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Editorial
IRMÃOS ORANTES,
Neste segundo número de SINAIS DE ORAÇÃO
publicamos as Mensagens diárias de Mainhdra
do mês de setembro. Lembremo-nos que são
fontes de inspiração para nosso viver diário.
Dando prosseguimento ao anúncio das profecias de nossa Mãe Universal publicamos também a sua segunda profecia.
E, neste número, decidimos elaborar uma
edição muito especial, dedicada a orações.
Como todos já sabem, a Mãe Universal
continuamente nos convoca a orar pelo
Planeta, pela humanidade, pela redenção,
pela Misericórdia.
E a Rede Fraternidade de Oração tem
como uma de suas principais metas reunir
orantes para atender a esse chamado. Por
isso temos recebido de de nossos leitores

e usuários do site vidaorante, constantes
solicitações para a publicação de orações.
Buscando atender aos orantes elaboramos
este número de Sinais de Oração.
Que estas orações possam abrir cada vez
mais os corações para que se unam ao Apelo
de Mainhdra:

Criador Supremo, Misericórdia à humanidade!
A Luz ainda brilha nas essências por Ti criadas.
Misericórdia, Criador Supremo!
Uma chama por Ti acesa jamais se extinguirá.
Flores e frutos serão ofertados em glória a Ti
Por Teus filhos redimidos.
Mergulharei no abismo e erguerei uma a uma
as estrelas caídas.
Misericórdia!
Rede Fraternidade de Oração

