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Neste tempo de apostolado, 
os alunos deverão cruzar com 
os próprios pés o grande e ex-
tenso lago das impurezas des-
ta humanidade.

Meus Raios de cura descem  
para que a obra da libertação 
do passado se realize. Os 
instrumentos de cura são 
guiados pelo Fogo do Espírito 
Santo.

Não se apeguem a seus 
pequenos pecados; façam 
pequenos sacrifícios a Deus 
pelos grandes pecados que 
condenam o mundo.

Com os humildes e os 
pacificadores, Eu consigo 
chegar profundamente 
aos abismos deste mundo 
e recolho as essências que 
caíram em pecado mortal.

O Pai escuta e contempla 
suas necessidades. Sejam 
corajosos; ainda falta um 
trecho para a finalização 
do Meu caminho e do Meu 
regresso vitorioso ao mundo.

Irmão Meu, companheiro da 
longa trajetória ao infinito, 
dê-Me tudo o que você é e 
o que não é, para que Eu o 
transforme segundo Meus 
desígnios.

Agora é necessário cultivar 
a semente da pacificação 
interna, porque essa sublime 
luz da paz deverá servir 
como um foco incandescente 
que alivie a perturbação de 
muitos seres.

Tentem guardar o espírito 
de serem puros no dia a dia, 
em cada ação, como em cada 
palavra. Assim seus exemplos 
ajudarão profundamente 
naquilo que a humanidade 
perdeu.

Suas orações misericordiosas 
às três horas da tarde 
podem abranger espaços 
mais profundos em suas 
consciências e também em 
situações mundiais de caos, 
de fome e de guerra.

Todas as almas fazem parte de 
Meu Projeto Redentor; todos 
os corações são partícipes de 
Meu caminho ao Céu; em 
todos eles Eu afirmo Minhas 
bases de paz e de redenção.

A Infinita Compaixão é o 
remédio perfeito para curar 
todos os males.

Meu apoio se estende a 
todas as criaturas que se 
unirem a Mim e Me disserem 
quanto necessitam de paz. 
Permaneçam em Minha Luz 
para sempre.

Quem comunga Comigo 
limpa todos os dias as 
manchas do coração e 
afirma, em cada novo 
encontro, que Meu Sagrado 
Espírito é parte dele. 

Peço-lhes hoje que, agora 
e sempre, descansem em 
Meus braços, para dissolver 
o cansaço por tão longa 
caminhada.

Minha Misericórdia chega até 
os lugares mais desprotegidos 
na consciência e na alma 
de todos Meus Filhos. 
Especialmente às três horas 
da tarde.

Se a alma não buscar 
nenhum caminho e decidir 
caminhar no mundo por si 
só e sem instrução, perderá 
rapidamente o sentido da 
vida.

Eu os convido a servirem-
se espiritualmente dos 
dons de Meu Coração 
e a encontrarem neles a 
saída rápida deste mundo 
material.

É momento e é tempo de a 
humanidade reverenciar, 
amar e respeitar as relíquias 
salvadoras que os Sagrados 
Corações entregaram por 
amor ao mundo inteiro.

Recordem que este Santo, 
Padre Pio, é o mediador 
para os casos impossíveis e 
ele cultivará em seus seres o 
amor pela humildade.

Agora que estão no 
momento de amadurecerem 
e de obedecerem como bons 
discípulos, nunca percam a 
união Comigo, por maior 
que seja a tarefa ou a ação 
material.

Ai daqueles que negarem 
a mensagem que Eu enviei 
através dos desconhecidos, 
dos que não colocam ouro 
nem poder sobre as coisas.

A Maratona da Misericórdia 
deverá ser um encontro 
interno para o alívio das 
almas e de seus sofrimentos; 
assim, Minha Presença se fará 
presente.

Hoje lhes entrego três chaves 
que os protegerão de si 
mesmos e do inimigo; essas 
chaves são a humildade, a 
pureza e o amor.

Estão em um tempo de 
profunda redenção dos 
pecados capitais; por isso, 
afirmem sua fé no Senhor 
Deus Todo- Poderoso, 
para que Cristo receba a 
permissão de libertá-los e de 
auxiliá-los.  

Sê manso e responde 
rapidamente segundo 
a necessidade. Ser um 
verdadeiro Cristo é servir. 
Ser um verdadeiro Cristo é 
estar atento aos detalhes e 
às emergências.

Minha Misericórdia Divina é 
para todos, sem preferências 
nem predileções. Meu Amor 
Puro vence o erro. Meu Amor 
Puro abre novas portas e 
novas oportunidades.

Eu venho para desmitificar 
os fanáticos, porque Meus 
rebanhos de paz e de luz 
estão formados no trabalho e 
no sacrifício; neles instituirei 
Minha Nova Morada sobre a 
Terra.

Ajudem a florescerem os 
frutos que ainda não estão 
maduros; deem a eles a 
seiva de vida que vocês, 
como ramos de luz e de paz, 
receberam.

Estes irmãos seus, os novos 
apóstolos servidores de 
Cristo, serão agora seu 
guia, serão os pastores que 
prepararão espiritualmente 
Minha Chegada ao mundo 
pela segunda vez.

Eu Sou o Sacrário e vocês, as 
centelhas de luz da Grande 
Eucaristia. Quem Me adora 
por inteiro receberá do Céu 
proporcionalmente por ter-
Me contemplado.


