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As provas existem para 
ser vividas e para definir 
o advento do novo ser, 
redimido e perdoado por 
Minha eterna Luz.

Convido-os a conhecer 
a ciência da Divina 
Misericórdia, assim 
despertarão ao verdadeiro.

Apesar dos umbrais que 
devem cruzar, sempre 
mantenham acesa a luz 
eterna do coração, para que 
nada externo ao Meu Reino 
de Amor possa apagá-la.

Aquele que nestes tempos 
não puder servir a Deus 
com humildade, não poderá 
alcançar facilmente a fonte do 
Meu Amor que tudo cura e 
tudo redime.

Meu Coração é infinito, é 
piedoso e misericordioso. 
Meu Coração é o refúgio para 
suas dúvidas e a luz para sua 
escuridão.

Uma lição de amor: se entre 
o mestre e o discípulo não 
reinar o amor, não haverá 
unidade, e se faltar a unidade, 
ficará sem resultado a missão 
dos dois.

Meu oceano de Graças 
aguarda desde faz tempo 
lavar seus corações de toda 
mancha e renová-los através 
do Meu Amor.

Aquele que não se esforçar em 
seguir-Me perderá rapidamente 
o caminhar de Meus preciosos 
Passos. Por isso, deverão 
ter um espírito valente para 
transpassar as barreiras da 
inércia e da própria vontade.

Hoje, através da Minha Paz e 
do Meu Amor misericordioso 
por vocês, abriu-se uma nova 
flor da qual emanou um 
aroma semelhante ao de um 
formoso fruto criado por 
Deus.

Minhas Mãos trabalham 
o dobro para que elas 
respondam ao que lhes 
indico, para que elas deem 
a nota correta em cada 
momento e lugar.

Que nunca se apague a alegria 
dos rostos de Meus discípulos 
por estarem servindo a Deus.

É através de um ato de fé e 
de perdão de si mesmos que 
receberão a ajuda divina 
de que necessitam para 
desatar os grandes nós da 
consciência.

Tento prepará-los como 
simples mediadores da 
oração e da caridade. Existem 
muitas almas que necessitam 
do mesmo impulso diário 
que Eu deposito em vocês.

Convido-os a recordar a 
união perfeita que existiu no 
passado entre os membros 
da Sagrada Família, para 
que, através desse exemplo, 
seus seres internos possam 
alcançar o sagrado.

Nunca esqueçam que Eu os 
amo como Deus os criou, 
que Meu Coração sabe das 
suas dificuldades. Por isso, 
aferrem-se à Minha Luz para 
caminhar passo a passo sob a 
proteção do Meu Coração.

No caminho do esforço 
e da constância, mede-se 
o seu grau do amor pelos 
semelhantes.

Ofereçam a Deus seus 
jejuns, orações e sacrifícios 
pela humanidade e seus 
sofrimentos porque, se tudo 
isso fosse doado com fé, muitas 
situações espirituais poderiam 
ser revertidas rapidamente.

Minha sagrada Liberação virá 
reviver os que estão mortos 
em vida e os que perderam a 
união espiritual Comigo.

PORT- Meus apóstolos, 
valentes e decididos, 
trabalharão para que Meu 
Plano redentor seja uma 
grande vitória sobre a Terra.

Aquele que pouco ora e vigia 
será como os corações que 
não perseveram nem seguem 
Minhas Palavras.

Que hoje, como bons 
filhos de Deus, suas vidas 
experimentem o exercício da 
humildade para que possam 
reconhecer que Deus está em 
todas as coisas simples.

O coração que Me abre a porta 
e a de sua casa sempre será 
abençoado por Minha Presença 
misericordiosa, principalmente 
nos momentos de desafios.

Eu Sou a Verdade que lhes 
desvela quem realmente 
são vocês perante Minha 
compassiva Presença. Não se 
detenham; a barca enfrenta a 
grande tormenta do final dos 
tempos.

Vejam Meu Sagrado 
Coração como uma chama 
incandescente de onde 
emanam os matizes de luz e 
de cor para a vida de todos 
os seres.

Muitos dos que deveriam 
estar junto a Mim foram 
absorvidos pelas realizações 
do mundo, por isso Eu 
conto com poucos discípulos 
para realizar Minha Obra 
redentora no mundo inteiro.

Minha Aspiração atual é 
que, a cada dia que passa, 
sejam verdadeiros discípulos 
da humildade, para que 
desapareçam de suas 
consciências a competição, a 
arrogância e a vaidade.

Agora já é tempo de seguir 
firmemente o Meu Caminho 
para que, para sempre, se 
desterre o velho ser e nasça a 
verdadeira face do amor.

Minha santa Cruz, em 
verdade, é a ponte que 
sempre os unirá ao Céu e os 
desterrará do passado, para 
que surja uma vida melhor.

O coração é o Templo de 
Deus para suas consciências, 
porque através do coração 
seus males serão remediados 
e toda a dor será dissipada.

Acima de tudo, que a sua 
fé seja maior que qualquer 
situação, porque assim 
estarão vivendo em Minha 
Confiança.

Eu sei como se sentem agora 
e quanto necessitam do Meu 
Auxílio. Tenho Meu Coração 
aberto para que, com fé e 
confiança, possam ingressar 
n’Ele sem medo e sem 
perturbação.
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