Segunda Profecia de Mainhdra
“Hoje meus pés tocam esta Terra,
uma gota de meu rosto se derrama,
Meu suspiro se acrescenta,
Minha dor não se acalma,
Minha tristeza se lança,
Meu amor tudo transforma.
Minhas colheitas não aparecem, as luzes
já se apagam;
Meus anúncios já não plenificam,
os prediletos se asseguram,
o canto vivo da Graça Providenciada já
não preenche.
Meu coração se quebra ainda mais pela
obscuridade que avança,
Minha Luz se multiplica naqueles que já
não se amedrontam,
Meu corpo glorificado derrama suas
últimas Graças,
Minha transmutação se acelera, mesmo
nos que se calam,
Minha irradiação já não alcança a órbita
planetária,
Meus soldados já não me esperam em
vigília, não avançam!
A hora já se aproxima
e ainda os corações clamam
por desejos e motivos
que neste tempo mudam;
as honras e a homenagem
são a grande janela,
que em porta se convertem
ao desespero que avança.
A dor, a culpa e a ira
são colunas glorificadas
pelo homem e a mulher,
que hoje só fingem esperanças.
O soldado e a oração não se unem numa
grande batalha,
porque o medo e a distância em suas
mentes se disparam.
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Segunda Profecia:
O amor e a força são a verdadeira esperança,
a humildade, ante a trégua, é a justiça sábia;
o murmúrio das vozes é a má intenção que se desloca,
o pecado e a honradez são anúncios em cada alma.
A prosperidade e a Graça acalmam os homems?
A proteção e a guiança em seus corações se irradiam?
O apóstolo e o servidor já não se unem?
A chama viva da Graça,
a Misericórdia que os abraça,
a definição que não emerge,
são estados de vossas almas?
A unidade que fortalece perante a obscuridade que avança,
a luz que nasce de dentro, perante a treva que assusta,
são pilares em vós, vistos pelos olhos da alma?
A hora que a cada dia aproxima o juízo em cada alma,
a justiça e a lei divina formam parte de vossas almas?
A oportunidade que desce,
ante vossos véus e olhares,
o chamado que desperta,
são respostas de vossas almas?
O soldado que se instrui, a lei que o transforma,
a distância do desejo e a petição prodigiosa,
a luta permanente ante as energias que dissociam,
a barreira que se desloca à frente dessas formas,
quando a Hierarquia atua, ainda porque transmuta,
viram o ponto que a Hierarquia toma para a ação?
A preparação é constante, porém a mente enganosa,
o sentimento que os une e a pluralidade que vos toca,
são pensamentos inúteis para o Planeta que os chama
para redimir intenções, num estado de consciência,
que hoje se desvanece pela regência de vossas idéias.
A verdade se aproxima; pediremos atributos internos
aos espíritos valentes, que têm velado por suas formas-pensamento,
que ocasionam dúvidas e ainda não se transformam.
A bandeira e a língua dos povos se unirão numa só.
Porque o medo distorcerá os homens que ainda não oram,
Minha garganta projetou a criação e a esperança,
e a Lei descendeu nos fiéis à Minha palavra.
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Segunda Profecia:
Os impuros que não se transformam,
rodarão como as pedras, nos vales de suas vidas,
que se incinerarão em suas palavras.
Os maus de intenção sentirão a lança,
o Arcanjo da Guarda (Miguel)
transpassará suas gargantas.
Cortará o inquebrantável,
supurará o intransferível pela Luz manifestada;
circundará desvelando a cada alma.
Os conectados com o mal lamentarão por não ter calma;
Minha voz e Meu anúncio, assim como o Meu amor,
com intensidade os rastreiam, os destroem e os descobrem na maldade.
Porque Minha Graça se fará Lei, a verdade será ameaça,
se descobrirá o oculto e aqueles que ainda não o esperavam o verão.
Meu escudo quebrará a obscuridade,
Minha espada cortará as más alianças,
porque Deus é o Supremo ante as desgraças;
Meu coração será a granada que repercutirá em cada alma
e fará detonar também o intransferível.
Minha intenção é reconverter cada povo,
quem tenha escutado Minha mensagem, compreenderá a Graça.
No estado de oração quero a cada alma encarnada;
já não é hora de distúrbios, menos ainda dentro da alma.
Irradiarão e serão servidores os que escutarem a voz da alma;
o tempo já não é tempo, é o berço que embala,
descerão os novos códigos aos que são prediletos filhos de Minha alma.
Entregai-vos em verdade, porque vos resgatarei nas batalhas;
não mais sintais perda nem tempo,
escutais a voz de Minha alma?
Expressai o verbo ante as más ações,
todos os dispersados serão descobertos
porque a lei os protege.
Meu Mestre, antes Meu Filho,
contará cada alma,
nas ações e nas palavras
registradas em cada alma.
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Segunda Profecia:
As barreiras já se rompem,
porque Seu amor abraça;
resgatados e unidos a Samana
elevarão vossa alma.
Purificai-vos e transformai-vos,
porque a lei golpeará em cada morada;
no Planeta se manifestará o fogo,
que queimará as brasas.
O vento arrastará os que se engrandecem
na matéria e o poder que os submerge na desconfiança.
A Terra abrirá suas entranhas,
porque tragará os que a tenham destruído
em toda a órbita planetária.
O raio rasgará a árvore
que deu fruto de intenções mundanas.
A água inundará as terras
junto ao gelo que hoje avança.
Mas aqueles conscientes da história do planeta
escutarão a trombeta,
que partirá a atmosfera planetária.
Nas naves transladaremos os corpos inferiores
entregues para transformar seus dotes,
serão rosas, tecidos da Nova Raça.
Sob Meu manto protegerei os que me chamam
com fervor de abandonar situações mundanas;
os irmãos do cosmos bilocarão seus olhares,
os verão caminhando pelas terras santas.
Os Retiros e os Centros despertarão coordenadas,
é a porta que se abre para transladar as almas.
Na fé dos espíritos
Meu coração os acalma.
Em Fátima de Portugal vos entregarei o óleo
que vos protegerá das desconfianças
e da energia, por mais enganosa que seja.
Este óleo lhes mostrará os gigantes, que se asseguram nos corpos planetários,
que se abrem para experimentar suas graças.
Meu coração traçará a pauta.
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Mensagens diárias
de Mainhdra

Setembro

1

Somente nos preceitos da Luz
encontramos a morada dos puros.

