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Editorial
QUERIDOS ORANTES,
É com imensa alegria que estamos atendendo a mais um pedido de nossa Mãe Universal:
a realização de uma publicação mensal, sob a
forma de revista, a ser divulgada por meio do
site Vida Orante (www.vidaorante.org).
Mainhdra chama esta revista de SINAIS DE
ORAÇÃO, atribuindo à publicação o significado de trazer Seu Espírito para a Terra, através
de impulsos emanados de Sua Consciência.
Neste mês, especialmente, daremos início a
um trabalho que é uma verdadeira dádiva da
Mãe Divina para todos. Trata-se de um encontro com Mainhdra, uma celebração de Sua
Presença em nosso interior, por meio de oração e contemplação. No artigo “ENCONTRO
COM MAINHDRA” estão todas as orientações
para a realização desse trabalho.

Ainda no número inicial, publicamos o artigo
“APRENDER A ORAR COM MAINHDRA”.
Comunicamos que os itens do site “MENSAGENS DIÁRIAS DE MAINHDRA” e “PROFECIAS” passam a fazer parte desta publicação.
No final da revista você encontrará sugestões
de links, livros e filmes inspiradores para um
caminho de oração.
“SINAIS DE ORAÇÃO” nasce para que sejamos conduzidos pela Consciência Feminina
Universal na tarefa de orar como um serviço
planetário. Aspiramos que a revista seja um
guia contínuo para os grupos de oração.
Rede Fraternidade de Oração

Aprender a orar com Mainhdra
A Rede Fraternidade Oração começou de
forma mais estruturada em 2008 e conta
hoje com mais de dois mil cadastrados,
localizados em 28 países.
Todo o trabalho de oração grupal
proposto pela Rede está descrito no
site Vida Orante.

Seguidamente nos pedia para orarmos
por situações planetárias de sofrimento e
purificação. Ela acreditava em nós como
orantes a serviço. Em certa mensagem
Mainhdra nos disse que contava com
seus orantes, e que penetraria no
coração de cada um deles.

Refletindo sobre o caminho percorrido
pela Rede Fraternidade de Oração,
fomos revendo cronologicamente todos
os trabalhos de oração e sintonia
pautados pelas Hierarquias, notadamente
Mainhdra. Mainhdra é a Madrinha da
Rede de Oração.

Na oração à Mãe Universal
NÓS TE SAUDAMOS, Ó MÃE UNIVERSAL*
fomos imbuídos dos seus atributos.
A oração NADA TE TURBE, NADA TE
ESPANTE*, nos preenchia de coragem e
aceitação, POIS TUDO PASSA.
E com a oração do Anjo da Paz
MEU DEUS EU CREIO EM TI,
EU TE ADORO, EU TE ESPERO
E EU TE AMO*, aprendemos a pedir
perdão pela humanidade que não crê,
não adora, não espera e não ama a Deus.
Nesse período inicial, redescobrimos a
oração FICA COMIGO SENHOR*, de
Padre Pio, e nos sentíamos unidos e
acompanhados pela Hierarquia.

Rever esses trabalhos, na ordem em
que foram acontecendo, nos trouxe a
percepção de que um processo de desenvolvimento da oração foi se
dando, sutilmente.
Nos demos conta de que as orações que
íamos recebendo também acompanhavam esse desenvolvimento. Ao longo
desses três últimos anos nossas
consciências receberam impulsos e vibrações sublimes. Pudemos nos transformar!
Numa primeira fase, Mainhdra nos sensibilizava, convocando-nos a orar pelo
alívio do sofrimento da humanidade.
Ela nos pedia orações pelos corações que
viviam calafrios em tempos de guerra,
pela fome da África, pelas almas que
corriam risco de se desviarem da luz.
Dizia que as vozes da oração eram
capazes de chegar ali para aquecer e
envolver as almas que viviam essas
duras provas.

