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Hoje venho apagar de seus 
corações toda dor que tenha 
ficado do passado, porque a 
Graça Eterna de Deus assim 
Me permite.

Eu sou a Águia do Sol e 
protejo todos os Meus filhos 
sob o manto sagrado de 
Minhas asas de luz.

Minha cura é como o raio 
do Sol que penetra a terra 
escura.

Vence qualquer contrariedade 
através do amor e da 
inteligência.

Imitar a Fé de Jesus é crer, 
além de si mesmo, que existe 
Algo superior e divino que nos 
rege, que temos um propósito 
a cumprir.

Vão em Meu Nome e digam 
que Eu estou derramando 
Minhas bênçãos e Graças 
para todos os filhos da Terra.

Eu bato à sua porta. Posso 
entrar? Deixe-Me estar 
com você e falar-lhe das 
maravilhas de Deus.

Nutra-se de Minha Palavra 
de Vida e Me chame diante 
de qualquer necessidade de 
auxílio, porque Eu o escutarei.

Todas as coisas 
verdadeiramente espirituais 
te parecem distantes porque, 
em verdade, teu coração 
ainda está distante de Deus. 

Que a paz e a humildade 
sejam essências vivas no 
coração humano.

Busca, acima de tudo, o amor 
ao Pai e o Amor do Pai, e puro 
será o amor que nasce do teu 
próprio coração.

Quando vocês unem seus 
espíritos ao Pai, é possível 
transcender as leis e 
influências materiais.

Como Senhora da Luz, hoje 
lhes trago do Céu o Amor 
redentor de Meu Filho.

Aqueles que fizerem da oração 
o pilar de suas consciências 
sempre serão uma porta de 
paz e uma estrela guia para a 
humanidade.

Permite que despertem os 
talentos destes tempos para 
que a Terra seja repovoada 
de simples, mas verdadeiros 
valores.

Segue adiante com a  
certeza de pertencer a Deus  
e de estar fazendo parte de 
Seu Reino.

Fortalece tua fé e perde 
teus medos! Olha nos Meus 
olhos e sempre Me diz sim, 
apesar de tua solidão, de teu 
cansaço, de tua inquietação!

Não existirá escuridão, por 
maior que seja, que a força 
poderosa de Minha Luz 
não quebre e libere assim 
os males que têm presos  
no coração.

Meu Caminho indica uma 
única senda, a que os levará 
a um fim espiritual, ao Reino 
de Deus.

Busque o calor de Minha 
eterna companhia e veja em 
todo lugar a luz de Minha 
Onipresença.

Estou aqui, chamando à porta 
de sua casa. Estou chegando 
no silêncio e na Glória de 
Deus, seu eterno Pai Celestial.

Filhos, esperem com amor as 
Palavras que Deus pronuncia 
aos seus corações através de 
Seus Mensageiros.

A humildade nasce do amor 
ao próximo e a Deus; da 
reverência que surge a partir 
deste amor.

Orem e aspirem 
verdadeiramente a estar em 
Deus, conhecer e reconhecer 
os Seus mistérios e, cada 
dia mais, deixar que Ele se 
expresse em seus corações.

A contemplação é o ato de 
reconhecer a existência de 
Deus e aproximar-se dEle.

Recordem todos os dias que 
os atos verdadeiros, por mais 
que não sintam e não vejam, 
unem vocês ao Pai; vivam 
esta união em nome de toda 
a humanidade.

Orem para elevar suas 
consciências e corações ao 
Coração de Deus e encontrar 
ali as maravilhas de  
Seu Reino.

Peço-lhes que tomem Minha 
Mão para que Eu possa 
unir todos e, assim, possa 
conduzi-los pelo caminho do 
amor e da reconciliação.

Minha aspiração é a conversão 
de todos os corações. Minha 
mensagem é a realização da 
Vontade em Meus filhos.

Sente a Presença de Deus em 
teu coração e não saias daí.

Maria é a Mãe que tudo 
consola, que tudo repara e 
que tudo cura. É a Mãe que 
nunca dirá “não”, que sempre 
dirá “sim” a quem A chamar.


