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Editorial
Esta é uma edição um tanto diferente, pois a revista 18 pretende trazer aos leitores seu aspecto
fundamental, aquilo que nos move atualmente, a alma da revista, a REDE-LUZ.
Falaremos sobre o que é a REDE-LUZ hoje: um caminho da alma.
Pela Graça de Deus, pelo coração de seus grupos, estaremos tratando de suas diferentes
e luminosas manifestações no mundo, nos textos:
Rede- Luz, um caminho da alma; A Rede-Luz dentro de nós; A Rede-Luz dentro dos grupos; Ser
grupo da Rede-Luz, um desafio que nos transforma; A Rede-Luz na prática; A ação de um grupo
de amor em Lavras; Núcleo de Serviço Crer-Sendo.
A vocês, irmãos, dedicamos este número de SINAIS DE ORAÇÃO, em fraterna união.
Rede Luz.

Rede-Luz,
um caminho da alma

Há dois anos estamos acompanhando os grupos que fazem parte da Rede-Luz, hoje
presente em 24 países.
A expressão da Rede-Luz através de atividades grupais de serviço, de estudo, de
oração e de cura nos faz compreender qual é a sua ação. Mas, cabe perguntar: qual
é o sentido interno dessa Rede? Por que os grupos são motivados a dela fazer parte?
O que move a Rede-Luz?
Com essas perguntas no coração, resolvemos partilhar com os leitores da revista
“Sinais de Oração” algumas reflexões sobre o que é a Rede-Luz.
Nossa primeira abordagem é sempre material, externa, e logo definimos a Rede-Luz
como o exercício de atividades e tarefas. Assim, a vemos como um setor, como uma
área de trabalho. Mas, temos vivido e descoberto que essa é uma visão parcial.
Descobrimos que a Rede-Luz é um estado de consciência!
Como assim? O que se passa dentro da consciência e do coração daquele que é
membro da Rede-Luz?
Compreendemos que, para nos tornamos membros da Rede-Luz, algo tocou o
nosso interior, impulsionando-nos a colaborar para que a vida sobre a Terra seja
permeada pela Paz e pelo Bem. Sim, porque a Rede-Luz é uma ação que, por meio
da oração, do serviço, do estudo, da cura, busca promover a Paz.
E o que foi que tocou nosso interior? De onde vem esse chamado que nos faz
acreditar que a Paz é possível?
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A Rede-Luz dentro de nós
De alguma forma, tivemos a experiência viva de que dentro de nós é possível
encontrar vibrações como o silêncio, a unidade, o amor, o perdão, a serenidade,
a cooperação. Tudo isso traz paz para nosso interior. Dessa maneira, tivemos a
oportunidade de viver essas vibrações divinas e descobrimos que elas podem ser
trazidas para nosso cotidiano.
Quando essas vibrações nos tocam, somos impulsionados a buscar viver a vida de
uma forma diferente daquela que vínhamos vivendo; sentimos que algo de maior
grandeza se descortina em nosso interior.
É exatamente nesse instante que a Rede-Luz nasce dentro de nós: quando passamos
a ter a consciência de que o divino habita nosso interior. A partir daí, a vida adquire
um novo horizonte, porque descobrimos que somos filhos de Deus e que Ele tem
planos perfeitos para nós, dentro da grande arquitetura universal. E diante dessa
descoberta novamente tentamos viver a paz, mesmo em meio às tribulações.
A experiência de participarmos da vida grupal nos Núcleos-Luz e nas Comunidades-Luz também é decisiva para percebermos que está ao nosso alcance a possibilidade
de uma vida em cooperação, em fraternidade, em união de metas e propósito. Nos
Núcleos e nas Comunidades, a instrução, a oração, o serviço e a cura são vividos de
forma contínua, como pauta diária de trabalho. Assim, nesses locais, um verdadeiro
vórtice de Luz se manifesta, e todos os que ali estão podem compreender com
o coração o que é uma nova vida sobre a Terra, o que é uma vida pautada pela
Vontade de Deus. E aqui também vivemos a paz.
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Assim, de experiência em experiência, vivendo em grupo ricas oportunidades de
crescimento, descobrindo a vida interior, passando por provas e aprendizagens,
vamos reconhecendo que podemos conduzir nossa vida de forma a estarmos mais
receptivos ao mundo interno. Vamos aprendendo a amar melhor.
Descobrir Deus na vida diária, na vida interior, na vida grupal, transforma tudo,
e a Fraternidade passa a ser uma grande pauta a ser exercitada.
“Deus em mim e em meus irmãos”, diz a oração. E então nossos corações nos
convidam e nos convocam a sermos servidores e a levar para nosso cotidiano,
para nossos irmãos, para as cidades onde vivemos, o contínuo exercício da
oração, da instrução, do serviço, da cura.
A Rede-Luz é realmente um estado de consciência, um estado interior que nos
impulsiona a colaborar para que os Planos de Deus possam ser cumpridos, na
humanidade e nos reinos.

