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Aos nossos leitores, queridos orantes!

A Mãe Divina nos tem pedido que estudemos suas mensagens. Ela, em Sua Sabedoria  
e Amor,revela-nos quão preciosas são essas ajudas para os tempos de hoje e deseja que  
seus filhos possam compreendê-las em maior profundidade. Nesse intento, buscamos no site 
www.divinamadre.org, que representa a Voz e Eco da Mãe Divina, como escutar essa Voz com 
mais clareza na mente e no coração. Para poder atendê-La, selecionamos uma mensagem  
e, parágrafo por parágrafo, fomos refletindo sobre Suas palavras. Assim, nesta edição  
compartilhamos essas reflexões, que não pretendem ser afirmações nem 
interpretações das palavras da Divina Mãe, mas apenas uma forma a mais 
de abrirmos os corações a Ela.
Na sequência elaboramos um exercício de sintonia com o Imaculado 
Coração de Maria, também atendendo ao pedido que Ela há séculos nos 
faz, com a promessa de que, “por fim, Meu Imaculado Coração triunfará”.
Sinais de Oração 15 traz ainda uma atualização importante:
A REDE DE ORAÇÃO TRANSFORMA-SE EM REDE LUZ!
No artigo A PULSEIRA DA PAZ, entre em contato com uma indicação
de Maria que se traduz em amoroso presente para estes tempos.
No final, na seção Índice de Sinais de Oração, apresentamos um guia
sobre o que está disponível em todas as edições.

Em união orante e fraterna, Rede Luz.
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Reflexões sobre a 
Mensagem de Maria 
de 1º de Setembro de 2012

Comemorando neste mês o aniversário de Minhas Aparições
No Brasil, hoje os convido a prepararem seus corações para
Minha visita anual na Colina das Aparições.”

O que significa preparar o coração? Acho que não alcançamos 
ainda esse significado plenamente, mas podemos tentar: que 
nosso coração esteja pacífico e que seja um cálice vazio,  

inteiramente ofertado somente a Ela, nas Aparições.
Interessante notar que algumas pessoas do Nordeste do país, dão à palavra VAZIO, 
também o significado de PURO.

“Será uma visita diferente das demais, porque vocês, Meus queridos filhos, neste 
ciclo final deverão dar o ‘sim’ ao Criador, para que Suas obras de paz possam seguir 
atuando através de Sua Serva Fiel, a Rainha da Paz.”

Neste ciclo final, para que Maria possa continuar com as obras de paz do Pai Criador 
aqui, Ela precisa que nós, Seus filhos, digamos: SIM, Senhor, como representantes 
da humanidade, como Seus filhos, invocamos e pedimos que a Sua paz se faça na 
Terra, por intercessão da Rainha da Paz.

“Meus filhos, por este motivo especial, para este mês chamo-os a renovarem seus 
grupos orantes, através do crescimento da fé no coração e pelo exercício semanal 
da oração.”

Tão pouco Ela nos pede!

“Por isso, queridos filhos, quero que cada grupo medite a respeito da entrega ao Meu 
Imaculado Coração. Eu os convido a refletirem sobre o que tem acontecido com 
cada grupo ao longo deste último ano, já que Meu Coração os visita mensalmente.”

Nossa Mãe nos pede uma reflexão, uma avaliação. O que temos feito
com tudo que Ela tem depositado em nós? Ela nos oferta Seu Imaculado Coração; e 
nós, temos nos entregado a esse Coração? Sabemos fazer isto? Vamos praticar?

“Queridos filhos,
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“Como Mãe do Senhor, chamo-os a fortalecerem-se como grupos orantes, mediante 
um voto sincero de orar pela paz e de convocar mais almas para que orem junto 
com vocês.”

Os votos sinceros, em obediência aos pedidos de Maria, fortalecem-nos como seres 
orantes. Também nos fortalecemos ao possibilitar que outros irmãos possam se 
integrar ao serviço da oração pela paz no planeta.

“Queridos filhos Meus, vocês devem renovar-se através do Espírito Santo. Por isso, 
a cada novo encontro de oração entre as almas, convido-os a sentirem e a pedir 
pela presença desse inesgotável Espírito de Amor e Sabedoria.
Meus pequenos, quando lhes falo de renovação nos grupos de oração, falo para que 
cada um dos orantes converta-se em uma chama viva do Espírito Santo.
Meus filhos, que seus grupos auxiliares de oração imitem a convivência de Maria de 
Nazaré junto aos apóstolos.”

Nesse trecho Maria nos instrui que é o Espírito Santo, Fonte inesgotável de Amor  
e de Sabedoria, que contundentemente pode renovar os grupos de oração,  
convertendo os orantes em chamas vivas do Espírito de Deus. Tal como aconteceu 
aos Apóstolos um dia, quando estavam reunidos com a Divina Intercessora.

“Dessa forma, o coração de seus grupos será Meu Imaculado Coração.”

