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Aqueles discípulos que têm a 
missão de orar a Minha Divina 
Misericórdia ingressam, como 
água benta, em Minha Usina 
reparadora e transformadora 
das consciências. Assim, rapida-
mente, as essências são impreg-
nadas por sábios códigos de luz.

Nos momentos mais difíceis é 
que o Meu Amor se aproxima 
dos Meus discípulos. Meu 
Auxílio infinito sempre irá querer 
demonstrar-lhes a capacidade de 
amar profundamente a Deus e 
aos seus irmãos.

Meu Coração vive e atua 
por intermédio do Amor 
de Deus, aquele que vocês 
deverão, neste tempo, buscar 
na oração e na caridade ao 
próximo.

Nunca esperem respostas 
grandiosas de ninguém, 
porque a verdadeira resposta 
se encontra apenas no Amor 
do Senhor.

Caminhe ao Meu lado sem 
olhar o que existe à sua 
volta. Concentre seu ser no 
poder divino de Meu Amor e 
aguarde pela vinda de Minha 
Graça Suprema.

A humanidade inteira se 
encontra em uma era de 
profunda transição. Minha 
Consciência Redentora e 
Pastoral empenha-se, a cada 
dia, em conduzi-los para a 
verdade que hoje vocês estão 
vivendo.

Eu lhes abro Meu Coração 
Misericordioso para que 
possam refugiar-se nEle, 
porque não há nada mais 
importante do que poder 
viver todos os dias a união 
com Deus Pai.

Meus Raios de Graça e de 
Misericórdia descem do 
universo para iluminar o 
caminho escuro daqueles que 
caminham entre as trevas da 
Terra.

Há jardins em toda a Terra, 
jardins de almas e de corações, 
que formam parte do projeto 
de Deus, mas todos os jardins 
devem ser podados pelas 
mãos do sábio Jardineiro.

Hoje estou aqui para recordar-
lhes que, apesar de tudo, 
vocês deverão estar unidos 
à grandeza de Meu Coração. 
Assim, vocês caminharão 
seguros, dando os passos até 
o Senhor.

Hoje, Meu Coração quer 
derramar Suas Graças não 
somente sobre o mundo 
todo, mas também, de forma 
especial, sobre todos os povos 
originários que surgiram 
desde o princípio do projeto 
de Deus.

Quando chegar o Filho 
de Deus, as maldades que 
submetem as almas de Meu 
Pai serão expulsas, e tais 
almas serão reabilitadas no 
Cenáculo do Amor e do 
Perdão.

Assim no Céu como na 
Terra, existe a Sagrada 
Unidade, promessa que vocês 
deverão alcançar por meio 
de sua caminhada até o Meu 
Coração de Amor.

Roguem por seus semelhantes 
por meio da oração 
misericordiosa e permitam 
que a Luz de Meu Reino se 
aproxime de cada um deles.

Vocês deverão reconhecer, 
em humildade, o que Eu 
lhes peço, porque esse 
reconhecimento será 
necessário para a redenção 
do mundo.

É necessário que os leitores 
de Minhas mensagens diárias 
abracem fortemente Minhas 
palavras como o caminho de 
guia e de salvação para suas 
almas.

Quem acompanha Meus 
comandos celestiais são 
os supremos anjos, que 
liberam as almas do mundo 
das prisões que lhes são 
impostas, quando elas vivem 
em constante pecado.

Não temam pela gravidade 
de suas faltas ou por elas 
acontecerem; temam 
quando vocês não puderem 
reconhecer que necessitam 
de Minha Misericórdia.

Quando um lugar se 
consagra ao Meu Sagrado 
Coração e, nesse espaço, 
as almas participam desta 
consagração, uma porta de 
paz se abre para o mundo 
inteiro.

Peço-lhes que Me vivam 
como Seu Companheiro 
Inseparável de Caminho; 
assim, vocês ajudarão, 
a partir da consciência, 
a reconstruir o que está 
destruído.

Que sua convicção de querer 
estar Comigo seja o impulso 
permanente para construir 
a nova morada para o Meu 
Regresso.

A humildade exige dos bons 
corações o vazio de si, a ho-
nestidade puríssima e a entre-
ga à Vontade Divina.

Sejam precursores da 
mansidão, sejam portadores 
de Meu Raio de Paz e de Amor. 
O mundo necessita sentir-se 
livre para poder caminhar em 
direção à promessa da Nova 
Terra Prometida.

Sejam transmissores de 
Meus Códigos Redentores 
e Crísticos, por intermédio 
da devoção que vocês têm 
proclamado ao Meu Sagrado 
e Bondoso Coração.

É hora de nadar em 
Meu Oceano de Graças 
Reparadoras; é hora de 
erguer a bandeira ao Alto, 
a bandeira que confirmará, 
diante do maligno, a vitória 
da Luz Crística.

Um talento inesquecível para 
o Meu Coração é o talento do 
amor verdadeiro, que constrói 
espiritualmente tudo o que 
parece estar separado e que 
repara os corações que se 
sentem insatisfeitos de alma.

Que os bons irmãos de 
caminho se unam e nunca 
se separem do manancial de 
Meu Amor, que é o que os une 
totalmente.

Que ninguém tema por estar 
se purificando, pois, para 
que Meu Vinho Novo seja 
depositado, o odre velho 
deve ser polido e restaurado 
por Minhas Mãos.

Bebam do Meu Sangue e 
comam do Meu Corpo em 
absoluta confiança, porque, 
assim, receberão, para este 
tempo que resta, todos os 
méritos infinitos alcançados 
por Mim na Cruz.

Agora, em um tempo de 
emergências, o universo se 
serve das virtudes e dos defeitos 
dos Meus.