A Rede-Luz
dentro dos grupos
Com esse propósito, nascem os grupos Rede-Luz: pessoas internamente tocadas
pela Paz, pelo Bem, pela Fraternidade, por Deus, unem-se em grupos para serem
instrumentos da Luz. Sabem, em seus corações, que uma vida renovada pode ser
manifestada. Sabem, em suas consciências, que o amor, o perdão e a redenção são
Graças que podem ser recebidas por todos.
Como instrumentos dessa Luz que se irradia dos Céus para a Terra, a Rede-Luz atua
através de grupos de oração, grupos de estudos, grupos de serviço em creches, asilos,
hospitais, nas ruas. Além disso, realiza audições públicas, organiza bibliotecas volantes,
distribui CDs e livros peregrinos.
Desde sua formação, as atividades da Rede-Luz estão sendo pautadas por Maria,
Mãe Divina, através de Suas aparições e mensa¬gens diárias. Por isso, a Rede-Luz é
hoje um instrumento da Obra Celeste regida pela Mãe Divina, que é Fonte para que
os grupos atuem na instrução, oração, serviço e cura. Ao seguirmos Suas indicações
com o coração, estaremos colaborando com os Planos de Deus para a humanidade.
4

Na aparição de 24 de dezembro de 2.012, Maria transmitiu:
Princípios da Rede-Luz Universal
Mensagem transmitida pela Mãe Universal,
dia 24|12|2012, em Aurora, Uruguai.
Como Imaculado Coração quero voltar a tecer em vossas vidas a deﬁnitiva Rede-Luz de serviço, da cura nos mais sofridos,
da oração universal e planetária, e da instrução constante de minhas palavras maternais.
Com isso, ﬁlhos meus, digo-lhes que hoje, véspera de Natal, nasce Cristo por meio da expressão de todos os missionários
marianos da Rede-Luz Universal, porque Meu Coração Materno acompanha o desenho do Plano do Altíssimo através dos
projetos realizados pela doação abnegada e sincera das almas na Terra.
Cristo nasce nesta véspera de Natal sob a luz e o amor de todos os missionários da Rede-Luz Universal que adoram Seu
Sagrado e Bendito Coração.
Queridos ﬁlhos, que este encontro Comigo, neste gloriﬁcado dia, seja motivo de alegria, porque por intermédio das obras
missionárias da Rede-Luz Universal o Pai salva almas e acende a esperança, a cura, o serviço e a oração naqueles que O
perderam.
Pela existência da Rede-Luz Planetária, Deus pode mostrar aos Seus ﬁlhos Sua vontade e as necessidades que muitos dos
Meus ﬁlhos vivem neste tempo de transição.
Que esta nova Estrela de Belém da Rede-Luz Universal os una profundamente com a Consciência Divina de Deus, para
que reconheçam no Amor do Altíssimo Sua absoluta Vontade.
Que através da doação, por inteiro, de todos os missionários-luz, meus ﬁlhos mais carentes possam renascer neste tempo
sob o Amor Redentor de Meu Filho.
Queridos ﬁlhos, que a Rede-Luz Universal, hoje abençoada e consagrada à obra Co-redentora de Meu Imaculado Coração,
possa irradiar os seguintes e bem-aventurados princípios para as almas e todo o planeta:
1. Ser a estrela que ilumina e guia o porvir dos corações.
2. Difundir o Amor Imaculado de Maria, como vertente de misericórdia para as almas.
3. Abrir as portas dos céus através da devoção dos ﬁéis e peregrinos de Maria.
4. Aliviar a dor humana para que a cura do Espírito Crístico se manifeste em cada ser.
5. Reconhecer Jesus Cristo em cada alma deste mundo.
6. Propagar a paz no mundo por meio das obras de cura, de oração e de instrução.
7. Servir incansavelmente, por amor aos que devem alcançar a Luz de Deus.
8. Compartilhar a fraternidade ecumênica e crística através da união com todos os grupos de oração.
9. Levar, à vida de cada consciência, a lei da Instrução do Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus.
10. Prometer a Deus e à Sua Criação Universal trabalhar pela Paz e pelo Bem nos mais necessitados.
11. Construir, através do coração e através da instrução, o anúncio da vinda redentora de Cristo-Rei.
Queridos ﬁlhos, muitos princípios de Luz e de Paz poderão ser encontrados quando, na Rede-Luz Universal, somente
trabalhem com a esperança de que toda a humanidade alcance a redenção diante de Deus Pai.
Por meio do serviço unido e fraterno entre as almas, Meu Coração Materno os chama a reconhecer que vosso propósito é
que o mundo inteiro viva os esperados anos de paz, anos que reconstruirão a humanidade e os Reinos.
Filhos Meus, sob a guia do Espírito Santo consagro esta nova estrela da Rede-Luz Universal, em nome do Pai, do Amor do
Filho e da guia perpétua do Espírito Santo.
Aleluia. Amém.
Agradeço a todos por serem partícipes desse bendito dia de paz.

Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade.
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Ser grupo da Rede-Luz,

um desafio que nos transforma.
Praticar e exercer esses Princípios anunciados pela Mãe Divina é uma oportunidade rica em aprendizagens. Os grupos Rede-Luz reúnem-se por afinidade a esses
propósitos e, assim, uma sagrada irmandade vai sendo semeada. Enquanto
trabalham, esses grupos tornam-se canal de luz entre a Terra e o Céu. E como a
proposta é de que tudo seja vivido com o coração, e de forma verdadeira, os grupos
podem ser multiplicadores dessa ação pelo Bem e pela Paz.
A beleza e a alegria que fazem parte das tarefas da Rede-Luz não excluem o grande
desafio de estarmos trabalhando em grupo. Ser um grupo Rede-Luz é uma construção que vai acontecendo gradativamente à medida que cada participante realiza um
trabalho em seu interior.
Ser um grupo Rede-Luz significa esforçar-se para que as preferências pessoais e
individuais sejam superadas, para que a tarefa grupal seja a prioridade. Ou seja,
abrimos mão daquilo de que gostamos ou preferimos para que a unidade do grupo
prevaleça – abrindo mão de uma oração preferida pela oração escolhida pelo grupo,
por exemplo.
Para que as pautas da Rede-Luz (designadas pela Hierarquia) possam ser seguidas,
devemos amá-las, mesmo sem compreendê-las. E isso é possível quando o esforço
do grupo caminha para que a Vontade de Deus seja cumprida.
Por isso, dizemos que ser um grupo Rede-Luz é um desafio: trata-se de transcender
a si mesmo, para descobrir a vida grupal; trata-se de permitir que a Mente de Deus
seja a guia para nossas vidas.

“Hoje quero deixar em cada um de seus corações uma
parte de Meu Amor Guerreiro, aquele que luta sem
cansaço pelas almas de todos os Meus filhos. Levem
esse Amor no coração e permitam que ele os impulsione
a seguir adiante.”
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A Rede-Luz na prática
Atualmente, os 370 grupos da Rede-Luz estão presentes em 24 países. Cada um
desses grupos representa um colaborador da Luz, que disse “SIM” aos desígnios de
Deus para Suas criaturas. Esses grupos foram agrupados em 20 regiões e, em cada
uma delas, pode-se realizar contato com os colaboradores responsáveis:

Rede-Luz Planetária

redeluz@fraterinternacional.org

Brasil / Brasília e Goiás

redeluzdistritofederal@fraterinternacional.org

Brasil / Espírito Santo

redeluzespiritosanto@fraterinternacional.org

Brasil / Mato Grosso

redeluzmatogrosso@fraterinternacional.org

Brasil / Mato Grosso do Sul

redeluzmatogrossodosul@fraterinternacional.org

Brasil / Minas Gerais

redeluzminasgerais@fraterinternacional.org

Brasil / Norte e Nordeste

redeluznortenordeste@fraterinternacional.org

Brasil / Rio de Janeiro

redeluzriodejaneiro@fraterinternacional.org

Brasil / São Carlos e região

redeluzsaocarlos@fraterinternacional.org

Brasil / São Paulo e região

redeluzsaopaulo@fraterinternacional.org

Brasil / Sul

redeluzsul@fraterinternacional.org

Argentina

redeluzargentina@fraterinternacional.org

Chile

redluzchile@fraterinternacional.org

Colombia

redluzcolombia@fraterinternacional.org

Equador

redluzequador@fraterinternacional.org

Paraguai

redluzparaguai@fraterinternacional.org

Uruguai

redluzuruguai@fraterinternacional.org

Venezuela

redluzvenezuela@fraterinternacional.org

América Central

redluzcentroamerica@fraterinternacional.org

América do Norte e Australia lightnetworknorthamerica@fraterinternacional.org
Europa

