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Não permita, alma Minha, que 
as rivalidades tomem lugar em 
sua consciência. Viva por inter-
médio de Minha Paz e construa 
sempre um castelo de amor para 
seus semelhantes.

Como consequência da tarefa 
realizada hoje com todos os 
orantes do mundo, o Universo 
Maior pôde libertar, redimir e 
transfigurar situações internas 
em muitas almas.

A alma que trabalha 
conscientemente com Minha 
Divina Misericórdia será 
ajudada a praticar ações 
boas e amorosas por seus 
semelhantes.

Querida alma, beba da Água 
que lhe ofereço do Meu 
Lado, para que, vivendo no 
sacrifício, encontre o caminho 
da santidade e do bem.

Quando você sentir um 
grande vazio em sua vida 
e achar que não terá forças 
para entregar-se a Mim, 
dirija o olhar ao Céu e diga-
Me o que espera de sua vida.

Deixe hoje que Eu Me 
ocupe de suas dificuldades. 
Entrega-Me o que você era. 
Assim, poderei realizar Meus 
Projetos sobre a Terra.

Receba, no silêncio, a luz de 
Meus códigos. Agradeça-
Me por haver lhe chamado à 
porta de sua vida. Permaneça 
em Mim para sempre.

Se novamente você não passar 
na prova e cair no erro, não 
desanime. Às vezes, isso se 
repete para que você recorde 
que já é hora de viver a 
humildade.

Fique imóvel e impenetrável 
diante das circunstâncias 
que geram desarmonia e 
conflito. Seja um pacificador 
sem fronteiras e una, em 
cada espaço e momento, os 
corações que estão separados.

Caminhem ao Meu lado 
segurando a Minha sábia 
mão, que lhes indicará o 
caminho. Vivam somente em 
Mim. Busquem a resposta 
somente por Meu intermédio.

Derrame suas lágrimas de 
luz sobre o Meu peito; sinta 
o calor supremo de Minha 
Compaixão; deixe que o 
passado se inunde de cura e 
de perdão.

A Misericórdia sempre os 
levará à reconciliação e à 
humildade do coração.

Que Minha Luz Redentora 
penetre no âmago de seu 
pequeno espírito, para que 
todos os dias você se libere 
mais e mais de si mesmo 
e viva no serviço eterno a 
Deus.

A oração misericordiosa será 
sua chama inapagável; ela 
será o escudo contra todo 
mal.

Na passagem do velho para 
o novo tempo, ocorrerão 
muitos acontecimentos 
no planeta. Para esses 
momentos, seus corações 
deverão estar fortalecidos e, 
assim, preparados para a hora 
final.

Querida alma, chegou a 
hora do despojamento; 
aceite o amor supremo de 
Seu Esposo, porque assim 
encontrará a resposta 
interior que tanto busca. 
Confie em Minha presença.

Que nesta hora de prodígios 
suas almas se elevem ao 
Universo para confirmar, 
neste tempo, a união 
perfeita com Meu projeto de 
Salvação.

Eu desejo instituir o espírito 
fraterno, devocional e 
amoroso que muitas almas 
perderam. Todos os que 
se unirem a este impulso 
crístico receberão as Graças 
que Deus quer derramar 
sobre suas vidas.

Amigos Meus, rezem pelas 
almas que Me provocam 
uma grande desolação 
interior, pois são almas 
que ainda não aprenderam 
a amar a Deus, nem ao 
menos aprenderam a viver o 
verdadeiro perdão.

Em cada oração se encontra 
uma chave que abre uma 
nova porta para a redenção 
da alma.

Alma Minha, fique bem 
perto de Mim e permita que 
Eu a abrace, para que, nos 
momentos mais duros, sinta 
que o Amor de Meu Coração 
a encoraja a seguir adiante.

Neste tempo, as almas consa-
gradas ingressam no auge de 
fortes experiências e aprendi-
zagens, o que lhes permitirá 
amadurecer com sabedoria e 
discernimento.

Desejo sinceramente, do 
profundo de Meu Sagrado 
Coração, que todos vocês 
possam ingressar no espírito 
da solidariedade e da paz.

Eu Me ofereço em plenitude 
para a sua vida, estou a seu 
serviço. Sou Seu Conselheiro 
fiel. Sou Aquele que abre as 
portas da luz para todos.

Quando lhes peço algo 
tão grandioso, é porque 
Minha Misericórdia Divina 
está abrindo uma porta de 
oportunidades para todos.

Não queira agora 
compreender o motivo de 
todas as coisas; case-se com 
a irmã humildade, para que 
possa sentir que nada lhe 
pertence.

Tudo o que foi aprendido 
da instrução espiritual do 
passado gerou a possibilidade 
de que, neste momento, os 
Céus estejam entregando os 
frutos da fé e da paz por seus 
esforços sinceros.

Neste tempo, Meus discípulos 
estarão enfrentando seus 
próprios medos espirituais 
e morais. Eu lhes peço que, 
apesar de suas dúvidas e 
constantes falhas, não deixem 
de recorrer ao Meu Coração.

Peço-lhes que não temam, 
mas, ao contrário, que 
mantenham acesa a chama 
da devoção, espírito 
inapagável que lhes dará a 
força necessária para cruzar 
as pontes rumo ao paraíso.

Deus Me deu a permissão de 
voltar a consagrar os corações 
que mais se separaram de Mim 
por algum motivo.

Meu Coração Paternal estará 
reunindo todos os orantes 
para receberem novamente 
Minha bênção espiritual, que 
lhes permitirá dar os passos 
em direção à Fonte de Meu 
Coração.


