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 “O Céu se regozija e a Terra se assombra quando digo: Ave Maria. A obscuridade se dissolve  e o inferno 
treme, quando digo: Ave Maria. Desaparece a tristeza e volta a alegria, quando digo: Ave Maria. A tepidez 
se dissipa e o coração se inflama de amor, quando digo: Ave Maria. Aumenta a devoção, acrescenta-se 
a esperança e se intensifica o consolo. O ânimo se renova e se reforça o empenho no Bem, quando digo, 
simples e humildemente: Ave Maria.”* O autor destas frases encontrou na Ave Maria a luz,a alegria, o 
amor, a ardente devoção, a esperança, o consolo, o animo e o bem. 
Assim, a oração quando feita com o coração, nos leva às dádivas do Coração de Nossa Senhora!

SINAIS 19 é uma oferta à prática da oração do coração, um estímulo a que aceitemos o convite de nossa 
Divina Mãe, reiterado tantas vezes: que oremos com Ela, nossa Mestra e Instrutora na arte da oração. 
Esta edição reúne orações que foram ensinadas  pela Mãe Divina em Suas mensagens e Aparições, po-
dendo transformar-se num prático caderno de orações, com índice em ordem alfabética e número de 
páginas, para que você localize facilmente a oração que procura.  Deste modo, oferecemos mais este 
instrumento de trabalho para todos aqueles que querem colaborar com o Projeto de Amor de Maria para 
esse Planeta.
Vamos orar com Maria? Ela conta com nossas orações.

Em fraterno amor,

Rede Luz.

Editorial

*Do livro “Imitação de Maria”, de Thomas van Kempes.
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ORANDO COM MARIA

Afirmação mariana

Eu creio
no poder transformador

da oração.
Confio no

Imaculado Coração de Maria.
Amém

Ato de consagração ao divino coração 
Da mãe celestial

Querida Mãe Celestial,
hoje me consagro a Teu Divino Coração

e te entrego meu pequeno coração
e minha paciente alma

para que, no Teu Glorioso Reino da Paz,
eu possa encontrar

forças para caminhar na vida,
amor para minha consciência,
entrega para minha doação,

perdão para o passado,
redenção para o que ainda devo transcender

e misericórdia para este mundo.
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Estou unido a Ti,
Misericordiosa Mãe,
nesta missão de Paz

para com minhas almas irmãs.
Estou perto de Teu Coração,

Divina Concepção da Trindade.
Que Tua Vontade invada minha alma,

para que reconheça o Chamado Divino.
Converte meu coração

em Tua Chama Sagrada de Paz
para que, nesta consagração,
eleve ao Céu minhas preces.
Em humildade e reverência,

te peço que me escutes,
Mãe da Paz,
para que Tu,

que nos fazes voltar a nascer como o amanhã;
Tu, que és a Ave Mensageira;

                        Tu, que invades nossos corações                             
com Teu Imaculado Amor;

nos ensines a viver na pureza,
na compaixão

e no amor absoluto,
que Teu Filho, o Redentor,

nos irradia por inteiro.
Bendita Tu és,

Ave do Sol;
semeia em cada alma a semente do perdão

para que, envoltos pelo Teu manto de maternidade,
Teus sublimes olhos de Paz e de Amor

iluminem o caminho de renúncia
que devemos percorrer.

Em Teu exemplo amoroso e prodigioso,
vemos surgir a humildade.

Em Tua Graça e em Tua Misericórdia,
vemos a manifestação do Amor de Deus.

Guarda em Teu Coração,
Sagrada Mãe do Amor,
todas as nossas falhas,

para que, no Retorno de Teu Filho,
possamos ver nascer o novo mundo.

Que o Espírito Santo que provém de Ti,
Mãe da Paz,

seja o escudo que nos proteja,
como a oração que nos ampare.

Amém.
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Inglês
Hail Mary

Hail Mary,
full of Grace,
the Lord is with you.
Blessed are you amongst women,
and blessed is the fruit of your womb,
Jesus.
Holy Mary, Mother of God,
pray for us, sinners,
now and at the hour of our death.
Amen.

