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O silêncio interior reforça 
o silêncio exterior, e isso 
cura o espírito, restaura a 
consciência e vivifica a alma 
que vive nesse silêncio.

Eu os chamo, queridos filhos, 
a intensificar sua oração 
interior para que todas 
as almas sejam possíveis 
portadoras da Graça e da 
Misericórdia de Deus.

Uma vez mais, convido 
todos os Meus filhos orantes 
a continuar acompanhando 
sua Mãe Celeste nesta única 
e extraordinária missão pela 
paz no mundo.

O silêncio não permite que 
se alimentem as palavras 
supérfluas, tampouco a 
distração. Isso faz que o 
próprio silêncio mantenha  
a consciência concentrada  
no Divino.

Queridos filhos, rezemos para 
que o amor seja o que reine 
em todos os corações para 
que a Verdade se mostre e as 
almas que o esperam possam 
redimir-se.

A Sagrada Família os convida 
a que, neste Natal, o Cristo 
Interior possa nascer em 
uma comunhão íntima com 
o Criador. Assim, a Terra será 
guiada à Luz que já perdeu.

Somente a Graça de Deus 
permite algumas coisas. 
Somente o amor sincero 
concebe e gera uma sagrada 
oportunidade para as almas.

Hoje lhes peço que acendam 
em seus corações o raio 
interior da neutralidade,  
para que tudo o que está 
dentro e fora de vocês 
seja purificado de forma 
harmoniosa e pacífica.

Desde o momento em que o 
sagrado silêncio atua, muitos 
costumes humanos começam 
a se perder, a tal ponto que 
a própria consciência já não 
deseja certas coisas.

Escuta a voz do Meu Coração 
pelos que não prestam 
atenção ao que digo, para que 
todas as consciências sejam 
merecedoras de maiores 
conhecimentos, além de suas 
limitações.

O Criador veio para despertar 
no coração humano a 
semelhança perfeita com o 
Seu Sacratíssimo e Bendito 
Coração, porque Sua Perfeição 
não poderia permanecer 
oculta em Seus filhos.

Enquanto as orações deste 
dia tocam profundamente o 
Coração de Deus, as nações 
do mundo também são 
preenchidas por princípios 
sublimes de redenção e de 
transfiguração.

Sou o Sagrado Cálice da 
humildade que viaja pelas 
nações, levando a todos  
os espíritos a preciosíssima 
experiência de Cristo  
na Terra.

Hoje encomendo todos ao 
Casto Coração, para que 
aprendam a amar a Vontade 
Divina de não ser nada, nem 
de querer nada para si.

Dentro de vocês, e na 
consciência do planeta já, 
começaram as contrações da 
purificação para um parto 
universal, em que o velho dará 
lugar ao novo homem.

Quando orarem com o 
coração, a desigualdade e 
a pobreza, que são criadas 
pelo homem da superfície, 
começarão a equilibrar-se, 
e tudo passará por uma 
intensa transformação.

Meu desejo é derramar toda 
a Misericórdia possível, a 
fim de ajudar e amparar as 
consciências que precisarão 
muito da Graça de Deus.

Sejam pacientes e não 
fechem seus corações, 
porque cada irmão, cada ser 
semelhante a vocês, também 
deve transcender sua 
própria condição humana.

A Virgem Maria,  
Bem-Aventurada entre todas 
as mulheres, foi proclamada 
Serva de Deus, Mãe de todas 
as criaturas, porque gestou 
em Seu ventre Aquele que 
representa tudo.

Através de cada alma orante, 
sua Mãe do Céu socorrerá e 
ajudará as consciências para 
que abandonem a ilusão e 
os abismos onde muitos se 
colocaram.

Neste dia, sua Mãe Celeste 
prepara o campo da 
consciência para fazer descer, 
misericordiosamente, os 
códigos da redenção e da 
reabilitação.

A chave da fé será 
fundamental nestes tempos, 
porque na fé todas as almas 
encontrarão a esperança. 
Vivam na fé, e a fé os guiará 
sempre. 

Queridos filhos, com a fé e 
a devoção dos corações que 
despertarem para o perdão 
do passado, sua Mãe Celeste 
intercederá em todas as 
causas que provocaram o erro 
e o rancor.

A Divindade espera chegar 
a tempo às consciências que 
necessitarão de ajuda para 
abandonar os aspectos que 
as atam à vida material e à 
sonolência das modernidades.

Quando o triunfo do Meu 
Imaculado Coração está 
perto, parece que tudo se 
precipita. O importante neste 
momento é terem a certeza 
de que, estando ao Meu lado, 
nada lhes passará.

O Santo Graal é um 
instrumento universal, 
cósmico e divino, capaz de 
despertar-nos para os códigos 
crísticos, para o Amor-
Sabedoria que surgiu da 
Fonte da qual tudo provém.

Neste dia, filhos Meus, 
sua Mãe Celeste faz este 
oferecimento a Deus como o 
símbolo de união das almas 
com Ele.

Quisera que os Meus filhos 
penetrassem no mistério da 
Divina Vontade, ingressando, 
por meio da oração e do 
serviço, nesse amplo campo 
da consciência.

Venho retirá-los da ilusão do 
mundo. Muitos estão cegos 
de coração, surdos de espírito 
e incapacitados de libertar 
a alma dos abismos do 
materialismo e da perdição.

A Fonte de todas as  
Graças, que provém de  
Meu Imaculado Coração, 
estará aberta para que, 
mediante seu canto, implorem 
pela redenção de uma 
humanidade adormecida.

Crê nessa Divina Face que é 
o Universo em sua infinidade 
de formas e expressões. Vens 
desse lugar e, algum dia, 
retornarás com a bagagem de 
uma experiência vivida.


