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Prefácio

Este livro é fruto do trabalho de um grupo de se-
res que, doados ao Plano Maior de resgate e reden-
ção do planeta, foram contatados pela Hierarquia 
Mainhdra, que transmitiu a totalidade das mensa-
gens e instruções aqui vertidas. 

Para melhor compreensão do leitor, coube-nos 
a tarefa de organizar, corrigir, desenhar e comentar 
alguns tópicos acerca de quem é Mainhdra, como 
Hierarquia responsável por um aspecto fundamen-
tal do resgate e da redenção de nossa civilização 
nestes tempos finais.

Chamamos de tempos finais o processo de purifi-
cação, transformação e redenção que nosso mundo 
e nossa civilização estão vivendo, como forma de 
dar um passo na evolução e de começar a viver um 
novo tempo com uma raça que experimente uma 
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nova ordem, baseada na harmonia, no equilíbrio, 

na vivência da ciência espiritual, no contato cons-

ciente e verdadeiro com outras civilizações no 

Cosmos e, acima de tudo, com profundo contato 

interno que torne nossa civilização partícipe do 

amor universal.

Falamos de redenção quando nos referimos ao 

processo que os seres vivem quando voltam a se co-

nectar com sua essência e aceitam Deus em seu in-

terior. Dessa forma, chegam à raiz de todos os seus 

males espirituais, mentais e físicos. Veem e compre-

endem seus erros e os aceitam, como forma de dis-

solver o desequilíbrio energético que eles mesmos 

geraram através da dor, do sofrimento, da não acei-

tação e da incompreensão. Ao aceitarem Deus em 

seu interior, são perdoados e reabilitados diante Dele 

e recolocados no mesmo lugar em que se encon-

travam antes de cometer esses erros. Dessa forma, 

podem seguir o caminho evolutivo, o caminho do 

amor verdadeiro.

Chamamos de purificação o processo que nosso 

planeta e nossa civilização começam a viver, através 

do qual todos seremos postos diante das situações 

(sentimentos, pensamentos e ações) que geramos 

para com nosso mundo e nossos semelhantes, cujas 
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causas terão efeitos correspondentes, que devere-

mos assumir, queiramos ou não.

E chamamos de transformação o processo que 

vive um núcleo de vida – que somos nós próprios 

– quando necessita inevitavelmente prosseguir, 

quando já não tem mais nada que aprender do ciclo 

em que está imerso. Assim como uma criança deve 

passar da escola primária à secundária para conti-

nuar sua formação, nosso planeta e nossa civiliza-

ção estão no ponto exato de dar o passo que nos 

levará a um novo ciclo, a uma nova era, estejamos 

ou não de acordo, uma vez que não podemos de-

ter nosso crescimento nem deter os acontecimen-

tos que terão lugar nessa transformação. Podemos 

nos unir inteligentemente a esse passo, vivê-lo em 

harmonia, mas com intensidade, de forma a apren-

dermos o máximo acerca de nós mesmos e desta 

etapa que a humanidade viverá pela primeira vez 

em toda a sua história.

8 8 8

Alguns anos atrás, quando iniciamos conscien-

temente nosso percurso pelo caminho da cura, co-

meçamos a ser acompanhados nesta tarefa por uma 

energia feminina, conhecida por todos nós como a 

Virgem Maria, Mãe de Jesus.

Prefácio
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Nessa época, sempre que trabalhávamos com um 
paciente, Ela se fazia presente, nos acompanhava e 
guiava, dando-nos elementos sobre os processos do 
paciente e indicações para seu tratamento. Por vezes, 
utilizava nosso canal para reverter situações energé-
ticas nesse paciente e começou a instruir-nos sobre o 
processo da oração curadora e redentora

Foi assim que começamos a transmitir aos pa-
cientes que nos chegavam a necessidade de orarem 
e de entrarem em contato com Ela, como forma de 
realizarem um processo de autocura, sem precisarem 
recorrer a intermediários. Assim, se transformariam 
em exemplos para outros seres que se encontrassem 
em condição semelhante.

Desta maneira começamos a estreitar o vínculo 
com Ela, que nos foi revelando qual era a sua tarefa 
como ser cósmico neste tempo e a importância de 
nos aprofundarmos na nova etapa que Ela estava 
vivendo. 

Revelou-nos o nome que Ela utiliza para esta nova 
etapa da sua atividade – Mainhdra – e algumas das 
tarefas que A unem a esta sua amada humanidade.

Atualmente, Mainhdra habita a sétima dimensão 
de consciência, conhecida como o Grande Reino 
Celeste que, ao longo das páginas deste livro, Ela 
nos explicará o que significa. Mainhdra é reconhe-



13

cida pelas Hierarquias Confederadas deste Universo 
Local como um aspecto da energia feminina que re-
presenta a Mãe do Mundo, consciência que, no âm-
bito planetário, é expressão da polaridade feminina 
de toda a criação.

Após sua encarnação como Maria, Mainhdra 
retirou-se do planeta para viver, em estrelas confe-
deradas, experiências que prepararam seu ser para 
a tarefa que realiza atualmente para o planeta, sua 
humanidade e todo este Universo Local.

Hoje, Mainhdra trabalha liderando um grupo 
de seres cósmicos femininos, canalizando a energia 
dos Espelhos do Cosmos e distribuindo-a por todo 
o planeta, onde quer que seja necessária. No final 
dos tempos, também estará a cargo de toda a rede 
de Espelhos da Rede do Tempo, rede formada por 
todos os Discos Solares dos Retiros Intraterrenos e 
dos Centros Planetários. Num futuro próximo, ao 
ativar-se em sua total expressão, essa rede permi-
tirá que nosso planeta ingresse no Real Tempo do 
Universo para viver sua nova etapa. 

Porém, há uma tarefa que ela realiza desde sem-
pre para a humanidade, e muito mais intensamente 
neste tempo: o resgate planetário.

Denominamos resgate a ação realizada pelas Hie-
rarquias cósmicas de alta evolução, que têm o pro-

Prefácio
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pósito de auxiliar a humanidade na elevação de sua 

consciência planetária a níveis onde não seja alcança-

da pelas forças involutivas do caos. Mainhdra, como 

consciência Mãe de todos nós, desempenha papel 

fundamental na Operação Resgate. Há séculos Ela 

vem promovendo esse resgate, oferecendo aos seres 

humanos sua intercessão e ajuda para que as almas 

possam superar o sofrimento e vazio interior.

Neste final dos tempos, quando o caos se apode-

ra das consciências, Ela nos diz:

A todos os Sóis na Terra, convoco a di-

fundir o espírito da oração transformadora. 

Este espírito deve ser irradiado pela Trinda-

de que nasce da Sagrada Fonte Celeste. 

Filhos, espero que este espírito nasça a 

partir da essência do coração e que, junto a 

Mim, o difundam com humildade. Iniciamos 

o resgate de mais corações e almas que ini-

ciarão sua própria reconversão. 

Ide! Ide rumo às criaturas que necessitam 

sentir e ver o verbo orante como sua firme 

fortaleza. Sigamos o caminho da transfor-

mação e preenchamos, com nossas orações, 

os lugares escuros nestes tempos. Chamemos 

a Luz de Cristo para que cada um seja aben-
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çoado e receba a Misericórdia, abrindo os ca-

minhos rumo à redenção. 

Chamo meus filhos que não oram, que não 

me esperam e que não me amam. Para isto, 

necessito de vós como luzes na oração, reu-

nidos em grupos de almas, que devem abrir 

os cofres da luz para as criaturas que estão 

fechadas a Mim e negadas a Cristo. Devemos 

comungar na unidade celeste para estes tem-

pos e superar os embates do inimigo. 

Quem me procurar, encontrará resgate.

Quem me chamar, receberá proteção.

Quem vigiar, será formado como Meu 

soldado orante e vigilante na luz celeste.

São tempos de resgate e devemos com-

preender que a oração ardente, nos grupos 

de almas, deve fortalecer-se na unidade das 

intenções e no amor às ideias. Serão um só, 

como meus filhos pródigos, que constroem os 

caminhos baseados na humildade e que abrem 

as portas celestes na oração sincera. 

A meus grupos de oração planetária, so-

licito fortaleza e firmeza. São momentos em 

que as mudanças se aproximam para gerar 

novos passos espirituais. É necessário difun-

Prefácio
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dir a consciência e o espírito da oração, na 
permanente conexão interna com Cristo.

