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Ainda que não fique pedra 
sobre pedra, confia no Reino 
de Deus. Confia no Reino 
de Deus, porque esse Reino 
triunfará.

Adoradores sejam os que 
recebem a Graça pela 
adoração, não para si, mas 
para o mundo.

Orem, filhos Meus, por este 
planeta, para que, apesar  
de toda purificação e de  
toda prova, estes tempos 
sejam a preparação de um 
novo tempo.

Escutem Minha voz e, mais 
além de Me compreenderem 
ou não, permitam que um raio 
de Meu Coração impresso 
neste verbo transpasse suas 
almas.

Eu estou sempre com vocês, 
filhos, a seu lado, abraçando 
suas almas, silenciosa, perto, 
bem perto, ali estou.

Apenas lhes peço que sejam 
fortes na oração e pacíficos 
no serviço; assim ajudarão 
também outros irmãos.

Chamarei cada um pelo 
seu nome original e, assim, 
despertará em vocês a doce 
recordação de haver estado 
Comigo uma vez.

Não haverá treva, por 
maior que seja, que a força 
poderosa de Minha Luz não 
dissipe e, assim, dissolva os 
males que mantêm presos  
os corações.

Estejam atentos à união diária 
Comigo, porque só necessito 
que pensem em Mim para 
que Minha Graça e Minha 
Misericórdia possam estar 
entre vocês nestes tempos.

Todo o tempo tente estar 
em Mim, porque Minha Fé 
o fortalecerá nos grandes 
momentos de provas.

Busca a Deus em uma oração 
sincera e deixa que Ele te 
revele a imensidão de Sua 
Presença, de Sua Existência; 
que também te mostre a 
pequenez de tua vida.

Orem comigo sempre, ainda 
que seja no silêncio de seus 
corações, e descobrirão, 
filhos, como Meu silêncio faz 
mais eco que Minha voz.

Encontra forças sendo 
verdadeiro e transparente, 
expressando a essência de 
Deus que há em ti.

Não se cansem de orar 
sinceramente pelas nações, 
pelas religiões e, finalmente, 
por este projeto humano.

Eleva teus olhos ao Céu 
e contempla a magnífica 
Criação através do Sol.

Cada vez que oram ao Meu 
Coração, Eu os protejo de todo 
mal e de toda adversidade.

A unidade, filhos, quando 
vivida em plenitude, é o maior 
escudo destes e de todos  
os tempos.

Eleva teus olhos ao Céu e 
aprecia com devoção Aquele 
que nos criou, que nos ama e 
nos abençoa.

Cada um terá seu momento 
de entrega e de uma profunda 
definição que será entre a 
alma e Deus.  

Não há nada mais forte, 
nestes tempos de tribulação, 
que o Poder insondável e 
magnífico de Minha Divina 
Misericórdia.

Alegro-Me de coração e de 
alma quando Eu vejo ante 
Minha Presença os que se 
animam, através de Mim, a 
manter o fogo da ardente 
transformação.

Caminhem sem demora para 
o templo de Minha adoração. 
No silêncio, construam as 
barreiras da paz, as que os 
separarão das armadilhas  
do inimigo.

Nos lugares simples e com 
os corações simples, ali Eu 
sempre estarei, em silêncio e 
paz, atraindo o Reino de Deus 
para o mundo.

Minha oração é para que 
aprendam a servir aos seus 
irmãos, aprendam a dizer sim 
sem condições.

Abre teu coração e te 
mostrarei que o caminho da 
renúncia é uma ponte que 
a alma cria para cruzar os 
abismos do mundo e chegar 
a Deus.

Se Eu te digo: “Pensa em 
Deus e contempla em teu 
interior o Infinito”, faz isso. E 
deixa que, neste segundo, o 
Criador seja uma Consciência 
viva em teu interior.

Ora pelos que não o fazem e 
pelos que se negam a fazê-lo. 
Ora pelas nações do mundo, 
para que alguém mais possa 
se salvar.

Amem fervorosamente 
tudo o que o Universo lhes 
apresenta, e asseguro-lhes 
que serão felizes.

Ainda que as nações se 
condenem por suas leis e 
práticas livres, confia no 
Reino de Deus.

Orem para que todos tenham o 
valor de ver-se transparentes 
e, ainda assim, render-se 
diante de Deus, para que Ele 
os faça novos e os renove em 
Sua Graça.

Que a Minha Rosa de Luz e de 
Paz se acenda em vocês para 
que todos os seres orantes 
unidos evitem, com as suas 
súplicas, mais catástrofes e 
traumas humanos.


