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Alegra-te e volta a confirmar-te  
no caminho do amor, da 
constância, da perseverança, 
da fé.

Que o Sopro Divino do 
Espírito Santo ilumine hoje os 
mundos internos dos seres, 
para que se estabeleça, ante 
tanta adversidade, o princípio 
imaculado da Paz.

Que essa Paz Divina e 
Celestial, que é inalterável, 
trabalhe profundamente nas 
consciências do mundo que 
mais necessitam de paz.

Que a paz do coração se 
irradie a todos os confins da 
Terra e que as almas sejam 
tocadas pela Paz do Redentor.

Reconhece que és um 
milagre de Deus e que tua 
consciência foi abençoada 
pelo Pai Celestial.

Abram seus braços, abram 
seus corações, porque a Luz 
de Cristo brilhará e iluminará 
todos os abismos.

Que o mundo inteiro escute 
a Palavra de Deus por 
intermédio de Seu Filho, para 
que a humanidade volte a 
renascer sob a Sabedoria de 
Deus e Seu entendimento.

Que os corações possam 
sentir e reconhecer o 
chamado para que as portas 
da Graça e da Redenção 
mantenham-se abertas.

Sinta-se nas Mãos de Deus, 
apesar das dificuldades e das 
adversidades, porque o Amor 
de Deus e o de Seu Filho 
sempre triunfarão.

Em teu coração nobre está a 
verdade do que sempre foste 
e do que serás, porque a 
verdade do teu ser é espiritual 
e não humana.

A única coisa que Deus espera 
de ti é que tua vida esteja 
permeada pela transparência 
e pela verdade.

Não há coração endurecido 
que a oração verdadeira não 
possa despertar.

Para curar este mundo, 
orem. Para restaurar a 
espiritualidade humana, 
orem. Para reabrir as portas 
que os une a Deus, orem.

Para que suas almas, este 
planeta e todo o universo 
reencontrem a paz, orem, 
filhos, orem com o coração.

Os Mistérios de Deus são 
infinitos e mais ainda o é o Seu 
Amor. Nunca se esqueçam de 
quando Ele esteve na Terra, 
no Corpo e na Alma de Seu 
Filho.

Que a profunda Paz de Jesus 
esteja entre vocês, em vocês 
e especialmente nos lugares 
onde hoje se vivem as guerras 
e os conflitos.

Que a paz interior seja a 
coluna inquebrantável dos 
que promovem a paz e o bem 
no mundo.

Tem fé e persiste. Persiste 
pelo futuro divino e pela nova 
e renovada humanidade.

Que toda a tua consciência, 
alma e vida sejam hoje 
abençoadas, a fim de que se 
cumpra o que está escrito.

Que hoje nasça o Sol Universal 
no interior dos filhos de 
Deus, para que a escuridão 
seja dissipada em todos os 
rincões da consciência.

Vocês de nada mais 
necessitam, criaturas de 
Deus, porque têm Mãe, 
e a Mãe do Céu é o mais 
importante de suas vidas.

É tempo de definições, 
como também é tempo de 
Misericórdia.

Escuta a Voz de Deus em teu 
interior e ressurgirá, de dentro 
de ti, a pureza essencial.

Não há sofrimento que a 
oração constante não possa 
reparar. Não há ferida que 
a oração sincera não possa 
curar.

Não há espírito distante 
de Deus que a oração feita 
com o coração não faça se 
aproximar novamente de seu 
Pai Criador.

Para que recebam a Graça do 
perdão e da redenção, orem. 
Para resgatar o propósito de 
sua existência, orem. Para 
resgatar o sentido da vida 
sobre a Terra, orem.

Busca a pureza de teu 
coração, através do silêncio e 
da oração, para reparar este 
mundo de tantos pecados e 
ilusões.

Reza comigo por cada filho 
Meu, não importando sua 
condição ou miséria. Rezemos 
pelo despertar e pela paz.

Que a essência da Paz, que 
provém da Fonte Divina, 
penetre nos espaços de maior 
necessidade planetária.

Que a Luz do Coração de Deus 
atraia ao mundo o estado 
divino de Paz, e assim todas 
as trevas sejam dissipadas  
da Terra.

Que a paz do coração conceda 
a cura interna da alma e a 
cura do espírito.


