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Necessito de discípulos 
dispostos a encarnar a 
obediência interior. Isso 
os levará a encontrar o 
verdadeiro ser e, assim, 
ascender em consciência ao 
Espírito do Meu Pai.

Agora, por meio do canal de 
Minha Misericórdia, o Senhor 
Me envia, pela segunda vez, 
para ressuscitar espiritualmente 
aqueles que deixaram de falar 
com Meu Pai.

Eu falo diretamente àqueles 
que são mais simples e não 
são letrados, teólogos nem 
filósofos da espiritualidade, 
porque a ciência de Meu 
Amor, em verdade, ainda não 
é conhecida.

Vocês não ficarão na 
escuridão, pois quem 
confia no Poder de Minha 
Misericórdia será guiado até 
o final.

Em Meus Planos Crísticos 
não há diferenças nem 
privilégios. Apenas deposito 
Minha Vontade naqueles que 
mais necessitam crescer em 
consciência e em experiência 
de vida.

Confiem em Minha 
Misericórdia. Rezem a Mim 
cada dia mais e de coração. 
Procurem estar em paz, para 
assim superarem as barreiras 
mentais. Sejam precursores 
de Meu Amor.

O mundo se apaga pela 
falta da verdadeira Paz. 
Busquem essa Paz infinita 
em sua origem, na natureza, 
no coração de cada irmão 
pacificador.

Sejam pacientes e silen- 
ciosos. Sejam exemplos de  
bem -aventurança e simplici- 
dade, porque esse espelho que 
reflete seus corações será o 
exemplo de que Me vivem na 
paz e na fé.

Invoquem sempre o poder do 
Escudo de Meu Coração, para 
que os Universos Superiores 
sejam a estrela- guia que os 
ilumine durante a noite e 
assim os proteja.

Para este tempo, venho em 
busca dos que uma vez Me 
disseram sim. Agora, chegou 
o momento de se unirem 
perpetuamente ao Meu 
Coração e de se entregarem 
ao Meu Amor Invencível.

Espero que depositem sua 
fé em Meu Propósito;  dessa 
forma, o Senhor os abençoará 
todos os dias.

Os passos que estão sendo 
dados por alguns de Meus 
novos discípulos estão 
mudando o rumo da vida 
planetária.

Eu amo com predileção 
os que se doam sem 
questionamentos nem 
tempo, inclusive quando 
são rejeitados por seus 
semelhantes.

Que a temperança e a 
coragem fortaleçam suas 
vidas, porque somente pelo 
Sacrário de Meu Coração 
encontrarão a luz para as suas 
perguntas.

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

Para quem se esforça 
verdadeiramente e trabalha 
para sua transformação, 
isso será considerado como 
mérito nos Céus.

Orem pelos que não 
conseguem dar os passos 
seguros até Meu Coração; 
eles necessitam de seu amor 
e atenção espiritual.

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

Hoje, Eu lhes entrego o 
grande mérito universal de 
Minha Infinita Misericórdia 
para que, por Meu 
intermédio, confiem no que 
Deus lhes envia para vocês 
amadurecerem e crescerem 
espiritualmente.

Minha Insondável Misericór-
dia tem piedade dos inimigos, 
dos que se opõem a que Mi-
nhas Obras se cumpram nas 
almas que Eu vim despertar 
no final deste tempo.

Com o rosário nas 
mãos, vivam a oração 
misericordiosa; que ela seja 
sua luz nas trevas e amparo 
ante os assédios.

Meu Amor alcançado na 
Cruz expulsou o mal sobre a 
Terra e, agora que o Amor de 
Deus é invencível, ele pode 
remediar e reparar ofensas 
gravíssimas que todas as 
almas cometem.

Convido-os agora para que 
sejam defensores da hora de 
Minha Divina Misericórdia, 
porque dessa maneira estarão 
ajudando a redenção da 
humanidade.

É hora de usar os 
instrumentos de proteção, 
como a oração, a comunhão 
e o jejum; assim, nada os 
abaterá, mas, sim, terão 
entendimento sobre as 
coisas.

Sejam um Comigo; assim, Eu 
os ajudarei a se sustentarem 
apesar das batalhas do 
inimigo. Saibam que sempre 
Minha Luz triunfará na Terra 
e no Céu.

Peço -lhes que sejam 
perseverantes, porque os 
assédios serão grandes; porém, 
aquele que houver sustentado 
o fogo da devoção no Templo 
Interior, nenhum vento 
contrário nem tormenta do 
mal o derrubará.

Mesmo em circunstâncias 
adversas, não baixem os 
braços. Elevem o coração ao  
Alto, porque assim o Senhor 
os ajudará. Estejam sempre 
firmes olhando o horizonte  
da misericórdia.

Diante de cada nova prova, 
decretem e afirmem: “Jesus, 
eu confio em Ti”, porque essa 
afirmação tem o poder de 
derrotar qualquer mal.

Lembre- se do poder de Meu 
Verbo Criador e mergulhe 
sua alma no oceano poderoso 
de Minhas Palavras, para 
que em seu ser desperte o 
amor invencível por Minha 
Presença Celestial.

Neste tempo, o único 
caminho é o Amor Divino; se 
não invocarem nem viverem 
através deste Amor de Deus, 
poucos poderão suportar as 
correntes universais.

Meu Amor Crístico, que vem 
do Universo, é como uma 
estrela resplandecente que lhe 
envia raios de salvação todas 
as horas do dia.