Esses pedidos de Mainhdra, e as orações
dessa época, foram trazendo para o
nosso interior a consciência de que
fazíamos parte do exército de Mainhdra;
em algumas mensagens fomos chamados
de guerreiros da paz.
O que isso significa? Mainhdra conta
conosco para orar, considerando-nos como
guerreiros da paz, ou seja, servidores da
luz. Não será essa nossa verdade mais
essencial? Sermos aquilo para o que
fomos criados: seres de luz, a serviço
de Deus. Por meio da oração pode ser
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ativado em nós o que realmente somos.
Orando por nossos irmãos e por situações
planetárias, fomos vivendo orações que
abriram dentro de nós um espaço para
sermos preenchidos pela energia do
nosso verdadeiro ser.
Foi nesse período que a oração de Akhiuk
nos chegou e tem sido fundamental:
SENHOR, EU QUE NADA SOU,
ENTREGO-ME A TI PARA QUE
FAÇAS DE MIM TUA MORADA*.
Também nessa fase, recebemos a
orientação de realizar o trabalho de
contemplação dos desenhos dos círculos
nos trigais. Era uma possibilidade de
acessarmos nossa perfeição, nossa
divindade interior. Podíamos ali
reconhecer uma vida maior.
Reforçando o impulso recebido, de sermos
aquilo para o que fomos criados, a oração
PAI CELESTIAL nos chegou como um
exercício de entrega à Vontade Suprema:
PAI CELESTIAL, QUE A TODOS CONDUZ,
QUE TUA VONTADE SEJA FEITA*.
Esse esvaziamento é um ato de transformação profunda, que requer coragem,
determinação e fé. Por isso, não por
acaso, Murielh nos presenteou com a
poderosa oração QUEM ESTÁ EM DEUS
NADA TEME, QUEM ESTÁ EM DEUS NÃO
RETROCEDE*.
Mainhdra continuou a nos convocar para
orar pelos que estão perdidos nos
abismos; esse resgate começa em nós
mesmos, e só podemos ajudar os nossos
irmãos se nos deixarmos preencher pelo
Amor. Foi nessa etapa que Mainhdra

incluiu o atributo FRATERNIDADE em sua
oração. Numa expressão de imenso amor
e misericórdia para com seus filhos essa
Mãe nos fez chegar seu apelo:
CRIADOR SUPREMO, MISERICÓRDIA
À HUMANIDADE, MERGULHAREI NO
ABISMO E ERGUEREI UMA A UMA AS
ESTRELAS CAÍDAS.
E se apresentou como Mãe da Divina
Misericórdia, convocando-nos a uma
consagração a Ela. ENCONTRO-ME
SUSPENSO EM TEUS BRAÇOS, MÃE
DIVINA, MISERICÓRDIA*.
E fomos descobrindo que, nesse caminho,
Mainhdra nos levou a orar, a acreditar na
eficácia da oração, a buscar ser aquilo
para o que fomos criados. Ela foi
conduzindo-nos para perto de Cristo,
mostrando-nos que isso é possível.
Fomos aprendendo que podemos
participar do Grande Reino Celeste.
Mainhdra conduzindo-nos à Cristo, e
Cristo conduzindo-nos ao Pai Celestial.
Recebemos a oração
CHAMA-ME A TEU LADO SENHOR
porque acreditamos que temos a
oportunidade de estar ao lado do Senhor,
de pedir a Ele que nos escute:
ESCUTA-ME REDENTOR*.
Todas essas orações mostram o nosso
desenvolvimento interior, a nossa
possibilidade, o convite que está sendo
feito a todos nós. Trata-se de expandir a
consciência na oração, de acreditar e
saber, ser e irradiar a presença de Deus
em nós. Isto é ter paz, é irradiar a paz.
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Quando nas orações nos encontramos
com Ele, sentimos a Sua Misericórdia
disponível para todos nós. Misericórdia
significa que o coração de Mainhdra
e o coração de Cristo incluem nossas
misérias. E, invocando a Misericórdia de
Mainhdra e de Samana, algumas orações
surgiram na senda orante que estamos
trilhando juntos: CRISTO DA LUZ*,
a oração do irmão Francisco
CRISTO, SE DIGO SIM*.
Por meio delas, vibrações da piedade,
do perdão, da redenção puderam ser
vivenciadas em nossos corações.

ensinou a orar pela consciência indígena,
pela união entre os povos, pelas famílias,
pelos pobres de espírito, para impedir a
guerra nuclear, pelos vulcões.

