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Na solidão e no vazio, Eu lhes 
dou a Fortaleza Divina; na 
alegria e no júbilo Eu entrego 
Minha Divina Misericórdia.

Que esta era seja um 
momento de preparação e de 
reflexão para poder alcançar 
a sabedoria em todas as coisas 
da vida.

Desejo que Meus Apóstolos 
da redenção se renovem 
para que sejam testemunho 
vivo de Meu Pai sobre a face  
da Terra.

É hora de reconhecer-se 
como um filho de Deus, mas 
também é hora de definir 
o caminho a seguir, não 
importa qual seja. 

Prometo,  Senhor, que Eu 
chamarei uma a uma as 
almas, para que, em Teu 
Amado Reino, celebremos a 
Vitória de Teu Coração.

Sempre abram o coração 
para escutar Minhas 
Palavras de renovação. Não 
temam pelo que ainda não  
Me entregaram.

Não desanimem, olhem as 
marcas de Minhas Pegadas 
para que não percam de vista 
o esplendor de Minha Luz e 
de Meu Regresso.

Não temam conhecer o poder 
da entrega; ela os levará a 
viver a verdade e, assim, 
se dissolverão as mentiras  
da vida.

Saibam que Eu não venho 
para julgá-los; venho 
para demonstrar o valor 
e o poder infinito de seus  
cristos internos.

Que a esperança prevaleça 
em seus corações para o 
fim destes tempos, pois ela 
lhes permitirá atravessar as 
tribulações.

Sejam centelhas de luz, 
mergulhem no oceano de 
Minha Paz; assim não se 
sentirão sós nos momentos 
de definições. Eu preciso  
de vocês.

Quando se animarem a dar 
o grande salto no vazio de si 
mesmos, Eu poderei estar em 
vocês todo o tempo.

A obediência intransferível 
e imediata poderá ou 
não salvar suas vidas; 
dependerá da confiança que 
tenham quando receberem  
o chamado.

Que seu remédio seja a 
oração, para que a tocha de 
fogo não se apague e possa 
iluminá-los na noite escura 
que se aproxima.

Minha presença é permanente 
e perceptível nos universos e 
nas criaturas. Recordem que 
Sou o Filho de Deus feito 
homem e consciência.

Meu Coração entrega a 
Potestade Divina a São Miguel 
Arcanjo para que Ele proteja 
e guie os caminhos de todos  
os servidores.

É hora de amadurecer 
rapidamente, por meio do 
coração; assim não se perderão 
nas coisas superficiais e sairão 
vitoriosos.

Deus dos Universos, que Tua 
Misericórdia seja o motivo 
perfeito para ressuscitar todos 
os que morreram em espírito e 
em vida.

Quero construir em 
Meus Apóstolos um 
espírito de verdade e de 
humildade, chamas de luz 
que lhes permitirão dar  
passos firmes.

Eu não deixarei de derramar 
Minha Verdade e Minha 
Misericórdia sobre os que 
clamam por justiça espiritual.

Enquanto Minhas Pegadas 
são marcadas sobre a 
terra de seu mundo, Meu 
Coração anuncia o tempo  
da tribulação.

Pai da Grande Eternidade, 
faze com que todas as almas 
perdidas e não perdidas 
recuperem a força de Tua Fé. 

No dia do Juízo da Terra, 
Eu não os verei com rosto 
de Justiça,  mas Meu Pai os 
observará com Misericórdia.

Necessito de Meus 
Companheiros um caminho 
de fidelidade tão grande, que 
possa vencer as ciladas que o 
inimigo coloca.

Meu Coração vem em busca 
dos que, desde o princípio, 
firmaram Comigo o 
compromisso da redenção.

Meu Deus Amado, que através 
de Meu Sagrado Coração Tua 
Magnífica Existência viva em 
tudo o que Tu Criaste desde o 
princípio.

Sejam perseverantes, 
desconfiem de suas ideias 
por mais elevadas que 
pareçam. Sigam o caminho 
da obediência.

Eu venho em busca dos 
que escutaram alguma vez 
Minha Palavra de Vida. 
Quero construir neles novas 
moradas.

Deixa-me ser, Senhor, a Luz 
que ilumina o mundo inteiro. 
Que cada soldado reconheça 
que tudo é e será pelo bem  
do Universo.