Às almas vigilantes, peço vigiar constan-
temente os templos que, dia a dia, são cons-
truídos nos corações. Templos onde Cristo 
Samana, Rei do Universo, tem sua morada 
e encontra descanso e repouso nessas almas 
fortes e corações firmes que se apresentam a 
Ele para redimir-se. 

O caminho do serviço permite que nos 
aproximemos do espírito da oração ardente. 
Para isso, meus filhos, deveis arder em luz e 
acender mais chamas em oração. 

Unamos, numa só, as intenções de evoluir 
e permitamos que Cristo Redentor nos condu-
za para dentro de Seu refúgio e de Seu coração. 

Revelemos a comunhão com Cristo du-
rante os estados de oração, como um momen-
to de consagração espiritual e de elevação 
interna de nosso espírito a Deus Universal. 

Chamo a todos vós de sóis porque deveis 
irradiar, para a reconversão, a energia de Mi-
nha Imaculada Face e Imaculado Coração. 
Neste mundo, momento a momento, dia após 
dia, as luzes perdem seu brilho. São as almas 
que não me conhecem e que não me encon-
tram por padecerem de falta de orientação.



17

Acendamos os espíritos que necessitam 

de Mim e que, junto à Vontade Divina, devo 

resgatar prontamente. Todos, como meus sóis, 

devem unir-se à Divindade do Universo. 

Recordai que a oração tem direção e res-

posta nos espíritos simples. Por isso, devemos 

propagar a simplicidade da oração nos seres 

que não reconhecem e que não têm em seu inte-

rior Meu Imaculado Coração. Ajudai-me com 

a força da oração para que mais seres sejam 

resgatados, perdoados e redimidos. Para este 

mundo basta, apenas, orar e orar sem cessar. 

Como vossa Mãe Universal, Meu Coração 

repleto de flechas detém as ofensas que recebe 

vosso Amado Deus. Sem a Misericórdia, não 

somos seres resgatáveis, e é vosso compro-

misso, como humanidade, responder ao raio 

misericordioso que Cristo nos envia dia a dia. 

É momento de aliviardes o sofrimento daque-

les seres que vivem sem luz e que desapare-

cem na escuridão. 

É importante que cada ser da Rede Oran-

te de amor e luz transmita, na oração, a re-

forma planetária e o estabelecimento da luz 

para a Terra. 

Se estiverdes em Mim, estarei entre vós.

Prefácio
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Se abrirdes vosso coração, voltarão a 
converter-se em minhas crianças.

Se escutardes o clamor, construiremos um 
resgate mais amplo e próximo. 

Segui Comigo. Eu, Mainhdra, Rainha da 
Paz, vos guio. 

Que este livro seja uma luz no caminho para to-
dos os que buscam aproximar-se Dela para receber 
Seu amor, Sua proteção e Sua guiança.

Que seja, também, um instrumento para os que 
sintam em seu coração que devem se converter em 
Seus soldados, unindo-se assim à força poderosa de 
Sua tarefa de resgate.

Em Deus,  
Madre María Shimani de Montserrat. 
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Prólogo de Mainhdra
“Senda das Rosas rumo  

ao Grande Reino Celeste”.

Quando oramos, tornamo-nos seres que renas-

cem a cada instante. Impregnados pelo espírito do 

Grande Reino Celeste, podemos, em oração, sinto-

nizar com o estado dessa consciência espiritual.

Um reino não é constituído por um rei ou por 

um soberano. Ele está pleno do amor do Criador, 

que é Quem cria os espaços para o desenvolvimento 

das tarefas espirituais de serviço das Hierarquias.

O Grande Reino Celeste é a morada dos puros. 

Emerge como uma concentração de luz cósmica e 

universal que, em sua ação, é sustentada pelas cons-

ciências angélicas. É o espaço, na sétima dimensão, 

onde os seres, com diferentes tarefas, com amplos 

serviços evolutivos e com espírito confederado, es-
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tão na presença do mental cósmico, representado 
pelos Anjos Celestes.

Os Anjos Celestes são a perspectiva da obser-
vação infinita de Deus sobre todas as criaturas nos 
universos. Essas consciências angélicas são as pro-
tetoras dos passos na evolução grupal e individual 
das criaturas.

O Grande Reino Celeste é um impulso do co-
ração de Deus na sétima dimensão, que permite o 
correto despertar da consciência. Manifesta o esta-
do compassivo da energia do amor para com outros 
universos menores. O encontro com o universo do 
Grande Reino Celeste é o contato contínuo com os 
diferentes estados de oração, que se desenvolvem 
para sustentar e proteger os movimentos operativos 
universais das civilizações dos mundos.

É com o coração abnegado que se entra no 
Grande Reino Celeste, e é através da oração que se 
sintoniza com ele. Contatar o Grande Reino Celes-
te é permitir que desçam, em harmonia, as leis que 
regem o universo material. Através dos impulsos de 
luz das orações do Grande Reino Celeste, os fluidos 
dessas leis tornam-se mais flexíveis.

O Grande Reino Celeste ativa os seguintes esta-
dos de oração: 
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• Oração Meditativa: é o estado em que se medi-
ta pausadamente sobre o verbo da oração.

• Oração Contemplativa: é o estado de união da 
alma com a mônada nos planos sutis.

• Oração Cósmica e Universal: é o estado de ex-
pansão da luz em direção a todos os universos.

• Oração Libertadora, Redentora e Transmutadora: é 
o estado de reorganização das energias e a mu-
dança de certos princípios em união com a lei.

• Oração Celeste: é a união do universo mental 
com o universo material.

• Oração de Integração na Lei: é o estado que 
permite flexibilizar o movimento e o desen-
volvimento da lei quando se dá, por exemplo, 
a intercessão da energia da Piedade. A lei vive 
um princípio de flexibilidade diante dos espa-
ços, e sua repercussão nos universos se torna 
efetiva em um nível intermediário. A lei não se 
modifica, mas transcende seu campo de ação 
com a finalidade de aliviar os movimentos, 
quando o universo os considera como carma.

O Grande Reino Celeste é o movimento da ora-
ção cósmica dentro das criaturas que neste univer-
so participam de uma tarefa operativa de auxílio 
aos mundos. 

Prólogo de Mainhdra
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A oração universal para estes tempos represen-
ta uma ajuda diante dos acontecimentos mundiais. 
Assim, a sintonia com o Grande Reino Celeste re-
mete a outro estado de consciência e de percepção 
da oração contínua. 

As criaturas passam a ter o campo de consciência 
ampliado, porque sintonizam inconscientemente com 
outras leis superiores que não regem Merla, mas sim 
outros universos e mundos. É como antecipar o trans-
por dos portais do conhecimento universal rumo a ou-
tras etapas dos sistemas solares.

Toda oração deve ser um ato de consciência, de 
modo a abarcar mais níveis de sua ação dentro do 
universo de luz.

Agora é o momento de adentrar o Grande Reino 
Celeste. Caminhai em Minha direção. Abri vossos 
ouvidos, vosso olhar e vosso coração para refletir-
des sobre os códigos que depositei dentro das men-
sagens, como chaves para os orantes.

No Amor Cósmico, Mainhdra. 



Primeira Parte 
 
 

O Grande Reino Celeste

A sétima dimensão de consciência
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Convocação 
de Mainhdra

Agora, filhos meus, convoco-vos, na Graça, à 
Obra Divina, para apresentar a todos os orantes as 
mensagens que se manifestarão neste livro, intitula-
do: “Mensagens do Grande Reino Celeste”. 

Esta manifestação levará todos os orantes a se 
coligarem com Meu Espírito e Minha Consciência 
de Amor. As mensagens são frases diárias para os 
365 dias do ano e, em consequência, serão um im-
pulso de luz espiritual para Minhas pequenas cria-
turas que anseiam por uma Mãe Divina.

Todos vós, orantes e servos da luz do Grande 
Reino Celeste, entrai em Meu Reino para que Eu 
habite em vossas moradas. Entrai agora!
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O Grande Reino Celeste

O Grande Reino Celeste é a manifestação da sé-
tima dimensão de consciência. As Hierarquias Espi-
rituais que conduzem a humanidade enviam, de lá, 
impulsos de luz para a transformação desta raça e 
para o surgimento da próxima. 

