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Meu regresso será como um 
grande fogo que iluminará do 
oriente ao ocidente para que 
o mundo finalmente veja a 
Glória de Deus.

Bem-aventurados sejam os 
que pacificam as almas em 
Meu Nome, por meio da 
Divina Misericórdia, porque 
nessa hora acontece o grande 
milagre de amor.

Meu Amor Puro abre 
novas portas e novas 
oportunidades para os que 
em confiança entregam-se a 
Mim todos os dias.

Sê manso e responde 
rapidamente segundo a 
necessidade. Ser um verdadeiro 
Cristo é servir.

Eu venho para desmitificar os 
fanáticos. Meus rebanhos de 
paz e de luz estão formados 
pelo trabalho e pelo sacrifício; 
neles instituirei Minha nova 
Morada sobre a Terra.

Eu Sou a Grande Videira e 
vocês são os cachos; nenhum 
cacho dá frutos se a videira 
não está bem semeada.

As principais enfermidades 
no mundo poderão ser 
curadas pelo amor. Não 
existe maior ciência espiritual 
que o Amor de Deus, que 
restabelecerá os códigos de 
vida que se perderam.

Para ingressar na realidade da 
vida o aprendiz deverá, com 
estrita obediência, fazer tudo 
aquilo que em certos casos 
poderá parecer absurdo.

Eu Sou o fruto maduro da 
videira e deste fruto nasce o 
Sangue de Vida que os lava e 
os redime eternamente.

Chamem todos ao ato 
supremo da Adoração do 
Senhor para que as almas 
construam dentro dos seus 
seres uma relação espiritual 
inquebrantável.

Meu Amor –grande, infinito 
e reparador para os corações 
da Terra– desperta fortaleza, 
valentia e vontade para 
transformar o que parece 
repetir-se constantemente 
como pecado.

Com os humildes e os 
pacificadores Eu consigo 
chegar profundamente aos 
abismos deste mundo e 
recolher as essências que 
caíram em pecado mortal.

Espero reconstruir os milhões 
de templos e de moradas 
internas daqueles que vivem 
sobre este mundo atual, cujas 
almas os abandonaram.   

Não te desanimes pelas tuas 
quedas, tampouco te alegres 
pelos acertos. Só o espírito 
da humildade te permitirá 
conhecer que tudo deverá 
ser no perpétuo silêncio do 
coração.     

É necessário cultivar a 
semente da pacificação. 
A sublime luz da paz 
deverá servir como foco 
incandescente que alivie a 
perturbação de muitos seres 
no mundo.

Ser puro é reconhecer-Me 
no outro, é ter compaixão 
e misericórdia pelas 
impurezas do semelhante.

Meu Espírito misericordioso 
quer dissolver das suas 
histórias todo o mal que 
tenha sucedido. Por isso, 
chamem-Me em confiança 
e repitam: Jesus Cristo, eu 
confio em Ti.

Eu lhes entrego novos 
corações que necessitarão 
de cura, de caridade e de 
amor porque espero que 
os Meus servidores doem 
e entreguem aos seus 
semelhantes o amor que 
sentem por Mim.

Quando as almas clamarem 
pela infinita Compaixão, as 
graves ofensas geradas neste 
tempo poderão ser perdoadas.

Necessito que não olhem para 
trás. Vejam no horizonte a 
chama da Minha Misericórdia 
que os ilumina e os redime pelo 
bem do Universo.

Quando um ser da Terra 
comunga com Meu Espírito 
Santo Eucarístico as leis 
mudam e revertem o mal 
existente no coração de todas 
as almas do mundo.

Descansem em Meus Braços 
para dissolver o cansaço 
por tão longa caminhada. 
Ali, em Meu Ser universal, 
encontrarão consolo 
e fortaleza para seguir 
caminhando.

Peço-lhes que estejam firmes 
apesar de tudo porque o Meu 
Coração os protegerá de 
qualquer plano do inimigo. 
Estou em Misericórdia com 
vocês.

A alma que se sustém através 
da oração misericordiosa 
sempre receberá a Graça 
de entender, de aceitar e de 
compreender todas as coisas.

Aqueles que proclamarem 
como importante a hora da 
Minha Misericórdia serão 
saciados por Meu Amor e 
beberão Comigo do cálice da 
reparação.

Eu Sou o médico das almas; 
sempre os esperarei em 
Minha sala celestial de oração 
para curar e consolar com 
Minha Luz os seus corações.

Não temas por estares diante 
da atual Lei da purificação. 
Quem aspira à vida do 
infinito poderá alcançar a 
consagração do seu coração 
a Deus.

Agora que estão a tempo de 
amadurecer e de obedecer 
como bons discípulos, não 
percam a união Comigo por 
maior que seja a tarefa ou 
ação material que exista.

Que se alegrem os que em 
sinceridade consagram-se 
ao Meu Coração, porque 
eles sempre terão um espaço 
seguro no Reino de Meu Pai.

Não se vejam tão impuros. 
Vejam seus seres no ciclo da 
ardente purificação da vida 
terrena. Jesus Misericordioso 
é esse manancial que os lavará.


