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Consagra-te como Meu Servo. 
Confirma-te como Meu 
Apóstolo. Aspira a ser Meu 
discípulo através das lições  
da vida. 

Desejo combater por meio 
de suas orações, súplicas 
e sacrifícios, os horríveis 
martírios e sequelas que 
muitos corações estão 
enfrentando.

Minha Misericórdia está 
querendo chegar a todos. 
Para que isso ocorra, venho 
pedir que tomem consciência 
e sintam amor, piedade e 
compaixão pelos que morrem 
injustamente.

A Água que brota do Meu 
Coração é como uma chuva 
de Graças e bênçãos para os 
que, em Meu Nome, esperam 
com paciência e gratidão.

Aceita Meu último chamado. 
Escuta com o coração Meu 
suave sussurro que te chama  
à redenção.

Eu só desejo que estejam 
Comigo e que nunca se 
esqueçam de Mim, pois este é 
o Meu último chamado antes 
do Meu Retorno.

Entrega-te, resigna-te e 
renuncia. Tens o caminho 
aberto para poder carregar a 
tua própria cruz. 

Se Me rezarem de verdade, 
implorando ao Sagrado 
Coração de Jesus, prometo 
elevar ao Céu quantos 
padecem o inferno neste 
momento.

Eu os faço recordar a união 
com Meu Coração todas as 
vezes que posso, para que 
não percam de vista o sentido 
do chamado que Eu lhes 
apresento para este tempo.

Prometo-te a Vida Eterna, 
encontrar-te-ei no Paraíso. 
Sente-te um servidor pleno, 
um peregrino que caminha 
na purificação. 

Filho Meu, não percas a 
esperança, nem a alegria. Um 
coração bom e pleno como 
o teu nunca poderá apagar o 
amor precioso que ele guarda.

Encontra entre as provas 
a sábia confirmação do 
caminho. Não sejas mais 
ingênuo, abre-te à grande 
transformação.

Eu busco os simples para 
que vivam em Minhas Obras 
Celestiais. Eu chamo os 
humildes para que sejam 
Meus Testemunhos. Eu 
invoco aos corações para que 
reconheçam Meu Retorno.

Aquele que abre a porta do 
coração ao Grande Mestre 
estará unindo-se à força do 
Amor e da Misericórdia, e 
através dessa união Eu formo 
os novos apóstolos.

Roga ao Nosso Pai pela 
salvação da humanidade e 
de todos os Reinos menores. 
Converte-te em um cristal 
de luz para que o teu brilho 
ilumine de paz o mundo.

Não existirá prova tão 
grande que hoje não possas  
superar. Tenho o poder de 
desatar todos os nós do teu 
coração, de libertar-te e  
dar-te Minha Paz.

Tudo está onde deve estar. 
Sê manso. Sê forte, porém sê 
humilde até o final. Minha 
Paz te preencherá.

Foste criado, foste pensado, 
foste gestado no Pensamento 
Divino de Deus; dali provém 
a missão da tua vida.  

Minha Piedade os fará 
conhecer a grandeza do 
Amor e da Unidade, atributos 
que suas consciências devem 
encarnar internamente.

Sê parte da Criação. 
Arrisca-te a seguir-Me. 
Minhas promessas de amor 
são maiores que as tuas 
dificuldades.

Os desertos existem 
para serem atravessados. 
Agarra-te à Minha Mão 
durante esta noite escura 
e te sentirás protegido  
por Mim. 

Ascende em espírito ao Meu 
Reino de Paz e transcende a 
vida material. Deixa que o teu 
espírito atue e se manifeste.

Ditosos aqueles dos quais 
Eu posso servir-Me, porque 
será através dos mais simples 
de coração que poderei agir 
antes do Meu Regresso. 

Espero que todos possam 
reconhecer-se como Meus 
redimidos, como os dignos 
filhos de Deus.

Recorda que estou atrás de 
ti para guiar-te. Agora já és 
grande e forte para enfrentar 
os ventos contrários. 

Abre a porta à Vida Universal. 
Comunga todos os dias dos 
Princípios Celestiais. Sê 
caridoso. Sê humilde. Sê livre 
de ti mesmo.  

Rezem Comigo o Rosário às 
Sete Agonias, isso aliviará 
a grande crise espiritual 
que muitas almas inocentes  
estão vivendo.

Busca a união perpétua 
Comigo para que, nos dias 
que chegarão, teu coração 
esteja preparado para 
enfrentar o fim dos tempos.

Vive em paz todas as tuas 
provas e aproveita para 
confirmar-te como Meu novo 
discípulo.

Eu mostrei ao mundo, 
por meio da Comunhão 
Redentora, a forma de 
reconciliar-se com Deus 
Pai, mas muitos esquecem 
esse importante alimento 
espiritual.

Eu morri por ti e por teus 
irmãos. Eu desci do vasto 
Universo para mostrar-te a 
força e o poder do amor que 
tudo suporta e tudo redime.
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Venho chamá-los à redenção, 
porque chegou o tempo de 
suas consciências, em entrega 
absoluta ao Todo-Poderoso, 
receberem a Graça de redimir 
o passado.