Francês
Je vous salue Marie

Je vous salue, Marie
pleine de Grâces,
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles,
est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant, et à l’heure de notre mort.
Amen

Alemão
Ave Maria

Gegrüßet seist du, Maria,
voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gesegnet unter den Frauen,
und gesegnet ist die Frucht
deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bete für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen

Italiano:
Ave Maria

Ave, o Maria,
piena di Grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno,
Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi, peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen

Espanhol
Ave María

Dios te salve María,
llena eres de Gracia,
el Señor es contigo;
bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús.
Santa María, Madre de Dios
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén

português
Ave Maria

Ave Maria
Cheia de Graça
O Senhor é Convosco.
Bendita sois Vós,
Entre as mulheres e
Bendito é o fruto de Vosso Ventre,
Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus,
Rogai por nós, pecadores,
Agora e na hora de nossa morte,
Amém.

Ave Maria em seis idiomas
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Ato de consagração das crianças do mundo inteiro 
Ao imaculado coração de maria

Somos almas preciosas de Deus,
estrelas brilhantes do firmamento.

Somos almas que ressurgem
da Grande Fonte do Amor e da Unidade.

Viemos, como crianças,
à Terra com uma grande missão:

despertar a pureza em todos os homens,
para que logo acabem a guerra,

o desespero, a dor e o sofrimento.

Nó nos elevamos a Ti, Divina Mãe,
como pequenos corações humildes.

Que Teus Braços Misericordiosos nos acolham por inteiro,
para que estejamos em Teu Coração pela eternidade.

Somos as novas sementes da Terra futura.
Somos corações que acendem a paz e o bem para todos,

porque através de Teu Filho Amado
a humanidade viverá a Redenção.

Que nossa pureza nunca se dissipe.
Que o amor rebrote como uma nova flor.

Que como pequenos filhos de Teu Coração,
irradiemos ao mundo inteiro a Misericórdia de Deus.

Nós nos consagramos a Ti, Mãezinha do Céu.
Nós nos consagramos a Ti, Santa Virgem Universal.

Que Teus passos nos guiem.
Que Teu olhar nos proteja.
Que Teu amor nos ampare.

Que emane de nosso coração a sagrada unidade.
Que o mundo se cure

e a Paz de Teu Espírito se estabeleça
pelos séculos dos séculos.

Amém

AVE LUMINOSA

Ave Luminosa,
nossas vidas resplandecem
sob Tua Presença Universal.

Que o coração
de Tua Divina Misericórdia

nos alivie de toda dor
e nos resguarde de todo mal.

Mãe Divina,
sempre Tua Luz reinará.
Amém. Amém. Amém.
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Oração de consagração dos lares ao Imaculado Coração de Maria

Mãe querida,
abro as portas de meu ser

para consagrar meu coração a Teu Espírito Virginal.

Mãe poderosa,
recebo humildemente

a bênção eterna de Teu Coração.

Mãe Bem-aventurada, consagro meu lar
pelo Bem e pela Paz na Terra.

Mãe Amada,
eleva meu coração até o Reino de Deus,
porque unidos a Cristo, Nosso Senhor,

meu templo interior será a morada para o Criador.

Mãe Celestial,
que Tua Misericórdia nos conduza

e que Tua Luz nos cubra,
agora e sempre.

Amém.

Consagração à Mãe da Divina Misericórdia

Encontro-me suspenso
em Teus braços.

Mãe Divina,
Misericórdia.

Espero receber Teu sagrado raio de cura,
perdão e piedade.

Mãe Divina,
Misericórdia.

Somente busco a Ti para que me dês
Teu Amor e Tua Reconciliação.

Mãe Divina,
Misericórdia.

Escuto Tua Voz,
sou Teu soldado orante da luz.

Mãe Divina,
Misericórdia.

Mãe Divina, a Ti me consagro,
a Teu Coração, a Teu Amor, a Tua Luz,

a Tua Verdade, a Tua Cura.
Encontro em Ti, Mãe Divina,

o descanso de meu coração ardente.
Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia.

De Ti provém a Luz Universal,
Mãe Divina da Misericórdia.

Amém
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Oração de Consagração do Peregrino à Mãe Divina

Que meus pés sejam guiados
pela doce Voz da Mãe Celestial.
Que minha vida seja protegida
pela Vida da Mãe do Mundo.

Que Meus ouvidos escutem a cálida voz
dos anjos da Rainha do Céu.

Que meus olhos só vejam o Amor de Deus,
refletido no coração de cada irmão.

Que minha pequena alma,
participe da proclamação da Nova Humanidade.

