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Deixa que o Propósito Divino 
quebre todas as estruturas 
dentro de ti.

Abraça a proposta de 
valentia como meio de poder 
transcender os possíveis 
obstáculos e faz de cada 
experiência uma vitória para 
o Reino Celestial.

Animem-se neste ciclo a ser, 
junto a sua Mãe, guardiães 
das almas mais solitárias do 
mundo. Que seu amor interno 
emerja para todas elas.

Que, nos tempos de 
hostilidade, reine a paz, e a 
unidade construa as pontes 
entre as consciências e Deus.

Venho retirá-los da inércia 
e da indiferença que uma 
vida de comodidades os faz 
viver, muitas vezes, sem que 
percebam.

Que a Cruz seja o impulso 
para o retorno às suas 
origens e, em essência, ao 
seu princípio.

Quero entregar Minha 
bandeira de Paz aos 
oprimidos, Meu Estandarte de 
Luz aos caídos, Meu Coração 
aos que sofrem a escravidão.

Que o Espírito da Paz invada a 
Terra e a preeencha dos seus 
divinos e eternos dons.

Que o Espírito da Paz de 
Deus abençoe a todos, para 
que cada um alcance algum 
dia as aspirações de Deus, 
e assim se cumpra a Sua 
Vontade eterna.

É na tua humildade e 
pequenez que habitará o Rei 
do Universo, que não busca 
para si grandes castelos, 
mas, sim, simples presépios 
para nascer.

Ainda estás a tempo de ser 
verdadeiro e simples. Ainda 
estás a tempo de deixar que 
Deus te vença e faça, de ti, 
Sua Vitória neste mundo e em 
todo o Universo.

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

Chegou o momento de deixar 
de fazer o mal, que não 
querem, para fazer o bem ao 
qual sempre aspiraram.

Quem ora de coração perde 
todos os medos. Quem ora de 
coração se entrega a Deus e 
ao Seu Infinito Amor.

Quando se desiludirem 
das alegrias do mundo, 
conhecerão o júbilo celestial 
de unir-se ao Pai.

Como o Espírito da Paz, venho 
para fazer de seus caminhos 
caminhos de amor, de paz e 
de misericórdia.

Fiquem em Meus braços e 
entreguem-Me seu cansaço, 
para que Eu os cure e os  
nutra com a mesma essência 
com a qual Meu Amado 
Menino Se nutriu.

Belém foi e será a estrela 
radiante que iluminará suas 
vidas, assim como Meu 
Nascimento no presépio 
acendeu, com muito amor, 
Meu Pequeno Coração.

Quando não puderes fazer 
nada pela tua vida, entrega-a 
a Mim para que Eu faça 
milagres de Amor.

Que o Espírito da Paz atraia 
as almas a Deus, para que 
nenhum coração se sinta só, 
mas amparado pela grande 
corrente do Amor Divino.

Anima-te a romper com 
os conceitos da tua mente 
e deixa que a alma possa 
governar nestes tempos para 
que não te desanimes.

Que no novo ciclo da Terra 
tudo seja segundo a Vontade 
do Criador; tudo seja segundo 
Seus Princípios Divinos.

Ora, ora muito, concentrando 
cada vez mais teu coração 
na Fonte Suprema que é 
Deus. E assim, filho Meu, te 
sustentarás no bem e na paz.

Se há algo que deve ser 
dissipado imediatamente do 
coração humano é o medo. O 
medo é a ausência de Deus, 
do amor, da fé.

Fraternidade, Unidade com 
Deus, Fé e Esperança são 
atributos que devem sempre 
reinar no coração humano.

Agradeçam todas as 
oportunidades de corrigir 
suas vidas. Mesmo que seja 
algo que lhes cause dor.

Deixa que a Vontade impregne 
teu ser para que se cumpra o 
Projeto de Cristo em tua vida.

Sê valente ante as provas e 
aprenderás, todos os dias, a 
superar a ti mesmo.

A instrução é a luz para os 
corações e é o barco que 
conduz a bom porto quem 
segue e vive o ensinamento.

Que, nos tempos de 
hostilidade, reine a paz, para 
que todos se reconheçam 
como dignos filhos de Deus e 
as almas sirvam por amor ao 
plano de Deus.

Sinta Meu Coração como 
o refúgio e também como 
o amparo diante de toda 
adversidade e perigo.