Queridos filhos, não se 
detenham, construam a 
Igreja de Cristo através de 
suas orações, sagrada união 
com o Pai Celestial. 

Quem vive a oração como 
pauta vai conhecendo a si 
mesmo e conhecendo os 
demais sem deixar de perceber 
que o sagrado propósito vem e 
desce para todos os corações.

Quando seu sacrifício é 
verdadeiro e incondicional, 
é visto como um ato de 
reparação absoluta do 
Coração do Pai Celestial. 

Perdoem-se e não temam 
pedir perdão, pois vocês e o 
mundo necessitam do perdão 
para alcançar a Fonte Suprema 
da Misericórdia.

Queridos filhos, venho para 
recordar à humanidade que 
não deve esquecer-se de 
amar, porque quem ama vive 
no Coração do Eterno.

Eu posso conceder a Graça de 
que suas vidas sejam benditas 
e testemunhem a redenção 
em Cristo.

Um Grande Espírito vem 
auxiliá-los neste tempo, é 
Jesus Cristo, seu Senhor, 
que chega a este mundo em 
Divindade e Alma para abrir 
as portas ao Amor de Deus. 

Que a sua voz orante seja 
oferecida ao Pai Celestial 
como um ato de reparação e 
de cura para todo o mundo.

Quanto mais oram de coração 
e não só com palavras, mais 
as obras de sua Mãe Celeste 
podem se cumprir. 

Meus amados filhos, rezem 
de coração todos os dias 
sentindo no profundo de 
seus espíritos cada palavra 
decretada. Assim, sua petição 
e súplica serão ouvidas.

Estarei com todos vocês  
todo o tempo que Me 
permitirem. Quisera que 
com confiança continuassem 
caminhando no espírito da 
consagração total.

A vitória do Reino de 
Deus ocorrerá em todos os 
corações que, tendo sido 
obedientes e consequentes, 
repovoarão a Nova Terra.

Filhos, nada será igual 
ao que foi até agora, por 
isso Eu venho preparando 
suas consciências para que 
participem de uma missão 
nunca antes conhecida.

O verdadeiro esforço se 
mede espiritualmente através  
dos graus de amor que cada 
alma expressa por toda a 
obra criadora.

Purificarás cada espaço do 
teu ser para que, livre de 
tudo, sejas algum dia digno 
no Senhor e puro como uma 
flor ante os Olhos de Deus. 

Que ninguém impeça a 
descida do Reino de Deus 
para que os que estão mais 
distantes da verdade possam 
reencontrar o sentido de 
estar nesta vida.

Neste mês do Santo Rosário, 
quero renová-los na fé e na 
sagrada devoção ao Meu 
Coração Imaculado. 

Que neste dia as suas vozes 
proclamem o Amor de Deus 
e a vinda do Seu Glorioso 
Reino de Misericórdia 
sobre a realidade deste 
mundo.

Através do santo rosário do 
coração, de forma simples 
Eu lhes trago a ressurreição 
espiritual de suas vidas 
todos os dias.

No fim, Meu Imaculado 
Coração triunfará. E 
triunfará porque pelo 
chamado espiritual de Meus 
filhos Eu terei permissão de 
aparecer e proclamar a paz 
em tempos de caos.

Não abandonarei nenhum 
filho, pois Meu olhar 
estará em todo aquele que 
verdadeiramente Me buscar 
com sinceridade.

A vitória do Reino de Deus 
no mundo se dará através do 
sublime poder da oração. Por 
isso, Eu os conduzo por este 
caminho.

Queridos filhos, nestes 
tempos de escuridão e de 
mentira convido-os para 
ser Meus embaixadores 
da oração e da paz por  
onde forem. 

Eu sou a Porta-Voz do 
Universo. Sou a que anuncia 
a segunda vinda de Cristo, 
primeiro nos corações 
simples para que possam  
vê-lo vir em Sua Glória.

Sua Mãe Celeste os congrega 
através do espírito de amor 
e da fraternidade, portas  
que sempre poderão  
manter-se abertas entre 
irmãos de um mesmo 
caminho, do caminho de 
Meu Filho.

Já que agora aceitaram ser 
parte do Meu exército de luz, 
através dos ritmos diários de 
oração, Eu os treino para que 
possam enfrentar o mundo e 
ajudá-lo espiritualmente.

Convido-os a tomar 
consciência dos tempos 
decisivos que a humanidade 
cruza e aos quais não dá a 
mínima importância diante 
da falta de paz no mundo.

Hoje, necessito que vivas 
dentro do Meu Reino, que é 
o Reino de Deus, que vem ao 
teu encontro para santificar a 
tua vida e a tua consciência.

A redenção da tua vida e de 
toda a tua existência será 
a promessa para os que 
estão presos nas amarras  
do adversário. 

Meu Coração, mais brilhante 
que um sol, desce para 
iluminar as suas vidas e 
trazer a Misericórdia de 
Deus, que a humanidade 
tanto necessita. 
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Rendam-se, pois já é tempo 
de deixar-se conduzir pelo 
Rei Universal.