O Grande Reino Celeste é a dimensão do amor- 
-sabedoria permanente e do movimento dos fluidos 
de luz que nascem de Emmanuel, Pai-Mãe Criador 
do Universo Mental. Este espaço, integrado à unida-
de do Cosmos, é um recinto de luz, onde a Vontade 
do Pai desce para que as necessidades dos universos 
sejam supridas. Os impulsos espirituais de resgate e 
salvação desenvolvem-se nesta dimensão, que com-
partilha sua ação com a oitava dimensão.

O Grande Reino Celeste é a dimensão que habita 
dentro da consciência da Mente Única e que mani-
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festa o cumprimento dos desígnios maiores. Neste 

espaço dimensional vivem-se as leis da harmonia e 

do movimento, que são as que permitem o fluir dos 

impulsos que fazem evoluir os universos e os espa-

ços de luz. 

Os suprauniversos, dimensões sutis de consciên-

cias angélicas, atuam na oitava dimensão, permitindo 

o despertar dos novos padrões de conduta nas civi-

lizações e nos mundos. Assim, as consciências angé-

licas cumprem a tarefa de guiar as etapas evolutivas 

que os seres desenvolvem, sendo guardiãs e proteto-

ras, e respeitando o livre-arbítrio das criaturas. 

O Grande Reino Celeste é a comunicação entre a 

sétima dimensão e os suprauniversos.
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Momento de Redenção: 
Mistério Infinito do 

Universo

Permitamos que Deus, com Sua Vontade Onipo-
tente e Criadora, sirva-Se de nós. Somos como ro-
sas em meio ao deserto que, na aridez da vida deste 
mundo, devem florescer e expressar, oportunamen-
te, o seu arquétipo. 

Devemos converter-nos e ser como flechas de 
amor crístico, enviadas das alturas rumo às essên-
cias que esperam recebê-las para sentir e consagrar 
o espírito a Cristo. 

Cada momento de entrega absoluta a Cristo repre-
senta a redenção de uma criatura irmã no Cosmos, 
onde os fulgores do Sol Maior penetram com seus có-
digos as consciências reabilitadas no amor. A reden-
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ção é um caminho que se manifesta através da oração; 
só basta experimentar o modo como o padrão de luz 
do Meu Amor Cósmico desce sobre as essências. 

Todas as criaturas, em sua evolução, recebem o 
momento de redenção. O mistério infinito do uni-
verso entrecruza as dimensões da luz, por onde des-
ce a lei universal sobre a criatura a ser redimida. É 
o momento em que as Hierarquias da Luz se detêm 
em suas tarefas para observar tão esperado momen-
to de amor e de reabilitação. 

A ciência do universo materializa as esferas de 
luz, que atuarão como consciências que transformam 
os códigos essenciais dos seres. A consciência redi-
mida é recebida no Templo Celeste, onde a presença 
do amor-sabedoria manifesta a interseção do seu raio 
universal com o coração dessa amada criatura. 

Nesse instante, as orações desenvolvem sua ação 
dentro das dimensões, porque o amor desse ser co-
meça a brotar junto ao fruto do seu Ser Superior. 
No interior do templo, há uma cerimônia de canto 
e louvor, porque uma alma se acendeu com o amor 
do Cosmos e voltou a prostrar sua face sobre o solo 
sagrado do Criador.

O Grande Pai Celeste o recebe com Suas mãos 
cheias de infinita piedade e o acolhe com seus bra-
ços no amor espiritual. Deus coloca a Sua Mente 
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sobre essa criatura, que começa a receber o bálsamo 
e o perfume do Seu aroma interior. O ser que foi 
redimido e agora é sagrado segura firme nas mãos 
de Cristo, que o ajuda a subir por novos degraus, 
limpos, sagrados e visíveis.

Até o final da ascensão, acende-se um espaço 
pleno de luz, paz e amor. A criatura consagrada en-
tra no coração de Deus, ajusta seus trajes à Vontade 
Divina e se abre como ser para o serviço eterno. O 
ser consagrado representa uma raça redimida, que 
brotou espiritualmente em consciência.

A criatura – a alma redimida – expande sua cons-
ciência a partir do momento em que Deus nela de-
posita Sua sagrada, Sua infinita benção. A criatura 
se aquieta e percebe o espaço no qual sua essência 
está imersa. Desde seus trajes, responde com refle-
xos às bondades do Seu Pai. 

Diante do trono de luz, a alma consagrada 
observa os olhos do Criador. Nas alturas, visualiza 
os movimentos de seus antigos mestres e protetores, 
os Arcanjos. Reconhece-os e, com reverência, saúda 
a Águia Azul de Luz que voa nas alturas, próxima 
ao trono de Deus. 

Surpresa por tão caloroso acolhimento, escuta, 
no silêncio, o pulsar de seu Ser Superior. Sabe que 
está perto e escuta, no pulsar, que sua essência se 

Momento de Redenção: Mistério Infinito do Universo
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funde com a essência superior. Entre arcanjos, anjos 
e a Águia Azul de Luz, observa, com humildade, o 
trono luminoso, e busca encontrar o olhar de Deus.

Uma consciência de Luz que, no universo, ex-
pressa Luz, Misericórdia, Graça e Piedade surge pe-
rante o trono. As palpitações do coração da alma 
consagrada intensificam-se. São os sinais que se 
captam por tanta luz manifestada. 

O próprio foco interior de luz une-se à dimen-
são divina, chegando a encontrar o olhar pelo qual a 
alma consagrada tanto anseia. Pretende apenas que 
o Pai Celeste a observe, mas, numa fração de segun-
do, o centro de seu ser se expande e a chama infini-
ta do Espírito de Deus acende-se espontaneamente. 
Não consegue detê-lo. Só, em silêncio, mantém-se 
imóvel diante do grande movimento cósmico. 

Uma lei universal se projeta em sua consciência, 
é a Lei de Causa e Efeito. Porém, uma voz interna 
ressoa: é o chamado do Pai que convoca seu peque-
no filho a vencer-se a si mesmo nas transformações 
e a servi-lo em prol dos espíritos que ainda não en-
contraram o Grande Pai Celeste. 

Sente, no coração, uma alegria interna. O solda-
do de Deus desce as escadas e recebe das mãos de 
Cristo as chaves que abrirão as portas para outras 
criaturas. Preenchido por um impulso revelador, 
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percorre o universo em busca da Fonte de onde ex-

trairá a essência da redenção para seus irmãos. 

Quando responde ao movimento divino de ser-

viço, encontra o primeiro portal. Este conduzirá o 

primeiro conjunto de seres à esfera da Piedade, para 

que sintam a bondade de Deus.

Encontra um segundo portal e o segundo conjunto 

de seres, orientando-os em direção ao portal da Graça, 

para que reconheçam o poder da Mente de Deus.

Por fim, encontra um último conjunto de seres 

que vieram de Merla. Orienta-os a um terceiro por-

tal, o portal da Misericórdia, para que a humani-

dade sinta o amor infinito do Pai Celeste. Parte da 

missão foi concluída. 

Agora, o soldado de Deus dirige-se a novos rumos 

indicados por Seu Pai. Para esses caminhos de cari-

dade e serviço abnegado, são-lhe entregues três per-

gaminhos escritos pelos Anciãos Maiores – que ele os 

deverá abrir antes de partir rumo a outras constela-

ções, em busca de seres para reabilitar. 

Lembra-se de levar os três pergaminhos numa 

singela bolsa, abrindo-os antes de partir, para que sua 

consciência compreenda a mensagem. São três cha-

ves para seu ser: Humildade, Amor e Unidade. 

Momento de Redenção: Mistério Infinito do Universo
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Ao sentir a vibração que ressoa em seu interior, 
o soldado compreende que, sem amor, nenhuma 
tarefa tem o valor da humildade e que, se o seu 
ser não expressa a unidade dentro do Cosmos, sua 
consciência se distancia de Deus. 

Assim, o soldado sente que, em suas ações, nun-
ca deve estar separado de Seu Pai, que lhe devol-
veu a vida. Por isso, o soldado medita: deve viver 
constantemente como uma alma em redenção e 
reabilitação, até que todo o seu ser e suas células 
transcendam a outro nível dos universos, até que 
toda a sua existência se converta no brilho de uma 
consciência-estrela. 



Segunda Parte 
 
 

Mensagens para 
todos os dias do ano

Para orar e vigiar Comigo 
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O Jardim das rosas

 1 Se te conduzires pelo caminho da Oração, re-
solverás os conflitos da Terra e nascerás como 
um novo instrumento.

 2 Em oração, se nos revelam os mistérios infini-
tos de nossa Fé.

 3 Em oração, estamos integrados ao espírito 
único do Cosmos.

 4 A única meta espiritual de uma alma orante é 
converter-se em instrumento de luz para seus 
irmãos.

 5 Quando vivemos a oração, tornamo-nos cha-
mas do Espírito Trino.

 6 Conscientes da realidade que nos rodeia, a ora-
ção meditativa abre portas para a compreensão 
das semelhanças divinas, permitindo que nos-
so ser desperte.

