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Cada coração sincero que 
pronuncia o Santo Rosário 
pela paz no mundo é um 
Espelho para poder refletir 
a Misericórdia de Deus na 
humanidade.

Saibam que o mal que é 
gerado derrotará a si mesmo; 
ele não poderá triunfar, 
porque o mal não tem amor 
nem perdão.

Que tua alma nunca renuncie 
a encontrar o universo 
da Humildade de Deus, 
porque, assim, adquirirás 
discernimento e sabedoria.

Não é para acumular bens 
físicos ou desfrutar e usufruir 
do planeta que vieram ao 
mundo, filhos Meus.

Cada discípulo dará seus 
passos no momento 
indicado e trabalhará desde 
a consciência terrena para 
construir essa ponte que o 
levará à liberação interior.

Eu Sou o Filho do Sol, e do Sol 
venho para iluminar o Espírito 
da Terra e de tudo que existe 
dentro dela.

Não se pode viver a Minha 
Obra de Redenção com os pés 
em dois caminhos; quero-os 
frios ou quentes.

Eu só lhes peço que amem 
o que fazem, porque, do 
contrário, terei diante de Mim 
um número incontável de 
ingratos.

Minhas Palavras não 
se desperdiçam, mas 
enriquecem o espírito que as 
adota como parte de si.

Tudo o que te impulsiona a 
amar é um serviço para Deus.

Sê um missionário de Deus. 
Faz de tua vida a missão a se 
cumprir.

Serve a Deus com tua própria 
vida e oferece ao Criador as 
tuas ações a cada instante.

Muitas vezes, filhos, é 
a experiência oculta e 
verdadeira de uns poucos o 
que faz que a humanidade dê 
um salto em sua evolução.

A verdadeira missão, filhos, 
é espiritual e ganha sentido 
quando vocês estão inteiros 
no que fazem, sinceros e em 
oferta a Deus.

Sente em teu coração a 
certeza de poder estar  
em comunhão com Deus 
para que, assim, Seu  
Reino Celestial se expresse  
na Terra.

Ingressar no caminho 
da Luz leva as almas a 
poder refazer suas vidas 
mediante os Sacramentos e, 
especialmente, através da 
comunhão com Cristo.

O Reaparecimento de Cristo 
será possível pelo apoio 
incondicional e verdadeiro 
de Seus mais queridos 
servidores.

Cada um cumpre com sua 
parte nesta missão de 
evangelizar, na Presença do 
Senhor, por meio do exemplo, 
do amor e da verdade mais 
que com as palavras.

Vocês são chamados a vencer 
a dualidade deste ciclo, assim 
como os grandes santos a 
venceram.

Não poderei mais pôr Minha 
confiança nos corações 
tíbios; a renovação só 
promete mais transformação 
e mais esforço.

Desmintam agora sua 
fantasiosa realidade; a Vida 
Maior os chama a amar  
de verdade.

Tenta por todos os meios 
encontrar-Me em teu 
caminho, sentir a Minha 
Presença incondicional em 
cada oração e em cada 
serviço prestado.

Para servires a Deus, tu 
só precisas abrir o teu 
coração. Tudo o que fazes 
com o coração é um serviço  
para Deus.

Serve a Deus, orando de 
coração. Serve a Deus, 
adorando de coração.

Serve a Deus, observando-te  
para não julgares, não 
condenares e não criticares.

O Criador, que é Infinito, 
pensou para cada uma de 
Suas criaturas, algo puro, 
perfeito, que apenas essa 
essência pode manifestar.

Sente em teu coração que 
és parte do Nada onde se 
encontra o Todo, a origem da 
Fonte e do Infinito.

É hora de abrir ainda mais 
as portas do coração, assim 
como sua Mãe do Céu lhes 
entrega Seu Coração para 
que possam viver nele todo  
o tempo.

A fé é bálsamo de luz nos 
corações simples.

Cada ato de verdadeira 
cooperação e de sincera 
construção do Plano, neste 
tempo, ajudará na vinda  
de Cristo.


