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Editorial
Queridos irmãos orantes
Nesta edição, buscando atender a um dos pedidos da Mãe Divina e também aos de vários
leitores que nos escreveram, transcrevemos a Mensagem de Maria do dia 31 de janeiro deste
ano, na qual Ela nos instrui sobre o jejum, e incluímos algumas reflexões a respeito desse tema,
como prática possível em nossas vidas.
Também temos sido levados pela Divina Intercessora a nos aproximarmos
mais do Seu Imaculado Coração, do Sacratíssimo Coração de Jesus e do
Castíssimo Coração de São José. No número anterior nos dedicamos
ao Coração de Maria e agora estamos trazendo um oferecimento de
reflexão sobre a devoção ao Sacratíssimo Coração de Jesus, bem
como uma inspirada oração.
E no artigo Reconhecer a Deus em Todas as Criaturas, propomos
um diferente trabalho de oração.
Em essência, SINAIS DE ORAÇÃO busca trazer em seus textos,
com devoção e simplicidade, propostas de práticas de Fé e de
Amor, para os tempos de hoje.
Em fraterna união, esperamos alcançar o intento.

Jejum pela Paz
Instrução e pedido da Mãe Divina – Reflexões
MENSAGEM DE MARIA DE 31/1/2012*
Meus pequenos filhos, nunca se esqueçam, para este tempo,
do dia de jejum. O jejum, feito com o coração, repara os
sentimentos. O jejum, feito com amor, restaura dos conflitos.
O jejum, feito com paz, lhes trará mais paz.
Queridos filhos, eu os convidei há algum tempo, para jejuar
pela Paz.
Hoje os convido ao jejum nos dias de sábados. O sábado
será, para vocês, a preparação da vigília com Meu Filho, é
o preparativo para a Nova Páscoa. O sábado é um dia de
oração especial para os que ainda não se converteram ao
Amor e à Presença Redentora de Meu Filho, Jesus. Portanto,
meus pequenos, Eu os chamo para renovar os exercícios
espirituais através da doação e da entrega a Deus.
Cada alma saberá o que é que poderá ofertar a Deus, para que assim termine o
sofrimento, a guerra e a dor no mundo.
Queridos filhos, as 3ª. feiras e os sábados serão dias de especial misericórdia para
os corações que aspirem a responder ao chamado de jejum pela Paz, na vida do
mundo, pela Paz na nações, pela Paz no propósito dos homens, pela Paz na
humanidade e, em especial, pela Paz das almas no purgatório, que também devem
alcançar a Graça da Paz.
Minhas amadas crianças, a oração constante e verdadeira junto ao exercício do
jejum socorrerá ao mundo, que está no abismo da perdição. Queridos filhos, este
exercício os conduzirá pelo caminho da consagração que cada um de vocês está
fazendo até o Meu Imaculado Coração.
O jejum alivia o peso das faltas que são cometidas ao Sagrado Coração de Cristo.
Por isso o jejum repara, antes que a Justiça Divina, a consequência dos atos
cometidos pela cegueira da humanidade. Antes do retorno de Meu Filho, os
convido para o jejum, porque muitos corações se esqueceram de quão importante
é isto para a vida da alma.
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Queridos filhos, mais além do jejum em si, existe o mistério das Graças Celestiais,
que Eu estou mostrando a cada um de seus corações. Assim, meus filhos, estarão
compartilhando Comigo a Graça do alívio para a vida de muitas almas que hoje
vivem sem o Amor de Deus. Convido-os a estar Comigo, em jejum e em oração; os
corações necessitam disto.
Quem jejua com o coração doado e sem grandes sacrifícios, estará fazendo o
pedido e o justo, Eu os convido ao sacrifício do coração, para ajudar aos Planos
de Deus. Estão todos Comigo, em Meu Coração.
Guio-os em oração.
Grata por responderem ao Meu Chamado,
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

Reflexões

sobre o Jejum pela Paz
A partir de uma reflexão sobre esta Mensagem da Mãe Divina, nasceu a proposta
de um trabalho, que ora compartilhamos. Busquemos abrir a mente e o coração
para melhor compreender o que Ela nos pede.
A proposta de assumirmos o jejum pode ocorrer em graus. Pode abranger desde
uma dieta restrita a frutas ou apenas arroz até o jejum com abstinência total de
alimentos, mas que inclua a suficiente ingestão de água. Deve também incluir a
renúncia de preferências ou de algum hábito. . O Jejum pode aprofundar-se com
o silêncio, quando evitamos o uso de palavras supérfluas...
Pensemos o jejum feito com o coração, coração que se esvazia dos sentimentos
menores e se abre à Luz de Maria.
Pensemos o jejum como um ato de amor.
Pensemos o jejum como a abstinência dos pensamentos, das preocupações, dos
sentimentos comuns, como um esvaziamento que permite que a paz se estabeleça
em nós. Se estivermos em paz, teremos mais condições de jejuar pela Paz no mundo.