Que meu caminho de confiança em Deus,
seja vigiado pelo Amor de Jesus Cristo.

Que todos, como essências,
anunciemos a vitória da Boa Nova no mundo.
Que nunca me canse de caminhar para Cristo.

Que nunca esqueça de resguardar a Esperança Eterna.
Que todos alcancem o Caminho definitivo de união com Deus.

Que como Peregrino,
sustente a tocha da Paz da Virgem Maria

e do Sagrado Coração Redentor de Cristo Jesus.
Amém.

Oração à Divina Senhora 

  Pela luz que derramou Teu Imaculado Coração
  que converteu os corações do mundo,

  Divina Senhora, roga por nós.
Amém

Oração à Imaculada Concepção

Ó Santa Mãe Celestial!
Ó Imaculada Concepção,

que abriste para o mundo
a Fonte da Água de Vida Curativa

que brota do abençoado Coração de Jesus,
dissipa todos os males que nos perturbam.

Abre nossos corações
através da Chama de Teu Imaculado Coração.

Perdoa nossas faltas
e livra-nos dos artifícios do inimigo.

Ó Santa Mãe do Universo,
fica conosco para que,

sob Teu Amor Universal,
possamos viver em Cristo,

Nosso Senhor, eternamente.
Amém
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Imaculada Senhora da Paz

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.
Reverenciamos-Te, Mãe,

Rainha da Paz,
Divina Concepção

da Trindade.
Amém

Oração da Mãe Cristal 

Pureza infinita de Deus,
chega a meu coração

mediante esta sincera e humilde oração.
Pureza infinita de Deus,

converte minha vida em devoção.
Pureza infinita de Deus,

que através do Imaculado Coração de Maria
minha alma se transforme

em pureza e amor.
Amém.

Mãe Divina, estamos Contigo

Por todos os que sofrem,
Mãe Divina, estamos Contigo.

Pelas almas que clamam,
Mãe Divina, estamos Contigo.

Pela Redenção Planetária,
Mãe Divina, estamos Contigo.

Maria, Maria, Maria,
cobre-nos com Teu Amor e Tua Paz.

Amém
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als würdige Kinder Gottes
im Glauben, im Licht,
im Frieden, im Schutz,
in der Heilung, in der Einheit,
in der Liebe, in der Vergebung,
in der Versöhnung, in der Barmherzigkeit,
in der Demut, in der Umwandlung
und in der Brüderlichkeit,
jetzt
und in dem Augenblick
unserer völligen und endgültigen Hingabe
an den Schöpfervater.
Amen

Português
Mãe Universal

Nós Te saudamos,
ó Mãe Universal.
Plena é Tua Graça,
a Unidade está em Ti.
Sagrada Energia Feminina,
gestas em Ti
a Nova Humanidade.
Ó Suprema Mãe Universal,
intercede por nós,
seres da superfície da Terra,
para que possamos consagrar-nos
como dignos filhos de Deus,
na fé, na luz,
na paz, na proteção,
na cura, na unidade,
no amor, no perdão,
na reconciliação, na caridade,
na humildade, na transmutação
e na fraternidade,
agora,
e no momento da nossa total
e definitiva entrega
ao Pai Criador.
Amém

Italiano
Madre Universale

Ti lodiamo,
o Madre Universale!
Piena è la Tua Grazia,
l´Unità è in Te.
Sacra Energia Femminile,
si genera in Te
la Nuova Umanità.
O Suprema Madre Universale,
intercedi per noi,
esseri della superficie della Terra,
affinché possiamo consacrarci
come degni figli di Dio,
nella fede, nella luce,
nella pace, nella protezione,
nella cura, nell´unità,
nell´amore, nel perdono,
nella riconciliazione, nella carità,
nell´umiltà, nella trasmutazione
e nella fraternità,
adesso,
e nel momento
del nostro totale e definitivo
abbandono al Padre Creatore.
Amen

Alemão
Weltenmutter

Wir preisen Dich,
o Weltenmutter.
Vollkommen ist Deine Gnade,
die Einheit ist in Dir.
Heilige Weibliche Energie,
Du trägst in Dir
die Neue Menschheit.
O höchste Weltenmutter,
tritt ein für uns
Wesen der Erdoberfläche,
damit wir geweiht werden können

