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Confiem a Deus os seus seres e 
as suas tarefas para que outros 
Sóis na Terra despertem como 
estrelas da grande irmandade.

É hora de transfigurar o 
passado em um bom futuro 
de Graças e de Bênçãos. 
Meu Coração recapacitará 
algumas consciências que se 
esqueceram do Meu Coração 
Confiável.  

Quando em verdade sentem-se 
sós, Minha Sabedoria invade 
os seus pequenos espíritos e 
consola a alma que necessita de 
forças para continuar em Meu 
Caminho.

Todos os dias procurem 
ser claros e transparentes 
como as águas do oceano; 
assim, poderão transmitir 
a mensagem de paz de que 
muitas almas necessitam.

Com o rosário na mão vivam 
a oração misericordiosa; que 
ela seja sua luz para as trevas e 
amparo ante os assédios, ante 
qualquer situação.

Mesmo em circunstâncias 
adversas não abaixem os 
braços; elevem os corações 
até o Alto, porque o Senhor 
os ajudará.

Diante de cada nova prova, 
decretem e afirmem: Jesus, eu 
confio em Ti. Esta afirmação 
tem o poder para derrotar 
qualquer mal em torno das 
suas vidas.  

Avante! Com fé prossigam 
pelo Meu Caminho de 
transformação, pois a meta 
indica um futuro de paz e de 
unidade com o Altíssimo!

Um bom discípulo está atento 
às regras e elas sempre serão 
luz para o seu caminho; se 
o Pai Eterno não houvesse 
criado a obediência, teria sido 
difícil a vinda de Cristo.  

Seja firme e decidido para 
estar disposto a cumprir a 
Minha Vontade, por mais 
difícil que pareça; uma 
alma verdadeira une-se sem 
demora aos Desígnios do 
Criador.

A humanidade tem ainda 
muito para aprender, até 
reconhecer que sem Deus 
nada se pode fazer. Só o 
Amor construirá nos novos e 
vindouros tempos. 

Quero ser em sua vida aquilo 
que ninguém conseguiu 
ser; Meu Amor interior não 
pertence a este mundo, nunca 
o decepcionarei.

Eu falo diretamente aos mais 
simples e não os letrados, 
teólogos nem filósofos da 
espiritualidade, porque 
a ciência do Meu Amor 
na verdade ainda não é 
conhecida.

Eu lhes peço que sejam 
valentes, com coragem 
enfrentem os ventos 
contrários que chegarão às 
suas vidas.

Neste tempo de purificação 
e renúncia, Eu os chamo a 
renovar os votos Comigo. 
Todos terão sempre um 
espaço de luz em Meu 
Coração.

Confiem em Minha 
Misericórdia, rezem a Mim 
cada dia mais e de coração. 
Procurem estar em paz para 
superar as barreiras mentais. 
Sejam precursores do Meu 
Amor e distribuam Minha Luz.

Hoje peço-lhes que sejam 
exemplos de paz, a fim 
de que pelo menos os 
grandes acontecimentos 
da Lei de Deus não pesem 
sobre aqueles que não são 
pacificadores.

Que neste tempo os Meus 
discípulos não temam 
ser ofendidos, porque no 
caminho da humildade, os 
corações duros terminarão 
por abrir-se ao chamado do 
Meu Amor redentor.

Que haja sempre um grande 
espaço em seus corações 
para Minha Luz redentora 
ingressar e assim preparar 
uma nova morada para 
Deus.

Quem se unir a Mim em 
oração elevará a consciência 
e as Leis divinas o curarão 
por inteiro. Devem confiar 
que tudo o que vivem tem 
um porquê para Deus.

Quero corações pecadores 
para convertê-los em almas 
misericordiosas. Sejam 
alegres, sigam adiante vendo 
em seus caminhos as Minhas 
sagradas pegadas de luz. 

Sigam em paz e em reverência 
glorifiquem ao Deus do 
Amor, porque neste dia de 
imensa alegria a humanidade 
está recebendo a Graça da 
redenção.

Se por um instante a 
humanidade se detivesse 
para servir ao próximo, tudo 
se transformaria e muito 
sofrimento ainda preso nas 
consciências se libertaria. 

Meu Coração é sacrário de paz 
e de amor; nele poderão ver a 
Luz de Deus manifestada, Luz 
que provém da fonte da sua 
verdadeira origem.

Já chegou o momento e a 
hora de Me reconhecerem 
como tocha luminosa entre 
as trevas; como sua mansidão 
ante qualquer rivalidade.  

Não percam a esperança de 
libertarem-se de si mesmos; 
Meu Coração acompanhará 
os passos daqueles que se 
dispuserem a seguir as simples 
instruções que Eu lhes trago 
para estes tempos. 

Quando a solidão parecer 
maior que a alegria, será sinal 
de que, em verdade, estão 
vivendo o Meu Caminho 
crístico e estão se formando 
como Novos Cristos.  

Durante a Hora da 
Misericórdia entreguem-Me 
suas misérias, aquelas que o 
Meu Coração conhece desde 
o princípio, para que, assim 
sejam liberadas e redimidas.

Com o rosário na mão vivam 
a oração misericordiosa; que 
ela seja sua luz para as trevas e 
amparo ante os assédios, ante 
qualquer situação.

É hora de viver através do Meu 
Manancial, porque somente por 
meio do Meu Sangue e da Minha 
Água todos poderão alcançar a 
transformação crística.

Antes que o Anjo da Justiça 
chegue à Terra, desejo verter 
sobre vocês e sobre o mundo 
inteiro a fonte de Minha 
Misericórdia.


