
Impulsos Crísticos
Frases extraídas das mensagens diárias de Cristo Jesus

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

www.divinamadre.org

Março 2015

12

5

19

26

9

2

16

23

30

8

1

15

22

29

13

6

20

27

10

3

17

24

31

14

7

21

28

11

4

18

25

Os tempos reclamam grandes 
mudanças na consciência. 
Para que isso aconteça, lem-
brem-se de orar ao Espírito 
Santo para que Seus magnífi-
cos dons possam guiá-los. Se-
jam exemplo de boa virtude.

Estou com vocês, sejam fortes 
na oração e valentes no amor 
ao Todo. Sejam sempre paci-
ficadores mediante a palavra 
do Evangelho e sejam humil-
des diante dos eventos ines-
perados da vida.

Acompanho este final dos 
tempos de perto; Meus olhos 
observam olhares de almas 
desoladas e carentes de fé.   

Corram ao Meu encontro 
e liberem suas fraquezas; 
abandonem-se por inteiro em 
Meus braços e deixem-Me ser 
em vocês o que tento ser desde 
o surgimento de suas vidas.

Busco os que são simples e 
puros de coração. A eles re-
úno para que levem Minha 
Mensagem aos que ainda não 
Me chamam, não Me vivem e 
não Me adoram.

O caminho da consagração é 
um caminho de transcendên-
cia e renúncia, de encontro 
com a Vontade Suprema para 
abandonar a vontade pessoal; 
é um caminho de humildade.

Vejam Meu sacrifício pelo 
mundo como a vitória da re-
denção sobre o mal. Meditem 
sobre Minha Paixão como 
uma glória do Espírito e da 
Vontade de Meu Pai. 

Quando o coração espiritual 
dói, significa que uma mancha 
interior está sendo liberada. 
Isso acontece quando existe 
uma profunda conversão 
numa alma em redenção.

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

Compreendam suas ações 
através dos sinais da vida; 
eles lhes dirão em que grau 
de amor vocês estão. Não 
deixem que o inimigo lhes 
reflita sinais confusos.

Caminhem pela senda do 
sacrifício  e junto a Mim 
bebam o cálice que nestes 
tempos estou lhes servindo 
por amor e misericórdia.

Convido-os a seguir-Me além 
de vocês mesmos, porque 
o que quero revelar-lhes 
não é deste mundo, vem do 
Universo ao encontro de 
todos os Meus seguidores.

Recordem-se de que vocês, 
através de Mim, estarão 
se redimindo e o caminho 
da redenção começa 
pelo reconhecimento da 
imperfeição da vida terrena.

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.

Não permitam que as 
urgências do tempo, que lhes 
perturbam a harmonia, lhes 
roubem o tempo de estarem 
mais em Mim.

Não temam cair tantas 
vezes frente a Mim; temam 
esquecer-se de pedir-Me 
ajuda para que Eu possa 
acompanhá-los na tarefa de 
levar a cruz que Meu Pai lhes 
confiou.

Meus queridos, vejam que 
infinita é a Misericórdia; 
novamente, neste dia, Meu 
Coração os absolve, os 
perdoa e os faz reencontrar o 
caminho da redenção.

O momento marca um 
novo encontro e, para isso, 
seus corações deverão estar 
preparados pela oração. 
Oremos pelo mundo! A 
Graça de Meu Pai deverá 
descer.

Chamo Meus rebanhos a 
responderem às solicitações 
do Céu. A humanidade e o 
mundo assim o necessitam, 
pois todos devem alcançar 
a redenção da vida e do 
coração.

Como estou entre vocês 
todos os dias, trago-lhes do 
Meu Reino a paz e a bênção 
que lhes darão a força para 
prosseguir caminhando 
entre a tribulação.

Por esse caminho de cons-
tante entrega, Meu Espírito 
Redentor os acompanha. 
Recordem, Meus compa-
nheiros, que vocês estão 
tentando desprender-se de 
vocês mesmos e deixar para 
trás seus projetos.

Alegrem seus corações como 
cada vez que Me recebem em 
seu templo interior, porque 
como Instrutor de almas e de 
vidas, reconheço com clare-
za e sabedoria o esforço dos 
Meus servidores.

Pela Sagrada Comunhão, 
muitas faltas são liberadas e o 
coração do homem se encon-
tra, em cada nova cerimônia, 
com o Filho Primogênito res-
plandecente em Glória.

Cada falta reconhecida por 
Meu discípulo e ofertada 
a Mim significa a vitória 
de Meu Reino de Amor no 
coração de todos os seres.

Somente lhes peço que vivam 
o dia a dia por meio de Minhas 
Mensagens, porque assim 
suas consciências estarão 
correspondendo a Meu 
Chamado Salvador.

Minha insondável 
Misericórdia retorna antes 
de Minha Presença para 
libertar do fogo do inferno 
os que caíram nos abismos 
da ilusão, dos desejos e das 
modernidades.

O mundo necessita confessar-
se todos os dias, porque, 
em cada nova confissão, a 
conversão das almas se torna 
possível.

Enquanto Meu Espírito 
circula pelo mundo, 
derramando Graças e 
Perdão, peço-lhes que sejam 
corajosos todos os dias e que 
não baixem o estandarte da 
paz e da redenção.

Companheiros, sigam o camin-
ho traçado para a conversão e 
redenção. Agora todas as almas 
são chamadas a reconhecer Meu 
bendito Coração; necessito de 
verdadeiros servos que trans-
mitam Minha verdadeira Men-
sagem.

Queridos, que o caminho da 
competição e do reconheci-
mento entre os homens deste 
mundo possa estar distante 
de Meus servidores! Que a 
oração seja o único caminho.

Amigos, que a esperança 
de vocês não desapareça, 
que reine o amor sincero e 
humilde entre todos, amor 
que será irradiado pelo poder 
e pela força de Meu Amor 
redentor.


