Libera-nos das amarras da ilusão,
das situações irreais.

Que nossa consciência esteja disponível e inteira
para poder servir a Deus.

Virgem da Pureza,
desperta em nós a sagrada pureza essencial,

para que sejamos merecedores
da Graça Divina, do Amor e da Paz.

Faz emergir de nós 
a Luz que Deus colocou em nossos corações,

para que, através do serviço e da oração,
sejamos pequenas estrelas

que brilhem na escuridão deste tempo.

Que mais almas possam despertar à pureza essencial,
para que também possam estar mais perto de Deus

e, assim, sentir o Amor da Fonte Divina.

Virgem Puríssima,
refrata em nós, e através de Tua Luz,

as virtudes que alcançaste
durante Tua passagem pela Terra,
para que aprendamos a encontrar

a elevação da consciência 
no esforço, na entrega e na oração permanente.

Amém.
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Quadragésimo Quarto Poema 
Quinta-feira, 18 de junho de 2020

Mãe da Misericórdia,
ajuda-me a superar os medos da minha consciência,

e que, por Tua Graça, eu possa dissolvê-los 
no Amor e na Paz.

Mãe da Misericórdia,
que depois de tantas provas e quedas,

minha alma se encontre fortalecida para seguir adiante,
podendo ver as Pegadas de Cristo.

Mãe da Misericórdia,
libera-me do pecado, das faltas constantes,

retira de mim as correntes da perdição e da ilusão,
para que eu possa voar livre como uma ave,

até poder encontrar
o caminho de retorno ao Coração de Deus.

Mãe da Misericórdia,
derrama sobre minha vida os méritos e as vitórias

que Cristo alcançou durante Sua Paixão.

Que pela Luz de Seu precioso Corpo
eu possa elevar a consciência

para poder estar mais unido a Deus.

Que pelo Poder de Seu Sangue
minha alma receba os impulsos que necessita

para terminar de cursar esta escola de redenção.
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Mãe da Misericórdia,
escuta minhas orações todos os dias.

Chega à minha vida, 
para que eu alcance a libertação da escravidão espiritual,

porque, assim, poderei ser um discípulo de Cristo,
disposto a entregar minha vida 

como testemunho de Amor
e como obra da Misericórdia.

Amém.
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Quadragésimo Quinto Poema
Sexta-feira, 19 de junho de 2020

Mãe,
dá-me um coração simples,

para que eu possa reconhecer
a imensidão do Amor de Deus.

Mãe,
dá-me um coração manso,

para que eu aprenda a encontrar a paz.

Mãe, 
dá-me um coração humilde,
para que eu possa ver Cristo

refletido no rosto de cada irmão.

Mãe,
dá-me um coração fortalecido,

para que, diante das tentações e provas,
eu só esteja pensando em Cristo.

Mãe, 
dá-me um coração vazio,

para que eu possa despojar-me de mim mesmo,
e Cristo tenha um lugar onde habitar em mim.

Mãe,
dá-me um coração caridoso e serviçal,

para que eu possa dar-me conta
da necessidade em cada lugar.
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Mãe,
dá-me um coração agradecido,

para que eu não caia na prova da crítica 
nem do juízo de valor,

mas que eu possa sempre viver a gratidão,
até nos pequenos detalhes da vida.

Mãe, 
dá-me um coração pleno de fé,

para que eu sempre confie no que é desconhecido
e me abra tranquilamente para ser redimido por Teu Filho.

Mãe,
dá-me um coração fiel,

para que Tu e Cristo confiem em minha alma,
que se esforçará para cumprir sua missão na Terra.

Amém.
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Quadragésimo Sexto Poema 
Sábado, 20 de junho de 2020

Poderosa Senhora do Perpétuo Socorro,
ajuda-nos na hora das grandes dificuldades.

Livra-nos de qualquer perigo
e envia-nos Teus exércitos angélicos de Luz,

para que abram os caminhos até Deus.

Poderosa Senhora do Perpétuo Socorro,
coloca-nos sob Teu Manto,

para que, diante da adversidade, tornemo-nos invisíveis, 
e assim retomemos o caminho do serviço e da paz.

Poderosa Senhora do Perpétuo Socorro,
Tu, que sabes quem somos,

guia nossas vidas, para que alcancemos a Santa Vontade,
que nos levará a viver por inteiro

as expressões das Virtudes de Deus;
assim, poderemos ser apóstolos de Teu Filho,

ajudando a realizar o Plano de Amor do Pai Eterno.