Anuncio-lhes o último tempo 
de Minha Misericórdia. Que 
seus olhos só olhem para 
Mim, para que estejam livres 
de tentação e de enganos.

Desejo que possam abrir 
um pouco mais o coração, 
pois chegou o momento de 
encontrar as forças internas 
mais além deste mundo.
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Busquem ser parte da Rede 
de Espelhos orantes que eleva 
seu verbo e suas orações para 
que Dons e Graças possam  
se aproximar.

Quando um coração 
responde à Minha 
convocatória, Eu posso agir 
através dele na oração, na 
caridade, na humildade e na 
Misericórdia.

A Divina Misericórdia 
ainda está disponível para 
todos aqueles que quiserem  
buscá-la e descobri-la na 
fonte do Coração de Jesus.

Façam o bem que não podem 
viver e desterrem o mal da 
separação e da omissão de 
uns para com os outros.

Orem com mais consciência 
e determinação; assim as 
provas mundiais que se 
aproximam não tornem a 
surpreender a maioria.

Senhor, purifica minha alma 
e minha consciência para 
que, transcendido por Ti, 
encontre a fortaleza e a cura 
para a vida.

Contemplem o Plano de 
Deus e Seu Propósito em 
cada ação da vida, em cada 
serviço, na realização da Sua 
Divina Vontade.

Do Reino de Fátima, 
proclamo a Misericórdia de 
Deus, já que Ele coloca de 
novo no caminho os que o 
haviam perdido de vista.

Queridos filhos, depois 
que um coração se abre 
para encontrar sua pureza 
original, encontra a Paz.

Para Deus, a alma é uma das 
principais belezas da Criação, 
dela partem as experiências 
de viver o amor e o perdão.

Anjo da Paz, ajuda os anjos 
das nações e impulsiona 
o anjo regente de cada 
nação para que se mostre  
ao mundo.

Amar o Plano de Deus para 
que se cumpra significa 
renunciar sem compreender 
e aceitá-lo com a abertura de 
seus corações.

O Universo Celestial trabalha 
com as consciências que, 
em verdade, têm um bom 
coração e que já não desejam 
nada para si.

Todos os que dizem ser 
apóstolos do Meu Filho 
serão chamados a realizar 
coisas impossíveis.

Quisera que dos seus corações 
brotasse o sentimento de 
buscar a unidade; assim se 
curarão e nascerão á vida 
renovada em Cristo.

Na Terra, estão despertando 
novos rebanhos, que estou 
congregando para que sigam 
o caminho do amor.

O maior testemunho de 
suas vidas é a conversão do 
coração; aí está registrado 
o triunfo de Deus na 
consciência humana.

Arrependam-se e peçam a 
Deus Sua Misericórdia para 
que os mais surdos e cegos 
de espírito possam salvar-se.

Elevo, através de suas 
orações, a todos que 
necessitam da Luz e do 
Amor de Deus, Amor que é 
esquecido pelo mundo.

Quando as almas oram pelos 
indiferentes, uma Graça 
não merecida pode descer e 
converter essas consciências.

Venho do Céu para fazer-lhes 
saber que devemos buscar o 
santo espírito da humildade, 
da mansidão e da unidade.

Peçam com fé que o Santo 
e Divino Espírito os ajude 
a construir as bases de uma 
verdadeira e consciente 
prudência espiritual.

A voz do coração é a voz do 
amor; a voz que nutre a alma, 
o espírito e a consciência de 
quem proclama o Reino  
de Deus.

Os oceanos existem para 
conter o plano emocional da 
humanidade; ajudam na cura 
interior das consciências.

Entre os Sagrados Corações 
estava presente o Amor 
de Deus, essência que une 
todas as coisas além das 
dificuldades.

Os seres humanos estão 
descobrindo a semelhança 
com Deus através da oração, e 
a Verdade desce sobre a Terra.

Quando abrem as portas das 
suas moradas internas para 
me receber, entrego Graças 
e estabeleço os Dons da  
Minha Paz.

Meu Coração se faz presente 
porque chegou a hora de os 
Meus filhos sentirem que 
contam Comigo apesar do 
que aconteça.

Quem se consagra a Meu 
Imaculado Coração e segue 
Meus passos saiba que  
não  perecerá.