Ouçamos mais uma vez o chamado da Divina Mãe:
“Meus pequenos, Eu os chamo para renovar os exercícios espirituais através da
doação e da entrega a Deus.” “Eu os convido ao sacrifício do coração, para ajudar
aos Planos de Deus”.
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Nestes tempos de tantos desequilíbrios, de fome e de consumo excessivo, de extrema
pobreza e de acúmulo de bens materiais, Nossa Mãe nos chama a ofertarmos dois
dias da semana ao jejum, à renúncia daquilo que nos “alimenta” em nossa vida
comum: pensamentos, sentimentos, preocupações, expectativas, planos, atitudes,
desejos, vícios, comidas habituais do dia-a-dia, para realizarmos uma especial
doação de nós mesmos, em entrega ao Pai, ao Propósito de Deus para a Terra.
Esses dias poderão ser de especial oração para as almas e para os que não se
converteram ao Amor e à Redenção de Cristo.
Como Mãe de Sabedoria e Amor, Ela também nos diz:
Cada alma saberá o que é que poderá ofertar a Deus, para que assim termine o
sofrimento, a guerra e a dor no mundo.
E mais recentemente, volta a Instruir sobre o jejum, de forma a ampliar nossa
compreensão sobre o assunto:
Meus filhos, venho lembrar a vocês a importância do jejum para este tempo. O jejum
feito com amor aliviará o peso que cada uma de vossas almas carrega e também as
almas do mundo inteiro. Vossos corações estão se esquecendo do propósito primordial
do jejum, que é a Paz, que é a salvação das almas.
Cuidem, meus pequenos filhos, para que os dias de jejum não se transformem em
dias de dieta. Isto sucede quando vossas consciências se esquecem do propósito do
jejum e não impregnam esses dias com a intenção verdadeira desta ação de jejuar.
O jejum sem a intenção do coração perde a força e não atua como deveria atuar
neste mundo. Por isso também, Meus filhos, é que seus corpos perdem o incentivo
de jejuar, por não ter a intenção correta ao fazê-lo. A intenção do coração e o
propósito claro do que significa esta ação reparadora é o que dá sentido aos dias
de jejum, não tanto o que estão jejuando.
Cada um de seus pequenos corações conhece a si mesmo, e sabe o que necessita
jejuar. O jejum do alimento físico deve ser acompanhado pelo jejum dos sentimentos,
dos pensamentos, do verbo, das ações instintivas e precipitadas. Jejuem também
de juízos, de discussões, de competições e ofereçam esta intenção sincera pela
reparação do Coração de Cristo e pela salvação das almas.
Cada coração saberá o que poderá e deverá ofertar a Deus, em nome da Paz.
Sugestão para aprofundar o estudo deste tema: audição da partilha O jejum e a paz, por frei Artur, www.irdin.org.br.
e Mensagens de Maria das datas: 31.01.2012 e de 3.12.2012, publicadas no site www.divinamadre.org
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O SACRATÍSSIMO
CORAÇÃO DE JESUS

“Abandonai-vos inteiramente ao
Coração Divino de Jesus, como
uma criança nos braços da mãe...”
**, instruía Padre Pio de Pietrelcina, a
respeito do Sagrado Coração do Mestre.