Orando à Mãe Universal 
em seis idiomas
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as worthy children of God,
in faith, in light,
in peace, in protection,
in healing, in unity,
in love, in forgiveness,
in reconciliation, in charity,
in humility, in transmutation,
and in fraternity,
now,
and at the moment of our total
and final surrender
to the Creator Father.
Amen

Francês
Mère Universelle

Nous Te saluons,
ô Mère Universelle.
Pleine est Ta Grâce,
l’Unité est en Toi.
Énergie Féminine Sacrée,
Tu portes en Toi
la Nouvelle Humanité.
Ô Suprême Mère Universelle,
intercède pour nous,
êtres de la surface de la Terre,
afin que nous puissions nous consacrer
comme dignes fils de Dieu,
dans la foi, la lumière,
la paix, la protection,
la guérison, l’unité,
l’amour, le pardon,
la réconciliation, la charité,
l’humilité, la transmutation
et la fraternité,
maintenant,
et au moment de notre total
et définitif abandon
au Père Créateur.
Amen

Espanhol
Madre Universal

Te alabamos,
¡oh Madre Universal!
Plena es Tu Gracia,
la Unidad está en Ti.
Sagrada Energía Femenina,
gestas en Ti
la Nueva Humanidad.
¡Oh, Suprema Madre Universal!
intercede por nosotros,
seres de la superficie de la Tierra,
para que podamos consagrarnos
como dignos hijos de Dios,
en la fe, la luz,
la paz, la protección,
la cura, la unidad,
el amor, el perdón,
la reconciliación, la caridad,
la humildad, la transmutación
y en la fraternidad,
ahora,
y en el momento de nuestra total
y definitiva entrega
al Padre Creador.
Amén

Inglês
Universal Mother

We praise You
O Universal Mother.
Full is your Grace,
Unity is in You.
Sacred Feminine Energy,
You gestate within yourself
the New Humanity.
O Supreme Universal Mother,
intercede for us,
beings from the surface of the Earth,
that we may consecrate ourselves
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Maria, minha Mãe

Maria, minha Mãe,
dá-me um coração simples,

para que não o consumam as tristezas,
um coração terno para a compaixão,

um coração fiel e generoso,
para que não esqueça nenhum bem,
nem guarde rancor por algum mal.

Dá-me um coração grande e indomável,
que nenhuma ingratidão feche
e nenhuma indiferença canse.

Porque a medida do Amor
é Amar sem medida.

Amém

Orações extraídas de  
Mensagens da Mãe Divina
“E quando caírem em falta com Deus, só repitam em seus corações”:

Meu Senhor,
Meu Deus,

Pai do Universo Celestial!
Redime meu coração e purifica minha vida,

para que, absolvido por Teu Perdão,eu reconheça que Teu Amor protege-nos
e Tua Misericordiosa Paz

reconcilia-nos com a Luz de Teu Glorificado Filho.
Amém.

(Mensagem de 2.4.2012)

“Para reparar o coração de cada criança, vocês devem repetir”:

Ó meu Jesus!
Ó Cristo meu!

Repara cada coração
na Fonte de Tua Misericórdia.

Amém

(Aparição de 30.8.12, no Núcleo Crer-Sendo)
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Pedido de Misericórdia

Misericórdia
para os que ainda não

se redimiram.
Misericórdia

para os que não vivem
em paz.

Misericórdia
para os que ainda dormem.

Misericórdia
para todos os Reinos,

que também são Meus filhos.
Misericórdia

para os que ainda não
se abriram.

Misericórdia para o mundo inteiro.
Mãe Sagrada,

estabelece Tua Porta de Paz.
Amém.

Pequenas Preces

Salve, Mãe do Mundo,
doçura e esperança eterna.

Mãe do Céu,
bendize a Terra.

Que o raio da Luz
ilumine os corações,
ilumine os homens,
limpe suas lágrimas

e reconverta
suas penosas vidas.

Que a vida das almas
seja eterna.

Salve, salve, salve.
Amém

************

Mãe Divina, bendita Tu és
entre todas as criaturas,

porque foste concebida por
uma Graça Maior.

Amém

************
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Glória nas Alturas
e Amor para as criaturas.

Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo.

Amém

************

Salve, Mãe do Mundo,
Guardiã do Amor!

Tua Luz em cada coração.
Amém

************

Que o Arcanjo Miguel,
por amor à Lei,

corte com Sua Espada
o assédio

aos corações impuros.
Amém

************

Salve, salve, salve, Senhor!
Tua Mente em cada coração.

