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Onde uma alma que sen-
te Minhas palavras abre seu 
coração, sua consciência se 
transforma e seu coração se 
redime.

É necessário preparar-se com 
certa consciência para que o 
anoitecer os encontre o su-
ficientemente iluminados. 
Assim poderão afastar qual-
quer obscuridade que queira 
rodeá-los.

Sejam como crianças antes 
que a fase adulta e a arrogân-
cia queiram conquistar suas 
preciosas vidas, vidas que só 
devem ser preenchidas pelo Es-
pírito de Deus.

Recordo-lhes a importância 
de trabalhar a profunda 
unidade entre seus corações. 
Assim permitirão que os 
novos desígnios celestiais 
se manifestem naqueles que 
necessitam uma palavra de 
consolo.

Os Dons na Sagrada Família 
sempre foram um mistério 
para muitos. Eles geraram 
uma mudança profunda na 
consciência da humanidade, 
levando-a assim à conversão.

Nunca se esqueçam de que Eu 
os amo como Deus os criou; 
que Meu Coração sabe de 
suas dificuldades; por isso, 
aferrem-se à Minha Luz.

Eu os estou reunindo para ce-
lebrarem a ceia de sua futura 
redenção, ceia que viverão 
Comigo e que despertará a 
nova consciência sobre sua 
existência.

Ofereçam a Deus seus jejuns, 
orações, sacrifícios e sofri-
mentos pela humanidade, 
porque, se tudo isso for do-
ado com fé, muitas situações 
espirituais poderão ser rever-
tidas a tempo.

Apesar de seus caminhos es-
tarem confusos ou pouco cla-
ros, Minha Luz Salvadora re-
torna para reunir os últimos 
discípulos, aqueles que em fé 
e perseverança deverão conti-
nuar caminhando.

Diante de qualquer circuns-
tância de transição ou de 
batalha, peço-lhes que não 
percam a fé, porque nestes 
tempos deverão ser mais for-
tes do que um Carvalho.

Aquele que vigia sempre em 
Mim, perceberá quando es-
tiver sendo desafiado para 
transcender-se e quando está 
sendo astutamente enganado. 
Assim, não existirão rivais no 
momento da batalha.

Por meio de Minha Graça 
Sublime derramo novamen-
te a luz de Minha Consciên-
cia Pastoral sobre o mundo, 
porque Meus rebanhos se 
unem perfeitamente a Mim 
na hora da infinita Miseri-
córdia.

Neste tempo de mudanças e 
provas, Meu Retorno é prepa-
rado primeiro no interior das 
consciências.

A todos digo que já não 
tenham medo; ao velho 
chegou a hora de morrer para 
que os odres novos recebam 
Minha Graça e Minha 
Misericórdia.

Recolham de seus seres os 
frutos que já amadureceram 
e não perturbem mais suas 
vidas com aquilo que ainda 
não se redimiu.

Procurem ter um coração 
puro para que as tentações 
e os conflitos deste mundo 
não os leve para o fundo 
como fizeram a muitos de 
Meus rebanhos.

Todos os que se unirem aos 
dias de profunda Misericór-
dia, poderão receber a ajuda 
espiritual que necessitam 
para dar os passos que Meu 
Pai espera que deem.

Agora já é tempo de segui-
rem firmemente Meu Cami-
nho para que seja desterra-
do para sempre o velho ser 
e nasça a verdadeira face do 
amor.

Quem, nestes tempos, não 
aceitar a própria cruz, não 
a amar e não agradecer pelo 
que Deus lhe tem confiado, 
custará a subir a íngreme co-
lina do sacrifício.

As provas existem para que 
sejam vividas e para que de-
finam o advento do novo ser 
redimido e perdoado por Mi-
nha Eterna Luz.

Não só lhes derramo Minhas 
Infinitas Graças, mas tam-
bém lhes mostro a verdade 
por meio das provas e dos 
desafios constantes de trans-
cendência para seus corações 
e consciências.

Minha aspiração atual é que a 
cada dia que passa, sejam ver-
dadeiros discípulos da humil-
dade, para que desapareça de 
suas consciências a competi-
ção, a arrogância e a vaidade.

Tudo está permitido, mas 
Meu Amor sempre vencerá 
o mal, porque o amor verda-
deiro une as almas a Deus.

O mundo está sofrendo e se 
purificando; é hora de  Meus 
soldados abandonarem  as es-
padas de outrora e de levarem 
no coração e nas mãos Meu 
Estandarte da Redenção.

Quando se sentirem feri-
dos,recordem por um ins-
tante Meu Rosto Lastima-
do. Assim arranjarão forças 
internas suficientes para  
saírem de vocês mesmos.

Aqueles que se dispõem a re-
zar o Terço à Minha Divina 
Misericórdia, recordem que o 
estarão fazendo por sua pró-
pria salvação e pela salvação 
de toda a Terra.

Recordem sempre que Meu 
Coração tem um precioso 
espaço para as almas que di-
fundem Minha Existência no 
mundo inteiro.

Tudo deve surgir do amor 
verdadeiro, para que os 
próprios males sejam ba-
nidos e em toda situação 
triunfe a fé em Deus.

Do Meu Espírito Paternal, 
desejo a todos os peregrinos 
do mundo inteiro  uma boa 
jornada de oração pelo bem 
de toda esta humanidade.

Quem almejará fazer parte do 
som de Meu Fogo? Necessito 
tocar a grande melodia do re-
torno, a que anunciará Minha 
Segunda Vinda ao mundo 
para salvar a humanidade.

A cura é necessária para es-
tes tempos, por isso nunca 
deixem de sorrir com a luz 
do coração, porque assim sua 
cruz será mais leve.