No caminho orante fomos também agraciados pela oportunidade de reconhecer
o reino angélico como companheiro de
serviço. Aprendemos a invocar essa
sublime presença em nome da humanidade: ANJOS E ARCANJOS, INVOCAMOS
AGORA TUA CÓSMICA INTERVENÇÃO*.
Com Eles, reconhecemos também a
energia protetora, tão necessária para
os tempos atuais.

Como Mãe Divina nos orienta para
realizarmos essa sagrada tarefa, por meio
de profecias e mensagens diárias.

Com as dádivas de tantas ferramentas
e experiências interiores, Mainhdra nos

Ela diz:

E, se olharmos o percurso percorrido,
podemos observar que aprendemos a
vibrar em diferentes energias de oração:
orações que invocam, orações que agradecem, orações que plasmam, orações
que afirmam, orações que contemplam,
orações misericordiosas e piedosas,
orações que protegem, orações que
apaziguam – todas, orações que amam.

Suas profecias são um alerta e um
chamado para abrirmos nossas consciências à verdade, que diz respeito aos
tempos atuais, e que, por meio da luz da
oração, o rumo dos acontecimentos pode
ser alterado. Suas mensagens para todos
os dias do ano são palavras diárias que
alimentam o coração de Seus servidores.

“ORAR É UM CHAMADO AO MEU SER.
É UM COMPROMISSO COM MEU SER”.

*Para obter a oração completa, consultar os livretos Sempre Orando 1 e 2, disponíveis no site www.vidaorante.org
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Orândio
O orândio é também conhecido como as 72 Contas de Contemplação. É um
instrumento de oração que conduz a um estado de elevação da vibração e
da consciência. Orândio significa: alma consciente que se eleva por meio
da oração.
O orândio é um símbolo universal da Mãe do Mundo neste novo ciclo planetário. Como exercício espiritual, tem sua base na oração da Mãe Universal.
Sua prática introduz o espírito e a alma em novos princípios de ascensão.

Significado interno na
composição do orândio:
A composição do orândio guarda a
simbologia do ministério espiritual de
Cristo em sua encarnação na Terra. É
feito em madeira para recordar a cruz
carregada por Cristo. Representa a
transformação do sólido em flexível,
da união da alma e do espírito aos
desígnios de Deus.
Por que 72 contas? Simbolizam os
72 discípulos de Cristo, seres que
ampliaram suas consciências e distribuíram-se pelo mundo para a prédica
da Boa Nova. Num aspecto interno,
representam os novos discípulos que
a nível espiritual e monádico devem,
com a sua luz, colaborar na redenção
do planeta. O número sete significa
o alinhamento com os sete planos de
consciência e com as sete dimensões
que devem ser alcançadas pela alma
encarnada. O dois simboliza para
estes tempos, a energia crística de
Amor-Sabedoria.
As 72 contas de contemplação do
orândio estão divididas em grupos de
10 contas separadas por uma conta única:
- Primeira dezena: representa o princípio da adoração ou da vida crística.
- Segunda dezena: representa o
princípio da contemplação ou a alma
de Cristo.

