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Ata espiritual de fundação da Comunidade-Luz “Flor de Lys”

Queridos filhos:

Aos dezenove dias do mês de julho de 2016, no ano do Senhor da Misericórdia,  sua Mãe

e Advogada faz a primeira fundação espiritual e institucional da esperada Comunidade-Luz

de Lys, "Flor de Lys".

Neste  sagrado dia,  Deus Todo-Poderoso deposita  o  Seu Amor,  Sua Piedade e  Misericórdia

para que esse sagrado projeto, que trabalhará através da oração pelas almas de toda a Europa,

tenha o seu esperado despertar.

Neste caminho que está sendo construído a partir deste dia, a Divindade derrama os Seus Dons

para  que,  na consciência  dos  que integram este  projeto,  floresçam os  princípios  do Centro

Sagrado de Lys na superfície.

É assim que a sua Mãe Santíssima declara que, neste lugar onde hoje nos reunimos, encontra-se

a primeira semente para esta Comunidade-Luz. Também fica fundado oficialmente o Centro

Mariano  da  Puríssima  Virgem  Mãe,  Centro  que,  da  mesma  forma,  nascerá  da  mão

da  Comunidade  e  que,  no  futuro,  terá  a  sua  casa  "mater",  como  a  Comunidade,  na  vila

de Dornes, às margens dos lagos do Centro Sagrado de Lys.

Para  esse  momento,  os  sete  primeiros  residentes  desta  Comunidade-Luz  já  estarão

impulsionando por toda a Europa uma convocação para a formação e a expansão das bases

deste trabalho espiritual e mariano.

Deixando por escrito a instituição desta quinta Comunidade-Luz sobre um Centro Planetário,

convido  todos  os  presentes  e  os  membros  da  Rede-Luz  da  Europa  a  firmar  esta  ata,  com

o  objetivo  de  deixar  registrada  sua  adesão  a  este  chamado,  e  como  testemunhas  oficiais

de que uma sagrada semente de luz voltou a brotar de Lys para toda a Europa.

Enriquecendo  os  seus  pequenos  espíritos,  queridos  filhos,  deixo  também  por  escrito

a consagração da primeira residente, dos primeiros guardiães e zeladores deste projeto inicial

de  amor,  de  paz  e  de  redenção,  agradecendo  ao  Pai  que  está  nos  Céus,  porque  todas  as

Suas Obras são simples, mas verdadeiras, cheias de Amor e Misericórdia para o mundo.
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É por essa razão que, com o nascimento desta Comunidade-Luz, aos dezenove dias do mês

de julho de  2016,  deixo  o testemunho por  escrito  de que  este  projeto do  Núcleo  Coração

Sagrado,  na  cidade  de  Fátima,  a  partir  de  hoje,  será  considerado  uma  Comunidade-Luz,

tornando-se  oficialmente  a  quinta  mão  de  trabalho  da  Fraternidade  Federação  Humanitária

Internacional localizada sobre os Centros Planetários.

Com  cantos  de  alegria,  queridos  filhos,  Eu  instauro  aqui  dois  importantes  espaços  para

desenvolverem-se  em  pouco  tempo:  a  Comunidade-Luz  Flor  de  Lys  e  o  Centro  Mariano

da Puríssima Virgem Mãe, para Portugal, Espanha e o resto da Europa.

Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!

Abençoa-os sob o sinal luminoso da Santa Cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,

Sua Mãe Maria, Rosa da Paz


