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Sejam humildes e simples de 
coração e estarão no caminho 
correto. Não aspirem a mais 
nada que cumprir com o 
Plano de Deus e assim será.

Assim como abrimos as 
portas dos Céus e retiramos 
do abismo as almas que 
clamam por libertação, 
também vocês devem abrir 
essas portas com a pureza do 
seu coração.

Jamais percam a alegria de 
servir a Deus.

Sejam sinceros em sua entrega 
e verdadeiros em seu caminho. 
Arrependam-se de coração 
quando errarem, e não voltem 
a cometer os mesmos erros.

É necessário estar com o 
coração pacífico para saber 
discernir da melhor forma nas 
situações que se apresentem 
em suas vidas.

Guardem como um tesouro, 
como uma fortaleza, 
os momentos em que o 
Céu desceu à Terra, para 
demonstrar aos homens 
como deve ser este mundo.

Carregar a cruz que os leva à 
nova humanidade é encontrar 
a alegria no espírito humilde, 
e ainda que seja uma 
caminhada solitária e pouco 
compreendida, sigam nela.

Vocês deverão ser a alma 
dos Centros Marianos, a 
vida que anima e dá sentido 
à existência destes pontos de 
oração.

Deem mais importância 
às coisas de Deus que às 
próprias tarefas e ocupações; 
assim, enviarão ao Universo 
um sinal de que estão 
tentando amar o Plano  
de Deus.

Com o coração pacífico, 
poderão encontrar em seu 
próprio interior os recursos 
para superar uma prova 
espiritual.

Transmitam, nos tempos de 
caos, a paz que habita em seus 
corações, para aqueles de seus 
irmãos que jamais sentiram 
Deus em suas vidas.

Deus já depositou Suas 
Graças dentro de seus 
corações e as fortalece 
sempre que vocês oram com 
sinceridade.

Confio no potencial que 
vocês têm de transformar a 
si mesmos e a tudo, porque 
podem estar unidos em 
essência Àquele que tudo 
criou e que tem a potestade 
para tudo transformar.

Apenas o coração pacífico 
pode encontrar o manancial 
interior do Amor de Deus, e é 
ali que as verdadeiras virtudes 
são fomentadas.

Guardem como um tesouro  
os momentos em que o 
Espírito Santo se fundiu com 
vocês para mostrar-lhes que há 
uma essência divina dentro de 
cada ser.

Se a cada dia vocês 
abandonarem um pouco 
mais a si mesmos e as 
próprias aspirações, para 
poder servir a Deus e ser um 
instrumento Seu, o Plano do 
Altíssimo poderá cumprir-se.

Unam-se todos os dias à 
verdadeira essência do que 
vocês são.

Se hoje vocês se assustam e 
se irritam com os erros do 
próximo e perdem a paz ao 
ver as imperfeições alheias, 
não estarão aptos a suportar 
o que virá.

Que vocês possam ser 
um exemplo para toda a 
humanidade, assim como o 
foi o Filho de Deus.

Estejam sempre unidos, 
guardem no coração estes 
momentos nos quais 
estivemos entre os homens e, 
dessa forma, a sua fortaleza 
interior jamais ruirá.

Recordem-se de sua filiação 
com Deus e assumam, assim, 
a responsabilidade de fazer 
parte do Projeto que teve 
como resultado o Rei do 
Universo, Cristo Redentor.

Pacifiquem-se! Pacifiquem-se 
todo o tempo.

Cristo chegou ao mundo 
não somente para ser 
contemplado, mas também 
para ser imitado.

Chamo-os para que sejam 
pequenos mensageiros de 
Deus, aqueles que abrem 
as portas do Céu e liberam 
o mundo da escuridão que  
nele habita.

Neste tempo, vocês devem 
começar a ser portadores 
desta Presença Divina em seu 
próprio interior.

Sejam um pouco mais 
pacíficos em suas vidas e 
optem, antes, por estar em 
silêncio que a criar conflitos e 
se desgastar.

O esforço e o sacrifício 
forjam o crescimento do 
Cristo Vivo no interior de 
cada criatura.

Vocês estão ao lado de Sua 
Sagrada Família, rodeados 
e guiados pelos anjos e 
arcanjos. Agora, o Senhor não 
pode fazer outra coisa, senão 
esperar que vocês aceitem 
Sua oferta.

Sejam mais pacíficos  
também consigo mesmos 
e, assim, terão a paciência 
necessária para transitar nos 
tempos atuais.

Guardem em seus corações 
os momentos em que vocês 
estiveram com Deus.

Tomem a cruz que os levará a 
uma nova humanidade, cruz 
que não é o martírio do corpo, 
é a superação das tentações 
do mundo e a elevação da 
consciência.