- Terceira dezena: representa o
princípio da ascensão ou o espírito
de Cristo.
- Quarta dezena: representa o princípio
da reabilitação ou a mônada de
Cristo.
- Quinta dezena: representa o princípio
do perdão ou a luz de Cristo.
- Sexta dezena: representa o princípio
de cura ou amor de Cristo.
A intercessão que precede as seis
últimas contas da contemplação
representa o espírito ou a consagração
do espírito. Por isso contém o símbolo
da Ordem Graça Misericórdia.
As seis últimas contas em seu conjunto
significam a redenção em Cristo ou os
seis passos para se alcançar a redenção
em Cristo:
- Primeira conta: significa a
reconciliação.
- Segunda conta: significa a reabilitação.
- Terceira conta: significa a
transfiguração.
- Quarta conta: significa o perdão.
- Quinta conta: significa a união ou a
unidade.
- Sexta conta: significa a glorificação
ou o despertar da consciência.
A cruz da nova humanidade simboliza
a redenção dos reinos humano,
mineral, vegetal e animal.
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O Orândio e os níveis ou estados
de oração aos quais conduz:
O trabalho espiritual com o orândio conduz a alma orante
a diferentes níveis de contato interior possibilitados pela oração:
1- Reconhecer o poder da oração.
2- Penetrar as dimensões e universos por meio da oração.
3- Ter uma eterna comunhão com a vida interior.
4- Ter um contato contínuo com a chama do espírito.
5- Manter a elevação permanente da alma.
6- Gerar uma íntima irmandade com Cristo.
7- Unir-se à luz do plano divino.
8- Atrair, no espírito da oração, a Luz para que esta desça à Terra.
9- Nutrir a consciência por meio da luz maior.
10- Reconhecer os frutos gerados pela oração.
11- Exercer o silêncio para descobrir na oração uma dimensão celestial maior.
12- Ampliar os horizontes que a paz da oração traz ao mundo.
13- Ser e estar preenchido pela oração para o resgate planetário.

O Orândio e os Patriarcas:
Segundo fomos interiormente informados, o orândio, como instrumento orante,
foi desenvolvido por grandes Consciências, que conhecemos como Patriarcas.
Em tempos antigos, as contas eram agrupadas em 33, 66, 77, 150.
Cada um desses símbolos numéricos era organizado para auxiliar o
desenvolvimento interior dos povos que o manejavam.
O orândio de 72 contas representa esse mesmo instrumento usado na antiguidade
pelos Patriarcas. Contudo, ressurge agora aperfeiçoado pela Hierarquia para que
a humanidade, de forma universal, encontre o caminho de regresso à fonte divina.
Assim, o número 72 conduz a um estado orante guiado por Mainhdra, consciência
que encarnou no planeta como Maria, mãe de Jesus, que hoje representa para a
Terra a consciência da Mãe do Mundo ou o princípio feminino da Criação.

Quando o Orândio estará disponível?
O orândio estará disponível ao público em todos os Encontros de Oração
programados. Para acesso a essa programação consulte no
site www.vidaorante.org o item Encontros de Oração.
Nesses encontros o orândio não será vendido. Será disponibilizado contando
com a doação voluntária para sustentar a continuidade de sua fabricação.
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ENCONTRO COM MAINHDRA
Mainhdra pede que
os dias 12 e 13 de cada mês
sejam consagrados a Ela.

Ela nos diz:*
Meus filhos se reunirão para celebrar
a comunhão Comigo. Os dias 12 e 13
serão dias de oração perpétua, não só
quando se reúnam, senão também
nas tarefas; serão dias de comemorar
Minha Luz e Minha Presença no mundo.
Às 7h, ao amanhecer, tocareis 33
badaladas.
Às 12h tocareis 33 badaladas mais,
anunciando que pouso meus pés sobre
este solo para abençoar e perdoar.
Às 18h tocareis 33 badaladas mais,
anunciando o regozijo de meus filhos
debaixo do Meu Manto, para liberá-los
do assédio do inimigo, para que se estabeleça Minha Paz Imaculada.
Às 18h33 se reunirão para recordar
algumas passagens de Minha instrução
(as profecias), para que se nutram de
Meu espírito e para que se voltem a Mim.
Em cada momento em que tocarem as
badaladas, vos reunireis para escutá-las
e sentir Minha Presença Universal.
Se orarmos juntos, com todas vossas
consciências unidas a Minha Luz
Maternal, Eu poderei rapidamente
colocá-los debaixo de Meu Manto
Sagrado para liberá-los de vós mesmos
e de todas as forças que criam o caos
no coração humano.
Sigam-me! Minha Voz os chama para
o resgate dos espíritos que dormem.
Comunguem Comigo, não temam, estou
junto a cada um de vós.
Mainhdra