Em cada casa que visito 
fundo um oratório de paz 
e deposito um Dom que 
sustentará as consciências 
que dele necessitam.

Triunfantes na oração e 
misericordiosos no amor, 
sigam adiante, porque ainda 
há muito o que fazer pela 
humanidade.
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Alivie o coração humano, 
que é o Coração de Deus, 
perdoando e curando as 
feridas que a ilusão do  
mundo causou.

Não pensem no resultado 
de suas ações. Aprendam 
a semear como semeia 
Deus, apenas doando de si 
para o crescimento de Suas 
criaturas.

Devem agir como Deus, 
nunca perdendo a esperança 
de que o amor cresça e dê 
seus frutos na consciência 
humana.

Alivie o coração humano 
e, assim, toda a Criação, 
cumprindo os princípios de 
Deus para você.

Para abrirem as portas do 
mundo à existência de uma 
nova humanidade, deverão 
ser difusores da conversão 
dos velhos costumes.

Quando pedimos oração é 
para vencer as forças que 
causam o mal. Forças que só 
são vencidas com um grande 
bem: o amor.

O princípio de todo 
aprendizado neste mundo 
deve ser o amor, a vivência 
do amor, da unidade e da 
fraternidade.

Em vez de pedirem perdão, 
vão doar perdão e doem-no 
para toda a humanidade. 
Doem atos de perdão e  
de amor.

Cure os males do corpo com 
o bálsamo do espírito. Viva 
no espírito da paz.

Não se apeguem ao que foram 
ou ao que são. Deixem-se  
desconhecer-se.

Procurem perceber que 
tudo o que vocês vivem é 
uma ilusão e, saindo do que 
pensam ser, descubram o que 
verdadeiramente são.

Do universo, seus espíritos os 
observam permanentemente.

Lembrem-se de que devem 
ser puros de coração. 

Não temam a liberdade do 
espírito que encontraram 
quando já não carreguem  
o seu próprio peso nem  as 
cargas humanas.

Meu Coração vem até aqui 
para guiá-los neste caminho 
que é simples e poderá ser 
mais ou menos longo, a 
depender da coragem de  
cada um.

A nova humanidade é a 
conversão dos espíritos do 
universo.

Nunca se esqueçam das 
crianças que aguardam suas 
orações, para que gerem 
méritos para a salvação 
dessas pequenas almas.

Simples seria encontrar 
Deus e mergulhar em Seu 
Sacratíssimo Coração, se 
vencessem as barreiras do 
orgulho e do temor.

Quero que saibam que tudo 
o que fizerem, não importa 
o que seja, deve ser feito em 
prol da humanidade.

A nova humanidade é o 
símbolo do potencial do 
Amor de Deus em Suas 
criaturas; é a demonstração 
da união consciente  
com o Criador.

Perdoem, reconciliem-se 
com o próximo, sirvam e 
amem pela salvação de seus 
irmãos no mundo inteiro. 

Curem os rancores humanos 
como forma de aprender 
como é simples deixar 
emergir o amor no próprio 
coração.

A essência da humanidade 
está em poder ser fraterna 
e simples em tudo e, assim, 
encontrar o verdadeiro amor.

Devem começar a recordar 
os princípios da vida superior 
e começar a descobrir quem 
são e o que devem curar  
neste tempo.

Alivie o coração humano, 
liberando o seu coração de 
toda a angústia que o separa  
de Deus.

Para aprenderem a amar o 
Todo devem aprender a amar 
tudo. Descubram a grandeza 
do verdadeiro amor que habita  
em vocês.

Nunca tenham uma 
aspiração pessoal que não 
seja a de não aspirar a nada, 
para que se faça como 
Deus desejou para as Suas 
criaturas.

Cristo já deixou dentro de 
cada um a possibilidade de 
viver o amor e a unidade com 
o próximo. 

Quando vocês se dispuserem 
a aprender e a se transformar, 
Meu Casto Coração os 
conduzirá e indicará os 
passos a seguir.

Confiem no Poder de Deus 
em suas vidas, porque Ele 
triunfará diante de todas as 
impossibilidades dos seres 
humanos.

Da compreensão correta das 
instruções dos Mensageiros 
Divinos dependerão os passos 
que vocês darão no futuro.
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