2 Colhe da grande árvore divina o fruto da Misericórdia.
3 Aspira a retornar como consciência ao Universo do qual provéns.
4 Encontra em teu caminho espiritual o Grande Reino Celeste de teu interior.
5 Ora pelos que necessito amar e redimir.
6 Reunidos na mesa sagrada, comunguemos em contato com o Divino,
transformando-nos.
7 Na oração reflexiva, a consciência abre-se para as meditações celestes.
8 O Plano é como nossa morada interna: avança segundo nossa sintonia
e colabora em seu desenvolvimento e movimento.
9 Nas esferas celestes reina a morada dos justos. São consciências que,
em oração, perdoam a cada passo dado.
10 Absorve a força da oração através das verbalizações corretas.
Descobrirás chaves.
11 Caminha como a luz que necessitam os que vivem nos abismos.
12 Faze com que os seres resgatáveis retornem à morada de Meu Coração.
13 Respondem os céus: afirmam-se orações sublimes.
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14 Voa nas alturas como a águia e retorna a teu Pai Celeste.
15 Nas montanhas, meditação intuitiva. Nas planícies,
orações construtivas. Consciências Sagradas e
Mestres do Cosmos que vertem sua Luz.
16 A lei é percebida no seu fluido pela força de nossa oração constante.
17 Uma alma celeste é a reconversão do espírito redimido que ora.
18 Alcança-se a reabilitação na medida de nossa gratidão e fé em Deus.
19 Uma alma torna-se resgatável, assim como é resgatável a essência
de um planeta.
20 As pétalas abertas da alma que ora são uma flor de Deus.
21 Se retornares a Meu Coração, ascenderás mais rápido a teu Pai
do que se o fizeres por outros caminhos frondosos.
22 A essência se acende na Luz que emerge do coração puro quando ora.
23 Ciência é o conhecimento da alma que ora, analisando as virtudes
e potências das palavras sagradas.
24 Entra no Grande Reino Celeste, Eu te aguardo.
25 Hoje, imita o fogo cósmico que se acende constantemente na
Fonte Sagrada.
26 Preenche os corações tristes com as orações.
27 Uma pobre consciência bate à tua porta: é Cristo, naquele que
aguarda o teu acolhimento.
28 A pomba da Trindade é a chama interna no espírito devoto.
29 Nas sendas pedregosas, esforços vitoriosos. Nos caminhos frondosos,
estados gloriosos.
30 Quando mantemos a aspiração no Alto, a prova da vida
é a transcendência constante dos trajes que levamos.

Extraídas do livro: “Mensagens do Grande Reino Celeste”, de Madre Shimani, Editora Irdin, www.irdin.org.br
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Orações
CRISTO DA LUZ
Em nome do Cristo da Luz,
revelo minhas aspirações a Deus,
para que as sublime e as receba em Suas mãos.
Em nome do Cristo da Luz,
oferto-me à Vida Eterna, à entrega,
à dissolução das culpas, do medo e da dor,
para que se convertam no Amor de Cristo.
Em nome do Cristo da Luz,
abro meu coração
para receber a chama do Espírito Santo
e para que esta seja irradiada a outros corações.
Em nome do Cristo da Luz,
confesso-me ante Ele,
para que perdoe minhas ações,
meus pensamentos e
minhas dívidas para com Deus.
Amém.

