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Editorial
Neste número compartilhamos o resultado de uma devota reflexão sobre o ato de orar, que
nasceu durante uma recente peregrinação de oração e serviço. Ao resultado desse estudo-orante
demos a forma de um trabalho com o orândio e que aqui é apresentado como uma sugestão que
oferecemos aos leitores de SINAIS DE ORAÇÃO.

Hoje vos convido a que celebreis Comigo o fruto eterno da oração,
para que este se multiplique pelo mundo inteiro, em especial sobre todas
as almas que estão longe de Meu Amor e de Minha Luz.
Dou-vos a Minha Paz e deposito Minha Paz em vossos pequenos corações.
Divina Mãe, Rainha da Paz
(Trecho de mensagem da Mãe Universal, transmitida em 8/11/2011, em Medjugorje.)

Quinta Profecia
Quando os oceanos se abrirem, por
meio de uma gigantesca pedra, esta
invocará o raio do equilíbrio, o qual
será irradiado a todo o Planeta, especialmente àqueles que se prepararam
em seu interior.
Minha voz criadora, a que o Pai me
concedeu, os recolherá como frutos
maduros.
Nascerá una nova fonte curativa
que se localizará neste continente
(América), da qual todos beberão
quando a água já não brote.
Esta fonte será o maná no alimento
vivo, a qual durante os meses mais
frios, dará calor para o corpo e energia
para a alma.
Aqueles que beberem dessa fonte
deverão ter como premissa a Graça
que receberam, porque com esta
poderão curar enfermidades. Eu abrirei essa fonte, Eu indicarei onde está,
no momento que seja preciso.
Se a encontrareis será pela confiança
em Mim.
Aquele que a usurpar não terá resposta
alguma dessa fonte curativa.
Anuncio que se encontra no sul deste
continente. Meu passo seguinte será
abri-la para que emerja.
Alguns de vós devereis ir descobri-la,
sem pressa alguma, mas com calma.
Esta fonte será buscada por seu fruto,
por sua cura e por sua graça.
Chegará a todos aqueles que
compreendam sua abundância.
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Mensagens diárias
de Mainhdra

DEZEMBRO

1

Somos um em Deus, e exércitos de luz nos
Universos.

2

Ora, na quietude de teu ser, para que Me escutes.

3

Não temas, estou contigo.

4

Recolhe-te na morada de Minhas Asas.

5

Une-te ao princípio dos Anjos Celestes:
Louvor, Louvor, Louvor.

6

Neste dia, consagra-te a Meu Coração.

7

Acende a luz do Universo em todos os seres
internos.

8

Com reverência, entra no Templo de teu espírito.

9

Pétalas de oração exalam aroma de rosas.

10

Nos jardins da luz, as almas orantes são a expressão
das rosas.

11

No Grande Reino Celeste, escuta-se a voz de
teu coração orante.

12

Estou em ti: tu me sentes?

13

Renasce como alma, voa como espírito.

14

No Universo, Paz eterna; na Terra, Misericórdia.

15

Na Terra, representa a Cristo, teu Redentor.
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16

Em humildade, abrem-se as portas ao Grande
Reino Celeste.

17

Escuta, em teu ser, a voz de luz que nasce de
Meu Ser.

18

Reconhece, na vida evolutiva, as flores que
deixei no caminho.Exércitos de luz orante,
soldados conquistados pelo Amor Divino.

19

Consciências serenas: almas orantes.

20 Sê compassivo com a urgência do outro.
21

Alma de Deus, chispa de Seu Espírito.

22 Na consciência sagrada, Meu manto te protege.
23 Revela ao mundo o amor que te irradiei.
24 Crê em Deus, transforma-te em Seu instrumento.
25 Se dizes sim, respondes sim ao Universo.
26 Nas tentações, ora pela dissipação das mesmas
nos demais.
27 Cala para nascer no silêncio interior.
28 Como Mãe, cubro de luz os corações do mundo.
29 Orante interno: chama flamejante da salvação
para outras criaturas.
30 Em momentos de caos, Paz para o coração, Luz
para os espíritos, Amor para as consciências.
31

Com tua atitude na oração, restauras o cálice
de luz que o Oleiro Maior construiu para ti.