E, devotamente, assim
orava Padre Pio:

“Ó Sagrado Coração de Jesus,
a quem é impossível não sentir
compaixão pelos infelizes,
tem piedade de nós. SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS, CONFIO
E ESPERO EM TI”.**

SACRATÍSSIMO CORAÇÃO DE JESUS,
sagrado mistério para nossa compreensão.
Diante do tema, a imagem que nos veio à mente foi a da Santa Ceia, mostrando o
Apóstolo João, com a cabeça reclinada junto ao peito de Jesus. Com certeza, ele ali
encontrava abrigo e proteção; com íntima pureza de criança, ouvia as batidas do
Sagrado Coração, penetrando em todos os seus insondáveis mistérios, na plenitude
de Sua Misericórdia, do Seu Amor infinito.
Uma das mais conhecidas propagadoras da devoção ao Sacratíssimo Coração foi
Santa Margarida Maria Alacocque. Consta que Jesus a incumbiu de divulgar e
propagar a devoção ao Seu Coração, e apareceu a ela por três vezes. A primeira,
deu-se a 27 de Dezembro de 1673, e conforme relato de Santa Margarida: “Diversas vezes, diante do Santíssimo Sacramento... encontrei-me inteiramente investida
desta divina presença... abandonei-me ao Seu Divino Espírito, por força do Amor
do Seu divino Coração... Ele me fez repousar de forma extrema e por um longo
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tempo sobre o Seu divino peito, onde pude descobrir as maravilhas do Seu amor,
e os segredos mais profundos e inexplicáveis do Sagrado Coração... Ele me disse:
O Meu divino Coração transborda de amor para os homens, é necessário que a
luz das chamas da Brilhante Caridade seja difundida aos homens, e que lhes seja
manifesto para enriquecê-los dos preciosos tesouros que te revelei”... A segunda
Aparição, deu-se em uma das primeiras sextas-feiras do ano 1674: “Jesus Cristo,
Meu suave Mestre, apresentou-se a mim, repleto da sua glória, Suas cinco chagas,
brilhantes como cinco sóis, e delas saíam chamas de todas as partes, sobretudo
do Seu adorável peito, semelhante à uma fornalha; neste instante revelou-Me todo
o amor e todo o Seu amável Coração e o estado da fonte viva dessas chamas”... Na
terceira Aparição, ocorrida durante o mês de junho de 1675, “Jesus, mostrando-me
Seu divino Coração, disse: Eis o Coração que tanto tem amado os homens, a ponto
de nada poupar até exaurir-se e consumir-se para demonstrar-lhes o seu amor...”
Através dos contatos com essa Santa, Jesus deixou grandes promessas às pessoas
que, confiando em Sua divina Misericórdia, participassem das comunhões reparadoras das primeiras sextas-feiras. Reportando essas promessas, em síntese:
“Prometo-lhes, pela Minha excessiva misericórdia e pelo amor todo-poderoso do
meu Coração...que meu Divino Coração lhes será seguro asilo nesta última hora”.
“Eis o Coração...” por Seu infinito e Misericordioso Amor, a Oferta e a Instrução
permanecem, até os dias de hoje. E, poderíamos ressaltar: principalmente nos dias
de hoje.
Contemplemos em nosso interior o Coração de Cristo; escutemos Sua Voz***

Repito as mesmas palavras de Misericórdia que disse em outros tempos para que
as consciências e as almas voltem-se, plenamente, à Minha Sagrada Face e ao Meu
Coração. Coração que implora cheio de Graças para todos os seres que, em silêncio
e nas orações de luz, amor e paz, esperam receber-Me em suas moradas.
Escuta a voz do Grande Mestre que reconheces desde os tempos antigos. Eu sou
o mesmo de ontem e o mesmo de hoje. Aguardo que encontres Meu Caminho na
oração misericordiosa. Dois raios se projetam de Meu Coração: um é a renovação
e o outro é o amor. Vive o estado de transformação sob o poder infinito da Graça.
Recorda teu retorno à origem, à estrela, ao Sol, ao Cosmos, ao Meu Coração Sagrado.
Verte teu ser sobre Mim para que Eu resguarde, na Paz, teus caminhos. Sou teu
Mestre da Luz, que abre os braços da Misericórdia para receber-te.
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Maria é a ponte entre nós e Seu Filho, o Imaculado Coração é nosso Guia, peçamos
a Ela que nos aproxime d’Ele. Ela nos deu uma “trilha” ao fazer-nos alguns pedidos:
- Que oremos o Rosário, que percorramos, orando os mistérios, os episódios da
vida de Jesus. Assim, Ela nos conduz ao coração d’Ele.
- Que diante da imagem do Cristo Misericordioso, pratiquemos o ato da confis
são. Confessemos a Deus e a nós mesmos nossas faltas, nossas limitações, nossas
culpas. Com a confissão sincera, recebemos os perdão, o perdão que nos redime,
que nos absolve na Misericórdia de Cristo.
- Que façamos jejum. Nessa oferta à purificação, nos transformamos em cálices
vazios, que se preparam para poder ser preenchidos pelo Amor de Cristo.
- Que busquemos estar na mais profunda união com Cristo, através da sagrada
comunhão.
E em uma de Suas recentes Mensagens*, a Mãe Divina instruiu:

Vocês, como servidores do Coração de Cristo, podem conduzir aos mais necessitados
de Misericórdia até o grande porto onde se encontra Meu Filho, porque Ele se servirá
de seus corações sinceros e simples, como um pescador se serve da barca para
lançar as redes. Assim, queridos filhos, suas orações, neste tempo, são como redes
de salvação para as almas que necessitam do perdão de Deus.
Digam um simples “sim” ao Coração Misericordioso de Cristo e Ele os escutará.
Elevem com sinceridade seus corações ao Santíssimo Coração de Cristo e Ele os
sentirá.
Nossa sugestão: diante do Sacratíssimo Coração de Jesus, que podemos contemplar
através de nosso próprio coração, oremos a Oração do Anjo Ezenkael:
Santíssimo Coração de Cristo,
Converte nossos corações
Em chamas sagradas
De Tua Divina Misericórdia,
Para que Tua Face
se funda com o grande coração humano.
Que o vindouro descenso
De Tua Glória Celestial
Redima
A todas as consciências,
Em honra e glória
Ao Pai Celestial.
Amém.
Fontes consultadas:* “Mensagens de Maria” no site www.divinamadre.org; **Livro “Padre Pio, Crucificado por amor”
- de Silvana Cobucci Leite – Ed.Loyola ***Livro “Cristo da Luz, Samana Redentor”- de Madre Shimani, Irdin Ed.;
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RECONHECER
A DEUS EM
TODAS AS
CRIATURAS
A Mãe Divina também tem nos pedido que pratiquemos o atributo da caridade
através do serviço aos reinos. É uma forma de ver a Presença Divina em todas as
criaturas. Na realidade, nossos irmãos.
Consideremos, por exemplo, o reino animal: os animais domésticos são de grande
ajuda para que possamos transformar, transmutar, elevar e equilibrar energias
densas, em nós e no ambiente. Sem a ajuda deles seria muito difícil para nós
humanos avançarmos em certas ocasiões. A sua presença alegre, devota e
simples, enche-nos de alegria e paz.
Por natureza, são alegres de uma maneira pura. Cabe também a nós fazê-los felizes
e alegres. Somos a ponte para auxiliá-los. Assim como buscamos o Reino Espiritual
e suas Hierarquias, para eles, é como se fôssemos Deuses.
Como vemos, esses colaboradores prestam um serviço anônimo, porém inimaginável
aos seres humanos e ao planeta.
Segundo o Ensinamento, devemos tratar as pessoas como almas e os animais como
pessoas. Isto é uma verdadeira tarefa espiritual e pode transformar toda a nossa
atitude diante da vida.
Os animais devem ser trabalhados para aprender a compartilhar. Devemos ajudá-los a não expressarem raiva, ira ou agressividade; para isso, nós precisamos estar
diante deles na atitude correta, pois os animais são sensíveis às energias sutis que
emanamos no ambiente, embora nós mesmos em geral não as percebamos.
O animal necessita que uma pessoa cuide amorosamente dele. Converse com ele,
explique-lhe coisas , coloque limites, converse de igual para igual. Em cada animal
que se eleva, vai se formando um núcleo de consciência individual, uma alma em
embrião.
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Que sejamos gratos e os tratemos como irmãos. Em alguns casos, como verdadeiros
companheiros de caminho, como almas em formação.
Propomos aqui mais uma forma de servir a esse reino irmão: orarmos por eles,
encomendando-os à Misericórdia Divina, como fazemos por nossos irmãos do
reino humano, quando nos compadecemos deles.
Mas, antes de tudo, agradeçamos a Deus por ter colocado no nosso caminho*
seres que nos inspiram amor e, por sua vez, têm por nós verdadeira devoção.
Também os animais precisam de nosso amor, de nosso pedido de perdão, de
nossas orações.

Fontes consultadas: CDs de Trigueirinho: “Os animais, nossos irmãos menores” e “Nós e os animais”;
texto de Frei Thusiin, da Ordem Graça Misericórdia (?)
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