ORAÇÃO DO IRMÃO FRANCISCO
Cristo, se digo sim,
caminho em silêncio para Ti.
Cristo, se digo sim,
encontro em Ti meu descanso.
Cristo, se digo sim,
de Ti recebo Tua firmeza.
Cristo, se digo sim,
entrego-Te minhas faltas.
Cristo, se digo sim,
encontramo-nos para nos reunir com Deus.
Irmão Cristo, não me esperes,
desças em mim Tua fortaleza.
Cristo, não me esperes,
estou aqui para servir-Te.
Cristo, sou Tua ovelha,
faço parte de Teu Sagrado Rebanho.
Cristo, sabes que minha alma
é templo de Teu Templo.
Cristo, meu espírito
é o cálice de Teu sangue.
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Cristo, minha morada
é refúgio para Tua Alma.
Cristo, esta é Tua Casa,
entra, pois aguardo adorar-Te.
Cristo, escuta minha voz,
Clamo por Tua Presença.
Cristo, sabes que sou parte de Tua parte,
refúgio de Teu Coração.
Cristo, entra em mim para velar
em oração por todas as almas.
Oferto-me a Ti neste tempo de transformação
e confirmo em Ti minha morada.
Cristo, Tu és em nós,
e nós somos parte de Ti.
Amém

AO LADO DO SENHOR
Chama-me a Teu lado Senhor
para que eu esteja diante de Tua presença.
Chama-me a Teu lado Senhor
para que eu comungue da Tua consciência
Chama-me a Teu lado Senhor
para que eu renasça como um espírito novo.
Chama-me a Teu lado Senhor
para que eu reconheça Tua vontade.
Chama-me a Teu lado Senhor
para que eu permaneça em Teu reino cósmico
e dele nunca desça.
Chama-me a Teu lado Senhor
para que me aquiete
e para que Teu Amor invada meu espírito
Chama-me a Teu lado Senhor
para que eu possa ver o Serviço em cada lugar.
Chama-me ao Teu lado Senhor,
para que perto de Ti e em entrega,
eu avance sem medos.
Chama-me a Teu lado Senhor
para que me dês a conhecer Teu Amor e Tua Irmandade.
Deixa-me a Teu lado Senhor
porque como alma aguardo receber
Teu Sagrado Espírito.
Deixa-me a Teu lado Senhor
para que me mostres a verdade dos corações internos.
Deixa-me a Teu lado Senhor
para possas curar minha evolução.
Deixa-me a Teu lado Senhor
para que Tu olhes para mim e que,
sob Tua vigilância, eu siga o caminho.
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Vive dentro de mim Senhor
para que Tua vontade se cumpra.
Vive dentro de mim Senhor
para que Tua Consciência Cósmica
revele os sagrados mistérios da Lei.
Vive dentro de mim, Senhor,
para que transformes esta consciência,
as células, os estados, os planos,
as energias, e o meu interior,
e assim se manifeste Teu Amor Universal.
Vive dentro de mim, Senhor,
para que inspires meu coração para o sagrado.
Vive dentro de mim, Senhor,
para que a Vida Cósmica emane do meu interior.
Estou diante de Ti Senhor,
em oferta e em entrega
à Vontade do Plano Divino e Cósmico.
Deixa-me a Teu lado Senhor,
para que tua Consciência e Energia
transformem esta vida.
Amém

CRISTO MISERICORDIOSO
Ó Cristo Misericordioso,
abraça-nos com Tua Luz
Senhor, já estamos aqui, contemplando-Te
Ó Cristo Misericordioso,
devolve-nos a paz
Senhor, já estamos aqui, a Teus pés
Ó Cristo Misericordioso,
reconstrói nossas essências
Senhor, já estamos aqui, junto a Ti
Ó Cristo Misericordioso,
plenifica-nos com o perdão
Senhor, já estamos aqui, em Ti
Cristo, Cristo, Cristo
Misericórdia, Misericórdia, Misericórdia!