Amém

************

Mãe Divina,
Fonte Espiritual de Vida,

somos gratos por quanto nos dás.

************
Rainha da Paz

Em nome da Rainha da Paz,
comprometo-me a ser fiel

a Seu Coração e a Sua Oração.
Amém.

Senhora das Graças

Senhora das Graças,
Espírito da Paz,

brota como chama em nossos corações.
Amém.
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A Oração Mediadora

Exercícios Espirituais

Durante a Aparição, a Mãe Divina pediu que os presentes orassem pelas almas do 
purgatório e pelas almas da humanidade, para que pudesse realizar uma intervenção 
do Alto até a Terra, do universo para o planeta.
Para isso, pediu que todos se colocassem de pé e disse:
Hoje venho ensinar-lhes a Oração Mediadora, para dialogarem com Deus verda-
deiramente.
Agora, queridos filhos, peço-lhes que sintam o pulsar de seus corações, que per-
cebam a Luz que Meu Coração está irradiando a seus corações; olhem sem medo.
Sintam a presença de Deus em seu interior. Vejam o fio de luz que daí emerge.
Para onde se dirige esse fio de luz?
Até onde vai e com quem se encontra?
Dirijam esse fio de luz até o Alto. Contem com a intervenção de Meu Imaculado 
Coração.
Digam a Deus, neste momento, o que vocês mais esperam.
Permitam que Meus raios cheguem dentro de seus corações. Entrem, neste  
momento, no universo de Minha Paz.
Unam este Centro Mariano com os Centros de Medjugorje, Fátima e Lourdes.
Vejam agora como Eu estou em todos os lugares. Estou aqui com vocês e também 
com Meus filhos desta humanidade. Meu Coração contempla todas as realidades 
deste mundo.
Entrem em Meu Coração Onipresente. Contemplem a Deus como algo verdadeiro 
em suas vidas.
Sintam como Minha Paz está intervindo por vocês. Esvaziem seus corações de 
todo o passado. Deixem que Minha Luz os preencha completamente.
Sigam passo a passo este exercício de Meu Imaculado Coração. Esvaziem suas 
mentes.
Entreguem seus pensamentos a Meu Coração. Permitam neste momento que suas 
almas se aproximem, para começarem a orar como mediadores da Paz.
Este será um exercício importante para o final dos tempos; um ensinamento que 
poderá ser transmitido aos que sofrem. Agora, queridos filhos, contemplem os anjos 
que Me acompanham. Não tentem vê-los, mas senti-los. Sintam sua paz e sua  
pureza. Sintam Deus presente nesses anjos.
Contemplem Comigo: o Universo aproxima-se da Terra; os Céus estão presentes 
neste momento.
Agora estão dentro de Meu Reino. Não saiam d’Ele. Permaneçam na quietude de 
Meu Espírito.
Abram sua essência interior para este momento. Busquem a pureza que Deus 
semeou quando foram criados, porque assim se encontrarão com Minha Pureza.
Agora, renovados em espírito e perdoados pela intervenção do Espírito Santo, 
orem unidos a Meu Coração Maternal:

Pela Luz que derramou Teu Imaculado Coração,
      que converteu os corações do mundo,

      Divina Senhora roga por nós.
      Amém
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AS BEM-AVENTURANÇAS  
DA VIRGEM MARIA

No dia 17 de novembro de 2012, a Mãe Divina nos ditou Suas Bem-aventuranças 
Celestiais, para que as contemplemos e as guardemos como a aspiração de Seu 
Coração de Mãe para toda a humanidade.

Primeira Bem-aventurança:
“Serem pacificadores na Terra, como os anjos o são nos Céus”.

Segunda Bem-aventurança:
“Viverem e propagarem o Reino da Paz a partir do coração”.

Terceira Bem-aventurança:
“Através da oração, deixarem-se invadir pela Fonte do Espírito Santo”.

Quarta Bem-aventurança:
“Elevarem os braços para Cristo Jesus, por meio do Materno Coração de Maria”.

Quinta Bem-aventurança:
“Através dos grupos de oração, difundirem a expressão dos novos rebanhos de 
Cristo”.

Sexta Bem-aventurança:
“Amarem o inimigo mediante a oração, para que assim a Paz seja alcançada por 
toda a humanidade”.