Extraídas do livro: “Mensagens do Grande Reino Celeste”, de Madre Shimani, Editora Irdin, www.irdin.org.br
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Sinais de Oração
ORANDO PELA
REDENÇÃO
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Durante uma recente peregrinação espiritual
de oração por vários países, tivemos consciência
da gritante necessidade planetária de que aqueles que se dispõem a servir por meio da oração
deveriam fazê-lo com orações vitoriosas, redentoras, crísticas.
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O instrumento para essas orações já estava
em nossas mãos: as contas do orândio que recebemos de Mainhdra e cuja apresentação foi feita
no primeiro número desta revista.
Para recordar, reproduzimos a seguir um
trecho das informações já publicadas:
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A composição do orândio guarda a simbologia
do ministério espiritual de Cristo em sua
encarnação na Terra. Sua fabricação é feita
em madeira para recordar a cruz carregada por
Cristo. Representa a transformação do sólido
em flexível, da união da alma e do espírito aos

Consagração do
espírito

Passos da redenção

desígnios de Deus.
As 72 contas de contemplação do orândio estão divididas em grupos de 10 contas separadas
por uma conta única.

Cruz da Nova Humanidade
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Como sempre, a Hierarquia nos contempla de forma plena.
Mas, como temos usado o orândio?
Tivemos então a inspiração de sugerir uma forma de “percorrer “ o orândio dentro
daquele impulso de oração que nos movia: uma peregrinação pelas contas.
O resultado dessas orações e reflexões é apresentado aqui aos nossos leitores, bem
como uma sugestão para um profundo trabalho orante:
• As etapas representadas pelas dezenas revelam passos da evolução do Ser e que no
orândio podem se traduzir pela vida interior, expressas por meio da vida de Cristo, da
Alma de Cristo, do Espírito de Cristo, da Mônada de Cristo. Estes são aspectos de todos os
seres, em diferentes níveis de Consciência.
• O fio do orândio pode representar a vida única e infinita, de onde todos viemos, onde
estamos e para onde todos vamos.
• Os nós existentes no cordão simbolizariam as etapas que surgem e vão sendo
transcendidas em nossa trajetória evolutiva.
• As contas representariam nossa própria trajetória até chegarmos ao equilíbrio perfeito
de todas as energias, de todos os reinos, representado pela Cruz da Nova Humanidade,
no final do orândio.
• A vida que o orândio representa é a do ser que já despertou para a vida espiritual.
Assim, com o orândio e em oferta, podemos realizar nossa jornada de peregrinos
orantes da Luz:
• Para as contas do intervalo, entre uma dezena e outra, nossa sugestão é fazer três
vezes a oração do Anjo da Paz:

MEU DEUS, EU CREIO EM TI, EU TE ADORO, EU TE ESPERO E EU TE AMO.
E TE PEÇO PERDÃO PELOS QUE NÃO CREEM EM TI, NÃO TE ADORAM,
NÃO TE ESPERAM E NÃO TE AMAM.
AMÉM.
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Primeira dezena: princípio da adoração ou vida crística.
Adorar significa buscar a comunhão com o que amamos.
Que em nossas vidas a presença de Cristo seja nossa aspiração.

Oremos nas dez contas:
REVESTE-ME DE TUA BELEZA, SENHOR, E QUE NO DECURSO DESTE DIA
EU TE REVELE A TODOS.

Segunda dezena: representa o princípio da contemplação ou a alma de
Cristo.
A contemplação está no nível da alma; quem em nós contempla é a alma
que já despertou. Por meio da oração, a alma contempla a Deus e espera
ser por Ele preenchida.

Oremos nas dez contas:
SENHOR, ENTREGO-ME A TI, PARA QUE FAÇAS DE MIM TUA MORADA.

Terceira dezena: representa o princípio da ascensão ou o espírito de
Cristo.
O espírito, em nível mais elevado que a alma, já pode receber a energia
de Deus. Nosso ser é banhado pela energia de Deus e se eleva.

Oremos nas dez contas:
SENHOR, QUE TEU AMOR INVADA MEU ESPÍRITO.
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Quarta dezena: representa o princípio da reabilitação ou a mônada de
Cristo.
Todos os padrões involutivos que existem dentro de nós são transformados e reabilitados em padrões divinos, e isso pode acontecer graças à
Misericórdia.

Oremos nas dez contas:
Ó CRISTO MISERICORDIOSO, RECONSTRÓI NOSSAS ESSÊNCIAS.

Quinta dezena: representa o princípio do perdão ou a luz de Cristo.
Sob essas Energias, todos os erros são perdoados, todo carma é liberado
de alguma forma, e ingressa a Luz.

Oremos nas dez contas:
Ó CRISTO MISERICORDIOSO, ABRAÇA-NOS COM TUA LUZ
E PLENIFICA-NOS COM O PERDÃO.

