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Quem ama o sacrifício 
persistirá na fé do coração, 
porque a alma encontra a 
fortaleza no serviço de se dar 
e se doar.

Cada ato interno de 
Comunhão realizado pelas 
boas almas dos sacerdotes 
abre as portas dos Céus para 
que se façam presentes a 
Graça e a Reconciliação.

Estejam atentos aos sinais dos 
Céus, porque agora é chegado 
o momento de todo o universo 
começar a falar. Para isso, 
deverão estar preparados por 
meio da oração e da confissão 
diárias. 

Todo o espaço manifestado 
pelo Todo Poderoso deve 
ser contemplado com amor 
e devoção, porque a Criação 
deverá ser motivo de sua 
perpétua oração do coração.

Enquanto Meu Espírito 
circula pelo mundo 
derramando Graças e Perdão, 
Eu lhes peço que sejam 
corajosos todos os dias e que 
não baixem o estandarte da 
paz e da redenção.

Os olhos que se abrem 
por meio da oração veem 
com entendimento e com 
sabedoria, porque quem 
persevera por intermédio de 
Meu Coração caminhará na 
fé por toda a eternidade. 

Busquem a verdade de Meu 
Pai acima de tudo, assim, 
poderão compreender Seus 
bem-aventurados mistérios 
da Criação, o bem-aventura-
do mistério de Sua Magnífica 
Vontade.

Sejam irmãos, sejam a ponte 
entre o princípio e o fim para 
que os feridos em espírito 
possam cruzar o portal de 
Meu Coração.

Meu Abençoado Coração está 
aberto para que O adorem 
como um templo de oração 
e devoção, templo do Deus 
Amado que os protegerá de 
suas próprias atitudes.

A última barca da salvação 
está passando pela vida de 
todas as almas, e Minha 
Misericórdia é a ponte que 
une seus corações ao caminho 
da salvação definitiva.

Estou com vocês e vigio todos 
os rebanhos, principalmente 
aqueles que recém 
despertaram à presença 
verdadeira de Meu Coração.

Ânimo e coragem são 
necessários para estes tempos, 
porque quem se encontra 
consigo mesmo saberá o que 
deve purificar no coração.

Levantem seus rostos e 
confiem que tudo está na 
Vontade do Senhor! Venham 
a Mim e bebam Comigo 
do cálice da salvação e da 
redenção. Meus queridos, 
necessito de vocês.

Que ninguém se desespere 
por não poder se consagrar 
formalmente, porque a 
maior consagração é a vida 
de oração, o diálogo interno 
com Deus para encontrar o 
bálsamo para o espírito.

Meditem sobre Minha Paixão 
como uma glória do Espírito 
e da Vontade de Meu Pai, 
para que, unidos como um só 
rebanho, encontrem as portas 
abertas do Paraíso. 

Para que cada alma cumpra 
a Vontade de Meu Pai, a 
tarefa do próximo há de 
ser amada, porque nesse 
simples ato serão evitados os 
conflitos e as competições.

É por meio do Santo 
Espírito de Deus que 
a transcendência do 
impossível se torna possível.

Deixem para trás tudo aquilo 
que crie, gere ou desperte 
em vocês uma imagem de 
posse pessoal, porque, do 
contrário, acreditarão estar 
laborando para o Meu Deus 
e estarão trabalhando para si 
mesmos.

Os tempos anunciados 
estão se cumprindo. Por 
isso lidem com o mundo de 
maneira cuidadosa e orante 
para que Meus Seguidores 
sejam transparentes como 
a água e invisíveis como o 
silêncio.

Quando uma vez disse para 
pregarem Minha Boa Nova 
em Meu Nome, Eu quis 
dizer que sempre Minhas 
Palavras estariam naqueles 
que se dispusessem a vencer 
a si mesmos por amor aos 
outros.

Meu olhar não deixa de 
irradiar Misericórdia nem ao 
pecador mais empedernido. 

Chamo pelos soldados do 
Cristo do Novo Tempo e lhes 
digo: carreguem sua cruz e, 
por amor, sigam-Me rumo 
ao esperado encontro com o 
Senhor do Universo.

O tempo da Minha vinda se 
aproxima e Meus servidores 
deverão lidar com o ritmo 
acelerado das mudanças e 
com o tempo que deverão 
oferecer à presença do Meu 
Coração. 

Aceite Meu Perdão e caminhe 
na fé que desperta pela força 
de sua devoção. Estou com 
você, filho Meu. 

As obras do Céu se cumprem 
por meio dos fiéis e obedientes 
servidores que estão em Cristo 
sobre a face da Terra.

Virei para ressuscitar os que 
estão mortos em espírito e em 
vida. Virei para elevar os que, 
em esperança, sustentaram a 
tocha da luz e da redenção. 

Muitos se esquecem de 
conversar Comigo, de ao 
menos se confessarem para 
receber Minha Absolvição, 
pois assim saberiam como 
sente Meu Coração as causas 
geradas todos os dias pela 
humanidade.

Que ao nos encontrarmos 
todos os dias na oração, 
Minha Alma possa ser parte 
do espírito de vocês, para 
que, em honra à Minha 
consciência sacerdotal, 
possam se dissolver as 
desarmonias do mundo.

Que Meu Coração Pastoral 
esteja presente entre vocês, 
e que vocês estejam em 
Meu Coração, e como 
missionários possam levar 
Minha mensagem de salvação 
ao mundo. 

Sempre virei em auxílio 
de vocês para que 
corajosamente sigam o 
caminho da consagração e 
da transformação. Eu os ergo 
para que voltem a caminhar 
seguindo as pegadas deixadas 
por Meus Passos.

Sejam firmes diante das 
provas que o Universo de Meu 
Pai lhes envia, porque depois 
de cruzarem os abismos da 
vida, Meu Coração Sagrado 
os receberá no Paraíso. 