redeluzeuropa@fraterinternacional.org
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A ação de um grupo de amor
Nesta edição da Revista “Sinais de Oração”, sentimos em nossos corações que
deveríamos partilhar com nossos leitores uma ação da Rede-Luz que se desenvolve
em Lavras, Minas Gerais, Brasil.
Trata-se de um grupo que, totalmente imbuído de Amor pelos animais, ofertou-se a
realizar um trabalho de resgate e redenção para cães. O “Parque Francisco de Assis”
é um abrigo para cães que, sob a responsabilidade de um grupo Rede-Luz, abriga
400 cães abandonados. Uma verdadeira Rede-Luz em ação!
Segue o relato do grupo local, narrando como tudo aconteceu:
O Parque Francisco de Assis é uma obra que nasceu como fruto do Ensinamento
que o Grupo de Lavras recebeu e viveu, através dos anos, na Comunidade-Luz em
Figueira, fundada por José Trigueirinho.
Uma pessoa do grupo, que é hoje presidente da Sociedade Lavrense de Proteção aos
Animais, a qual o Parque pertence, desde criança recolhia gatinhos abandonados
na rua e os escondia debaixo de sua cama. Sempre protegeu e defendeu os animais
da cidade, conhecia a maioria dos que viviam nas ruas; deixava sacos de ração para
que motoristas de taxi do centro da cidade pudessem alimentar os cães que por ali
transitassem. Era chamada e acordada de madrugada até pelo Corpo de Bombeiros
para pegar um cão bravo ou socorrer algum acidentado. Por anos, antes de iniciarmos
as orações e audições de partilhas semanais de instrução, relatava-nos as mais surpreendentes histórias. Estava, inconscientemente, formando o grupo para a tarefa futura.
O grupo já havia visitado o canil local, que acolhia uns 300 cães, e cuja situação
era precária, assustadora. Ratos com eles conviviam. Eram subnutridos, doentes,
medrosos. O proprietário do terreno solicitara sua devolução e não se sabia para
onde encaminhá-los. Parte do Grupo de Lavras assumiu cuidá-los, alguns por amor
aos cães, outros por obediência e consciência do serviço.
Reuniões semanais atraíram novos voluntários e deu-se início a um intenso trabalho
de busca de parceiros e de um local para transferir os cães.
Em junho de 2010, a Prefeitura Municipal de Lavras cedeu, por 30 anos, o terreno
de um matadouro de bovinos e suínos. O local ainda exalava sangue e havia ossos jogados pelos caminhos. Um grande trabalho grupal de limpeza e transmutação
desses vestígios do sofrimento e sacrifício dos animais ali abatidos teve início. As
principais ferramentas dessa empreitada eram a compaixão, o amor e a oração. De
Figueira chegavam ônibus com voluntários de vários estados do Brasil e de outros
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países. Descascavam paredes, arrancavam ferros, preparavam o terreno em torno do
córrego para o plantio de 300 árvores nativas. Em agosto, iniciou-se a construção e
reforma do espaço.

Atualmente, além dos recintos com solários que abrigam 400 cães que viviam abandonados, doentes e maltratados, o Parque Francisco de Assis possui uma Casa de
Cura com sala de cirurgia, farmácia, ambulatório, sala de expurgos, sala de banho e
tosa, cozinha para os animais, depósito de ração, almoxarifado, lavanderia, rouparia e
banheiros. Campanhas em busca de doações, de voluntários e parceiros prosseguem.
A meta do Parque é um exercício de oferta incondicional aos reinos animal, vegetal e
mineral. Milhares de cães e centenas de pessoas são transformados e tocados por essa
obra de amor; um pequeno serviço para minimizar o sofrimento do nosso planeta.
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Núcleo de Serviço
Crer-Sendo.
Outra bela expressão da Rede-Luz é o Núcleo de Serviço Crer-Sendo, em Teresópolis.
O Crer-Sendo (www.crersendo.com.br) é um Núcleo onde crianças crescem e
evoluem na simplicidade e no fraterno Amor. Já publicamos um artigo sobre
o Crer-Sendo na revista “Sinais de Oração” número 14. Entre as atividades das
crianças, que buscam o convívio harmonioso com todos os reinos da natureza,
existe o coral, de que participam todos os residentes. As músicas e letras são
criadas pelas próprias crianças.

Eles cantam uma música simples e alegre que se chama “Rede Luz”, e diz:

Se em teu coração brota uma luz,
não reprima, exprima.
Expandir a luz.
Se em teu coração cresce o Amor,
não se apresse, expresse.
Expandir o Amor.
Expandir a Luz, expandir o Amor.
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