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Minha Graça Maternal vem 
para despertar a consciência 
adormecida do ser humano.

Sê partícipe da grande corrente 
do perdão e ajuda-Me a  
liberar-te da divisão humana ou 
da indiferença que pode estar 
escondida em ti.

Dissolve tuas culpas na Luz 
espiritual de Meu Coração e 
tudo passará.

Ama incansavelmente a 
Divina Vontade e, por mais 
que não a compreendas, 
aceita-a com alegria. Aceita 
tudo o que o Universo te envia 
para aprender.

Carrega tua cruz e fica perto 
do Meu Filho. Imita Sua Paz, 
Seu estado de silêncio. Deixa 
que tua cruz seja uma vitória 
e a derrota de todas as ilusões 
do mundo.

Sejam como as flores, 
busquem os raios do sol e 
se sentirão espiritualmente 
vivos.

Se no esforço não tivesse 
amor seria um esforço vazio, 
seria apenas um esforço 
material, e não espiritual.

Comunga Comigo neste dia e 
sente-te renovado pela ação 
poderosa do Espírito Santo.

Caminhem ao Meu lado com 
o lindo sorriso do espírito, 
para que tudo em seu interior 
seja curado e redimido.

Apenas lhes peço que se 
entreguem a Mim para que Eu 
possa Me entregar ao mundo 
em Misericórdia e Perdão. 

Consagra teu coração à Mãe 
do Mundo e deixa-te chamar 
Filho de Maria.

Trazer a oração do coração 
para a consciência é permitir 
que seus seres estejam 
constantemente em elevação.

Jamais se permitam 
comungar com Cristo de 
forma inconsciente, sem que 
o coração participe de cada 
detalhe dessa comunhão e se 
deixe inundar espiritualmente 
por esse mistério.

Prepara teu coração como 
Cristo o preparou: com 
orações e silêncio, em 
comunhão com Seu Pai.

Quando os últimos raios de 
sol começarem a se recolher, 
aquieta teu coração e 
preenche-o de esperança.

Sou a Senhora das pobres 
essências que não cumprem 
a sua missão nesta Terra.

É com Minha Luz que concedo 
a liberação para o mundo e 
para a humanidade.

Confia no poder de Meu 
Coração, Coração que tudo 
conhece e que tudo escuta. 
Vem ao Meu lado e reclina-te 
sobre Meus Braços.

Neste dia, sigamos os  
passos de Luz de Jesus, 
mas ainda vejamos Cristo 
caminhar por este mundo, 
realizando milagres e 
prodígios nos corações.

Silenciosamente, encontro-Me 
no coração dos humildes, em 
todos os que são capazes de 
representar-Me com humildade, 
transparência e pureza.

Decide-te agora a permanecer 
em Meu manso Coração e Eu 
te abrigarei e te protegerei 
das tempestades do espírito.

Que a Paz celestial dissolva 
as indiferenças. Que a 
Paz celestial unifique os 
corações. Que a Paz celestial 
estabeleça o Reino de Deus 
dentro dos homens.

Animo-os à mudança de 
consciência para que os seus 
corações sirvam ao Criador 
de tudo que existe.

Um Filho de Maria é aquele 
que aprende a orar de coração 
e que, com sua experiência, 
descobre a simplicidade do 
caminho para unir-se a Deus.

Sacrifício é o permanente 
esforço para manifestar o 
sagrado neste mundo de 
superficialidades.

Vivam esta Paixão em  
seus dias: perdoem os que  
os maltratam, deixem-se  
humilhar pelos que os 
ofendem, amem sem limites.

Saibam dizer “sim” ao Cálice 
que o Senhor lhes dá de beber 
e, como o Seu Filho, saibam 
dizer: “que se cumpra a Tua 
Vontade e não a minha”.

Abre-te ao perdão para 
que teus irmãos também 
aprendam a perdoar da 
mesma forma que Deus 
perdoa os homens, não 
importando seus erros.

Sente teu coração limpo  
ante Minha Presença e fica 
em paz.

Assim como seus mundos 
internos, sua Mãe Celeste se 
prepara, neste dia, como há 
mais de dois mil anos, para 
ingressar no espírito sagrado 
da Paixão do Senhor.

Entra no mais profundo de 
Meu Coração e encontra o 
Jardim Divino das Rosas; ali 
cultiva tuas aspirações de 
servir a Deus.