Janeiro
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 7 O espírito de um orante se concentra na contí-

nua aspiração ao sagrado.

 8 A oração misericordiosa é o raio que penetra os 

núcleos dos corações, transformando-os.

 9 Na união dos grupos orantes, as almas refletem 

para o Cosmos seu próprio brilho espiritual.

10 Se reconheceres a oração contemplativa que 

habita em teu ser, dirigirás teus passos rumo à 

única meta: a evolução.

11 Nas orações humildes, se nos revelam os cami-

nhos rumo ao infinito.

12 A Vontade de Deus é consagrar-te como um 

instrumento de oração viva.

13 Através da oração, vemos, nos movimentos da 

Terra, os resultados previstos pelo Grande Rei-

no Celeste.

14 Se comungamos com a oração, integramo-nos à 

transformação das essências do universo.

Janeiro
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15 Como uma alma orante no caminho, respon-

de, em oração, a quem te chama.

16 Sob o olhar de Deus, convocamo-nos como 

almas, em resposta à oração universal.

17 Sob a Vontade Maior, poderemos responder 

ao comando orante das criaturas angélicas 

celestes.

18 À luz da oração, descobriremos a mensagem 

de instrução que aguardamos.

19 Quando respondemos ao chamado de oração, 

tornamo-nos consciências mais íntegras aos 

pedidos celestes.

20 Converte-te em estandarte de oração. Os códi-

gos por ela refletidos são visíveis para os que a 

sintonizam.

21 Um ser espelho da oração torna-se, continua-

mente, um cristal da Graça que emite o Amor 

do Cosmos.

Janeiro
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22 Um espírito orante converte-se em sábia 

energia, esquecendo-se do que acontece a seu 

redor.

23 Uma oração luminosa unida à Minha Cons-

ciência transmite todos os desígnios que a 

Vontade Superior verte sobre suas criaturas.

24 Uma alma caridosa constrói constantemente, 

na oração, as pontes que levarão a humanida-

de rumo ao novo tempo.

25 Neste dia, tem presente apenas que Meu raio de 

Amor brota de dentro de teu espírito humilde.

26 Uma oração bondosa e caritativa cria espaços 

para perceber as necessidades dos espíritos.

27 Quem constrói uma ponte rumo à Minha 

Consciência cria os espaços para que a Graça 

desça.

28 Uma alma devota da oração é aquela que perce-

be as mensagens sagradas da luz divina.

Janeiro
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29 Uma alma vigilante utiliza como ferramenta 
uma oração protetora e a torna extensiva a 
seus irmãos.

30 Caminhando como um foco de luz, a oração 
abre portas para o sagrado.

31 Quando estamos unidos à Consciência Divina, 
a alma percebe as decisões e vontades do Pai 
Criador.

Janeiro
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Campanário Sagrado

 1 Nas aprendizagens diárias na oração se nos re-
velam os passos a serem dados na Fé.

 2 Ora sem demora.

 3 Num grupo de almas orantes a energia divina 
se faz visível nos corações.

 4 Ante as necessidades de paz na Terra, a oração 
afirmativa responde aos chamados superiores.

 5 Não dês atenção à escuridão, apenas ilumina-te 
com a tocha da oração.

 6 Vela apenas pelo que é mais sagrado para o co-
ração: conservar o impulso orante dentro da 
essência.

 7 Transmite, no verbo, a Criação da luz. Assim 
responderás ao chamado da luz planetária.

Fevereiro
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 8 Uma alma paciente descobre na oração as res-

postas corretas: as respostas do plano sagrado.

 9 Respira o vaivém do universo, pois ali habita o 

ar da oração contínua.

10 Aspira a tornar-te um instrumento de cura 

através da oração, unindo-te às necessidades 

divinas das almas pobres.

11 Gera luz em teu ser mediante a oração, para que 

no teu caminho ilumines teus irmãos.

12 Para ser digno das Graças Celestes, ora sem 

nada esperar.

13 Uma alma transformada é aquela que se vence, 

dia a dia, sob o poder da oração.

14 Criar luz é simples, mas é em oração que a 

mantemos no espírito.

15 Espera apenas receber o que a oração gera 

através de intenções sãs.

Fevereiro
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16 Respondemos como almas consagradas quando, 
ao orar, nos deixamos conduzir pelas aspirações.

17 Os chamados são instrumentos de Deus quan-
do, em oração, abrem portas para os que devem 
entrar e permanecer sob a Consciência Divina.

18 Um ser humilde está aberto ao comando dos 
anjos, que enviam impulsos orantes para o es-
pírito.

19 Fazemos parte do Universo Espiritual quando, 
com a oração, nosso ser se torna um ponto de 
luz no Cosmos.

20 Verbalizar as orações com sentido espiritual 
constrói a paz e o resgate.

21 Apesar das dificuldades terrenas, olha para o 
Alto e deixa-te invadir pela oração.

22 A alma que ora sem cansaço resgata muitas 
consciências.

23 Une-te ao espírito da oração iluminadora para 
que a Vontade Divina transforme a Terra.

Fevereiro



50

Mensagens do Grande Reino Celeste

24 Uma nova humanidade é regida pela oração 
permanente e pelo serviço contínuo.

25 Encontra na oração as bases para construir o 
Templo Sagrado.

26 Ao nos unirmos à oração sincera, somos con-
duzidos como almas para o Alto.

27 Um espírito de Deus é consequente e sábio em 
suas orações por este Planeta.

28 Concentra-te na meta orante para que todas as 
criaturas cruzem o portal rumo à Minha Sagra-
da Consciência. Eu os protegerei e abençoarei.

Fevereiro
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Espírito de Redenção

 1 Acima de todos os preceitos e conceitos da 
nossa existência e da tarefa por realizar, aspira 
a encontrar tudo através do espírito interno, e 
encontrarás a resposta.

 2 Numa oração laboriosa, entretecem-se os fios de 
luz que criam a grande rede para estes tempos.

 3 Acende-te como fogo ardente que, em oração, 
contempla o Eterno e o Divino.

 4 Nunca deixes de orar, para não atrair a inércia 
do espírito.

 5 O ser que trabalha em oração transcende o ata-
vismo dos corpos.

 6 Um espírito que se integra ao Universo pela 
oração recebe os novos códigos celestes.

 7 Uma eterna aspiração divina é converter-nos 
em espelhos da luz na Terra.

Março
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 8 Se Deus chama à tua porta interior, espera 

nascer de novo.

 9 Integra o movimento de luz da oração nos 

movimentos da Terra que necessita de cura.

10 Atende, a qualquer momento, aos impulsos de 

orar que tua alma capta.

11 Mantém-te sempre vigilante em oração, para 

poderes perceber os fluidos da luz cósmica.

12 Um raio de oração penetra os mundos e os 

momentos evolutivos quando uma alma res-

ponde a esse fluido.

13 Deixa para trás o que não cria oração. Se ne-

cessário, apaga com o instrumento da oração 

as consequências dos atos realizados pelos 

aspectos humanos. Permanece em Minha Paz.

14 Revela aos mais pequeninos o que Deus te 

revelou enquanto criança.

15 Somos representantes da oração quando, 

honestamente, o fazemos pela salvação de 

outros seres.

Março
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16 Sê como a água que flui pelas correntes dos 

rios. Como ser orante, faze fluir o que a Lei 

nos envia na luz.

17 Abre cada momento com oração, para poder 

captar a Vontade Divina.

18 Aspira a ser uma alma redimida. Com este pre-

ceito, compreenderás, através da oração, a im-

portância da transformação deste mundo.

19 Como soldados da oração, manifestai a essên-

cia solar que vos chega de Mim.

20 Procura ser apenas um recipiente vazio que, 

através da oração, enche-se constantemente da 

Luz Divina e que a irradia a todos os espaços.

21 Se, em oração, jejuas de palavras e pensamen-

tos, a essência de tua alma descobrirá a ori-

gem da Luz Eterna.

22 Cultiva um espírito humilde para que seja 

ofertado no serviço a teus irmãos.

23 Constrói, com a oração, a Graça, para que des-

çam novos universos.

