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Se alguma vez sentiram que 
tudo tem sido duro demais, é 
porque Eu busco, através das 
dificuldades, a oportunidade 
de redenção e conversão.

Para evitar a Lei Maior 
sobre vocês, Eu venho pedir 
a consagração do mundo 
inteiro a Meu Sacratíssimo 
Coração.

Se muitos adorassem o 
Santíssimo Sacramento, 
muitas causas que teriam 
consequências imediatas 
seriam evitadas no mundo e  
na humanidade.

Nunca deixarei de levantá-los 
do chão, apesar das quedas e 
dos desencontros.

Tudo está onde deve estar; 
é hora de seguir as novas 
pegadas que Eu lhes estou 
indicando.

As Sete Agonias foram 
reconhecidas e aceitas pelo 
Pai Celestial como sacrifício 
e reparação dos ultrajes  
deste mundo.

Não importa onde seja, Meu 
Coração é luminoso para 
todos e em todo lugar.

Somente através dos dons 
que Eu lhes ofereço mediante 
os Sacramentos, como a 
Comunhão e a Confissão, 
poderão renovar-se dia a dia.

É tempo de reverter as ações 
injustas que o mal comete 
em muitos corações feridos e 
solitários.

Em cada agonia que foi 
experimentada e vivida 
por Mim, guardou-se um 
sentimento puríssimo de 
transmutação através do 
Espírito Santo em Cristo.

O caminho da cristificação 
é longo, lento e duro, pois 
nele se encontram as pedras 
e os espinhos que se devem 
transcender.

Os raios que Eu lhes envio  
são fortes e desconhecidos 
para todos.

Se em verdades Me colocasses 
em primeiro lugar diante 
de todas as coisas, tua alma 
conheceria em profundidade 
os mistérios e segredos de 
Minha Sagrada Paixão.

Em Minhas Sete Agonias 
se guardam os códigos do 
sacrifício e da cura para as 
almas desta humanidade.

Minha Presença é 
contundente e silenciosa. 
Não deixo de observar seus 
passos lentos ou rápidos, 
seguros ou frágeis.

Nunca deixarei de 
contemplá-los no silêncio de 
Minha Paz e de Meu Amor.

Para que vejas quão 
importante foi Minha oferta 
diante do Pai, Eu te revelarei 
os sete estados vividos 
por Meu Coração durante 
o transcurso doloroso  
da Paixão.

Nas Sete Agonias 
encontrarão o caminho para 
poder oferecer suas misérias, 
condições e provas e, assim, 
tudo será reparado.

Animo-os nestes tempos à 
santa paciência, a viver um 
estado de paz inalterável.

Meus Anjos custódios 
sustentam o insustentável e,  
principalmente, servem-Me  
nos momentos de crises 
para ajudar as almas que se 
ofereceram a servir-Me.

As Sete Agonias vividas por 
Mim representaram o antes 
e o depois na purificação do 
pecado da humanidade e de 
sua perdição.

As Agonias representam uma 
mudança molecular de um 
estado corrupto a um estado 
sublime.

Convido-os a recordar o 
poder da renúncia e da 
entrega, chaves que lhes 
permitirão encontrar as 
portas para a humildade e o 
amor verdadeiro.

Que todos os Meus orantes 
entrem no Meu Coração 
pedindo Misericórdia e 
Perdão para que Eu tenha a 
autoridade de interceder e 
reverter os males.

Saibam que o mundo está ao 
inverso do sentido verdadeiro 
do projeto e tudo que está fora 
de lugar e de espaço deverá 
ser ordenado novamente.

As Sete Agonias foram uma 
das mais de cem oferendas e 
sacrifícios que Meu Coração 
padeceu durante a Paixão. 

A quem contemplar e orar 
o Rosário de Minhas Sete 
Agonias Eu prometo que, 
pelos méritos que alcancei, 
não o julgarei, mas o livrarei 
de qualquer perturbação.

Não permitam que Minhas 
Palavras se desvaneçam 
de suas essências. Eu lhes 
dou a força da ressurreição 
espiritual, tanto na alegria 
como nas quedas.

Em Minhas Sete Agonias 
foram transmutados vários 
estados de morte espiritual, 
de perdição e de faltas graves.

Sua fé deverá ser mais forte 
que suas fraquezas, e na Hora 
de Misericórdia Eu prometo 
ser seu Salvador e Intercessor 
para os momentos difíceis.
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Hoje lhes peço que continuem 
rezando o Santo Rosário todos 
os dias porque, como disse em 
Fátima, a Ira de Deus poderá 
ser aplacada pela amorosa 
oração de todos.

Filhos, Eu lhes trago Minha 
Graça para que, abrindo 
os Meus braços ao mundo, 
as almas se protejam no 
Sagrado Templo do Meu 
Coração.