Poderosa Senhora do Perpétuo Socorro,
protege-nos diante de qualquer perigo,

ampara-nos diante de qualquer dificuldade,
porque esperamos corresponder a Cristo

em todo momento.

Divina Senhora, fortalece nossa fé,
para que confiemos plenamente

na Presença de Deus em nosso interior.

Amém.
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Quadragésimo Sétimo Poema 
Domingo, 21 de junho de 2020

Querida Senhora da Luz,
Virgem protetora das vocações,

desperta em nós a alegria imutável de servir a Deus;
desperta em nós a fé inquebrantável
que Tu viveste pelo Plano do Criador.

Senhora da Esperança,
desperta em nós a convicção permanente
de estar cumprindo a Vontade de Deus;

desperta em nós a renovação interior
para servir incansavelmente ao Teu amado Filho.

Senhora da Luz e do Amor incondicional,
desperta em nós atos de Amor e de Misericórdia

cada vez mais profundos, 
para que também sejamos merecedores da Paz.

Senhora da Luz e da Confiança,
ensina-nos a mesma confiança que Tu viveste com humildade,

para que possamos sentir, acima de tudo,
que Deus está, em cada momento,

participando da vida de Seus filhos.

Senhora da Luz e da Obediência,
ajuda-nos a despojar-nos e a desprender-nos

de tudo que consideramos próprio.
Que, na entrega, abramo-nos

para aprender a obedecer sem reclamar,
somente seguindo amorosamente os passos

que Teu Filho indicar.

Mãe, desterra de nossa consciência
a vontade própria, para que vivamos em paz.

Amém.
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Quadragésimo Oitavo Poema 
Segunda-feira, 22 de junho de 2020

Espelho da Justiça de Deus,
intercede pelo mundo inteiro,

intercede por Teus filhos da Terra
para que, a tempo, as almas despertem 

ao verdadeiro estado de consciência,
e assim as vidas do mundo façam as mudanças 

tão necessárias neste tempo.

Mediadora do Amor Divino,
coloca no coração de Teus filhos
os Dons e as Virtudes de Deus,

para que as almas tomem consciência
da importância de voltarem-se para Deus

e de reconciliarem suas vidas 
através da Misericórdia Divina.

Guardiã da Fé,
ajuda-nos a proteger a pureza

que Deus deposita em nossos corações.

Que, através de atos de caridade e de amor, 
renovemos nossos votos internos com o Pai Eterno.

Auxilia-nos, Santíssima Mãe, 
para que desapareça de nossa consciência  

qualquer indício de ilusão.

Que possamos encontrar a verdade que necessitamos
para que, em Teu Filho, alcancemos a liberdade espiritual.
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Que os anjos do Céu 
rompam com suas espadas os grilhões da perdição,

e que as almas encontrem o sentido e a razão 
de estarem presentes na Terra.

Que a ignorância dê espaço à sabedoria,
e que, na sabedoria, encontremos a paz e a fé 

de estar vivendo o Plano Divino de Amor.

Amém.
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Quadragésimo Nono Poema 
Terça-feira, 23 de junho de 2020

Mãe Dolorosa,
ensina-nos todos os dias

a perseverar na fé e no amor,
assim como Tu perseveraste em Deus o tempo todo, 

depois da Ascensão de Teu Filho.

Mãe Dolorosa,
revela-nos o valor incalculável da Paixão e da Cruz;

que não temamos o sacrifício, a dor,
a angústia e o fim do tempo.

Mãe Dolorosa,
sê o sustento de todos nós;

impulsiona-nos a servir e a amar,
assim como Tu serviste e amaste

a ignorante e indiferente humanidade.

Que nosso coração se abra
para sentir e encontrar a resposta

em cada aprendizado da vida.

Mãe Dolorosa,
dá-nos a paciência que necessitamos

para poder atravessar estes momentos definitivos.

Que, acima de tudo,
vivamos a unidade de espírito entre nós,

irmãos de caminho,
assim como Tu vives, querida Mãe,

a unidade divina com Teu Filho.
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Mostra-nos, em cada passo,
o significado da nossa doação e entrega.

Que sejamos amantes da Cruz e do Coração de Teu Filho,
para que, no exemplo de Cristo,

vivamos a irmandade e a fraternidade,
doando-nos sem demora ao semelhante.