Março
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24 Com o chamado da Graça Infinita, a oração se 

torna mais palpável, luminosa e harmoniosa. 

25 Uma ovelha de Cristo vive em constante oração. 

26 Sê como a luz das estrelas, que, incandescentes, 

brilham em oração a Deus.

27 Decidido a responder à Minha Consciência, 

em oração nunca te esqueças daqueles que não 

me escutaram. 

28 A oração contínua e honesta é uma ponte para 

o Criador.

29 A Graça Infinita desce quando um ou mais se 

servem dela, orando.

30 Uma alma de Cristo é a luz orante que nasce 

como ser a partir Dele e em conexão com Ele. 

31 Acende a luz da oração. A Terra precisa dela.

Março
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Chama flamejante 
 do Meu amor
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Chama flamejante do Meu amor

 1 Um núcleo orante é o reflexo da mensagem de 
Minha Consciência, se os seres se veem, dia a 
dia, transformados por Minha Luz Universal.

 2 Um soldado de Mainhdra sempre vigia e ajuda 
os outros. 

 3 Como essência, permite que a luz interna se 
revele na oração.

 4 Quando orares, mantém acesa a chama da paz 
dentro de teu ser.

 5 Ora pelos que não Me escutam, nem escutam 
a Deus.

 6 A alma pobre que necessita de Mim é a que se 
converteu em pobre à vista de todos. A eles 
quero amar.

 7 Quem vive da oração é parte do Infinito.

Abril
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 8 Quando orares, procura escutar a voz do Meu 

ser dentro do teu ser. 

 9 Uma alma de Deus aceita com reverência os 

chamados do ser interno, escutando a Vontade 

Divina.

10 Toda a Misericórdia que nos cabe receber desce 

do Universo no ato orante.

11 A lei da oração desenvolve seus potenciais 

dentro dos corações.

12 Na comunicação orante, nos conectamos com 

a essência do Universo, captando o Amor 

Universal. 

13 Se a caridade te chama, ora para que a Vontade 

Maior ancore dentro de ti.

14 A oração representa os caminhos que se abrem 

para outros seres.

15 Devemos reverenciar a piedade que desce na 

oração. 

Abril
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16 Os Espelhos do Cosmos refletem, nas almas 
orantes, comunicações com o Verbo Criador 
de Deus.

17 Se chamo o teu ser, une-te ao princípio do Meu 
Amor Universal.

18 Durante a oração, um ser em reconversão se 
torna um espírito sagrado.

19 Venera, a cada momento, a Luz Divina que 
desce à Terra.

20 Une-te à Fonte de Vida que a oração atrai con-
tinuamente do Universo.

21 A Vontade do Pai é ver seus filhos transforma-
dos pelo fogo do Seu Eterno Amor.

22 Na oração, Cristo conduz pela senda dos no-
vos caminhos sagrados.

23 Escuta, no silêncio, a voz do Meu Amor que 
conduz os movimentos.

24 Um ser que ora todo dia é como as flores que 
se abrem ao amanhecer.

Abril
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25 A humildade é percebida e vivida na renúncia 
às próprias motivações, transformando-as em 
oração para vontades divinas.

26 No serviço, encontramos o momento de trans-
mitir a outro ser o valor essencial da oração.

27 Os Espelhos da Graça, que provêm do Cosmos, 
acendem-se com a voz dos que oram e clamam 
por esta energia.

28 Nascemos como almas aos olhos do Divino 
quando oramos com intenções puras.

29 Caminha na oração que te transforma.

30 Penetra as dimensões com a força e a luz da 
oração.

Abril
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Unidade e Luz com o Universo Celeste

 1 Se oras pela Luz, acende o foco de tua cons-
ciência.

 2 Reverencia o Cosmos na oração.

 3 Junto às almas, participa do Grande Rebanho 
do Pastor Cósmico.

 4 Como uma estrela, imita seu eterno brilho.

 5 Ama teus irmãos assim como Deus tem pie-
dade de ti.

 6 O soldado orante se mantém na Misericórdia.

 7 Não às batalhas. Sim à Paz Universal!

 8 Oração é igual à sintonia do coração.

Maio
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 9 Se respondemos ao sagrado, respondemos à 
Luz Universal.

10 Convoca, na oração, a mente inferior para que 
ela participe do Grande Conclave.

11 Desperta, pela manhã, em oração. 

12 Se salvarmos todas as almas, o mundo se tor-
nará um Luzeiro Celeste. 

13 Escuta, no silêncio, a voz Onipotente que te 
chama. 

14 A caridade orante é o serviço austero do es-
pírito.

15 Retorna à origem pela ponte da oração.

16 Sê como as borboletas que, em seu voar, louvam 
a Deus em silêncio.

17 O silêncio é a meta espiritual de um orante. 

18 A voz de Deus é como a oração silenciosa: 
impregna os universos.

Maio
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19 Um filho de Minha Consciência é a expressão 

do Meu Amor Absoluto na Terra.

20 Somos redimidos pela oração contínua.

21 Encontra, em teu interior, a luz da oração.

22 Recorda, a cada momento, a Graça Infinita que 

vem da oração.

23 Um espírito que venera mantém seus olhos e 

sua voz submersos no oceano da oração.

24 Uma alma simples e sincera se encontra com a 

Luz Maior. 

25 Dignos filhos, dignos orantes, são os que 

ouvem o Criador.

26 Ora por este mundo e ainda mais pelos que 

desesperam.

27 Constrói teu templo interior com orações 

luminosas que clareiam os espaços.

Maio
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28 Ora sem esperar plenitude. Espera, sim, pela 
luz.

29 Transforma-te em um lago de luz que irradia, 
a partir de sua natureza, a Vontade de Deus. 

30 Através da oração, reconhece, no silêncio, a 
fortaleza interior. 

31 Enquanto orares, conduze-te como essência 
da grande mensagem do Cosmos, e captarás as 
sagradas luzes do Universo.

Maio
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Enquanto oramos...

 1 A piedade é o reflexo de uma alma em serviço 
a Deus.

 2 As bases que construímos na Vontade Maior 
elevam-se na oração.

 3 Mantém-te como as águias que, em silêncio, 
veneram o Criador.

 4 Nas alturas, somos abençoados. Enquanto 
oramos por causas menores, somos coroados. 

 5 Um espírito valente é um orante abnegado.

 6 A fé se fortalece na oração. 

 7 Os caminhos rumo à luz são diversos. Encon-
tramos todos quando oramos.

Junho
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 8 O vento emite sua força divina em louvor a 
Deus. A mente emite sua humildade na reden-
ção quando se ora.

 9 A essência é como uma consciência que aspira 
a fundir-se ao Criador.

10 Nas altas marés, tudo se vence na unidade 
orante com Deus. 

11 Respostas sagradas são ouvidas pelo orante 
de coração. Seus ouvidos internos abrem-se à 
Voz Maior.

12 Um espelho se mantém ativo com a oração de 
um grupo maior.

13 A alma piedosa é a alma que, em oração, vence 
a si mesma dia a dia.

14 Fazemos parte do pensamento único e das 
ideias sagradas quando as percebemos através 
da oração.

15 O espírito se reabilita com o verdadeiro amor, 
e a essência renasce em cada oração.

Junho
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16 Captamos as decisões divinas quando, em 
oração, dissipamos as decisões individuais.

17 Um exército orante é, na oração, um grupo de al-
mas decididas a responder ao chamado sagrado.

18 O caminho de Deus é o caminho diário de 
oração.

19 Apesar de tudo, busca sempre ser nada en-
quanto oras e laboras.

20 Orar é possível, mas semear manifesta-se na 
certeza da alma orante. 

21 A ciência de Deus significa, em palavras, o 
verbo orante do Único.

22 Como espíritos entramos no Templo Celeste 
em oração e descalços de nossos passados.

23 Caminha junto ao Pescador Crístico, que te 
conduz enquanto oras.

24 A Misericórdia Divina é a Graça sublime na 
alma interior.

Junho
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25 Lembra-te apenas de que somos resgatáveis se, 
em oração e consciência, somos os últimos da 
grande fila humana.