Aqueles que viverem a oração 
estarão a salvo, e suas casas se 
tornarão semelhantes à arca  
de Noé.

Filhos Meus, sua Mãe Celeste 
desce do Céu para despertar, 
através da oração do Santo 
Rosário, os raios da devoção 
e da paz.

Em tempos determinantes 
como este a guerra espiritual 
terá sua trégua, mas isso 
será possível quando seus 
corações viverem o caminho 
da verdadeira oração.

Filhos Meus, com a balança 
da Justiça de Deus em 
Minha mão espero que seus 
esforços, como os esforços 
de todo o mundo, sejam 
imediatos e verdadeiros.

Rezem Comigo e não se 
detenham. Meu Coração 
ultrajado socorrerá quem 
Me invocar realmente e  
sem pressa.

Filhos, que suas vidas sejam 
oração, porque se forem pura 
oração vocês serão devoção 
e, através da santa devoção, o 
mundo alcançará a essência 
da paz.

Os Princípios do Amor e da 
Verdade são os dons que os 
Mensageiros Divinos estão 
entregando, encontro após 
encontro, como uma última 
tábua de salvação.

Meu Imaculado Coração 
triunfará nos corações 
que sempre tenham sido 
testemunhas da Presença 
Misericordiosa de Cristo  
no mundo.

O ato do sacrifício deve estar 
banhado pela humildade de 
aceitar algo que vá além das 
capacidades de cada ser.

Desejo que através do rosário 
suas vidas sejam outras, que 
sejam preenchidas pelas 
vertentes do raio da devoção, 
vertente que brota do 
Coração de sua Mãe Celeste.

A Hierarquia Celeste gesta 
nos corações redimidos a 
possibilidade de reencontrar 
o caminho do sagrado e do 
puro em meio aos horrores 
que muitas almas vivem.

Por amor ao Meu Coração 
Sacratíssimo mantenham 
suas almas unidas através 
das Graças e dos Prodígios 
que Eu lhes derramei.

Queridos filhos, os 
desajustes da humanidade 
nestes tempos são por 
falta de sacrifício, o que 
não significa omissão, 
severidade nem castigo.

Filhos Meus, não temam 
as coisas do mundo. 
Chegou a hora de serem 
Meus verdadeiros servos  
da oração.

Nestes momentos, a Voz 
do Coração de Deus é 
proclamada através dos 
Sagrados Corações para 
pedir pela paz em toda  
a Terra.

Hoje venho como a Dama da 
Paz e a Guardiã das almas, 
pois sua Mãe Celeste ora 
por todos, ardentemente, 
durante as horas da noite.

De tudo o que hoje acontece 
no mundo, algo há que 
aprender interiormente.

Quisera que todos, sem 
exceção de credo, raça ou 
nação pudessem apoiar 
esta convocação celestial  
pela paz.

Dia e noite, sem tempo e sem 
demora, sua Mãe Celeste 
reza para que a humanidade 
e os corações não percam o 
caminho para o reencontro 
com o amor e a suprema 
verdade.

Todos os dias, através do 
esforço de viver a oração 
do coração e de ser oração 
viva, conseguirão refletir  
o que o seu Pai Celestial 
tanto espera.

O Céu está descendo 
ao caos do planeta para 
evitar que mais inocentes 
sejam condenados e que a 
cristandade desapareça do 
coração dos seres por medo 
ou perturbação.

Queridos filhos, quando tão 
simplesmente um coração 
se abre para receber os Dons 
do Espírito Santo, posso 
afirmar-lhes que Meu Plano 
de paz se faz possível.

Ajudem-Me! Ajudem-Me 
e rezem! O poder fraterno 
de Meu Coração Imaculado 
socorrerá a humanidade.

Não desanimem por 
encontrar dificuldades, elas 
fazem parte da sua constante 
transição por conhecer os 
segredos mais profundos do 
mundo inconsciente.

Nestes tempos verão que 
o mundo se purificará 
rápido. Isso não é castigo 
de Deus, é o momento de 
viver, verdadeiramente, uma 
mudança na consciência.

Os chamados por Cristo para 
o fim dos tempos deverão 
estar dispostos e decididos a 
realizar missões inesperadas 
e ritmos de oração cada vez 
mais amplos.

Do Meu Espírito Materno 
venho para gestar em seus 
seres novos dons, os dons 
da paz e da mansidão, algo 
que a humanidade não vive 
completamente.

Sou a Senhora do Caminho, 
porque tento conduzir pelo 
caminho do amor e da 
piedade os que se perderam 
e, assim, seus erros sejam 
perdoados.
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Sejam pacificadores em suas 
vidas. Tudo que o Senhor 
necessita dos corações 
humanos, neste dia, é que 
vivam a paz e semeiem a paz 
no mundo.

Provas maiores de fé chegarão 
às suas vidas e os pequenos 
testes que experimentaram 
até hoje os prepararão para 
os dias que virão.

