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Entra em Meu Coração de Paz 
e encontra-Me ali, para que 
Eu te diga o que mais quero 
de ti neste tempo e te ajude a 
cumprir com tua missão.

Filhos Meus, a ignorância 
e a indiferença afastam os 
homens de si mesmos, do 
que verdadeiramente são e, 
em consequência, os afastam 
de Deus e da Verdade.

Venho para lhes revelar 
um Propósito Divino, que 
apaga para sempre de suas 
consciências os obstáculos 
que os separam de Deus.

Entra em Meu Coração de Paz 
para que te conduza assim 
àquela Vontade perfeita que 
o Criador emanou ao pensar 
em teu pequeno coração.

Por meio de Meu Coração, Eu 
lhes anuncio a Verdade e abro 
os ouvidos da consciência 
para os que querem escutar.

Olhem ao redor, 
companheiros, e percebam 
quanta necessidade há no 
mundo, especialmente nas 
almas que não encontram 
Deus.

Saibam, Meus queridos,  
que Eu não venho para  
julgá-los, venho para 
demonstrar o valor e o 
poder infinito de seus  
cristos internos.

Eu lhes peço que orem pelos 
que estão cegos espiritual 
e interiormente, porque 
são as almas que mais se 
separam de Meu Coração 
Misericordioso.

A alegria celestial torna 
belas as almas que com ela 
se conectam e se unem ao  
amor universal.

Que despertem os jovens 
da Terra, renunciando aos 
prazeres e às superficialidades 
do mundo, para experimentar 
o verdadeiro júbilo, que é 
celestial.

A ciência da Criação Divina 
não se revela com estudos 
e tecnologias, mas sim com 
a sabedoria do espírito, que 
nasce no coração.

Quando os teus olhos se 
abrirem a cada dia, filho  
Meu, contempla em teu 
coração a Verdade e a 
Presença de Deus.

Que todos os dias, ao 
despertares, não desperte 
apenas o teu corpo, mas 
também tua consciência, 
porque não apenas tu,  
mas todo o planeta  
necessita disso.

Agradece todos os dias a 
Deus por ainda teres uma 
oportunidade de estar no 
mundo para aprender sobre a 
potência do amor.

Entra em Meu Coração de 
Paz em uma oração sincera, 
em uma prece verdadeira,  
em uma confissão entre Mãe 
e filho.

Não te esqueças de entrar 
em Meu Imaculado Coração 
de Paz. Em Meu silêncio 
tenho a resposta e o alento 
para todas as tuas dúvidas e 
dificuldades.

Meu Coração não lhes oferece 
nada mais que o despertar 
para o caminho da oração, 
da entrega, do serviço e do 
sacrifício.

Em Sua infinita Graça, o Deus 
do Amor e do Perdão sempre 
está disposto a perdoar e 
derramar Misericórdia sobre 
os Seus filhos.

Em Meu abraço tenho o 
conforto para o teu espírito e 
a renovação para a tua alma.

Tenham bem presente 
que Deus não castiga a 
humanidade, é a humanidade 
que se castiga a si mesma 
com suas ações.

Eu os faço descobrir, dia e 
noite, o universo de Minha 
Insondável Misericórdia. 
Eu lhes trago do alto a  
Sabedoria Maior.

Minha Paz absoluta, Meu 
Amor inquebrantável esteja 
com todos os seres de boa 
vontade.

Aquele que de coração reza 
Comigo poderá refletir a 
beleza de Meu Sorriso e em 
consequência, poderá refletir 
Minha Eterna Alegria.

Como um impulso para toda 
a consciência humana, sejam 
verdadeiros e transparentes e 
não tenham medo de amar e 
de ser como são.

Se não buscas o que há 
dentro de ti, jamais sairás das 
aparências, do que pareces 
ser aos olhos humanos.

Agradece todos os dias a 
Deus por haver um Cosmos 
infinito, símbolo da infinitude 
de Seu Amor.

Quando respirares o ar de 
cada manhã, recorda-te, filho 
Meu, de que há um Sopro 
Maior que provém de Deus 
e habita em ti para dar-te 
verdadeira vida.

Entra em Meu Coração de 
Paz, para que em Meu silêncio  
te ensine muitas coisas e 
Meu Amor te supra e nutra 
teu espírito.

Como tua Mãe Celeste 
Universal, aqui estou 
para escutar-te, para 
compreender-te, para 
corrigir-te e para amparar-te.

Desço do Céu neste dia 
para trazer paz ao mundo  
e, especialmente, para 
colocá-la no coração dos que 
mais a necessitam.

Clamem pela Misericórdia 
que brota incessantemente 
do Coração de Deus, e não 
deixem que este rio de  
eterno Amor passe por suas 
vidas sem que bebam de 
suas Graças.