26 Ora, neste dia, pelos que sofrem e necessitam 
do Meu Ser.

27 Banha-te na Fonte Cósmica que tudo renova 
e transforma. 

28 Como consciência desperta em ti e em teus ir-
mãos as virtudes da oração.

29 Corresponde-te ser amado quando assumes 
ser esquecido.

30 Faze parte da nova ciência que desce do 
Cosmos.

Junho



Mensagens para o 
mês de julho

Ave do Sol
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Ave do Sol

 1 Elabora, com tuas mãos, o pão que, em oração, 
alimenta-nos o espírito.

 2 Um Samaritano leva a pastar as ovelhas que nas-
cem na oração. Instruído pelo Criador, sê um 
instrutor de teus irmãos. Esquece tuas metas.

 3 A Luz Divina torna-se visível na consciência 
redimida. 

 4 Aspira ao Alto, esquece o que está em baixo. 

 5 Sê como as aves: mantém-te em voo e oração 
nas alturas.

 6 Se decais, ora. Perdoa, na virtude do espírito, 
todas as causas.

 7 O perdão é consequência da mente trans-
formada.

Julho
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 8 Unidos a Meu Ser, nas orações, abriremos os 
portais para os que não são salvos. 

 9 Conduze-te segundo as Leis. Se oras, compre-
enderás o ritmo.

10 Se vigias na oração, despertas, no espírito, a 
chama de tua fé por todos aqueles que neces-
sitam do Criador.

11 Um polido instrumento nas mãos do carpin-
teiro é ungido no óleo da oração, para que 
tudo funcione.

12 Em consciência, ouve a lei do ritmo para reali-
zar os movimentos físicos.

13 Quando se ora, o fluido do Fogo Cósmico é 
captado pelo fluido do Fogo Divino, que sub-
jaz no interior.

14 Uma alma consagrada à oração é uma alma 
esquecida de si em suas ações e perdoada em 
suas intenções.

15 Quando oramos, devemos expressar a verdade 
do verbo com o pulso do coração.

Julho
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16 Recebe hoje, do Reino dos Anjos, o impulso 

para transcender os atavismos.

17 Se calas, escutas o Mestre Interior.

18 Um soldado espiritual é a consciência que se 

vence através de seus maiores instrutores: seus 

amados irmãos. 

19 Na oração, encontramos três chaves: Miseri-

córdia para a Terra, Reabilitação para o espíri-

to e Amor para os aflitos.

20 Se escutas o sino do Cosmos, é porque teu ser 

superior ora. 

21 Conquistados pelo Amor de Cristo, nós o irra-

diamos a outros com honestidade.

22 Alcança-se a humildade como quem cruza um 

abismo: com os passos na Fé Absoluta.

23 Acima de tudo, respeita os que guiam a mora-

da de teu espírito. Serão os que, em humilda-

de, abrirão a porta.

Julho
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24 Nos Conselhos dos Mundos Maiores, a oração 
é perpétua.

25 O resgate da luz do mundo e das almas é fruto 
da consciente firmeza na oração.

26 Sê como o oceano, um elemento que ora e 
louva a Deus no movimento harmonioso de 
suas ondas.

27 Com Cristo somos, sem Cristo dormimos.

28 Uma única luz cósmica desce quando nos 
compenetramos na força da oração.

29 Nas pegadas que o Mestre deixou na areia, se-
gue os passos para a redenção.

30 Quando esquecemos os fluidos terrestres de 
nossas ações, somos parte do fluido da luz.

31 Sintetiza, na oração, a luz de teu espírito.

Julho



Mensagens para o 
mês de agosto

Misericórdia Divina, 
 Paz na Terra...
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Misericórdia Divina, Paz na Terra...

 1 Escuta, Deus nos convoca. 

 2 Em gratidão, os mistérios da luz são revelados.

 3 Se Me encontras dentro de teu templo, respon-
de ao impulso de tua alma.

 4 Descobre, na oração, a missão do espírito úni-
co: redenção.

 5 Guia-te pela luz que se acende em teu ser. 
Fortalece-te na luz que é visível quando oras.

 6 Um servo do Plano Maior é hóspede humilde 
de seus irmãos.

 7 Uma alma em contato orante é espelho que re-
flete a Sabedoria Divina.

 8 Nas vontades terrenas, consequências terrenas. 
Na Vontade Divina, consequências celestes.

Agosto
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 9 Une-te ao poder da oração que conduz ao en-
contro do amor divino.

10 Um anjo de oração é um ser louvando as esfe-
ras maiores. 

11 Busca teu próprio anjo, que espera conhecer-te.

12 Unidos à Fonte do Cosmos, respondemos aos 
desígnios maiores.

13 Somente busca ser orante com humildade.

14 Uma Graça se concretiza na mente que a aceita.

15 Convoca a oração planetária para que, em teu 
silêncio, se reúnam as virtudes de tua alma.

16 Um raio de Meu Amor chega quando oras.

17 A salvação é meta universal. A redenção é uma 
meta da humanidade.

18 Representa os Espelhos do Cosmos, imitando-
-os como um espelho de luz interna que, na 
oração, reflete o Universo Maior.

Agosto
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19 Aguarda, apenas, ver os resultados internos de 
uma oração autêntica.

20 Sintonizando com a oração reflexiva, sintoni-
zamos com as dimensões sublimes da Graça.

21 Como servidores, respondemos consequente-
mente à Graça que se manifesta.

22 Quando oramos, encontramos, na consciên-
cia, aberturas para o Cosmos. Detemos os li-
mites do eu inferior.

23 Com alegria, acende o Fogo Divino. 

24 Um ser redimido é um ser tão amado por Deus 
quanto um ser não redimido.

25 Uma meta sagrada é a de nos convertermos em 
fontes de luz material para o Plano.

26 Com amor, transcendem-se barreiras e abrem- 
-se caminhos.

27 Une-te à Minha Fé Universal para ascender, 
em oração, ao infinito.

Agosto
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28 Responde ao Alto, estando em baixo.

29 A culpa é consequência de uma mente enclau-

surada. Ela se dissolve pelo potencial de teu 

espírito. Escuta-o!

30 Fazemos parte da árvore sagrada. Como raí-

zes, alimentemos de água a terra de nosso ser. 

Oremos pela força do espírito.

31 Chamo-te a orar pelos enfermos de espírito e 

pelos pobres de luz interna. Reunamos a luz 

sagrada do Universo.

 

Agosto



Mensagens para o 
mês de setembro

Consciências Sagradas e Mestres  
do Cosmos que vertem sua Luz
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Consciências Sagradas e Mestres do Cosmos que vertem sua Luz

 1 Somente nos preceitos da Luz encontramos a 
morada dos puros.

 2 Colhe da grande árvore divina o fruto da  
Misericórdia.

 3 Aspira a retornar como consciência ao Universo 
do qual provéns.

 4 Encontra em teu caminho espiritual o Grande 
Reino Celeste de teu interior.

 5 Ora pelos que necessito amar e redimir.

 6 Reunidos na mesa sagrada, comunguemos em 
contato com o Divino, transformando-nos.

 7 Na oração reflexiva, a consciência abre-se para 
as meditações celestes.

Setembro
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 8 O Plano é como nossa morada interna: avan-

ça segundo nossa sintonia e colabora em seu 

desenvolvimento e movimento. 

 9 Nas esferas celestes reina a morada dos justos. 

São consciências que, em oração, perdoam a 

cada passo dado.

10 Absorve a força da oração através das verbali-

zações corretas. Descobrirás chaves.

11 Caminha como a luz que necessitam os que 

vivem nos abismos.

12 Faze com que os seres resgatáveis retornem à 

morada de Meu Coração.

13 Respondem os céus: afirmam-se orações su-

blimes.

14 Voa nas alturas como a águia e retorna a teu 

Pai Celeste.

15 Nas montanhas, meditação intuitiva. Nas pla-

nícies, orações construtivas.

Setembro
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16 A lei é percebida no seu fluido pela força de 

nossa oração constante.

17 Uma alma celeste é a reconversão do espírito 

redimido que ora.

18 Alcança-se a reabilitação na medida de nossa 

gratidão e fé em Deus.

19 Uma alma torna-se resgatável, assim como é 

resgatável a essência de um planeta.

20 As pétalas abertas da alma que ora são uma 

flor de Deus.

21 Se retornares a Meu Coração, ascenderás mais 

rápido a teu Pai do que se o fizeres por outros 

caminhos frondosos.

22 A essência se acende na Luz que emerge do 

coração puro quando ora.

23 Ciência é o conhecimento da alma que ora, 

analisando as virtudes e potências das pala-

vras sagradas.

Setembro
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24 Entra no Grande Reino Celeste, Eu te aguardo.

25 Hoje, imita o fogo cósmico que se acende 

constantemente na Fonte Sagrada.