PARA OS DIAS DE ENCONTRO COM
MAINHDRA SUGERIMOS:
às 7h
• 33 badaladas do sino - sentir a
presença de Mainhdra
• Visualização por 10 minutos da
imagem de Mainhdra
• 5 contas da oração da Mãe Universal
• 5 contas da oração da Mãe da Divina
Misericórdia
às 12h
• 33 badaladas do sino - benção e
perdão de Mainhdra
• Visualização por 10 minutos da
imagem de Mainhdra
• 5 contas da oração da Mãe Universal
• 5 contas da oração da Mãe da Divina
Misericórdia
às 18h
• 33 badaladas do sino - regozijo com a
Paz Imaculada de Mainhdra
• Visualização por 10 minutos da
imagem de Mainhdra
• 5 contas da oração da Mãe Universal
• 5 contas da oração da Mãe da Divina
Misericórdia
às 18h33
• leitura das profecias de Mainhdra,
para nutrir-se de Seu Espírito.

*Extraído do Cd ENCONTRO COM MAINHDRA, em espanhol (Shimani, Editora Irdin, www.irdin.org.br)
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A IMAGEM DE MAINHDRA
Mãe da Divina
Concepção

Em sua aparição nos solos de Aurora,
Uruguai, em agosto de 2007, Mainhdra
foi percebida da seguinte forma diante
da visão interior:
“Ela tinha em suas mãos um rosário de
72 contas, que em seu final apresentava
uma cruz prata com os quatro lados
iguais, símbolo da nova humanidade.
Vestia uma túnica rosa e um manto
verde, muito claros, quase transparentes,
representando a cura cósmica para todas
as almas.
Seus pés estavam postos sobre uma
meia lua e sete rosas. A lua representa o
nascimento de um novo tempo e as rosas
simbolizam a concretização de um novo
ciclo planetário.
Em sua cabeça havia uma coroa de
12 estrelas douradas, onde a partir da
terceira estrela se visualizava a palavra
MIRNA.”
Mainhdra explicou que MIRNA é uma
palavra que exprime a energia do Espírito
Santo. Representa o mesmo impulso que
desceu sobre Maria e os apóstolos habilitando-os a levar a Boa Nova de Cristo às
Terras do Ocidente e do Oriente.
Orientado pelos seres que estiveram na
aparição de agosto de 2007, um artista
espanhol pintou o quadro da Mãe da
Divina Concepção, que foi o título
com o qual Mainhdra se apresentou
nessa ocasião.

Diz Mainhdra:
“Sou Imaculada, sou fraterna, livre de
pecado, servidora de Deus e Mãe de cada
criatura deste mundo. Os anjos e seres
celestiais me receberam, me honraram e
me coroaram Mãe Universal.
Eu sou Santa Maria da Concepção: o
renascer e a conversão dos homens. Esta
é Minha mensagem universal.
Meus pequenos, como vossa Mãe
Celestial, entrego-lhes todo o Meu amor
para que todos os Meus filhos exerçam a
contemplação, a oração, a união, o verbo,
a criação na luz e no amor.
Minha concepção é chamar todos os
filhos do mundo à reconversão interior.
A concepção é um novo ciclo do mundo
onde os seres verão a verdadeira luz e a
verdadeira escuridão.
A nova concepção de amor e perdão
descerá sobre todos os Meus filhos, só
bastando que seja forte a sua fé, que
subsistam sem temor e estejam unidos
ao Meu Imaculado Coração.
Orar, orar, orar! ...Porque as almas
clamam por paz e reconversão.”

