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Busque-Me, mesmo no cansaço, 
porque Meu Amor dará vitalidade 
à sua consciência para que possa 
dar passos. Sem medo, siga Meu 
Caminho.

Todos os que veneram Meu 
Coração Misericordioso e 
invocam o poder do Meu Sangue 
e da Minha Água são renovados 
no mais sublime de seus seres, 
e prodígios derramados por 
Minha Consciência Sacerdotal 
tocam até sua vida material.

Para que Meu Amor possa 
se aproximar dos que mais 
ignoram seu verdadeiro espírito, 
sirvo-Me dos instrumentos que, 
abrindo o coração, transmutam, 
em sacrifício e alegria, os males 
do mundo por amor ao Meu 
Coração.

Vejam quão grande é o Amor 
de Deus pelo mundo que, em 
cada serviço realizado com 
o amor do coração, recebem 
milagres todos aqueles que 
devem receber uma celestial 
oportunidade de conversão.

O sacrifício é a senda que bem 
poucos escolhem caminhar, 
porque, para transitar por 
ela, é necessária a Vontade 
Divina para dissolver a vontade 
própria. 

Na quietude dos mais anciãos, 
Meu Coração pode repousar 
e, no silêncio, encontrar-se 
diante de um amor perpétuo e 
renovador.

Um bom discípulo nunca 
pode se permitir derrubar 
pelas consequências da 
arrogância da vida. Deve 
caminhar entre os espinhos 
como se não existissem.

Deus sustenta Sua Vontade e 
a cumpre nos corações silen-
tes. É possível começar a viver 
no silêncio quando o coração 
se dispõe a fazê-lo com base 
na oração.

Embora ainda não veja 
Minha Luz no horizonte, 
confie absolutamente em 
Mim, porque estou a seu 
lado, guardando seu pequeno 
coração como um verdadeiro 
tesouro de pureza e oração.

A Divindade de Cristo é 
o Espírito Santo de Deus 
em Seu Filho feito homem 
e Consciência Divina, 
manifestada em todo o 
universo celestial.

Se assumirem a cruz que Eu 
lhes entrego poderão liberar 
sua cruz, a velha cruz que 
carregam do passado e que 
lhes dificulta levar a cruz da 
redenção para a humanidade.

Que ninguém perca a alegria de 
Me servir todos os dias, porque, 
ao final da tarefa sobre este 
mundo, Eu reconhecerei, no Céu, 
a grandeza do amor de vocês por 
Meu Coração e reconhecerei 
o caminho de entrega que têm 
feito por Minha Obra.

Espero que, por meio de 
Minhas Palavras diárias 
de amor, muitas almas 
adormecidas e distanciadas 
de Meu Abençoado Coração 
retornem simplesmente por 
terem sido tocadas por Meu 
Amor Redentor.  

A vocês e a todos os que Me 
seguem, dou-lhes Minhas 
Misericórdias Celestiais 
para que se apague de seus 
corações qualquer aflição, 
impedimento ou limitação 
que os separe de Mim. 

O caminho para o Meu Reino 
está traçado pelas orações 
de todos os fiéis servidores 
que, durante a hora da 
Misericórdia, clamam por 
Meu Nome.

Não lhes ofereço um futuro, 
apenas o eterno presente 
para, junto a Mim, servirem 
ao Universo e ao Plano 
de Meu Pai. Ofereço-lhes 
sacrifício, renúncia, entrega, 
para que, assim, Me ajudem a 
salvar nossa humanidade. 

Quero ver sóis acesos a 
partir do coração, para que 
iluminem, na humildade, o 
caminho sombrio que muitos 
dos Meus vivem.

Abram caminho às ovelhas 
confusas que deverão voltar 
a repousar a Meus Pés para 
receberem Minha Absolvição 
e Meu Perdão. Sejam 
transparentes na palavra, 
verdadeiros no sentir e claros 
nos pensamentos.

Sintam Minha Paz, porque 
retorno para cumprir a 
promessa do final dos 
tempos. Sob o Amor do Pai, 
sejam bem-aventurados.

Que os mais necessitados 
entrem em Minha 
Confiança, porque algo 
precioso entregarei àqueles 
que tenham seguido com 
amor cada um de Meus 
passos. 

Guarde em seu coração o 
caminho de regresso que 
está percorrendo em direção 
a Mim, em honra ao Meu 
Coração Glorificado.

Como Luz estou presente 
em seu interior e abro Meus 
Braços durante a hora da 
Misericórdia para purificar e 
sanar suas dificuldades.

As Portas do Céu se abrem para 
acolher todos aqueles que se 
separaram de Deus. Penitência 
para os soberbos! Redenção 
para os tímidos! Misericórdia 
para os que não se cansam de 
servir ao Grande Senhor!

Quero que possam entender a 
importância da unidade interior 
que deverá despertar em Meus 
Rebanhos, porque, se assim 
for, Eu os chamarei os novos 
discípulos de Meu Coração 
Misericordioso.

Procure o tempo todo 
se concentrar em Minha 
Presença; assim, poderá ver 
no caminho as pegadas que 
Eu vou deixando para sua 
transformação.

Como Conciliador entre o 
Céu e a Terra verão chegar 
a força de Meu Espírito 
misericordioso duplicado 
em Luz, que voltará a unir as 
raças, os povos e as nações.

Cuidem de ser humildes e 
de não se assombrarem pelo 
que verão dentro de pouco 
tempo no mundo. Confiem 
o caminho de vocês ao Único 
Deus da Verdade e do Amor.

Por amor volto ao mundo, 
mas, primeiro, venho em 
Espírito Divino para despojar 
de suas consciências os 
abismos que, por erro, 
construíram no passado.

Necessito que todos os que 
professam Meu Nome se 
perdoem pelos erros do passado 
e não se julguem mais. O Novo 
Reino de Meu Pai descerá por 
meio de Mim como um só, 
como uma única unidade entre 
as almas de Deus.

Estarão Comigo quando 
apenas Me disserem sim e 
reconherem que o que sentem 
ser não o são. O verdadeiro 
em vocês é a presença 
onipresente de Deus em seus 
pequenos espíritos.

As correntes virão ao 
encontro da humanidade 
e Meus discípulos mais 
dispostos e com menos temor 
darão testemunho de Minha 
Presença e de Meu próximo 
Retorno.


