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Aceitem viver na mansidão, 
para que suas  pequenas im-
perfeições do temperamento 
se dissolvam e se libertem 
pelo poder de Meus Raios 
Redentores.

Apenas contempla-Me a todo 
o momento, e ainda mais
quando não Me dedicas um
tempo, porque aí Eu estou te
contemplando em Misericór-
dia e Redenção.

Eu estou aqui entre vocês e os 
escolhi para difundirem, nestes 
tempos, Minha Mensagem de 
Piedade, Esperança e Miseri-
córdia.

Quanto mais se doarem a 
Meu Coração, mais cairão os 
véus de seus rostos, os véus do 
passado. E assim seus cora-
ções, pouco a pouco, irão al-
cançando a redenção interior.

Sê sempre honesto e nobre, 
puro e alegre para que esses 
princípios de fraternidade 
possam se irradiar pelos es-
paços que teu ser percorrerá.

Eu Sou o verdadeiro Pão de 
Vida que os renova e os nutre 
com a essência do Espírito de 
Meu Pai. Só por meio de Mim 
chegarão a Deus.

 Meus raios, que penetram a 
crosta da Terra, chegam do 
Universo para despertar os 
que dormem o sonho e estão 
presos no jogo da constante 
ilusão.

Hoje lhes peço que sejam 
como Eu, para que outros 
filhos, por meio de seu 
exemplo, imitem o caminho 
da entrega e da confiança 
absoluta em Deus.

Que a união diária com a 
oração misericordiosa os 
redima e lhes permita tomar 
consciência do que ainda 
deve morrer, para que Meu 
Plano Redentor se cumpra 
sobre a Terra.

Peço-lhes  grande paciência 
e amor para suportarem as 
grandes correntes universais 
que Meu Coração enviará 
para desmascarar e desterrar 
do mundo o velho homem.

Os que estão Comigo são os 
que mais trabalham pelos que 
estão acomodados e pelos 
que estão cegos, sem possibi-
lidade de encontrar a vida do 
espírito.

Seu exemplo de amor e devo-
ção por Meu Sagrado Cora-
ção abrirá a porta para todas 
as consciências que padecem 
no sofrimento e na eternida-
de do próprio inferno.

Peço-lhes que tomem 
consciência da tarefa 
misericordiosa que cada um 
de vocês vive Comigo como 
membro dessa humanidade.

É necessário renunciar às 
adversidades e vaidades do 
mundo atual. Assim, suas 
almas, por meio da oração 
misericordiosa, poderão ser 
redimidas e convertidas, 
quando estiverem no Céu.

Por intermédio de Minha 
Luz, deverá morrer o velho, 
o que transcende suas
consciências, aquilo que os
detém no tempo.

Estamos em um tempo de 
batalha espiritual, porque é, 
a partir de espíritos maduros, 
que se definirá a vitória do 
Reino dos Céus sobre toda a 
face da Terra.

Antes de tudo, preparem 
seus corações para os 
tempos que virão. Os que 
querem saciar sua sede de 
amor, simplesmente venham 
a Mim.

Cultivem, por meio da cons-
tância na oração, um espíri-
to humilde e manso, porque, 
dessa maneira, seus espíritos 
se encaminharão para a li-
bertação dos pecados capi-
tais da humanidade.

Prestem atenção, aqueles 
que se envolvem com as 
coisas deste mundo, porque 
para eles será mais difícil ar-
rancar as raízes que planta-
ram com suas ações.

Aqueles que, às quinze ho-
ras, se unirem sem demora 
e sem tempo a Meu Ma-
nancial de Graças, também 
receberão Meus Méritos al-
cançados na Cruz.

 Meu Coração sempre os re-
parará e salvará mediante a 
Graça que obtive pelos méri-
tos de Minha Paixão na Cruz.

Saibam que,  até nos momen-
tos mais difíceis, Meu Cora-
ção estará presente em todos 
aqueles que Me chamarem 
com sinceridade.

Meu Coração acolhe todas 
as ofertas das almas, mas al-
gumas Me disseram, desde o 
princípio, que nestes tempos 
estariam Comigo para cum-
prir o propósito da Redenção.

Sustentar nas mãos Minha 
Bandeira Redentora e Sal-
vadora é só para os valentes 
que amam o desconhecido 
e que vivem a fé como uma 
chama que os ilumina.

Alguns de vocês se ofer-
taram para suportar por 
amor o fogo da purificação, 
fogo que liberta as almas e 
as encaminha definitiva-
mente para a Luz de Meu 
Coração de Amor.

Sejam, em humildade, conse-
quentes com a Graça Espiri-
tual que vocês, em Meu Pleno 
Nome, estão recebendo; assim 
ela poderá chegar como um 
manancial de cura e de restau-
ração a todos.

É urgente que o passado seja 
transmutado por Meus Mi-
sericordiosos Raios, para que 
seus seres recebam a absolvi-
ção e o perdão.

Não reclamem, não casti-
guem mais seus seres, por-
que Deus está em vocês e 
em Deus está Seu Amado 
Filho, que chega para anun-
ciar-lhes a Boa Nova da Mi-
sericórdia e da Redenção.

Cada dia que venho ao mun-
do e lhes transmito Minhas 
Sacerdotais Palavras, todos 
os que abrem os ouvidos para 
escutar-Me, recebem de Mim 
o manancial invisível de Mi-
nha Misericórdia.

Quem, verdadeiramente e 
sem pressa,  ora o Terço da 
Divina Misericórdia, poderá 
receber os preciosos e glorifi-
cados códigos de luz que Mi-
nha Consciência alcançou no 
Horto das Oliveiras.