Mais um ensinamento: os grupos têm um coração. E esse coração poderá ser
uno com o Imaculado Coração, se nos ofertamos como apóstolos de Maria.

“Abram as portas de suas moradas para a chegada de novas almas orantes.”

Com fé e com amor, sem resistências ao pedido da Mãe Divina, se abrirmos o
coração grupal para acolher novos irmãos, essas almas orantes serão atraídas.
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“Queridos filhos, digo-lhes com humildade que o grande raio de luz que Meu
Imaculado Coração e o Sagrado Coração de Cristo derramaram sobre todo o
Rio de Janeiro pôde ser visto manifestado em um grande arco-íris; este é o sinal da 
Misericórdia, em resposta a todos os Meus filhos que oram, os que oram a Deus.”

A Graça pode manifestar-se em formas belas e inusitadas, quando a oração do
coração se eleva aos Céus.

“Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!”

Que levemos para a eternidade de nossas vidas este exemplo de humildade que Ela 
sempre nos traz: a Divina Mãe nos agradece quando nos abrimos para receber Suas 
Bençãos!

“Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade.” 
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O IMACULADO 
CORAÇÃO DE MARIA

Desde sempre e reiteradas vezes, Maria nos fala de Seu Imaculado Coração e do 
Sagrado Coração de Jesus. E, nos dias de hoje, em Suas Aparições que são abertas 
a todos, temos tido a oportunidade de estarmos presentes e ouvir esse chamado: 
às vezes convida-nos a estar em seu Coração, às vezes parece nos indicar mais  
enfaticamente a necessidade de nos entregarmos aos Sagrados Corações, d’Ela e 
de Seu Filho. Assim, como esta revista se propõe a ouvir Nossa Mãe, elaboramos 
um exercício que nos une ao Seu Coração. E como a mente precisa entender para 
depois obedecer o que pede o coração, oferecemos uma breve pesquisa sobre o tema.

- O Imaculado Coração de Maria é um Caminho de Proteção e Guia para os nossos 
pequenos corações.

- O simbólico Coração de Maria aparece rodeado de rosas, que representam sua pureza 
perfeita. Também aparece atravessado pela profética espada, representando a dor 
vivida pelo sacrifício de Jesus e a dor pelas almas que ainda não se converteram.
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- Venerar o Imaculado Coração não significa reverenciar um coração físico, mas o 
Coração de Maria como fonte e fundamento de todas as virtudes, como símbolo de 
Seu amor a Deus e à Vontade Divina.

- Maria afirmou em Fátima, em 13 de junho de 1917, aos três pastorzinhos, que  
“Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao Meu Imaculado Coração”.  
Posteriormente à Lúcia, uma das pequenas videntes de Fátima, Nossa Senhora 
manifesta Seu Coração como “refúgio e caminho” que conduzirá a Deus, dizendo 
ainda que “o objetivo único desta devoção ao Meu Imaculado Coração, é a salvação 
das almas e a conquista da paz.”

- O Imaculado Coração Maternal de Maria intercede ao Pai, diante das orações que 
recebe.

MEDITEMOS

Citando o Evangelho, João Paulo II lembrou que Maria “guardava e meditava no 
Seu Coração tudo o que dizia respeito a Seu Divino Filho”. A exemplo de Maria,  
meditemos em nossos corações:
• Com Aquele Coração que guiou e sustentou Seu Filho, Jesus, em toda Sua vida
 na Terra.
• Com Aquele Coração que não deixou de amar a todos Seus filhos, demonstrado  
 isso no perdão aos que traíram e entregaram Jesus, crucificando-O.
• Com Aquele Coração que ficará entre nós até o final do resgate de todas as almas.
• Com o Coração protetor que traz o Espirito Santo de Deus.
• Com o Coração que nos reconcilia com Deus.
• Com o Coração que nos traz a Misericórdia Divina.
• Com o Coração que deve viver no interior de cada ser.
• Como o Coração que nos ensina, com o Coração que nos fortalece, com o  
 Coração que nos perdoa.
• Com esse Coração Imaculado, escolhido pelo Criador por não ter faltas, culpas ou  
 dívidas para com Deus, já que Maria foi concebida entre todas as criaturas por  
 uma graça Maior do Criador. Ela traz e representa Deus para nós.

CAMINHEMOS PARA O IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

Podemos pensar que o Imaculado Coração de Maria guarda dois corações em um
só, dois corações a pulsar em uníssono, afinados pelo mesmo amor a Deus e aos
homens. O Coração de Jesus bateu dentro do Coração de Maria, e, quem sabe, 

EXERCÍCIO
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como em um divino relógio, Ela ouviu o pulsar do Coração de Seu Filho e acertou  
o Seu Coração pelo d’Ele, no mesmo compasso. Vamos agora aspirar a fazer o  
mesmo, sincronizar os nossos corações com o d’Ela?

