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Que Meus Passos sejam 
o alento para alcançar a 
Redenção. Amo-os e os 
contemplo. Absolvo-os do 
pecado e os conduzo ao Meu 
Reino.

Hoje os chamo a se 
converterem em crianças, 
para que em vocês despertem 
a humildade e a simplicidade 
de amar ao Deus do Amor 
sobre todas as coisas.

Amo aqueles que, em 
sacrifício, se entregam aos 
Planos de Meu Coração, 
porque assim poderei 
depositar Meus Dons para 
que a Misericórdia se irradie 
ao mundo.

Minha Tarefa Redentora 
não terá fim enquanto não 
acabarem os infernos em que 
muitos vivem e os sonhos que 
muitos constroem, esperando 
o glorioso momento de Meu 
Retorno ao mundo.

Não consideres o quanto 
falhaste Comigo, apenas 
reconhece o amor poderoso 
que Eu te entrego, para que 
tu, em confiança, possas 
caminhar até Mim. Somente 
deixa-Me entrar em tua vida 
e curar tuas feridas.

Surge Meu Coração de Luz 
como uma única voz do 
Céu, para poder corrigir os 
caminhos que incorretamente 
a alma pode escolher por 
vontade própria.

Em amor, carreguem amoro-
samente a cruz que Meu Rei-
no lhes entrega e sejam gra-
tos por receberem, em Meu 
Nome, os raios da Redenção 
e da Conversão.

Necessito de soldados 
neutros, que possam lidar com 
a realidade das consciências 
que mais necessitarão de 
ajuda para estes tempos.

Sigam, sigam remando. Não 
se detenham pelo que digam, 
apenas brilhem como um 
sol de amor e de caridade, 
porque estou retornando.

As almas que mais oram 
Comigo foram as escolhidas 
para suportar o tempo 
ardente das mudanças, 
porque suas orações irão 
socorrer a necessidade dos 
que não oram e se esqueceram 
de Mim.

Que nada os distraia, que 
Meu Coração lhes mostre o 
próximo passo que devem 
dar. Sigam adiante, porque 
estarão Comigo na Redenção 
do mundo. Sejam valentes. 
Amo-os sobre todas as coisas.

Recebam de Mim o mérito 
de estar em Minha Graça 
celestial e aprendam que 
somente pelo amor do 
coração se curarão todas as 
circunstâncias da vida.

Permitam que os três 
humildes e sábios Corações 
sejam, nestes tempos, o 
arquétipo principal para a 
vida do espírito e para a vida 
nas famílias.

Vindo do Universo, Meu 
Manancial se aproxima 
dos corações de todos os 
pecadores empedernidos. A 
tábua salvadora para cada 
um deles é a oração à Divina 
Misericórdia que é rezada por 
todas as almas.

Enquanto alguns dão passos 
seguros até Mim, outros 
retrocedem degraus abaixo. 
Mas Eu volto pelos que 
retrocedem e pelos que 
caminham com valentia 
à frente, recebendo no 
coração o novo tempo.

Abram seus braços para que 
muitos que estão distantes 
de Mim encontrem consolo 
em seus pequenos corações. 
Sigam Comigo por esse 
caminho de esforço e 
entrega, pois ninguém 
passará pelo que passei.

Aquelas almas que confiam 
em cada palavra orada, com 
o coração, serão buscadas 
por Mim na hora da sublime 
elevação da verdadeira 
consciência.

Estou preparando, por meio 
de Minhas Palavras, todas 
as almas que, por amor ao 
Plano de Deus, queiram 
humildemente representar-
Me como vertentes e raios 
de Meu Misericordioso 
Coração.

Construa os novos passos 
com o coração e desperte a 
fé e a esperança naqueles que 
ainda dormem sem escutar 
Meu Chamado.

Aceitem que vocês já vivem 
em outro tempo e que esse 
tempo é irradiado dia após 
dia por Minha Luz, inclusive 
nos lugares onde existe a dor 
e o sofrimento. Caminhem 
até Mim.

Hoje, estou perante 
discípulos do passado que, 
reverberando dentro de Meu 
Reino Celestial, Eu venho 
despertar à tarefa mundial 
que Deus lhes encomendou, 
mediante a presença de Meu 
Sagrado Coração.

Abandona tuas necessidades 
em Meu Coração e ilumina-as 
na oração, porque assim Eu te 
ajudarei a te unir a Deus com 
fervor e devoção.

Busquem-Me em todas as 
coisas, sobretudo quando não 
sintam forças para chamar-
Me. Sou o que os impulsiona 
a seguir pelo caminho da 
liberação e da transcendência. 
Estou com vocês apesar de 
tudo.

Participe, com o coração, 
do manancial de Minha 
Misericórdia e poderá 
ver como tudo se resolve 
quando existe a vontade de se 
transformar.

Quando conseguirem fazer 
tudo por intermédio do Meu 
Coração, seus espíritos se 
encontrarão vazios de si e 
aprenderão a ver as coisas sob 
a visão do Espírito de Deus.

Saibam que nunca os 
abandonarei. Estou ao seu 
lado no silêncio. Somente 
caminhem até Mim. Sob o 
Amor Divino do Pai, sejam 
bem-aventurados.

Até o fim, será necessária 
coragem para enfrentar 
os últimos escalões da 
transcendência e da libertação. 
Orem para que Meu Espírito 
se faça presente e não percam 
tempo em buscar-Me.

Volto a chamar aqueles que, 
respondendo “sim”, abriram 
a porta para que Minha 
Consciência Glorificada atue 
sobre os corações imperfeitos, 
resistentes, rígidos e fechados, 
porque Meu Sagrado Coração 
os consagrará.

Que hoje vocês possam 
perder sua vontade própria 
para que aprendam a amar a 
Vontade Divina. Estou entre 
vocês para mostrar-lhes o 
caminho ao qual muitos dos 
Meus necessitarão recorrer 
sem restrições nem ideias.

Quando, em cada lugar 
do mundo, se cumprem as 
três horas da tarde, Minha 
Permissão Celestial se 
expande como Amor e Luz 
e toca as essências mais 
desprovidas de Misericórdia.