Sétima Bem-aventurança:
“Permitirem que a alma brote como um manancial de Vida Eterna”
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Mensagens do Reino Celeste – novembro
Perdão e Misericórdia
Perdoados sejam...
Número 5
Mensagens do Reino Celeste – dezembro
Orando pela Redenção
Viver o milagre da Vida
Número 6
Mensagens do Reino Celeste – janeiro
A oração e os centros de Amor
Palavras da Mãe Divina
Número 7
Mensagens do Reino Celeste – fevereiro
Aparição da Mãe Divina (mensagem de
 uma Aparição)
Um depoimento
Um diálogo com Maria
Número 8
Mensagens do Reino Celeste – março
Uma reportagem - Mensageira da Paz
Tem que dar certo
Vigília na véspera das Aparições
Como obter orândios
Oração
Número 9
Mensagens do Reino Celeste – abril
5 modalidades de Oração
Orações
Pedido de Misericórdia
Número 10
Mensagens do Reino Celeste – maio
Maria: Quem é Ela?
Experiências de Peregrinos
Oração: Ato de Consagração

Número 11
Mensagens do Reino Celeste – junho
Os Mistérios da Contemplação (Rosário)
Oração Ave-Maria
Número 12
Mensagens do Reino Celeste – julho
As Aparições de Maria e Sua Tarefa
Universal (Luján e Aparecida)
O escapulário da Paz
Informativo
Número 13
As Aparições de Maria e Sua Tarefa
Universal (Lourdes, Fátima, Medjugorje)
Um grupo que ora
Mensagem de Maria (Aparição de maio)
Número14
As Aparições de Maria e Sua Tarefa
Universal (Guadalupe e Coromoto)
Um apelo aos nossos corações
Índice das revistas SINAIS DE ORAÇÃO
Número 15
Mensagem Diária de Maria - Reflexões 
Imaculado Coração de Maria – Exercício: 
contemplação e oração
A Rede de Oração transforma-se em Rede 
Luz
A Pulseira da Paz
Índice atualizado de Sinais de Oração
Número 16
Jejum pela Paz
Sacratíssimo Coração de Jesus
Reconhecer a Deus em todas as Criaturas 
Índice atualizado de Sinais de Oração
Número 17
Castíssimo Coração de São José
Sagrada Família
Os Três Sagrados Corações
Reinos da Criação
Índice atualizado de Sinais de Oração
Número 18
Rede-Luz, um caminho da alma
A Rede-Luz dentro de nós
A Rede-Luz dentro dos Grupos
Um desafio que nos transforma
A Rede-Luz na prática
Índice atualizado de Sinais de Oração
Número 19
Vide página 1 desta edição
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 “O Céu se regozija e a Terra se assombra quando digo: Ave Maria. A obscuridade se dissolve  e o inferno 
treme, quando digo: Ave Maria. Desaparece a tristeza e volta a alegria, quando digo: Ave Maria. A tepidez 
se dissipa e o coração se inflama de amor, quando digo: Ave Maria. Aumenta a devoção, acrescenta-se 
a esperança e se intensifica o consolo. O ânimo se renova e se reforça o empenho no Bem, quando digo, 
simples e humildemente: Ave Maria.”* O autor destas frases encontrou na Ave Maria a luz,a alegria, o 
amor, a ardente devoção, a esperança, o consolo, o animo e o bem. 
Assim, a oração quando feita com o coração, nos leva às dádivas do Coração de Nossa Senhora!

SINAIS 19 é uma oferta à prática da oração do coração, um estímulo a que aceitemos o convite de nossa 
Divina Mãe, reiterado tantas vezes: que oremos com Ela, nossa Mestra e Instrutora na arte da oração. 
Esta edição reúne orações que foram ensinadas  pela Mãe Divina em Suas mensagens e Aparições, po-
dendo transformar-se num prático caderno de orações, com índice em ordem alfabética e número de 
páginas, para que você localize facilmente a oração que procura.  Deste modo, oferecemos mais este 
instrumento de trabalho para todos aqueles que querem colaborar com o Projeto de Amor de Maria para 
esse Planeta.
Vamos orar com Maria? Ela conta com nossas orações.

Em fraterno amor,

Rede Luz.

Editorial

*Do livro “Imitação de Maria”, de Thomas van Kempes.