1. Sente-se de modo alinhado, mas confortável, para que o corpo não interfira com  
 incômodos. Trabalhe a calma em sua respiração, inspirando e exalando  
 suavemente por algumas vezes.

2. Volte toda a atenção para o seu coração, observando o seu pulsar.

3. Trabalhando com a imaginação criativa, imagine um grande Coração à sua  
 
 frente, exatamente como seria, para você, o Imaculado Coração de Maria.

4. Permaneça diante de Sua Luz, que brilha intensamente. 

5. Perceba que o Imaculado Coração acompanha os movimentos de seu coração,  
 a cada respiração. Ele pulsa conforme respiramos.

6. Imagine a Luz desse Coração envolvendo-o inteiramente.

7. Deixe o seu coração sentir o Amor que você é em essência.

8. Como pequeno filho da Divina Mãe, coloque-se dentro do coração d´Ela. 

9. Sinta-se plenificado, preenchido pelo Amor do Coração de Maria. Receba a Paz
 emanada pelo Imaculado Coração.

Permaneça ainda em silêncio pelo tempo que necessitar

FINALIZE REAFIRMANDO EM ORAÇÃO:

Imaculada Senhora da Paz,

Manifestação da Pureza Original,  

permite-nos ingressar em Teu Coração,  

Reino Sagrado do Amor e da Proteção.

Que Teu Manto de Luz nos guarde  

e transforme nossos pequenos seres  

em servos de Tua tarefa universal.

Nós te reverenciamos Mãe,  

Rainha da Paz,

Divina Concepção da Trindade.
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A Rede de Oração 
transforma-se em Rede-Luz
A Rede de Oração foi formada em 2008 e desde então vem se fortalecendo 
através da aprendizagem na arte de orar. Como orantes, vivemos diferentes 
experiências,provas e aprendizagens que, de alguma forma, fizeram com que  
nos aproximássemos mais de Deus. Assim pudemos colaborar para espargir paz  
e esperança nesta humanidade.

Todavia, com a crescente carência e sofrimento de irmãos de todos os Reinos e 
também como preparo para os dias que teremos pela frente, percebemos que agora 
é o momento de nos organizarmos de outra maneira: uma Rede-Luz. Seremos um 
grupo unificado de servidores, uma única Rede de colaboradores da Luz.

A Rede-Luz é expressão de grupos que trabalham para expressar a vida fraterna 
com simplicidade e humildade. Temos aprendido que cada ato fraterno contém em 
si a oração, o serviço, a cura, a instrução. Pudemos perceber que orar, servir,  
instruir e curar estão presentes em toda a ação pelo Bem, em todo ato de Amor.

Do ponto de vista prático, as atividades da Rede-Luz se  
diversificam em grupos de oração, grupos de estudo,  

grupos de serviço, trabalhos em creches, asilos e  
hospitais. O que nos está sendo pedido agora é atender 
as necessidades dos seres que necessitam de  
esperança e paz.

Do ponto de vista interno, as atividades da
Rede-Luz estão pautadas por Maria, através de Suas

Aparições e Mensagens Diárias. Portanto, a fonte de
oração, serviço, instrução e cura para realizarmos  

nosso trabalho provêm da união com Maria, por Maria, 
para Maria. Ao seguirmos Suas indicações com o coração

estaremos nos integrando aos Planos de Deus para esta
humanidade. A Rede-Luz é hoje um instrumento da Obra

regida pela Divina Mãe Universal. Por isso, estudar as
Mensagens Diárias de Maria é base para as ações da Rede-Luz.

Existem muitos grupos, localizados em diferentes cidades  
e países, que já atuam através da oração, do serviço e da  
instrução.

Caso queira participar desses trabalhos, escreva-nos.
Decidimos atualizar nosso endereço de e-mail para contato:
redeluz@fraterinternacional.org. Esse e-mail será nosso 
ponto de encontro para partilharmos necessidades, dúvidas, 
sugestões e informativos da Rede-Luz. Este novo endereço 
substitui o e-mail anterior: vidaorante@vidaorante.org 

MANTENHAMOS ACESA A REDE-LUZ.
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A Pulseira da Paz

Nossa Mãe, em uma instrução transmitida há algum tempo, observou a
necessidade da manifestação de um símbolo, um símbolo importante mas ao
mesmo tempo simples;

 um símbolo que representasse a unidade com a Sua Consciência;

 um símbolo que nos recordasse sempre que devemos estar em uma paz  
 plena e levar essa paz para todos;

 um símbolo de união com Ela, através da oração.

E esclareceu dizendo que gostaria de ver no pulso de todos os seus filhos orantes, uma 
pulseira com a seguinte inscrição: PAZ NA TERRA e que deveria portar  a cor magenta 
ou rosa-claro, sendo que os homens poderiam usar a cor marrom.

Assim nasceu a pulseira da paz. Cada um pode criar a sua e acolher mais esse pedido 
tão singelo de Maria.
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