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A Eucaristia é o símbolo e a 
aliança fiel que Eu lhes deixei 
para que se unissem a Mim.

Quando suas orações são 
sinceras e amorosas, são 
escutadas com amor dos 
tronos Celestes que estão no 
Céu.

Dia a dia permitam, por meio 
da oração misericordiosa, que 
se cumpra Meu Grande Projeto 
de redenção em suas essências.

Alguns lugares no mundo 
servirão de recolhimento 
para as almas, ali poderão 
encontrar as últimas essências 
de paz.

Meu Coração congrega 
realmente os que estão 
dispostos a seguir o caminho 
da cristificação, caminho 
cheio de desafios.

Aspirem a cada dia ser menos 
para si e mais para os que, em 
verdade, necessitam de ajuda.

Amem todo o tempo e saibam 
que cada pequeno esforço 
pelo outro será um grande 
esforço pelo mundo.

Pelo sacrifício, a situação 
planetária poderá equilibrar-se 
e mais almas poderão encontrar 
o alívio que tanto buscam.

Seus corações são possíveis 
portas de luz para que outros 
corações e outras almas 
ingressem em Meu Universo.

A consagração ao Plano 
de Deus através da Divina 
Misericórdia é possível.

Unidos agora e sempre, 
vivamos na Misericórdia, 
porque só isso bastará.

Pela confissão serão desatados 
os nós que impedem a união 
perfeita das almas Comigo.

Encontre a Luz salvadora de 
Meu Coração! Olhe-Me nos 
olhos e confesse-se Comigo. 
Eu o conheço muito bem.

Eu escolho os corações para 
que transmitam, nestes 
tempos, Minhas Mensagens 
renovadas; isso tem uma 
finalidade espiritual e divina.

Quando Aurora amanhecia 
em esplendor, recebeu a 
Graça do descenso da Mãe 
Virginal, da Mãe do Amor.

Nutra-se de Minha Palavra 
de Vida e chame-Me diante 
de qualquer necessidade de 
auxílio, porque Eu o escutarei.

A verdadeira salvação neste 
tempo se concentrará na 
vida de permanente oração.

O Céu escolhe lugares 
onde o ecumenismo possa 
expressar-se e o poder 
humano não interfira no 
Propósito Divino.

Os Sagrados Corações têm, 
neste tempo, o propósito 
espiritual de transformar 
e elevar a condição da 
humanidade atual.

Eu  quero conduzir todos ao 
Meu Reino, onde existem a 
paz e a felicidade de estar em 
Deus.

Os Novos Cristos deverão 
aparecer para os tempos de 
caos.

Procure estar todo o tempo 
em Mim, porque Minha Fé 
o fortalecerá para os grandes 
momentos de prova.

É hora de levantar as 
bandeiras da confirmação aos 
Planos de Deus.

O Sagrado Coração de Jesus 
triunfará em cada lar que se 
abrir para recebê-Lo como 
emblema protetor.

Aquela alma que 
humildemente se servir de 
Meu Fogo não se apagará, 
porque resistirá a qualquer 
corrente contrária.

Para os momentos 
mais difíceis, a oração 
misericordiosa será o 
portal de salvação diante de 
situações graves.

Vivam neste tempo o 
caminho da pacificação, da 
entrega e da renúncia a si 
mesmos.

Por suas preciosas orações, 
será preparada a Terra em 
que se semeará a semente da 
Nova Humanidade.

As almas que não Me 
dedicam tempo são as almas 
mais frágeis no mundo.

Quem confia em Minha 
Misericórdia poderá 
compreender Meu Mistério 
de amor puro e insondável 
pela humanidade.

Meu desejo divino é que 
todos possam vislumbrar 
que o Grande Senhor, 
que lhes pertence desde o 
princípio, está retornando.