Extraído do Cd em espanhol AS PROFECIAS DE MAINHDRA, (Shimani, Editora Irdin, www.irdin.org.br)
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Profecias de Mainhdra
No dia 8 de agosto de 2007, um grupo
de oração e sintonia se reuniu na região
de Aurora, próximo à cidade de Salto,
Uruguai. Haviam sido convocados pela
Hierarquia Mainhdra, que representa
para o Planeta a Sagrada Energia
Feminina. Nessa data, Ela se apresentou
ao grupo e depositou na consciência
interior desses seres sete profecias. O
mesmo grupo foi convocado a reencontrá-la em Aurora nos dias 30 de
agosto e 8 de outubro. A revelação
consciente das profecias para o grupo
deveria acontecer em datas posteriores.
Tudo aconteceu conforme o anunciado.
O conteúdo das sete profecias complementa e aprofunda as revelações de
Mainhdra realizadas em diferentes
pontos do planeta nos séculos 19 e 20:
Fátima (Portugal), Lourdes (França),
Medjougorje (antiga Iugoslávia).
Essencialmente, a Mãe Universal afirma
que a humanidade está cega e surda,
inconsciente da grande transição pela
qual o planeta está passando. Assim,
convoca todos os seres a se amarem
mais e a estarem em oração contínua
pelo resgate das almas, que neste ciclo
estão em juízo. As profecias também
anunciam os difíceis dias de purificação
pelo qual todo o planeta passará e sobre
os tempos de paz e luz que advirão após
concluído o ciclo de transição da Terra.

A partir desta edição, Sinais de Oração
publica cada uma das sete profecias de
Mainhdra.

10

Primeira Profecia:
Ao nascer da véspera de Janeiro nascerá um Pastor, forte como o ferro, compassivo no
amor, devoto e seguidor da luz. Sem cansaço, nem no tempo e nem no espaço, levará a
guiança da nova humanidade. Estará sob a proteção da Mão do bondoso, misericordioso
e supremo Deus.
Unirá as Pontes entre as raças e destas fará somente uma.
Prognosticará a vinda do tempo da paz, da luz e da união, do tempo do perdão junto ao amor.
Ele se reunirá com seus irmãos e em cada mão, em cada coração, em cada servidor
depositará o cristal transformador.
De sua palavra emanará a suave energia da união. Gestará a compaixão em cada ser.
Unirá terras para que destas surjam os Irmãos dos Discos.
Levará consigo, dentro de si, a humildade.
Ele se reunirá a seus irmãos, porque com eles será instruído no puro amor. Ele, como
servidor, assim como seus Irmãos, cultivará nos irmãos do planeta a semente do perdão
e da paz, aquela semente que brotará no mês da primavera.
Seu Ser Superior será proveniente da Civilização de Cisne. Eles o preparam com suas
sedas para que cruze a porta para o tempo alternativo.
Repercutirá em cada coração. Sua voz ressurge por Lei Superior, por decreto, por amor
a seus filhos.
Preparará seus verbos e palavras como foi ensinado por seu Mestre de Jerusalém; unirá
sua vontade à de Samana e se fará a Vontade do Pai.
Por intermédio dele, muitos despertarão tarde, por terem ficado dormindo sob a sombra
da árvore. Dele esperarão a cura, mas ele só transmitirá como mensageiro e servidor,
igual a seus irmãos. Consciente levará sua missão, nada deverá detê-lo. Preparado em
seu espírito e em sua mônada impulsionará a ascensão da humanidade.
Ele já esteve encarnado no planeta; aprendeu sobre o perdão, o amor e a unidade com o
Pai. Oriente-Médio, Sicília e Egito, esse legado lhe permitiu pregar e ascender sua mônada,
já que ele era servidor, fazia a Vontade de Deus e cumpria com seu dever cósmico.
Foi anunciado que retomaria sua missão no tempo final: no Apocalipse. Instruído, guiado
e preparado pelas Hierarquias, retornará para este tempo presente. Será encontrado
entre os homens e o caos, entre a peste e a dor.
Dele se projetará o Amor de Cristo, como seu Mestre o ensinou, com humildade.
Encontrará a paz e a união de um conjunto de almas no choque da transição, quando a
espada e a adaga derramem amor e o oceano afunde a última barca.”

