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Nunca percas a confiança e a 
fé no Reino de Deus, porque 
Sua Misericórdia sempre 
atuará quando tão somente a 
invocares.

Sente, neste momento, o 
consolo do Meu Coração e 
o abrigo protetor da Minha 
Alma. Eu estou aqui e Sou 
Tua Mãe.

Através da Minha Presença, 
Deus lhes traz a Sua 
Infinita Compaixão, que, 
aproximando-se da Terra, 
tentará resgatar dos abismos 
as almas da humanidade.

Sustenta-te através da fé 
que o Meu Coração pode 
expressar-te, e não esqueças 
que Eu Sou tua Mãe e te amo.

Confia em Mim. Eu Sou a 
Árvore da Vida e quem vive 
em Mim não perecerá.

Não te desesperes, tampouco 
te angusties, porque no maior 
vazio interior, assim como no 
maior deserto, ali Eu estou.

Aprende, humildemente, a 
escutar o teu Senhor e a vê-lo 
refletido em teus irmãos.

Recordem que Eu venho 
todos os dias a este mundo 
para trazer-lhes, através da 
santa oração do coração, um 
pouco mais de Minha paz e 
da paz do universo.

Que tua vida seja como uma 
luz no mundo, Iluminando o 
caminho dos que se perderam 
e lhes devolvendo a paz.

Se não consegues sentir a 
presença do Espírito de Deus 
ao teu redor, fecha os olhos, 
respira e silencia.

A própria oração te ensinará 
a orar, sempre quando 
fores sincero e persistente, 
nisso que é mais do que um 
exercício espiritual, é uma 
necessidade planetária.

E onde está o amor, ali está 
Deus. Tudo começa e termina 
no mesmo princípio.

Descansa em Meus braços 
para que Meu doce olhar 
maternal possa te contemplar 
adormecido e entregue ao 
Amor da Mãe de Deus.

Deixa-Me fazer-te sentir 
o poder do Amor de Deus 
derramado em cada palavra 
entregue, em cada gesto 
compartilhado, em cada 
súplica ouvida pela Mãe  
de Deus.

Abre o teu espírito para que 
o Santo Cálice do Senhor 
derrame sobre ti os seus 
códigos de vida, e tudo seja 
transformado e redimido.

Com a força do Amor de 
Deus, retorno neste dia para 
dizer-lhes que é no amor que 
se encontra a fortaleza de 
suas vidas.

Alimenta-te da Árvore da 
Vida e serve-te dos frutos e 
dos dons que o Meu Coração 
entrega.

Ama os teus irmãos tal qual 
são, assim como Eu te amo, 
sem condições, sem regras 
nem restrições.

Meu Coração se alegra com 
a gratidão do teu coração, 
porque isso vale mais  
que muitos conhecimentos, 
que muitas habilidades ou 
destrezas.

Se perderem a paz do 
coração, logo saberão que 
lhes falta o Amor.

Contempla os Reinos com 
reverência e, em silêncio, 
busca o mistério que neles 
se guarda. Assim, filho, talvez 
um dia te seja revelado o 
mistério sobre ti mesmo.

Caminha em direção ao 
Coração de Deus todos 
os dias e busca colocar 
teus olhos, teu coração e 
tuas aspirações sempre no  
mais Alto.

Hoje, filhos, Eu lhes entrego 
a chave para a cura, para a 
transformação e para a vida 
fraterna. Sirvam em alegria, 
sabendo que, neste momento, 
Deus os observa.

O amor é o ponto de encontro 
que deve existir entre as 
diferentes expressões dos 
caminhos que levam a Deus.

No universo infinito da 
Verdade de Deus, guardam-se 
todas as religiões, filosofias e 
ciências verdadeiras. 

Nunca percas a confiança 
e a fé no Reino de Deus, 
porque dele virá o auxílio que 
necessites.

Silencia-te e entrega-te a 
Mim em oração para que 
sintas a carícia maternal de 
tua Mãe Santíssima.

Recebe do Meu Coração e 
da Minha Alma o caloroso 
restauro para teu espírito  
e, assim, encontra de novo  
a paz.

A paz no mundo só pode 
estabelecer-se através da 
oração e do canto oferecidos 
a Deus.

Despertem ao poder da 
Fé, entregando a Deus os  
seus medos.