MINHA PRECE SE ELEVA A TI
Nesta manhã minha prece se eleva a Ti
com a mesma aspiração de sempre:
viver Teu amor, irradiar Teu amor
tão eficazmente
que todos se sintam fortificados,
regenerados, iluminados por nosso contato.
Poder curar os males,
aliviar os sofrimentos,
fazer nascer a paz e a confiança calma,
apagar a angústia pela percepção
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da verdadeira felicidade,
aquela que reside em Ti
e não se extingue jamais.
Ó Senhor, maravilhoso Amigo,
Mestre todo-poderoso,
penetra em todo o meu ser
e o transfigura para que apenas Tu
vivas em mim e através de mim.

SOMOS UM NO UNIVERSO
Caminho em Ti, para que me guies.
Estou em Ti, para amar-Te.
Vivo em Ti, para que Reines em mim,
somos Um no Universo.
Caminho em Ti, para que me guies.
Estou em Ti, para amar-Te
Digo sim, para que reines em mim
Somos Um no Universo.
Samana, Samana, Samana

ORAÇÃO DO AMANHECER
Senhor,
no silêncio deste dia que amanhece,
venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força.
Quero olhar hoje o mundo, com olhos cheios de amor,
ser paciente, compreensivo, manso e prudente,
ver além das aparências teus filhos
como Tu mesmo os vês
e, assim, não ver senão o bem em cada um.
Fecha meus ouvidos a toda calúnia.
Guarda minha língua de toda maldade.
Que só de bênçãos se encha meu espírito.
Que eu seja tão bondoso e alegre
que todos, que se aproximarem de mim,
sintam Tua presença.
Reveste-me de Tua beleza, Senhor,
e que no decurso deste dia,
eu Te revele a todos.

MISERICORDIA SAGRADA
Misericórdia Sagrada,
Face sublime do Pai,
funde-Te em nossos corações
que de Ti aguardam a chama acesa
da piedade e do amor.
Misericórdia Sagrada,
Fonte infinita
da vontade nas almas,
faze-Te escudo protetor
nos corações.
Amém
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CONSAGRAÇÃO
Minha alma recebe as bênçãos da Graça.
Meus pés cansados encontram repouso.
O corpo encontra um refúgio de paz,
já me alenta o calor de um novo tempo.
E a este porvir,
me consagro, Senhor.
Amém.

ORAÇÃO DE GRATIDÃO
Pai, Consciência Infinita, nosso Criador
aceita nossa oração, se assim o quiseres.
Teu Amor nos preenche
Teu Amor nos protege
Teu Amor nos purifica
Teu Amor nos liberta.
Pai, confiamos em Ti
nós nos abrimos ao Teu Amor
Tu nos dás forças
Tu nos sustentas
Tu nos colocas em pé
Tua presença nos abençoa.
A Ti, Pai, nos entregamos,
Colocamos nossas vidas aos teus pés.
Amém.

MÃE UNIVERSAL
Nós Te saudamos,
ó Mãe Universal.
Plena é Tua Graça,
a unidade está em Ti.
Sagrada Energia Feminina,
gestas em Ti a Nova Humanidade.
Ó suprema Mãe Universal,
intercede por nós,
seres da superfície da Terra,
para que possamos consagrar-nos
como dignos filhos de Deus,
na fé, na luz,
na paz, na proteção,
na cura, na unidade,
no amor, no perdão,
na reconciliação, na caridade,
na humildade, na transmutação
e na fraternidade,
agora
e no momento da nossa total
e definitiva entrega
ao Pai Criador.
Amém
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consagração à MÃE DA DIVINA MISERICÓRDIA
Encontro-me suspenso em Teus braços.
Mãe Divina,
Misericórdia.
Espero receber Teu sagrado raio de cura,
perdão e piedade.
Mãe Divina,
Misericórdia.
Somente busco a Ti para que me dês
Teu Amor e Tua Reconciliação.
Mãe Divina,
Misericórdia.
Escuto Tua Voz,
sou Teu soldado orante da luz.
Mãe Divina,
Misericórdia.
Mãe Divina a Ti me consagro,
a Teu Coração, a Teu Amor, à Tua Luz,
à Tua Verdade, à Tua Cura.
Encontro em Ti, Mãe Divina,
o descanso de meu coração ardente
Misericórdia.
Misericórdia.
Misericórdia.
De Ti provém a Luz Universal
Mãe Divina da Misericórdia
Amém

INVOCAÇÃO ÀS HIERARQUIAS CRIADORAS
Hierarquia divina
de Anjos e Arcanjos,
abrimos-Te a porta,
que ingresse a Luz.
Em nome da humanidade,
invocamos agora
Tua cósmica intervenção.

