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Chamem por Minha presença; 
conversem Comigo, no 
profundo de seus corações, 
assim como um bom filho 
busca o apoio de sua mãe.

Lutem, filhos Meus, mas 
lutem pela paz, com o rosário 
em suas mãos e com o amor 
de seus corações.

Que as almas glorifiquem o 
Pai e que o Seu Santo Espírito 
livre-as de todo mal.

Meus queridos, Eu os convido 
a viver, em suas pequenas 
vidas, o poder da fé e da 
união a Mim.

Cada vez que exercitas e 
praticas a Minha Misericórdia, 
um milagre de amor se 
produz em tua alma e na alma  
do planeta.

Eu venho como essa Luz 
Infinita ao mundo para 
iluminá-lo, para mostrar o 
caminho que muitos não 
conseguem ver no horizonte.

Busquem, nestes tempos de 
escuridão, a alegria de servir.

Eu venho buscar os que 
decidirem seguir-Me até o 
final, apesar de carregarem 
todos os dias os seus defeitos, 
imperfeições e pecados.

Detém por um instante teu 
coração e olha para dentro 
de ti mesmo; pergunta-te 
quanto avançaste no amor e 
na fraternidade.

Que seja o espelho de teu 
coração a guia e a luz na 
escuridão do mundo.

O Criador está vivo em tudo 
o que foi por Ele criado. 
Encontrem-No dentro de cada 
um de vocês, como no centro 
da Criação.

Fixa teu olhar e teu coração 
em Deus, para que, assim, 
estejas em paz e atraias a 
paz para a Terra.

O Pensamento e a Essência 
de Deus ainda aguardam 
para se manifestar no interior  
dos homens.

As provas que tua consciência 
abraça são o degrau para 
dar um passo maior e 
desconhecido para tuas 
possibilidades.

Contemple em Meu Coração 
a Paz da qual necessita e 
encontre no profundo Amor 
que ali habita a força e a 
valentia para seguir adiante.

Apenas não sejam 
indiferentes. Que não lhes 
falte a fé e a disposição 
para superar-se e para viver 
os mistérios da oração e do 
amor a cada dia.

Que a tua consciência 
se expanda e que nessa 
expansão tudo seja curado e 
redimido.

Eu os convido a buscar a 
humildade dentro dos seus 
seres para que a Verdade, 
algum dia, possa liberá-los.

A hora indica um grande passo 
para todos. Consagrem-se ao 
Meu Coração misericordioso 
e viverão em Minha Paz.

Que a Luz do Espírito de 
Andrômeda os abençoe em 
nome da Sagrada Irmandade.

Sente Minha Presença em teu 
interior e o grande Universo 
de Amor que se expande 
dentro de ti.

Mantenham seus corações e 
suas mentes em paz, através 
da oração, e coloquem suas 
mais profundas aspirações 
em superar-se no amor.

Ora sem cessar e sem 
cansaço; ora porque esta 
é a ferramenta para estes 
tempos.

Tanto os acontecimentos 
externos quanto a sua própria 
purificação interior serão 
vividos de acordo com as 
suas próprias escolhas.

Assim como oras, clamas e 
sustentas teu próprio interior, 
agora, com mais fervor, ora, 
clama e sustenta a vida sobre 
a Terra.

Fixa teu olhar e teu coração 
em Deus, para que não te 
consumam nem o ódio, nem 
o temor, nem a insegurança, 
nem a falta de fé.

Que o exemplo do bom 
peregrino os nutra de 
esperança e que em Meu 
Filho encontrem o refúgio  
que tanto buscam para esta 
vida espiritual.

Meu Coração os observa, 
Meu Amor os ampara e 
constantemente os inspiro 
para que vivam o Propósito 
de Deus.

Não deixes que nada 
externo te derrube, toma 
cada experiência como a 
oportunidade de morrer para 
ti mesmo todos os dias um 
pouco mais.

Lutem, superando sua 
condição humana e instituindo 
a paz, como o maior serviço 
que podem prestar hoje a 
este planeta ferido.

Através da oração, filhos 
Meus, do despertar da 
consciência e dos sacrifícios 
vividos por amor é que 
poderão curar este mundo.


