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Durante a oração, observem 
para onde a mente os conduz 
e o que é mais importante 
para ela que o ato de orar.

Busquem saber, em suas 
vidas, em que ponto estão 
faltando com os Reinos  
da Natureza.

O seu grupo de trabalho 
deve ser um só, unido ao 
Propósito de Deus.

Perguntem-se: “O que é mais 
importante para mim: as 
distrações ou orar para reverter 
as situações do planeta?”.

Irradie a redenção, o amor, a 
fé e a paz aos seus irmãos que 
estão no mundo e que não 
conhecem o Poder de Deus.

Orem para que os jovens do 
mundo despertem para a 
vida superior.

Venho ao mundo para 
que conheçam realidades 
sublimes de existência que 
os conduzam a uma busca 
superior, à entrega da vida 
a um Propósito Maior: o 
Propósito de Deus.

Quando estiverem diante de 
um desejo que não os leva 
a um caminho evolutivo, 
perguntem-se: ”O que é mais 
importante para mim: isso? 
ou cumprir a Vontade de 
Deus?”.

Orem pelos que estão no 
último momento de suas 
vidas e que estão deixando 
este mundo, na ignorância, 
no abandono e na tristeza de  
suas almas.

Orem pelos Reinos da 
Natureza, para que os 
espíritos de cada espécie, 
que já estão tão cansados de 
sustentar o mundo, possam 
cumprir a sua missão  
até o final.

Todos juntos, vocês poderão 
conduzir a humanidade à 
transformação.

Revisem, queridos, no 
próprio interior, as suas 
prioridades, os seus desejos 
e as suas aspirações.

Orem hoje pelos que estão 
presos nas ilusões do 
mundo, os que têm tudo 
materialmente e, no entanto, 
estão vazios de Deus.

Orem, mas também sirvam. 
Doem o seu verbo, mas 
também suas mãos e o suor 
dos seus rostos.

Ser uma consciência orante 
é como remar contra uma 
grande corrente de inércia, 
distrações e busca pelo 
prazer e pela gratificação.

Deus os chama a recordar.

Perguntem-se, enquanto 
oram: “Por que estou 
orando?”. E se a mente lhes 
responder: ”Para que os 
outros me vejam orar”, então, 
digam-lhe: ”Bem, agora vou 
orar pelo planeta”.

Orem para que a humanidade 
compreenda que o maior 
tesouro é aquele que se 
encontra quando dão tudo 
de si por amor ao próximo 
e por amor aos Reinos  
da Natureza.

Peçam pelos Reinos, mas 
também cuidem dos que 
vocês têm ao lado e dos 
que chegam às suas vidas 
pedindo auxílio.

Sejam conscientes neste 
mundo que está cego.

Que suas próprias 
consciências, tocadas pela 
Presença dos Mensageiros 
Divinos, possam encontrar 
o caminho perdido para a  
sua origem.

Transformem-se com paz, 
com amor e com alegria, mas 
não deixem de dar cada dia 
um pequeno passo.

Vazios de si mesmos, vocês 
serão preenchidos pelo 
Espírito de Deus.

Sejam simples e alegres  
em tudo.

Vocês devem começar 
mudando os próprios 
interesses mais profundos.

Os que sabem ouvir e 
meditam nas palavras 
dos Mensageiros de Deus 
compreenderão que elas 
conformam um mesmo fio 
de luz, que tenta conduzir 
a humanidade a um único 
despertar.

Deem os passos que Deus 
espera de todos, pois não há 
mais tanto tempo.

Orem pelos pobres e famintos, 
para que compreendam 
a pobreza como uma 
oportunidade de encontrar a 
simplicidade.

Orem com o coração pela 
paz no planeta.

Orem pelos desequilíbrios 
do mundo, porque os ricos 
e fartos, em tudo, devem 
aprender que tudo lhes 
foi dado por Deus para 
que compartilhassem com  
o próximo.


