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É tempo de tornar-se vitorioso 
e humilde através da oração 
misericordiosa.

Não descansarei um só dia, 
até alcançar o que quero de 
vocês. Por isso Eu os provo 
nas coisas impossíveis, para 
que decidam nesta última 
hora onde quererão estar.  

Meu Coração lhes comunica a 
Voz Maior. Estejam em Mim e 
estarão bem.

Com o rosário na mão e a 
oração contínua, abram os 
caminhos para que a Graça 
descenda sobre o mundo.

Pela consagração diária, 
constante e devota, 
permitirão que, por meio de 
vocês, se percam as cargas 
que são como pedras para a 
vida espiritual.

Meu Coração prepara, às três 
da tarde, os soldados da Minha 
infinita Misericórdia; os que 
deverão dar testemunho 
ao mundo da Minha 
aproximação inusitada da 
Terra, a Minha Casa Original.  

É tempo de decidir onde 
quererão estar; o estábulo 
e o celeiro já estão abertos, 
pois o agricultor do Céu 
está chegando para separar 
a palha velha do trigo bom 
e maduro.

Quando a oração sustenta 
com fortaleza o propósito, 
gera um desdobramento dos 
poderes de Sua Graça e toca 
primeiro os corações que 
estão caídos. 

É necessário, neste tempo, 
não se esquecer de Mim e 
nutrir-se de forças de luz 
através da oração diária, pois 
o ciclo das almas novamente 
está definindo-se nesta era. 

Chamo os Meus, para que Me 
ajudem a resgatar a parte do 
mundo que ainda está cega e 
surda espiritualmente.

Meus Poderes também 
vertem sobre os corações 
que estão cegos de espírito e 
não podem ver a grandeza da 
Minha humilde Presença.

Hoje deixo-lhes Minha 
Firmeza que sustentará as 
bases de suas vidas. Hoje 
deixo-lhes Minha Confiança 
que permitirá elevar seus 
espíritos.

Meu Coração se alegra 
quando os discípulos se 
unem a Mim através do canto 
do amor. 

Meus servidores padecerão, 
neste ciclo, por seus 
semelhantes; padecerão e 
darão testemunho de vida 
pelos que Me viraram o rosto.

Enquanto estiverem sobre 
este mundo a vida será 
um exercício de constante 
transcendência e redenção. 
Não detenham seus passos 
naquilo que faz parte da sua 
indomável condição humana.

Não há nada mais forte, 
neste tempo de tribulação, 
que o poder insondável e 
magnífico da Minha Divina 
Misericórdia.

Aquele que permitir 
deixar-se guiar por Mim 
não terá livrado a si mesmo, 
mas receberá o sopro do 
Divino Pensamento de 
Deus para decidir até nas 
coisas mais simples. 

Na hora das maiores provas é 
quando Minha Presença em 
seus corações confirmará a 
sua adesão às Minhas Leis 
maiores de Misericórdia.

A Divina Misericórdia 
ajuda a concretizar o 
despojamento interior, 
para que a alma alcance a 
consagração perante Deus.  

Por todas as causas que 
impedem a evolução e o 
despertar das almas, Eu tenho 
Misericórdia por todos vocês.

A confissão não é um 
reconhecimento das culpas 
ou dos erros; a confissão 
é a ponte para a infinita 
Misericórdia do Senhor.

Estejam atentos aos sinais 
dos novos tempos; só 
poderá reconhecer-Me em 
Meu regresso ao mundo a 
alma que viver pelo amor 
do coração. 

Tu que te desesperas, olha-me 
nos Olhos. Tu que te perturbas, 
olha-me nos Olhos. Tu que 
vives o calvário da vida terrena, 
olha-me nos Olhos.

Agora poderão ver, através da 
oração, os frutos alcançados 
em muitas criaturas de Deus; 
as que retornaram ao Reino 
do Pai e se reconciliaram com 
o infinito Amor de Deus.  

Pensa em Mim. Faze tudo 
em Meu Nome. Que as 
tuas ações sejam sagradas 
e caridosas para os que 
necessitem de alívio.

O Céu envia uma mensagem 
mundial para todos: chegou 
o momento da definitiva 
unidade e da integração 
fraterna com as Leis superiores 
do Reino dos Céus.  

Entrego-lhes neste dia 
Meu Precioso Sacratíssimo 
Coração para verter sobre 
vocês Meu Amor universal.

Sejam misericordiosos até 
nas pequenas ações para 
que as Graças descendam 
dos Céus. Orem com o 
coração para que a devoção 
da alma emerja. 

Neste tempo, as almas se 
definirão por si mesmas se 
quererão estar perto de Mim 
ou se quererão estar longe 
de Mim.

Será através da vitoriosa 
unidade que todos viverão em 
paz; a falta de unidade gera a 
ausência de fraternidade.

O Sagrado Coração de Jesus 
triunfará em cada lugar que 
se abrir para recebê-lo como 
um emblema protetor.