ORAÇÃO DO ANJO DA PAZ
Meu Senhor
Eu creio em Ti
Eu Te adoro, Eu Te espero, Eu Te amo.
E Te peço perdão
Pelos que não crêem em Ti, não Te adoram,
não Te esperam e não Te amam.
Amém.
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ORAÇÃO AO ANJO DA PAZ
Envolva-nos na confiança de ser quem Somos
Orienta-nos sempre na direção da Luz
Permita-nos sentir a Tua presença a cada momento
Permita que nossas consciências e nossos corações nos indiquem
quando nos desviarmos do caminho da Paz.
Que a Paz se inicie dentro de nós,
que estejamos com todos os nossos irmãos em harmonia,
que possamos ser um instrumento inspirador de Paz.
Inspirai nossos pensamentos, palavras e ações
Que em nós habite um único poder: o poder do Amor.
Que venha a era de um mundo melhor.
Que o Amor de Deus estenda-se por todo o planeta.
Amém

ORAÇÃO AO REINO DE LIS - FÁTIMA
Lis,
caminhamos como espelhos
que se acendem em oração.
Lis,
somos seres da Terra
servindo à humanidade.
Anjos do Reino de Lis,
despertai todos os orantes
da Terra.
Anjos do Reino de Lis,
revelai à humanidade
Vosso fraterno amor.
Anjos do Reino de Lis,
encontrai os caminhos para
a descida da redenção.
Anjos do Reino de Lis,
abri as portas
para o Reino Celestial.
Anjos do Reino de Lis,
levai cada consciência
até o trono do Criador.
Anjos do Reino de Lis,
uni-vos a nós
e à humanidade em oração.
Anjos do Reino de Lis,
acendei cada núcleo
no fogo da transformação.
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Anjos do Reino de Lis,
revelai-nos Vosso Reino
que nos conduz
ao perdão.
Anjos do Reino de Lis,
descei à Terra
o Amor do Redentor.
Reino de Lis,
acende-te em nosso interior.
Reino de Lis,
acompanha-nos
em nosso caminho
à evolução.
Reino de Lis,
leva-nos
à Presença de Deus.
Reino de Lis,
abre Tua porta para
o encontro com Mainhdra,
nossa protetora para este tempo de transição.
Reino de Lis,
acende os Espelhos
e irradia Libertação.
Que assim seja.

CHAMADO AO ANJO GUARDIÃO
Anjo Guardião,
que permeia meu ser,
guia-me de noite, guia-me de dia.
Protege-me de mim mesmo
e das forças obscuras
que tentam me iludir.
De luz és,
no amor caminhas,
pelo poder de Deus atuas,
preenche de paz
meu coração.

POEMA DE UM ANJO PROTETOR
Sou teu servo. Vim para servir-te.
Sou tua luz. Podes perceber-me?
Quando nasceste, estava contigo.
Quando morreres,te acompanharei.
Sou a voz da tua consciência.
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Sou o sopro de vida em teu coração.
Chama-me, e responderei.
Acolhe-me, e te ajudarei.
Escuta-me, e te orientarei.
Conta comigo.
Ainda quando estiveres só,
com frio, fome e temor.
Quando já não tiveres esperança
nos vínculos externos que hoje cultivas.
Quando já não tiveres em que te apoiar...
Aí estarei, à espera de teu chamado.
Sabe, estou sempre contigo.
Apenas aguardo
que me permitas ajudar-te.

