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As mães, para o mundo, são o 
espírito vivo da consolação e 
da proteção.

Venho para convertê-los 
definitivamente ao Meu 
Caminho. Saciem sua sede 
espiritual em Meu Evangelho 
e que, por intermédio de 
Minhas Palavras, possam 
reencontrá-lo.

O momento está indicando o 
cumprimento do chamado e 
da oferta que muitos fizeram 
ao Meu Coração. Não temam 
sofrer, não temam a solidão.

Hoje lhes peço pelos que não 
nasceram. Rezem! Rezem de 
coração!

Aquele que, apesar de tudo, se 
abandona à Minha Confiança 
nunca perecerá, mas será 
necessário que, para os 
momentos difíceis, busque 
a Luz santíssima de Meu 
Coração.

Minha Divina Misericórdia 
também é Justiça Divina e 
promete méritos vitoriosos 
para os corações que, em 
sinceridade e honestidade, 
se unam a esta Fonte de 
prodígios e de cura.

Suas obras e contínuas 
caridades alegram o Coração 
de Deus e reparam todos os 
ultrajes que grande parte do 
mundo comete dia a dia.

Aferra-te à Minha Cruz e não 
te canses de sustentá-la. Meu 
Espírito puro te dará a força 
de que necessitas para seguir 
Meu Caminho.

Meu espírito se regozija 
pela gratidão curadora que 
vocês entregaram ao Meu 
flagelado Coração. Hoje, 
Minha Misericórdia está 
com aqueles que dela mais 
necessitam.

Existe uma unidade perfeita e 
inquebrantável que deposito 
nos corações que confiam 
em Mim. Nunca deixo de 
observar suas preciosas vidas 
como o presente predileto de 
Meu Pai.

Em Meu Reino Maior se 
guardam os mais apreciados 
tesouros, aqueles que o mal 
sempre tentou possuir por 
intermédio dos Meus, como 
o Amor, que para o inimigo é 
desconhecido.

As chagas do mundo foram 
curadas, o mal foi vencido 
pelo divino poder de Meu 
Amor e o vazio de muitos foi 
preenchido pela Fé do Meu 
Sagrado Coração.

Prometo aos Meus valentes 
soldados o eterno sacrifício e 
a doação pelos outros. Essas 
são as chaves seguras para se 
viver a santificação.

Desde o momento em que 
vocês abriram a porta a um 
mendigo e lhe deram de 
beber e de comer, quando 
alimentaram e nutriram 
a alma de uma mãe 
desconsolada, ali Eu estava.

Que a Fonte do Amor de 
Deus não se seque em seus 
corações. Que suas vidas se 
ofertem, em nome do amor, 
para receber as Graças de que 
vocês tanto necessitam.

Pai Eterno, hoje consagro 
todos os Teus filhos perante 
a presença e a glória dos 
Altares Celestiais, para que 
Tua Infinita Compaixão se 
derrame como uma fonte de 
paz sobre todos.

O Senhor os reúne em 
torno do Meu Sacratíssimo 
Coração para que possam 
sentir, em suas vidas, o 
momento de Meu Regresso.

A Ordem Divina da 
Hierarquia Espiritual 
está propondo que todos 
ingressem em um novo ciclo 
de serviço e de trabalho pelo 
Plano de Deus.

Sejam apóstolos restauradores 
e servos curadores de todas 
as vidas que cruzarem os seus 
caminhos. Sejam a verdadeira 
mão salvadora que acolhe o 
coração perturbado, a alma 
ferida.

O fio de luz que une uma 
boa mãe ao seu filho é 
indestrutível, porque entre 
o espírito do bom filho e o 
amor de uma boa mãe cria-
se um laço de irmandade 
espiritual.

Venho em busca dos que Me 
deram a sagrada permissão 
para desterrar de suas vidas o 
orgulho que cega e a vaidade 
que condena.

Quando seus olhos 
derramaram lágrimas de 
alegria, de reconciliação entre 
os irmãos, como também 
lágrimas de dor, Eu estive 
sempre entre vocês.

Minha Chama de Amor se 
acende nos que invocam 
Minha Presença. Vocês estão 
em um tempo crítico, mas 
recordem-se de que Minha 
Misericórdia lhes proverá 
todas as coisas de que vocês 
necessitem.

Peço hoje a todos os Meus 
companheiros no mundo 
inteiro que meditem sobre 
isto neste tempo: sobre sua 
união sincera com sua mãe.

Neste momento de transição 
mundial para a humanidade e 
para todos os corações, venho 
buscar as essências que se 
propuseram a fazer parte de 
Meu sagrado rebanho.

As almas levam, em seus 
corações, dons que se 
convertem em tarefas 
espirituais, impulsos das 
almas boas para se doarem ao 
Deus do Amor.

Tudo tem seu tempo. Ainda 
que o tempo passe rápido, 
o Senhor espera que as 
sementes que Ele plantou em 
seus corações possam brotar.

A constância de vocês em 
servir, amar e se entregar 
tocou Meu Coração e 
permitiu que, em um tempo 
de caos, Eu viesse do Céu 
em Glória para compartilhar 
Minha Santa Alegria.

Nunca condenarei teus 
pecados, mas Minha Luz 
corrige o caminho que está 
desviado de Meu Propósito.