Extraído do Cd AS PROFECIAS DE MAINHDRA, em espanhol (Shimani, Editora Irdin, www.irdin.org.br)
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Mensagens diárias
de Mainhdra

Agosto
1

Escuta, Deus nos convoca.

2 Em gratidão, os mistérios da luz são revelados.
3 Se Me encontras dentro de teu templo, responde ao
impulso de tua alma.
4 Descobre, na oração, a missão do espírito único: 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 reflete a Sabedoria Divina.
8 Nas vontades terrenas, consequências terrenas. Na Vontade Divina,
consequências celestes.
9 Une-te ao poder da oração que conduz ao encontro do amor divino.
10 Um anjo de oração é um ser louvando as esferas maiores.
1 1 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.
12

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.
19 Aguarda, apenas, ver os resultados internos de uma oração autêntica.
20 Sintonizando com a oração reflexiva, sintonizamos com
as dimensões sublimes da Graça.
21 Como servidores, respondemos consequentemente à
Graça que se manifesta.
22 Quando oramos, encontramos, na consciência, aberturas
para o Cosmos. Detemos os limites 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.
28 Responde ao Alto, estando embaixo.
29 A culpa é consequência de uma mente enclausurada.
Ela se dissolve pelo potencial de teu espírito. Escuta-o!
30 Fazemos parte da árvore sagrada. Como raízes, 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.
Extraídas do livro: “Mensagens do Grande Reino Celeste”, de Madre Shimani, Editora Irdin, www.irdin.org.br
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Como fonte de inspiração
aos orantes sugerimos:
Filmes, Cds, Livros e Links.
Filmes em DVD:
Karol - O Homem que se tornou Papa
A história de João Paulo II
parte 1 e parte 2 - 240 minutos

Cds:

Encontro com Mainhdra
Palestra de Madre Shimani

Mensagens de Mainhdra sobre os dias 12 e 13 de cada mês,
e um chamado para a oração como serviço.
67min
www.irdin.org.br

Livros de Frei Artur:
O novo código de Lis
Guia Prático para Oração Planetária
Trazer a público um pouco mais do conhecimento acerca de Lis é tarefa
prevista no plano evolutivo. É um legado que nos cabe acolher e honrar.
www.lislysnel.org

Links:
Rede Fraternidade de Oração - www.vidaorante.org
Trigueirinho - www.trigueirinho.org.br
Irdin Editora - www.irdin.org.br
Casa Luz da Colina - www.casaluzdacolina.org.br
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Editorial
QUERIDOS ORANTES,
É com imensa alegria que estamos atendendo a mais um pedido de nossa Mãe Universal:
a realização de uma publicação mensal, sob a
forma de revista, a ser divulgada por meio do
site Vida Orante (www.vidaorante.org).
Mainhdra chama esta revista de SINAIS DE
ORAÇÃO, atribuindo à publicação o significado de trazer Seu Espírito para a Terra, através
de impulsos emanados de Sua Consciência.
Neste mês, especialmente, daremos início a
um trabalho que é uma verdadeira dádiva da
Mãe Divina para todos. Trata-se de um encontro com Mainhdra, uma celebração de Sua
Presença em nosso interior, por meio de oração e contemplação. No artigo “ENCONTRO
COM MAINHDRA” estão todas as orientações
para a realização desse trabalho.

Ainda no número inicial, publicamos o artigo
“APRENDER A ORAR COM MAINHDRA”.
Comunicamos que os itens do site “MENSAGENS DIÁRIAS DE MAINHDRA” e “PROFECIAS” passam a fazer parte desta publicação.
No final da revista você encontrará sugestões
de links, livros e filmes inspiradores para um
caminho de oração.
“SINAIS DE ORAÇÃO” nasce para que sejamos conduzidos pela Consciência Feminina
Universal na tarefa de orar como um serviço
planetário. Aspiramos que a revista seja um
guia contínuo para os grupos de oração.
Rede Fraternidade de Oração
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