A LUZ PROSSEGUE
A matéria resiste. A Luz prossegue.
A matéria organiza a reação. A Luz prossegue.
A matéria não encontra o inimigo para a luta. A Luz prossegue.
A matéria perturba. A Luz prossegue.
A matéria volta-se contra si. A Luz prossegue.
A matéria degenera-se a si mesma. A Luz Prossegue.
A matéria vê a destruição. A Luz Prossegue.
A matéria vê a luz. A Luz prossegue.
A matéria compreende. A Luz prossegue.
A matéria rende-se. A Luz prossegue.
A matéria tem sua revitalização iniciada. A Luz prossegue.
A matéria acolhe o encontro com a luz.
A verdadeira vida tem início.
Anjos e deuses estendem as mãos,
e os puros conseguem tocá-Ias.
Um cântico se faz ouvir.
É o júbilo da vida que, antes prisioneira, foi por fim libertada.

ORAÇÃO DA ONIPRESENÇA
Onipresença, onipresença,
energia que em mim habita, plano que desperta.
Onipresença, onipresença,
eleva a alma e conduze-a ao regente.
Onipresença, onipresença,
preenche-me de Deus e forma-me em espírito.
Onipresença, onipresença,
revela-me teu mistério e incendeia meu núcleo.
Onipresença, onipresença,
faze de mim um verdadeiro ser da luz.
Onipresença, onipresença,
acerca-te de mim e cria um novo servidor.
Onipresença, onipresença,
Deus em mim e em meus irmãos.
Onipresença, onipresença,
transforma a humanidade.
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ORAÇÃO DA FRATERNIDADE BRANCA
Que a Fraternidade Branca
seja o princípio de unidade para este tempo.
Do princípio Criador de Deus,
Sua onipresença desça à Terra,
e faça florescer Seus amados frutos.
Do Conselho dos Mundos,
chamado Confederação,
abram-se os portais
para o ciclo redentor das almas.
Que o Universo
expanda a Consciência de Deus
sobre os seres humanos
e que estes captem o Amor cósmico.
Na unidade da Fraternidade,
os seres humanos sejam participantes
dos tempos de perdão e de cura.
Da Essência do Dom de Deus,
que a humanidade receba,
a Misericórdia,
para abrir os caminhos da Nova Raça.
Que unidos como Único Universo,
todas as criaturas recebam o perdão
para serem salvas e se tornarem
dignos filhos de Deus.
Seja o Amor do Pai
o veículo para este tempo planetário,
e que reverta todos os conflitos da Terra.
Como almas, toda a humanidade receba o Dom do Céu
para entrar na nova morada de Deus.
Que em Cristo, Irmão Samana,
nos rendamos a Sua compaixão e resgate.
Em Mainhdra e por Mainhdra,
recebamos a unidade com o princípio de Seu Amor Universal,
e vigilantes para o novo ciclo do Planeta Terra,
captemos a humildade para nossas almas.
Na unidade de um só tempo do Universo,
desça sobre as almas a Criação e a Misericórdia Divina.
Em Irmandade estamos,
a ti Confederação pertencemos,
somos frutos de Deus
e sementes para a Nova Raça.
Amém
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ADVENTO DA NOVA RAÇA
Senhor
Que se cumpra o advento
da Nova Raça.
Que a humanidade
possa expressar seu arquétipo.
Que a palavra seja viva
e construa Teu Templo.
Que se expanda em nós Teu Mistério
e que se revele ao mundo a verdadeira existência,
para que possamos nos reunir em Teu Nome
e glorificar a Perfeita Unidade.
Amém.