26 Preenche os corações tristes com as orações.

27 Uma pobre consciência bate à tua porta: é Cristo, 

naquele que aguarda o teu acolhimento.

28 A pomba da Trindade é a chama interna no 

espírito devoto.

29 Nas sendas pedregosas, esforços vitoriosos. 

Nos caminhos frondosos, estados gloriosos. 

30 Quando mantemos a aspiração no Alto, a pro-

va da vida é a transcendência constante dos 

trajes que levamos.

Setembro



Mensagens para o 
mês de outubro

Encontro de Amor
com Mainhdra
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Encontro de Amor com Mainhdra

 1 Somos chaves humildes que abrem portas para 
a multidão humana que busca o Criador.

 2 Abre a janela para o Universo da Irmandade.

 3 Um soldado obediente é um soldado com vir-
tude de espírito.

 4 A chama interna é o reflexo de nosso rosto 
diante de Deus.

 5 Dissipa-se a escuridão com a luz interna do ser 
orante.

 6 O salto para o Cosmos é possível nos degraus 
da voz que ora.

 7 Quando sintonizamos em oração: sonhos su-
blimes, templo aceso; sonhos amplos, serviço 
abnegado.

Outubro
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 8 Apresenta-te ao Universo como uma molécula 

de luz orante.

 9 Fogo interno unido a Deus: resultado sábio 

do grupo orante que reúne suas consciências 

para o Alto.

10 Aves que voam para Deus são os espíritos que 

flamejam entre as dimensões.

11 Tem certeza da força de tua fé.

12 Paz, Misericórdia, Ascensão, enquanto oras.

13 Graça Infinita aos seres internos decididos ao 

chamado.

14 Vem, entra em Meu Coração Puro.

15 Chega aos espelhos de luz que estão no Cos-

mos Interior.

16 Luz constante, espírito humilde e flamejante 

em Deus.

Outubro
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17 A força da oração é igual à constância da alma 
em ascensão.

18 Para o Universo somos luzes novas e redimidas.

19 Exércitos de luz orante, soldados conquista-
dos pelo Amor Divino. 

20 Conjunto de rosas: grupos de almas em oração.

21 Sê o aroma de Minha Consciência Sagrada.

22 No Todo, nada. No nada, a austeridade espi-
ritual.

23 Reconcilia-te com os desíginios maiores, ca-
minha pela senda da fé.

24 Tornamo-nos simples quando oramos, e nos 
tornamos luzes quando nos entregamos.

25 Aspira a converter-te em pó para teus trajes e 
em consciência para o Universo.

26 Unidos ao Alto, respondemos sabiamente ao 
baixo.

Outubro
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27 Coração abnegado: alma convertida.

28 Sê como os oceanos, plenos de Criação Celeste.

29 Surpreende teu espírito ao estar em sintonia 

com orações maiores.

30 Redime tua consciência. Perdoa as faltas.

31 Alma sagrada é a consciência restaurada pela 

ciência divina da oração.

Outubro
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mês de novembro

Orar e Curar
em Oração...
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Orar e Curar em Oração...

 1 Pelo espírito da Graça nos tornamos luzes de 
sua atuação na Terra. 

 2 Cristo é tua Graça no dia a dia.

 3 A chama do Espírito Trino acende o ser interior.

 4 Chamamos as essências que se consagram ao 
Infinito.

 5 Assume a tarefa de consagrar-te ao Eterno.

 6 No Universo: vida cósmica; na Terra: vida 
consagrada.

 7 Soldado sem armas: alma em redenção.

 8 Caminha na senda da Fé.

Novembro
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 9 Seremos luzes que se espargirão como cons-

ciências nos universos.

10 Em Cristo, minha fortaleza. Em Samana, mi-

nha vida eterna.

11 Alma viva: corpo orante.

12 Redenção para os doloridos que padecem por 

falta de amor.

13 Sim à Paz Universal e à Unidade Fraterna.

14 Comungamos como essências, e nascemos de 

novo para o Universo.

15 Recorda, em tuas orações, os prisioneiros de 

sua única verdade.

16 Sê a semente que dá frutos para outros cora-

ções.

17 Unidos à Irmandade da Luz nos tornamos se-

res disponíveis.

Novembro



103

Orar e Curar em Oração...

18 Escuta o chamado interno do Grande Sol 
transformador.

19 Uma oração sublime é um espírito que se en-
contra com Deus a cada momento.

20 Invoca, em tua alma, o raio de Minha Paz.

21 No mundo, Paz. Para a humanidade, Miseri-
córdia. 

22 Tem presente o valor do espírito.

23 Nasce para servir, morre para alcançar teus 
propósitos.

24 Num grupo orante reúne-se a essência do es-
pírito.

25 Chama à porta de tua alma que, faz tempo, 
busca sair e irradiar.

26 Em Meu Espírito encontras o reino do teu 
coração.

27 Como parte da Fonte, irradia tua luz interna.

Novembro
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28 Hoje, ora pelo reinado de Meu Amor Universal.

29 Torna-te como as flores, em eterna oferenda ao 
Universo.

30 Nasce de novo como essência, mônada e espí-
rito diante do Mestre. 

Novembro



Mensagens para o 
mês de dezembro

Novos Ciclos 
 da Fé...
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Novos Ciclos da Fé...

 1 Somos um em Deus, e exércitos de luz nos 
Universos. 

 2 Ora, na quietude de teu ser, para que Me es-
cutes.

 3 Não temas, estou contigo.

 4 Recolhe-te na morada de Minhas Asas.

 5 Une-te ao princípio dos Anjos Celestes: 
Louvor, Louvor, Louvor.

 6 Neste dia, consagra-te a Meu Coração.

 7 Acende a luz do Universo em todos os seres 
internos.

 8 Com reverência, entra no Templo de teu es-
pírito.

Dezembro
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 9 Pétalas de oração exalam aroma de rosas.

10 Nos jardins da luz, as almas orantes são a ex-
pressão das rosas.

11 No Grande Reino Celeste, escuta-se a voz de 
teu coração orante.

12 Estou em ti: tu Me sentes?

13 Renasce como alma, voa como espírito.

14 No Universo, Paz eterna; na Terra, Miseri-
córdia.

15 Na Terra, representa a Cristo, teu Redentor.

16 Em humildade, abrem-se as portas ao Grande 
Reino Celeste.

17 Escuta, em teu ser, a voz de luz que nasce de 
Meu Ser.

18 Reconhece, na vida evolutiva, as flores que 
deixei no caminho.

Dezembro
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19 Consciências serenas: almas orantes.

20 Sê compassivo com a urgência do outro.

21 Alma de Deus, chispa de Seu Espírito.

22 Na consciência sagrada, Meu manto te protege.

23 Revela ao mundo o amor que te irradiei. 

24 Crê em Deus, transforma-te em Seu instru-
mento.

25 Se dizes sim, respondes sim ao Universo.

26 Nas tentações, ora pela dissipação das mesmas 
nos demais.

27 Cala para nascer no silêncio interior.

28 Como Mãe, cubro de luz os corações do mundo.

29 Orante interno: chama flamejante da salvação 
para outras criaturas.

Dezembro
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30 Em momentos de caos, Paz para o coração, Luz 
para os espíritos, Amor para as consciências.

31 Com tua atitude na oração, restauras o cálice 
de luz que o Oleiro Maior construiu para ti. 

Dezembro
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Amadas essências de Meu Reino, 

prossigamos emitindo o verbo da oração miseri-
cordiosa. Minha consciência caminha pelas Esferas 
Celestes da Terra, consolando e resgatando os seres 
que precisam da salvação espiritual. 

Agora, como vossa Mãe da Misericórdia, alcan-
çamos o resgate de mais almas que permaneciam 
nas mãos do poder pessoal e no castigo de suas 
essências.

Um resgate é mais que uma mudança de estado 
espiritual, álmico ou divino. Da Lei da Graça deri-
vam muitas consequências que repercutirão em vá-
rias dimensões dessa mesma consciência. 

Agora vamos adentrar mais na Fonte. Convo-
quemos a Graça Infinita que nasce do ponto de Luz 
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do Coração de Deus: Deus bondoso, Deus justo, 
Deus Amor, Deus Perdão.

No caminho da Graça Infinita, é possível que si-
tuações internas e externas, como as que ocorrem 
neste mundo, possam ser conduzidas sob um novo 
e antigo padrão universal como a Graça. Para atrair 
a Graça, basta que haja almas firmes e corações ele-
vados a caminho dessa aspiração.