Amém.
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Quinquagésimo Poema 
Quarta-feira, 24 de junho de 2020

Rainha da Paz,
Mãe Consoladora,

Guardiã dos corações,
intercede por este planeta e por esta humanidade,

intercede pelos Reinos da Natureza. 

Leva a cada alma
a fortaleza e a imensidão de Teu Amor,

para que, neste tempo definitivo, 
Teus filhos saibam que caminho percorrer,

e assim encontrem a senda
para o Sagrado Coração de Teu Filho. 

Rainha da Paz,
que Tua Paz ecoe

no universo interior de cada coração.

Que a humanidade inteira possa sentir-se em irmandade 
entre os semelhantes. 

Que não exista mais ódio, adversidade, injustiça
nem tráfico de pessoas. 

Que os corações despertem 
e reencontrem o caminho para Deus,

nosso Pai Poderoso. 

Que por meio da fé, Mãe da Paz,
o mundo inteiro semeie esperança e cura interior,

para que os que sofrem tenham a Graça de ser tocados
pelos Raios maternais de Teu Coração.
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Permite-nos, Santíssima Senhora,
ser embaixadores de Teu Amor e de Tua Paz. 

Que sejamos merecedores de Tua Graça suprema. 

Que cada vida seja reconstruída,
para que a reconciliação se estabeleça

e o perdão traga para todos 
o fim da desunião e da indiferença. 

Que cada filho Teu 
recupere a fé que necessita para seguir adiante,

até que, como aves de luz,
saibamos regressar algum dia

às Moradas do Pai Celestial. 

Rainha da Paz,
Mãe da Esperança, 

Amor incomensurável,
prepara-nos, agora e sempre,

para o esperado Retorno de Cristo.

Amém.





Associação Maria
Mãe da Divina Concepção

Fundada em dezembro de 2012, a pedido da Virgem Maria, 
a Associação Maria, Mãe da Divina Concepção é uma 

associação religiosa, sem vínculos com nenhuma religião 
instituída, de caráter filosófico-espiritual, ecumênico, 

humanitário, beneficente, cultural, que ampara todas as 
atividades indicadas através da instrução transmitida por 

Cristo Jesus, pela Virgem Maria e por São José.

Estimula uma legítima cooperação ecumênica e uma 
relação fraterna entre as religiões, por meio 

da oração e do serviço altruísta.

As contribuições, em todas as suas manifestações – 
monetária, recursos materiais e trabalho voluntário –, 

possibilitam que suas atividades sejam gratuitas, 
mantenham-se e se ampliem.

Para mais informações, acesse:
www.mensageirosdivinos.org



Ordem Graça Misericórdia

Organização religiosa cristã, autônoma e ecumênica, 
sem vínculo formal com qualquer religião instituída. 

Propõe um viver monástico por meio da vida 
consagrada, tendo como base o ensinamento de Cristo.

Fundada em 2009, a Ordem procura ofertar-se incondicional-
mente como instrumento da Obra Divina, em comunhão com 

todos os seres humanos e demais Reinos da 
Natureza. Trata-se de uma proposta de vida fraterna, 

comunitária, consagrada à paz, à oração, 
ao bem e ao serviço abnegado.



Associação Irdin Editora

Instituição a serviço da expansão da consciência.
Tem como objetivo difundir obras de natureza filosófico-

espiritual nesta época de transformações globais e de 
grande necessidade de busca interior. Com ensinamentos 

que apresentam chaves para o reconhecimento das leis 
imateriais que governam o universo em que vivemos 

e sustentam a Terra, convida-nos a ampliar a consciência, 
desvendar os mistérios da história do nosso 

planeta e ingressar em caminhos de paz.

Sem finalidade lucrativa, a Irdin é mantida 
por colaboradores voluntários.

Para mais informações, acesse:
www.irdin.org.br



Shasti Association

A Shasti Association é uma organização sem fins lucrativos, 
localizada em Monte Shasta, Califórnia, Estados Unidos, dedicada 

à disseminação de ensinamentos filosófico-espirituais, que 
incluem aqueles de sabedoria tradicional e significado evolutivo. 

Ela é responsável pela publicação em inglês de toda a Obra de José 
Trigueirinho Netto e seus colaboradores. Dessa maneira, oferece 
um importante impulso para a difusão deste trabalho em todo o 
continente norte-americano e nos países onde predomina o uso 
do idioma inglês. Ela também colabora com a Irdin Editora na 

divulgação da Obra de Paul Brunton em português.

Visite o site: 
www.shasti.org




