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Amo as almas que com simples 
coragem Me dizem todos os dias 
o quanto Me querem ter presente 
em suas vidas, porque a todas 
essas almas recompensarei com 
Meu Perdão sideral.

Saibam que até nos momentos 
mais difíceis, Meu Coração 
estará presente em todos 
aqueles que Me chamarem 
com sinceridade.

Que teu coração não se 
envergonhe nem teus olhos 
deixem de Me olhar, porque 
sei de onde provéns, até onde 
irás e por onde virás até Mim.

Quando sentirem um 
inesperado desassossego, 
saibam que isso não provém de 
vocês; será o momento de seu 
serviço, onde a dor do mundo 
será transmutada.

Eu estou retornando como 
a renovada fonte do amor 
que está ausente em toda a 
humanidade. 

Quero que existam novos 
Cristos como verdadeiros 
apóstolos, que demonstrem 
ao mundo que é possível viver 
em Deus e para Deus como 
algo agradável e maravilhoso 
para a vida de cada alma.

Apenas Me contemple, a todo 
o momento, principalmente 
quando não dedicar um tem-
po para Mim, porque nesse 
momento Eu o contemplarei 
em Misericórdia e Redenção.

Quanto mais vocês se doam 
a Meu Coração, mais caem 
os véus de seus rostos, os 
véus do passado. Assim, 
seus corações pouco a pouco 
irão alcançando a redenção 
interior.

Sem pesares espirituais, envio 
pelo mundo os soldados 
que anunciarão novamente 
Minhas palavras salvadoras, 
os que também se consagrarão 
ao Meu Sagrado Coração para 
que seja apagado o passado 
de suas memórias.

Sejam gratos por poderem 
compreender, nestes tempos 
de caos, cada um dos mistérios 
infinitos que guarda Meu 
Sagrado Coração.

Entrego Meus Bens 
celestiais nas mãos dos mais 
simples e livres para que os 
multipliquem em amor e 
irmandade.

Realizem em suas vidas 
atos misericordiosos. Sejam 
caridosos e se renovem por 
meio de Mim todos os dias.

Procure saciar sua sede a 
cada dia por meio de Mim, 
porque assim se fortalecerá 
sua confiança em Meu Pai e 
em Sua Suprema Vontade.

Não Me percam de vista, 
porque tenho para os Meus 
algo precioso nos Céus. 
Apenas Me digam sim todos 
os dias e reconhecerão Minha 
Face de luz.

Minha Luz remove as 
impurezas e as imperfeições 
para que, transfigurados por 
Meu Amor, estejam a serviço 
da Vontade Suprema do Plano 
de Meu Pai.

Quero que Meus Soldados 
sejam um verdadeiro escudo 
de amor, paz e irmandade. 
O mundo necessita da ajuda 
consciente de todas as almas 
orantes. 

Saibam que por amor e 
compaixão escolhi as ovelhas 
mais desconhecidas, as que 
não têm nenhum poder 
sobre as consciências para 
que transmitem e ressuscitem 
Minha palavra de salvação e 
misericórdia para o mundo.

Peço-lhes de muita paciência 
e amor para suportarem as 
grandes correntes universais 
que Meu Coração enviará 
para desmascarar e desterrar 
do mundo o velho homem.

Os que estão Comigo são os 
que mais trabalham pelos 
que estão acomodados e 
pelos que estão cegos, sem 
possibilidade de encontrar a 
vida do espírito.

Seu exemplo de amor e 
devoção por Meu Sagrado 
Coração abrirá a porta para 
todas as consciências que 
padecem no sofrimento e 
na eternidade do próprio 
inferno. 

Durante a hora da Misericórdia 
estejam bem despertos diante 
de Minha Presença. Esforcem-
se por Me buscar e por Me 
sentir.

Nestes tempos Minha Presença 
congrega os discípulos para que, 
unidos como um só, representem 
a verdade e o exemplo de Minha 
mensagem para o mundo.

Eu venho da grande casa de 
Meu Pai para lhes demonstrar 
o Poder de Meu Amor e de 
Minha Constância por todos 
os Meus. 

Hoje lhes revelo Meu 
Coração magoado por causa 
dos grandes pecados do 
mundo, que crescem mais 
rapidamente que a quantidade 
de orações oferecidas.

Depois de Minha 
Ressurreição, guardei para 
cada ser um espaço sagrado 
em Meu Insondável Coração 
de Amor.

Cultivem, por meio da 
constância na oração, um 
espírito humilde e manso; 
assim seus espíritos se 
encaminharão para a 
liberação dos pecados capitais 
da humanidade.

Prestem atenção os que se 
envolvem com as coisas deste 
mundo, porque para eles será 
mais difícil arrancar as raízes 
que plantaram com suas 
ações. 

Se as almas orarem com fervor, 
os milagres que derramo 
serão mais fortes e poderosos 
e, assim, sua transformação 
será vitoriosa, porque, na 
sinceridade e na paz, terão 
alcançado o Reino de Deus.

Minha Misericórdia vem 
ao mundo para resgatá-
los do caminho do engano 
e da cegueira, para que os 
aspectos da vida possam 
despertar, manifestados em 
uma consciência que decidiu 
Me seguir.

Com Meu Poder derroto 
os planos contrários aos de 
Meu Pai. Com Meu Amor 
Misericordioso salvo os que 
caíram. Com Minha Graça 
redimo o que ainda está 
imaturo nas consciências. 


