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Os que confiam em Minha 
Graça são plenos no Espirito 
e no Verbo Divino, e assim 
se abrem os caminhos para 
viverem sua redenção.

Quando os jardins internos 
que estavam a ponto de secar 
são regados pela água do Amor 
do Meu Coração, tudo volta a 
florescer.

Que esta Luz que emana como 
um manancial de Meu Coração, 
realize a Obra de Deus nas 
almas e em todas as criaturas 
que devem despertar para a  
sua redenção.

São suas essências que podem 
cumprir com o Propósito de 
Deus, porque através de suas 
essências se cumprem as metas 
da Criação.

Minha Voz volta a ser escutada 
nos desertos deste mundo 
e a Minha Palavra ecoa nos 
corações que reconhecem a 
Face Glorificada do Senhor.

Hoje o último Profeta de Deus 
retorna aos desertos para 
proclamar Seu Retorno, que 
unirá tudo que está separado 
na consciência dos homens 
deste mundo.

Que as religiões se abram, 
espiritualmente e em essência, 
para receber o Senhor do 
Universo.

Sejam chispas do Sopro Divino 
do Espírito de Deus, e a Terra 
será repovoada por novas 
graças e misericórdias.

Não somente neste dia, mas em 
todos os dias das suas vidas, 
deixem que a paz e a alegria 
prevaleçam.

Com suas ações, suas orações e 
seus cantos, preencham o vazio 
no qual se encontra o coração 
humano.

Que cada dia que passe em 
suas vidas lhes traga novas 
oportunidades de viver a paz.

Cristo renascerá nos corações 
daqueles que não temem 
entregar o reino do próprio 
interior para que um Soberano 
Rei Universal estabeleça o  
Seu Reinado.

O amor de Meus filhos pode 
elevar a consciência planetária, 
e assim tudo o que pesa na 
humanidade também é elevado 
e transmutado.

Que todos possam alcançar 
o caminho da ascensão para 
que, havendo-se rompido as 
correntes, a liberdade interior 
possa se expressar. 

Vertam suas misérias em 
Meu Coração, que Eu as 
transformarei e serão, em 
pouco tempo, rosas em Meu 
Jardim de Luz.

Que o testemunho de Amor do 
Meu Filho os ajude a alcançar, 
todos os dias, a libertação 
das formas e das estruturas 
humanas.

Eu provenho de um mistério 
infinito, de uma Criação 
infinita, de uma Fonte imaterial 
que o mundo não pode tocar, 
porque ela só vibra no espírito.

Permitam que o Raio de  
Meu Coração, o Raio do  
Amor-Sabedoria, os impregne 
e os transforme no modelo que 
tanto espero.

Vocês, companheiros Meus, 
decidiram interiormente ser 
preenchidos pelo Sopro Divino 
do Espírito de Deus e isso 
implica uma responsabilidade 
em suas vidas.

A força do Espírito Divino é 
desconhecida. Ele vivifica as 
almas, preenche com Sua Luz 
os corações e traz sabedoria a 
todas as mentes.

Pensem no próximo, orem 
por ele, ajam por ele, vivam 
para doar-se e Deus fará, de 
suas consciências, pontes para 
que Suas Graças cheguem ao 
mundo.

Demonstrem ao mundo que é 
possível encontrar a verdadeira 
alegria, essa que provém da 
união com o Pai e da Graça que 
é viver para Ele.

Deixem que a luz que emana 
de seus corações, quando eles 
são devotos e simples, alegres 
e plenos, possa iluminar os 
olhos daqueles que estão cegos 
e caminham na escuridão.

Que cada prova traga, em si, o 
dom da superação e a dádiva da 
transcendência.

Quisera que suas almas 
governassem suas vidas em 
cada momento, para que em 
tudo vissem o Amor de Deus 
manifestado na vida planetária.

Necessito que deem um passo 
na maturidade espiritual e que 
não percam tempo buscando 
a felicidade humana longe  
de Deus.

Em seus corações está a 
consciência e o caminho; em 
suas almas existe a união com 
Deus; convido-os simplesmente 
a buscá-la.

Eu Sou o veleiro da Paz e  
nos oceanos do mundo 
procuro pescar as almas que 
estão submersas na ilusão da 
vida material.