Nunca se esqueçam de que 
devem ser como crianças, 
que não podem perder jamais 
o espírito da humildade, 
pois assim poderemos lhes 
revelar mistérios da Criação 
Divina.

O planeta já não suporta os 
conflitos do mundo; por isso, 
equilibrem este mal com suas 
próprias ações de paz.

O Senhor virá, enfim, 
quando a humanidade 
começar a conhecer a sua 
verdadeira história, a origem 
deste mundo e de tudo o que 
já aconteceu aqui.

Saibam que o mundo sofre 
muito mais que crises sociais, 
está transitando por uma 
crise espiritual definitiva. 
Devem ser mais conscientes e 
saber que o mais importante 
é orar e trabalhar para que o 
Plano de Deus se manifeste.

Deus espera que aqueles que 
creem em Seus Mensagei-
ros estejam mais vigilantes 
do que nunca e busquem 
manifestar em si mesmos  
o Propósito de Deus no  
qual confiam.

Não se permitam entrar em 
conflito com o próximo, 
consigo mesmos ou com 
Deus e Seus Planos. Busquem 
a essência da paz. Façam isso 
pelo mundo no qual vivem.

O Senhor virá em Glória 
e, apenas por vê-Lo entre 
as nuvens, os incrédulos se 
arrependerão, os ignorantes 
compreenderão e os falsos 
temerão ver-se diante de 
suas próprias mentiras.

Sirvam mais e melhor todos 
os dias de suas vidas.

O que constroem dentro de si 
mesmos é o que resultará nos 
anos que chegarão e é o que 
ditará os passos que darão 
como consciências no futuro 
do planeta.

Enquanto a humanidade se 
preocupa com o crescimento 
material e com o acúmulo 
de bens e riquezas, Eu os 
convido a preparar o retorno 
de Cristo ao mundo.

Cristo retornará para que, em 
Sua Presença, a humanidade 
compreenda o Plano de 
Deus e, ainda que muitos 
não alcancem cumpri-lo, 
seguirão seus destinos na 
evolução do Universo.

Sigam aprofundando o 
caminho da oração e da 
entrega.

Eu lhes asseguro que nada 
ficará como está e que, com 
os que aceitarem seguir 
adiante, o Plano de Deus se 
cumprirá.

O Senhor virá quando 
tiverem aprendido a 
valorizar a verdadeira 
riqueza, que é aquela que 
ganham quando perdem os 
bens do mundo e também a 
si mesmos, entregando-se  
a Cristo.

O retorno de Cristo é a 
Verdade Suprema. Aqueles 
que crerem e perseverarem, 
suspirarão aliviados quando 
virem abrir-se o Céu; e, de 
joelhos, agradecerão a Deus 
quando virem cumprir-se a 
Sua profecia.

Para que seja dissipado todo 
o mal que a humanidade 
causa ao planeta, a Deus e 
aos próprios semelhantes, 
não basta querer; devem 
orar, atuar e fazer muitos 
esforços e sacrifícios.

Seus corações estão diante 
de muitos mistérios e estarão 
diante de verdades ainda 
maiores.

O Senhor virá quando a 
humanidade compreender 
que o único caminho seguro 
é o que a leva a Cristo.

Bem-aventurados os que 
creem no retorno de Cristo, 
porque caminharão atrás do 
Senhor seguindo cada um de 
Seus passos.

O maior sacrifício do ser 
humano não é o martírio do 
corpo, mas sim a vivência da 
humildade.

Se forem humildes poderão 
compreender a Humildade 
de Deus que entrega Seus 
filhos para que descubram 
o que são em verdade e 
despertem a semelhança 
com o Seu Coração.

Compreendam que sem a 
humildade jamais poderão 
seguir os Planos de Deus, 
porque apenas um coração 
humilde pode seguir indicações 
que não compreende.

O Senhor virá, enfim, 
quando as consciências 
compreenderem mais 
amplamente a Sua primeira 
vinda ao mundo.

Bem-aventurados os que 
guardarem, em si, o Reino 
de Deus e fizerem da própria 
consciência o tabernáculo 
para as novas sementes da 
sagrada humanidade.

Envio-os para que peçam 
perdão e vivam a reconciliação, 
porque assim vencerão, em 
prol do cumprimento de 
um Plano Superior, o que o 
homem sempre alimentou: o 
orgulho e a vaidade.

Os companheiros de Cristo 
ajudarão a construir a 
fortaleza no interior do 
próximo, mesmo em meio a 
grandes tempestades.

Na unidade da consciência 
humana ofereçam seus 
esforços e sacrifícios, suas 
conquistas e transformações 
a todo o planeta.

Todos os conflitos do 
mundo têm como base 
o orgulho arraigado no 
coração humano; por isso, 
para estabelecer a Paz, sejam 
humildes de coração.
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