
  

Mensagem de 25 de julho de 2016 
 

"Queridos filhos! Olho para vocês e vejo 
que estão perdidos; e que vocês não tem 
oração e nem alegria nos corações. 
Retornem, filhinhos, à oração e coloquem 
Deus em primeiro lugar e não o homem. 
Não percam a esperança que lhes trago. 
Filhinhos, que este tempo seja para vocês 
uma busca diária por Deus no silêncio dos 
seus corações; rezem, rezem, rezem até 
que a oração se torne alegria para vocês. 
Obrigada por terem atendido ao meu 
chamado." 
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