Sexta dezena: representa o princípio de cura ou o amor de Cristo.
O alinhamento com a vontade de Deus é cura. Acontece quando o ser
quer se doar, ser instrumento do Criador, representante do Seu Amor.

Oremos nas dez contas:
ESTOU DIANTE DE TI, SENHOR, EM OFERTA E ENTREGA À TUA
VONTADE. CURA E TRANSFORMA ESTA VIDA.
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A interseção que precede as seis últimas contas da contemplação
representa o espírito ou a consagração do espírito.

Orar por três vezes, na conta da interseção:
ABRO MEU CORAÇÃO PARA RECEBER A CHAMA DO ESPÍRITO SANTO E
PARA QUE ESTA SEJA IRRADIADA A OUTROS CORAÇÕES.

As seis últimas contas em seu conjunto significam a redenção em
Cristo ou os seis passos para se alcançar a redenção em Cristo.

Oremos:
1.

NO AMOR DE CRISTO, A RECONCILIAÇÃO;

2.

NO AMOR DE CRISTO, A REABILITAÇÃO;

3.

NO AMOR DE CRISTO, A TRANSFIGURAÇÃO;

4.

NO AMOR DE CRISTO, O PERDÃO;

5.

NO AMOR DE CRISTO, A UNIÃO;

6.

NO AMOR DE CRISTO, O DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA.

No final do orândio, encontramos a Cruz da Nova Humanidade, que
simboliza a redenção dos reinos humano, mineral, vegetal e animal.

Oremos:
REDENÇÃO E PAZ, REDENÇÃO E PAZ, REDENÇÃO E PAZ, REDENÇÃO E
PAZ PARA ESTE PLANETA.
AMÉM.
Para finalizar, sugerimos que este trabalho seja ofertado ao Plano de
Amor Maior, pela humanidade e pelo planeta.
Observamos que esta é apenas uma sugestão, uma das possíveis
modalidades para se orar utilizando o orândio.
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Viver o milagre
da vida
Nós, seres humanos, abrigamos todo o cosmos. Dentro de nossas células está
tudo o que recebemos e somos. Dentro de nós está a Luz, dentro de nós está a
beleza, a harmonia, o Bem, a Verdade. Dentro de nós estão os atributos divinos.
Somos um milagre.
Pode haver momentos em que nos sentimos inúteis. Mas não somos nada menos
do que um milagre. O fato de estarmos aqui, vivos e capazes de amar, é prova mais
do que suficiente de que somos um milagre.
Se soubermos como vivê-los, todos esses atributos, que são de Deus, se manifestarão em nossas vidas. Cabe a nós escolher: tanto a Luz como a ausência de Luz
existem dentro de nós. Se regarmos todos os dias a semente da escuridão, esta
será a realidade que viveremos. Mas, se regarmos diariamente a semente da Luz,
os atributos de Deus se tornarão a realidade que viveremos.
Não existe um único dia em que não possamos caminhar na Luz. Ninguém pode
tirar isto de nós. Deus não está
situado no tempo nem no espaço,
Ele está em nosso coração.
Viver o milagre da vida é conscientemente entrar em contato com o
que existe de maravilhoso, renovador e benéfico dentro de nós.
A oração é a ferramenta mais
acessível que temos para realizar o
contato com Deus.
Na oração, palavras e
pensamentos podem nos levar a
uma verdadeira comunhão com
Deus. A oração é o caminho para
a revelação de Deus em nós.
Por isso, a oração jamais nos deixa
no ponto em que nos encontrou.

Sinais de Oração
Nº 5 / 2011

Nesta edição:

Quinta
Profecia
pág. 02

Mensagens
diárias de
Mainhdra

Orando Pela
REDENÇÃO

pág. 03

Viver o
milagre
da vida

pág. 05

pág. 10

Editorial
Neste número compartilhamos o resultado de uma devota reflexão sobre o ato de orar, que
nasceu durante uma recente peregrinação de oração e serviço. Ao resultado desse estudo-orante
demos a forma de um trabalho com o orândio e que aqui é apresentado como uma sugestão que
oferecemos aos leitores de SINAIS DE ORAÇÃO.

Hoje vos convido a que celebreis Comigo o fruto eterno da oração,
para que este se multiplique pelo mundo inteiro, em especial sobre todas
as almas que estão longe de Meu Amor e de Minha Luz.
Dou-vos a Minha Paz e deposito Minha Paz em vossos pequenos corações.
Divina Mãe, Rainha da Paz
(Trecho de mensagem da Mãe Universal, transmitida em 8/11/2011, em Medjugorje.)