A GRANDE TRANSFORMAÇÃO
Do coração de luz do Sol Central,
ao coração de luz de nossa estrela,
que a força vital de ativação
chegue à Terra e envolva aos seres.
Que o fogo de Amor do Centro da Terra
acenda a tocha do espírito humano,
que ilumine sua frente e que abram seus braços,
e que estes recebam a luz cósmica
do Grande Centro Galáctico.
Que a lembrança consciente,
o Amor e o serviço ao Plano,
sejam a consequência da Grande Transformação.
Que o Perdão estelar,
que espera silente em nossos corações,
grite seu Amor a todos os confins do Universo.
Que o sinal do retorno às origens,
a mudança futura na qual todos cremos,
prepare a vinda iminente
do Mestre e Senhor do Tempo.
Porque por isto estamos aquí.
Porque por isto somos.
E porque por isto seremos.
Do ponto de Luz da Galáxia Central,
Andrômeda ilumina as mônadas e as almas.
O símbolo de união com a Fraternidade
exprime-se no amor da consciência.
O retorno glorioso do Mestre
concretiza-se na evolução da matéria.
O perdão universal plasma-se nas mentes redimidas.
As trilhas do Plano
unem-se ao Plano da Confederação.
A Luz emerge do coração da galáxia
e a humanidade ascende em fraternidade.
Todas as consciências do Plano descendem à Terra.
O Plano concretiza suas metas
e o Planeta torna-se um Mundo Confederado.
Amém
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Como fonte de inspiração
aos orantes sugerimos:
Filmes, Cds e Links.
Não se esqueça:

temos um compromisso mensal, o nosso Encontro com Mainhdra, nos dias
12 e 13. Para realizá-lo, você encontrará informações detalhadas na edição
anterior, na página 7.

Filmes em DVD:
“ O Despertar da Vida Espiritual”
Trigueirinho

Procurando atender aos que aspiram a compreender
mais profundamente o ensinamento espiritual nos
tempos de hoje e aplicá-lo na vida diária, Trigueirinho
compartilha suas experiências e reflexões nesta palestra.
Idioma: Português
www.irdin.org.br

Cds:

“ Cura Caminho de Luz”
Trigueirinho

A cura é expressão da Vida pulsante e anima todo o
cosmos. Manifesta-se como ciência, como arte, como
filosofia e como religiosidade. Nasce do silêncio e da
entrega, do esvaziamento do ser.
Idioma: Português
www.irdin.org.br

Links:
www.vidaorante.org
www.trigueirinho.org.br
www.irdin.org.br
www.casaluzdacolina.org.br
www.comunidadefigueira.org.br
www.fraterinternacional.org
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Editorial
IRMÃOS ORANTES,
Neste segundo número de SINAIS DE ORAÇÃO
publicamos as Mensagens diárias de Mainhdra
do mês de setembro. Lembremo-nos que são
fontes de inspiração para nosso viver diário.
Dando prosseguimento ao anúncio das profecias de nossa Mãe Universal publicamos também a sua segunda profecia.
E, neste número, decidimos elaborar uma
edição muito especial, dedicada a orações.
Como todos já sabem, a Mãe Universal
continuamente nos convoca a orar pelo
Planeta, pela humanidade, pela redenção,
pela Misericórdia.
E a Rede Fraternidade de Oração tem
como uma de suas principais metas reunir
orantes para atender a esse chamado. Por
isso temos recebido de de nossos leitores

e usuários do site vidaorante, constantes
solicitações para a publicação de orações.
Buscando atender aos orantes elaboramos
este número de Sinais de Oração.
Que estas orações possam abrir cada vez
mais os corações para que se unam ao Apelo
de Mainhdra:

Criador Supremo, Misericórdia à humanidade!
A Luz ainda brilha nas essências por Ti criadas.
Misericórdia, Criador Supremo!
Uma chama por Ti acesa jamais se extinguirá.
Flores e frutos serão ofertados em glória a Ti
Por Teus filhos redimidos.
Mergulharei no abismo e erguerei uma a uma
as estrelas caídas.
Misericórdia!
Rede Fraternidade de Oração
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