Queridos, Cristo espera 
poder estar vivo não somente 
na Eucaristia, pois Ele quer 
ser a Eucaristia viva dentro 
de cada ser deste mundo.

Os seus corpos deverão dar 
espaço ao Corpo Místico de 
Cristo, para que Ele seja a 
Vida que anima não apenas 
a alma, mas também tudo 
o que os compõe, desde a 
matéria até o espírito.

Floresce nos Jardins da 
Criação, assim como Deus 
faz florescer diante de teus 
olhos, um vasto jardim de 
pequenas e grandes flores.

Em vez de seguir as correntes 
de ilusão do planeta, sejam 
como uma barca que rema 
contra essa corrente, levando 
as almas para o novo.

Despertem para a verdade 
que é saber que em tudo 
está a possibilidade de 
servir e que em todas as 
suas orações vocês podem 
cruzar fronteiras e chegar 
até os que mais necessitam.

Que segredo grandioso será 
este que, quando desvelado, 
une a criatura ao seu Criador? 
É o desenvolvimento do 
coração.

A transformação em Cristo 
é lenta e às vezes dolorosa, 
mas não poderão fugir 
dela, porque Cristo está 
transformando tudo o que 
são, e ela estará com vocês 
onde quer que estejam.

Traz ao mundo o tempo da 
eterna primavera, na qual 
cada ser pode expressar o 
melhor que há dentro de si.

Não há maior serviço que 
uma oração verdadeira, na 
qual o coração não encontra 
fronteiras e não necessita 
ir tão longe, nem demorar 
tanto, para estar diante dos 
mais necessitados.

Orando diante de Meu 
Coração Castíssimo, vocês 
Me acompanharam até o 
Oriente Médio e aliviaram os 
pequenos corações de muitas 
crianças que já perderam a 
esperança de ser alegres.

Este momento é tão difícil 
para muitos, porque a 
muitos seres deste mundo 
custa acreditar no caminho 
da simplicidade.

Com tudo o que vocês já 
receberam, a semente de um 
novo coração já começa a 
pulsar dentro de seus seres: é 
o Coração de Cristo, que lhes 
pede espaço para ser Ele o 
seu Comandante.

Deixa que os Jardineiros do 
Universo, que vêm ao teu 
encontro com vestes divinas, 
cultivem em teu interior 
aquilo que é perfeito e que 
desconheces.

Se vocês pedirem a Deus 
que os leve ao encontro dos 
mais necessitados, quando o 
Senhor os colocar diante de 
cada oração ao longo do dia, 
encontrem aí a resposta aos 
seus pedidos.

Aprendam, queridos, todos 
os dias, a transcender a si 
mesmos, para que a Luz 
de Deus chegue aos mais 
perdidos e esquecidos entre 
os homens e entre os Reinos 
da Natureza.

Devem ser simples, mansos 
e humildes para encontrar as 
Portas do Céu.

São tempos dolorosos 
para os que não fazem da 
própria transição interior 
um momento de Graça e  
de entrega.

Que os Princípios de Deus, 
no interior dos homens, 
cresçam e deem flores e 
frutos, para semear nos 
corações a vida Universal, a 
Perfeição de Deus, a eterna 
obediência às Suas Leis.

Se nos momentos de  
oração vocês estiverem 
tíbios, adormecidos e sem 
muito entusiasmo para 
encontrar-se com Deus, é 
porque não descobriram 
a essência do serviço: o 
coração que ora.

Aprendam a ser eternos 
missionários e a realizar 
na Terra esta missão 
universal, na qual a própria 
transformação resultará na 
salvação e na evolução de 
todo o Universo.

Adiante, soldados! Sejam 
um pouco mais valentes 
para que possam ver, na 
perda de si, a grande Vitória 
de Cristo.

Aquele que, na simplicidade 
de Minhas palavras encontra 
os mais grandiosos mistérios, 
será ditoso e chamado  
bem-aventurado no Reino 
de Deus; ele terá cumprido o 
Seu Plano de Amor.

O maior serviço é aquele 
que leva a Presença Divina 
aos corações; é aquele que 
coloca as essências diante da 
possibilidade de retornar à 
sua origem.

Irradiem luz para os olhos 
dos homens com seus 
exemplos.

O Senhor somente vence 
quando Ele os derrota, 
porque deve ser Ele o Grande 
Rei de seu mundo interior, e 
não vocês mesmos.

A essência do espírito que 
se consagra deve renovar-se 
todos os dias, na aventura 
que é perder a si mesmo para 
encontrar, em seu lugar, o 
Cristo Vivo.

Todos aqueles que aceitam 
viver o caminho da 
humildade, da oração e da 
entrega são, em verdade, 
corações e espíritos 
missionários.

Para encontrar a vida 
do espírito e plenificar a 
existência na descoberta da 
Verdade, vocês devem ser 
simples de coração.

Façam de suas vidas a perfeita 
obra de serviço para a 
humanidade e para o planeta.

Sei que para muitos não 
é fácil desapegar-se das 
elucubrações da mente e da 
sua fonte infindável de ideias 
e sugestões. Mas é por isso 
que lhes peço que exercitem 
o silêncio.  
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