A sagrada filosofia da Graça é organizada pelos 
Filósofos Maiores que, da Fonte Única, projetam 
esta energia para mundos como os do Universo Lo-
cal. A Graça não é só imaterial; torna-se também vi-
sível no interior, e é percebida pelas almas orantes. 
Chamai as intenções divinas, o espírito desta Graça 
de Deus, bondoso e justo.

Quando em oferta nos conduzimos pelas orações, 
os métodos sagrados da oração repercutem em várias 
esferas de luz. As vontades da humanidade reunidas 
num único propósito, que é a Vontade Maior, permi-
tem romper as cadeias que submergem o consciente 
da própria humanidade.

A partir desse exercício, se nos dá a conhecer a 
Vontade Superior e, assim, poderemos compreender 
como ela atua na Terra. Pouco a pouco, sentindo a 
ação da Vontade Divina, nos tornamos dignos de re-
ceber a atuação de outras leis superiores sobre nos-
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sas vidas, para que, como essência, alma e mônada 

nos transformem. 

As leis superiores só podem atuar numa criatura 

aberta a recebê-las num mundo menor, numa galá-

xia ou em toda uma civilização. Da mesma forma, 

a Graça mantém no universo o mesmo campo de 

ação. Quando uma alma representa o movimento 

de uma civilização, compreendemos que essa cria-

tura é um foco de luz que, aberto, recebe e esparge 

a energia da Graça.

Com a Graça somos. 

Pela Graça seremos. 

Na Graça atuamos como nada e por nada. 

Da Graça nascemos, respiramos, vivemos e re-

nascemos para o princípio universal do Criador.

Ao conhecer o espírito da Graça, essência do 

próprio universo do qual viemos, ela se torna ins-

trumento de constante irradiação de bênçãos e gra-

ças. A Graça é como a cascata cósmica que desce das 

alturas em direção à Terra, em seu constante fluir. A 

água da Misericórdia chega, esparge-se e contata as 

flores, que são as essências que a acolhem e se con-

sagram em união ao Criador.

Reflexões
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Manifestemos, no dia de hoje, uma chama da 

Graça. Sejamos a irradiação da Graça e da gratidão 

por tudo o que o universo nos entrega, uma e outra 

vez, em nossas mãos. Na Graça, voltemos nossos 

olhos internos para o Alto e o Sagrado, retornando 

à nossa origem universal.
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Ciclo Cósmico 

Quantidade de tempo que vive um universo, uma 
galáxia, um planeta ou uma consciência, no qual inicia 
seu ciclo de aprendizagem, germina, floresce e dá seus 
frutos. Tão logo finalizado o ciclo, começa um novo, 
para voltar a experimentar novas aprendizagens. 

Discos Solares

Ferramentas cósmicas que guardam informa-
ção e que, ativadas através do som e da vibração 
de amor, convertem-se em portas dimensionais ou 
coordenadas de tempo e espaço. São projetadas 
para, neste final dos tempos, serem ativadas, todas 
ao mesmo tempo, e se transformarem numa porta 
dimensional pela qual o planeta ingresse no Real 
Tempo do Universo.
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Espelhos do Cosmos

Ferramentas cósmicas em que se armazena toda 
a informação de vida e evolução que a Mente Única 
tem disponível para este Universo Local.

Hierarquias Confederadas

Seres extraplanetários e intraterrenos que traba-
lham por e para o Plano Evolutivo de Amor, concebi-
do pelo Pai-Mãe Criador Universal, manifestação do 
aspecto mental de Deus dentro da Criação.

Merla

Nome do planeta Terra nos mundos confede-
rados. 

Real Tempo do Universo

Coordenada de tempo e espaço na qual vive 
e se desenvolve o resto do Universo que nos ro-
deia. O planeta Terra vive e se desenvolve no que 
se conhece como Tempo Alternativo, tempo que 
terminará quando concluir este ciclo de aprendi-
zagem. A partir de então, o planeta ingressará no 
Real Tempo do Universo, compartilhando com as 
demais civilizações e começando um novo ciclo.
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Rede do Tempo

Plano de trabalho cósmico que organiza vários 
Retiros Intraterrenos no continente americano, nos 
quais se encontram os Discos Solares. A Rede do 
Tempo permitirá, através de seu trabalho, que o pla-
neta ingresse no Real Tempo do Universo no final 
deste ciclo cósmico que vivemos. 

Retiros Intraterrenos e Centros Planetários

Espaços e lugares, dentro da quarta dimensão de 
nosso planeta, onde existem manifestações de cons-
ciências evoluídas, que se agrupam em recintos, 
colônias e/ou cidades, de onde assistem a humani-
dade no seu processo de aprendizagem. São grupos 
formados por seres remanescentes de processos de 
evolução de nossa civilização (lemurianos, atlantes, 
indígenas, santos etc.) e seres extraterrestres, que 
trabalham incansavelmente para orientar o desen-
volvimento da parcela da humanidade que se abre 
para ser orientada e assistida por consciências mais 
evoluídas.

Os Retiros Intraterrenos e os Centros Planetá-
rios distinguem-se, entre si, por serem responsáveis 
por algumas funções diferentes e por terem sido de-
senvolvidos em distintas etapas planetárias. 

Glossário
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Sétima dimensão de consciência

Estado de consciência que se atinge após experi-
mentar e aprender a essência do amor crístico uni-
versal e do serviço eterno a Deus.

Universo Local

Grupo de galáxias que fazem parte do mesmo 
processo de evolução e que se organizam para le-
var adiante o Plano Evolutivo de Amor do Pai-Mãe 
Criador.
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Oremos juntos  
pela Redenção

Minha Consciência de Amor se volta para o teu 
interior, e Eu farei com que a sintas dentro de teu ser, 
se agora abres para mim a porta de teu Espírito.
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Mensagens do Grande Reino Celeste

Oração Universal 
da Voz de Mainhdra

Um raio de Minha Consciência emite 

a voz da Paz para as nações.

A partir do nascimento do Amor Universal, 

todas as criaturas são envoltas 

no manto de meu Coração.

Todos os espíritos consagrados

reverenciam o Criador e,

reunidos junto aos Anjos Celestes,

louvam o princípio da Criação.

O mundo é transformado pelas orações vitoriosas, 

e a Misericórdia Divina

desce sobre todas as consciências.

A redenção do Mestre Maior,

Cristo Samana,

se projeta em Consciência

sobre cada coração humano.

Unidos à Mente Única,
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um ponto de luz de Sua Consciência

nasce nos corações,

que se tornam chamas vivas do Fogo Trino.

Os universos estão em comunhão com a Terra,

e os soldados da luz de Merla

surgem diante do Grande Reino Celeste.

Deus irradia Seu Amor e Sabedoria

aos que recebem a redenção,

princípio universal do Criador,

que se derrama sobre a humanidade.

Merla converte-se em um mundo confederado

e o nascimento da Nova Civilização

brilha, em Irmandade, ante a Paz Confederada.

Todos os mundos reverenciam a Terra,

e vive-se o poder da Misericórdia em cada interior.

Amém

Oração Universal da Voz de Mainhdra





“Agora abra seu coração para escutar a lei de  
Minha Paixão com pureza e abertura. Um 
verdadeiro coração alegre é aquele que se deixa 
guiar, porque assim superará as próprias ideias.  
Por isso, beba de Minhas Palavras como se elas 
fossem as últimas tábuas de salvação para sua vida. 
Porque assim estará unido a Mim.”

                                              Cristo Jesus
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María Shimani de 
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Mensagens do

grande reino Celeste

UMA TRANSMISSÃO DE IMPULSOS
ESPIRITUAIS DA MÃE UNIVERSAL

Agora, filhos meus, convoco-vos, na Graça, 
à Obra Divina, para apresentar a todos os orantes 
as mensagens que se manifestarão neste livro, 
intitulado: “Mensagens do Grande Reino Celeste”.

Esta manifestação levará todos os orantes a se 
coligarem com Meu Espírito e Minha Consciência 
de Amor. As mensagens são frases diárias para 
os 365 dias do ano e, em consequência, serão 
um impulso de luz espiritual para Minhas pequenas 
criaturas que anseiam por uma Mãe Divina.

Todos vós, orantes e servos da luz do Grande 
Reino Celeste, entrai em Meu Reino para que 
Eu habite em vossas moradas. Entrai agora!

ISBN 978-85-608-3510-2
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