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Sob a Luz maternal coloco os 
que clamam por Mim e pedem 
Misericórdia e, assim, libero 
das prisões os que oram  
de coração.

Levanta os teus braços e 
encontrarás a Deus. Vive-O 
na natureza, no silêncio do 
coração, no fervor de uma 
sincera oração.

Entrem em comunhão com 
a natureza, filhos Meus, e 
poderão conhecer mistérios 
que estão escritos em seu 
silêncio.

Eu sou a Mãe da natureza, a 
Mãe que regenera a vida do 
espírito e da matéria.

Através do Meu Amor, construo 
dentro de vocês o que tanto 
aspiro e desejo, sempre e 
quando Me permitirem obrar 
em seu interior.

Deus, teu Senhor, conhece 
profundamente teu ser, e Ele, 
que é infinito em Piedade e 
em Misericórdia, te ajudará.

Oh, coração guerreiro, suplica 
ao Pai Celestial que faça 
descer sobre ti a chuva da 
mansa humildade, para que 
teu espírito se apazigue diante 
de todas as adversidades  
e desafios.

Segue adiante, confiando 
em tudo o que o Universo te 
enviará para que aprendas.

Quanto maior o caos na Terra 
e a desordem nas nações e 
nos homens, mais deve estar 
tua mente e teu coração  
em Deus.

Em oração, reconhece o 
Poder de Deus, que está além 
de qualquer poder humano.

Vai com passos firmes, para 
que assim inspires outros. Vai 
com o coração em paz, para 
que assim auxilies os que 
perderam a esperança.

Escolhe amar a Deus acima 
de todas as coisas e encontra 
Sua Vontade nas dificuldades 
como nos triunfos.

Alegra-Me saber que hoje se 
reunirão, uma vez mais, para 
orar e clamar pela paz, pela 
Misericórdia e pela Justiça 
para o mundo.

Meu Coração é o Templo que 
se oferece às almas para 
que Deus seja adorado e 
louvado, e assim se cumpra 
Sua Vontade no Universo e  
na Terra.

Eu sou também a Mãe da 
natureza, a Mãe que doa a 
vida e que entrega a própria 
vida para a renovação do 
mundo e de suas criaturas.

Orem e serão livres dos 
conceitos da mente, da 
divisão, da falta de perdão e 
de amor, da incapacidade de 
reconciliar-se com o próximo 
e com Deus.

Através do Meu Amor,  
ensino-lhes a amar de 
verdade, ensino-lhes a aliviar, 
com simples palavras, o 
coração oprimido do irmão.

Coração guerreiro, soldado 
sem espada nem escudo, 
guardião do amor e da 
esperança, entrega-te aos 
doces comandos de teu 
Mestre e Senhor.

Coração guerreiro, nunca 
temas estar desnudo diante 
de Deus, vazio de ti mesmo, 
despojado de ti mesmo e 
entregue completamente 
à desconhecida e grande 
Vontade. 

Fica Comigo no eterno 
presente, no eterno encontro 
com Meu Coração.

Só se alcança a paz verdadeira 
através da união com Deus.

Caminhar para o novo Sol 
é buscar a Deus no próprio 
interior e, em oração, 
mergulhar em Seu mistério.

Escolhe silenciar e vencer 
as tentações que tua boca te 
leva a viver, destruindo com 
teu verbo de ilusão a verdade 
que tua alma tenta construir.

Escolhe sempre dizer “sim” 
ao Criador. Escolhe elevar-te 
diante das superficialidades 
deste mundo. Escolhe a 
evolução.

Minha Luz maternal se 
expande por todos os espaços 
a fim de ajudar e proteger os 
Meus filhos.

Que a Estrela da Minha Paz 
ilumine os caminhos dos 
mundos internos para que 
as essências sempre se 
encontrem no oceano da fé e 
da compaixão.

Ofereço Meu Coração como 
refúgio para os desamparados 
e como alívio dos que 
necessitam reencontrar a 
Deus.

Como Mãe das famílias, 
venho proteger com Meu 
Manto de Luz todos os seres 
que integram uma família, 
que algum dia deverá se 
tornar espiritual e evolutiva.

Orem e serão livres para 
renascer e deixar para trás o 
que lhes causa dor.


