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Vivam o espírito da 
ressureição interior e façam 
deste mundo um novo espaço 
para a chegada de Cristo.

Sustentando o rosário entre 
Minhas mãos, agradeço a 
todos os que respondem ao 
Meu chamado à oração do 
Santo Rosário.

Onde quer que Me busquem 
Eu estou sempre dentro de 
seus corações.

A inércia é uma das raízes da 
comodidade e dos prazeres. 
Para ser vencida sempre 
devem buscar o que fazer.

Repousa todo o teu ser em 
Meu Coração e que tuas 
palavras só reverberem pela 
força da oração.

Deixa-te guiar pelos impulsos 
de Meu Coração sábio, porque 
assim sempre verás os 
passos marcados por Mim no 
caminho para a eternidade.

Crê que Eu tudo possa, 
porque chegará a hora de 
testemunhares a Minha 
Presença ante o mundo  
cruel e, assim, cumprir-se a 
Minha Palavra.

Sou o Filho do Sol, e do Sol 
venho para iluminar o Espírito 
da Terra e de tudo que existe 
dentro dela.

Será na Presença de 
Cristo que compreenderão 
verdadeiramente as Suas 
Palavras, guardadas nos 
Evangelhos.

Será através da oração que 
renovarás as tuas forças no 
cansaço e na fadiga espiritual 
e física.

Será a oração que te fará 
morrer para ti mesmo e 
encontrar o vazio que te une 
a Deus.

Serve a Deus com a própria 
vida e oferece ao Criador tuas 
ações a cada instante.

Levem consigo o símbolo da 
Sagrada Cruz do Redentor, 
para que a humanidade seja 
transformada através de tudo 
o que Meu Filho lhes deixou.

Filhos, é tempo de ressuscitar 
em espírito, de saber  
levantar-se do chão, de 
carregar a própria cruz da 
vida e de alcançar a liberação.

Espero-os em oração nos 
Centros Marianos do mundo 
e dentro de Meu Imaculado 
Coração.

Como em pergaminhos de 
luz, os Desígnios de Deus 
descendem ao mundo e são 
entregues nas mãos dos 
homens através de Seus 
Mensageiros.

Neste tempo, tem fé absoluta 
em Meu Coração, porque tudo 
o que acontecerá não poderá 
fazer vacilar tua confiança no 
Divino Propósito.

Que teus sentimentos 
e pensamentos sejam 
entregues em Minhas Mãos 
para que Minha Consciência 
transforme a matéria em luz.

Não vejas quanto falhaste 
Comigo, só reconheças o 
Amor poderoso que Eu te 
entrego dia a dia para que 
tu, em confiança, possas 
caminhar até Mim.

Não inquiete seu coração 
com o que aconteça; permita 
que a neutralidade de Meu 
Coração o conquiste, para 
que aprenda a viver em Minha 
humildade e transparência 
interior.

Sou o Filho do Sol, e do Sol 
surge a Vida, e da Vida se 
manifesta a Criação.

A cada dia que a rememoração 
da Paixão de Teu Senhor 
se aproxima, prepara teu 
coração.

Que tua vida seja um reflexo 
do esforço constante para 
permanecer em Cristo, e 
assim ela falará mais que 
todos os livros sagrados.

Deixa-te ser barro novo nas 
Mãos do Oleiro, porque Ele 
conhece o Propósito de Deus 
para a tua vida e pode moldar 
tua consciência segundo a 
Vontade Divina.

És chamado a descansar em 
Cristo e já não tentar controlar 
a vida e os acontecimentos.

Quando teu corpo estiver 
cansado, oferece a Deus 
os passos dados, todo 
serviço vivido e cada mérito 
alcançado.

Rezemos para que o amado 
Senhor leve adiante Seu Plano 
de Salvação e Misericórdia.

Que o símbolo da Sagrada 
Cruz do Redentor faça-os  
recordar o Amor absoluto que 
Deus lhes entregou.

Que, neste tempo, todos 
aprendam a viver a superação 
de si através da perseverança 
e do amor que lhes entrega 
Meu amado Filho.

Não existem nos servidores 
do Plano a comodidade nem 
a estagnação. O Plano é 
dinamismo permanente.


