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Quero apenas que, neste perí-
odo de vivências Comigo, se-
jam transmissores de Minha 
Voz e de Minha Palavra, de 
Meu Amor e de Minha Paz.

Saibam que será mediante 
aqueles que se disponham 
a servir-Me até o limite, que 
Meu Plano Redentor no 
mundo se cumprirá.

Que Minha Luz Redentora os 
impregne e os aparte do mal 
gerado pelo mundo. Que sua 
entrega represente a entrega da-
queles que ainda fecham o cora-
ção a Mim. 

Não inquiete seu coração com o 
que quer que aconteça; permi-
ta que a neutralidade de Meu 
Coração o conquiste para que 
aprenda a viver em Minha Hu-
mildade e Transparência inte-
rior.

Recebam de Mim o mérito 
de estarem em Minha Graça 
Celestial e aprendam que, so-
mente por meio do amor do 
coração, todas as circunstân-
cias da vida serão curadas.

 A presença misericordiosa 
dos três Sagrados Corações 
tem a finalidade de uni-
-los como essências e como 
membros da Sagrada Família 
Celestial.

Em Meu Oceano de Graças, 
as chagas do espírito cicatri-
zam pela honesta oração das 
almas que, sobre a Terra, de-
dicam um espaço à Minha 
Presença Divina e Celestial.

Tudo se deverá transformar 
na consciência de um ser, 
para que ele possa ser partíci-
pe de Meu Reino. 

Se a consciência consegue 
fundir-se ao ritmo da 
alma, outras realidades 
e possibilidades serão 
apresentadas no portal da 
vida. Mudanças profundas 
acontecem. 

Sigam Comigo por esse ca-
minho de esforço e entrega, 
porque ninguém passará pelo 
que Eu passei. Por isso estive 
entre vocês, para redimir o 
mundo.

Minha promessa de miseri-
córdia está vigente, porque, 
em pouco tempo, o mundo  
será tocado pela Divina Jus-
tiça e aqueles que Me espe-
raram receberão uma Graça 
especial.

Aqueles que difundam a Gra-
ça de orar o Terço da Mise-
ricórdia, no Céu serão reco-
nhecidos como discípulos de 
Meu Sagrado Coração. 

Construa os novos passos 
com o coração e desperte a 
fé e a esperança naqueles que 
ainda dormem sem escutar 
Meu Chamado.

Venham a Mim, porque, sem 
tempo nem hora, sempre os 
espero, contemplo-os, adoro-
os, amo-os, perdoo-os, libero-
os de todo padecimento ou 
aflição.

Caminhem em Minha di-
reção. E que seus pés não 
se cansem de andar pelos 
outros irmãos,  para que se 
possa cumprir Meu Projeto 
Salvador.

Na hora da misericórdia, são 
fechadas as portas do inferno 
e da perdição para as almas, 
tão somente pela oração da-
quelas criaturas que se dis-
põem a chamar-Me.

Abandonem suas necessi-
dades em Meu Coração e na 
oração iluminem cada uma 
delas, porque assim os ajuda-
rei a unirem-se a Deus com 
fervor e devoção.

Sempre guardem um mo-
mento para um encontro 
Comigo, seja na quietude ou 
seja em meio a outras almas.

Não inquiete seu coração 
com o que quer que acon-
teça; permita que a neutra-
lidade de Meu Coração o 
conquiste para que aprenda 
a viver em Minha Humilda-
de e Transparência interior.

O coração de uma alma 
deve esvaziar-se de si, para 
ser invadido pelo Sagrado 
Espírito de Deus e assim po-
der consagrar-se como um 
servo fiel.

Encontro dores profundas 
em alguns corações. Peço-
-lhes que orem, sustentando 
a fé no coração. Assim Meu 
Coração Sagrado estará pró-
ximo dos que mais necessi-
tam curar suas feridas.

Orem constantemente para 
que Meu Espírito se faça 
presente em vocês e assim 
utilizem o tempo justo em 
buscar-Me. Saibam que Eu 
estou eternamente presente 
em seus pequenos corações.

Àqueles que confiam em Mim 
nada lhes faltará. Ainda que 
caiam mais de uma vez, Meu 
Coração Sagrado os erguerá 
aos Céus em misericórdia e 
amor. Adiante! 

Queridos, é hora de lançar as 
redes do amor e da redenção, 
para que mais seguidores e 
não seguidores Meus possam 
despertar à vida do Espírito. 

Aceitem as correções de hoje, 
porque elas estão sendo nu-
tridas pelos raios do amor e 
da instrução que lhes mostra-
rão o tempo de mudar e de se 
renovar através de Mim.

Liberem-se do passado e in-
gressem pelo Portal de Meu 
Coração, rumo à Casa de 
Meu Pai.

Meu Coração Misericordio-
so recolhe as preces de todos 
os corações simples e Meu 
Amor as irradia, transforma-
do-as em rosas de paz e glória 
para os Tronos de Deus.

Minha tarefa redentora não 
terá fim até que os infernos 
que muitos vivem e que os 
sonos, que muitos constro-
em, se extinguem.

Amo aqueles que, no sacri-
fício, se entregam aos planos 
de Meu Coração, porque as-
sim poderei depositar Meus 
Dons, para que a misericór-
dia se irradie ao mundo.

Que teus sentimentos e pen-
samentos sejam entregues em 
Minhas Mãos, para que Minha 
Consciência transforma a ma-
téria em luz, a escuridão em 
clareza, a tristeza em alegria.

Eu os sustentarei e guiarei, 
porque agora é momento de 
decisão, por amor ao Plano 
de Deus. Sob o Amor único 
do Pai, sejam bem-aventu-
rados.

Deixa-Me ser tudo em ti e as-
sim te poderei revelar as ma-
ravilhas de Meu Reino Celes-
tial, porque ninguém chegará 
ao Pai senão por Mim.

As almas que mais oram Co-
migo são as escolhidas para 
suportar este momento ar-
dente de mudanças, porque 
a oração de todas elas supri-
rá a necessidade dos que não 
oram. 


