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Que sua oração seja a forma 
de falar amorosamente com 
Deus, para que o Pai Celestial 
lhes responda de imediato.

É tempo, filhos orantes, de 
que a oração se fortaleça em 
vocês cada vez mais.

Quem ora de coração se 
entrega a Deus e ao Seu 
infinito Amor.

Com todos os coros do 
Céu, sua Mãe Celeste  
vem encontrá-los para 
preenchê-los espiritualmente 
de impulsos de luz e de amor.

Em Meus Braços repousarás 
e restaurarás tua consciência.

Meu Coração está cheio de 
dádivas e tesouros para as 
almas; no entanto, até os 
dias de hoje, poucas almas 
aceitam completamente os 
Meus tesouros.

Viver o amor incondicional 
é nunca retroceder, mas 
avançar, superando a si 
mesmo por amor e com 
reverência a algo maior e 
infinito.

Eu Sou como a água que sacia 
toda a sede interior. Quem 
vem a Mim nunca sentirá sede 
e sempre estará preenchido 
pelo Meu Manancial.

Ama o Pai além de todas as 
expectativas humanas.

Aproxima-te de Deus em 
oração todos os dias, para 
que tua união com o Pai 
não se mantenha no mesmo 
ponto, mas se aprofunde.

Deixem-se curar e renovar 
enquanto oram e reparam o 
Coração de Deus.

Quem quer que encontres no 
caminho, que receba de ti 
um olhar compassivo e uma 
presença que irradie paz.

Envio e derramo Minhas 
bênçãos sobre cada filho Meu 
que todos os dias se esforça 
por aliviar Meu Coração de 
tudo o que vê do mundo.

Que o perdão, para além  
dos acontecimentos, os leve 
ao Amor de Deus, porque  
no Amor de Deus alcançarão 
a paz.

Venho oferecer ao mundo 
a cura de seu coração, a 
liberação de suas prisões, a 
redenção da consciência.

Quem ora de coração é 
conduzido pelo Espírito de 
Deus.

Que tuas penas sejam 
perdoadas e que as amarras 
sejam liberadas para que, 
finalmente, Jesus reine em 
ti com todo o Seu Poder e 
Majestade.

Segue Meu Caminho apesar  
de todo o cansaço. 
Asseguro-te que a vitória de 
Meu Reino está dentro de ti.

Que em tempos de guerra 
espiritual e de dificuldade, 
momentos nos quais a 
neutralidade será a ferramenta 
principal que compensará 
toda adversidade, prevaleça 
a paz.

Reconheço o peso da 
condição humana e das 
tentações, de como elas 
atuam nas criaturas que 
ainda não entregaram, de 
verdade, suas vidas a Deus.

Que por meio de Meu Amor 
possam encontrar a paz, a 
paz que falta no mundo e no 
coração de muitos seres.

Sou a água que sacia a sede 
interior, Sou o Pastor, mas 
também Sou o Peregrino. 
Sou o motivo da tua vida e a  
razão do teu existir. Eu Sou o 
que Sou.

Confia no Amor de Deus, 
ainda que Seus Planos não 
se manifestem segundo a  
tua vontade.

Em silêncio, aprofunda-te nas 
descobertas espirituais que 
estás vivendo.

Os atos misericordio¬sos são 
os que os unem à Consciência 
de Cristo, Aquele que é a 
própria Misericórdia.

Bebam do Cálice Sagrado 
do Senhor e adorem o Seu 
Sangue, eternamente vertido 
sobre a Terra, como Fonte  
de Misericórdia para todos  
os seres.

Faz de tua vida uma ação de 
graças permanente e aspira a 
que cada ser possa receber 
essas mesmas graças.

O Amor de Deus foi capaz 
de fazer-se pequeno e de 
encarnar na Terra como um 
homem humilde e simples.

Não é tempo de lutar com 
armas. É tempo de triunfar 
inteligentemente com o 
instrumento da oração, 
porque nada ainda está 
definido.

Quem ora de coração 
fortalece sua fé.

Quem ora de coração 
se encontra, em algum 
momento, com Cristo.


