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Sejam portadores de Minha 
Simplicidade, Humildade e 
Pacificação. Sejam pontes fir-
mes na oração, para susten-
tarem, nestes tempos, todos 
aqueles que se esquecem de 
olhar para Deus.

Deus contempla, por meio de 
Seu Filho, as preces de todos 
os apóstolos e rebanhos que, 
unidos como um só, aliviam, 
por Graça, o peso da lei sobre 
o mundo.

O caminho a ser percorrido 
ainda é longo e só lhes peço 
manter acesa a fé nos corações, 
porque assim Meu Coração re-
conhecerá os discípulos.

Deixem-se guiar pela Luz que 
indica Meu Caminho à re-
denção. Com corações puros 
se constrói a nova morada, a 
morada de repouso para o Se-
nhor Rei Redentor.

Reúno, nestes tempos, todas 
as almas obreiras, as que no-
vamente voltarão a se somar à 
Minha Tarefa redentora pelas 
almas que ainda dormem.

Deixa-te guiar pelo brilho de 
Minha Estrela. Ela te levará 
ao encontro com Deus, o Pai 
do Amor. Os oceanos de Mi-
sericórdia estão abertos para 
receber-te.

A Estrela do Universo anun-
ciará o grande momento para 
o mundo, enquanto a Nova 
Barca navega ao sul do mun-
do; sua passagem derruba 
com amor as estruturas que já 
estão vencidas.

Que despertem os que estão 
adormecidos na ilusão, que 
vejam os que estão cegos e 
que ouçam os surdos de co-
ração, porque está chegando 
o momento da vinda do Rei 
Universal.

Cada alma da qual Eu Me sir-
vo dia a dia tem uma tarefa 
predileta Comigo: levar Meu 
Exemplo e Minha Palavra 
aonde quer que vá.

Bem-aventurados os que se 
sacrificarem por Minha cau-
sa, trabalhando para o Meu 
Pai sem descanso nem de-
mora, porque eles serão cha-
mados servos do Deus Altís-
simo, espelhos cristalinos de 
Minha Misericórdia.

Orem, só orem e orem, por-
que o tempo da Minha vinda 
se aproxima e agora estou 
convocando os rebanhos do 
Grande Pastor. Procurem ser 
humildes.

Como Conciliador entre o 
Céu e a Terra, verão a força de 
Meu Espírito Misericordioso 
duplicado em Luz, que volta-
rá a unir as raças, os povos e 
as nações.

Por amor, volto ao mundo, 
mas primeiro venho em Espí-
rito Divino para despojar de 
suas consciências os abismos 
que, por erro, construíram no 
passado.

A Nova Igreja Celestial está 
descendo, para renovar os 
que deixaram de crer em Mi-
nha Presença pela mesquinha 
ação dos homens.

Deus enviou do Céu uma 
parte de Sua Grande 
Consciência; nasceu o Filho 
Primogênito, que por amor 
liberou do pecado o mundo 
e agora, em humildade, 
serve eternamente.

Sem medo, segue Meu 
Rumo, porque sempre te 
indicarei o caminho para 
ingressar no Reino da Con-
sagração. Estou aqui presen-
te, compartilhando Minha 
Irmandade.

Não temam encontrar-se 
consigo mesmos, porque 
ainda neste caminho que os
levará até Mim, encontra-
rão a noite escura, noite 
que será iluminada pelo sol 
de Meu Coração.

As correntes virão ao encon-
tro da humanidade e Meus 
Discípulos mais dispostos 
e menos temerosos darão 
testemunho de Minha Pre-
sença e de Meu Próximo 
Retorno. 

Sirvo-Me dos instrumentos 
que, abrindo-Me o coração, 
transmutam em sacrifício e 
alegria os males do mundo, 
por amor ao Grande Amor 
de Meu Coração.

Guardem cada novo momen-
to que vivem Comigo como 
um tesouro que acumularás 
no Céu e o, derramarás como 
bênção, sobre os corações que 
mais necessitam de Redenção.

O sacrifício é a senda que mui-
to poucos escolhem caminhar, 
porque, para transitar por ela, 
é necessária a Vontade Divina, 
para assim dissolver a vontade
própria.

Hoje os convido a conside-
rarem os mais velhos como 
parte da expressão de Meu 
Manancial de Amor perpé-
tuo para o mundo.

Retorno ao mundo para 
confirmar aquele que Me 
ajudará a levantar a pesada 
cruz das ofensas e dos 
sofrimentos injustos que sua 
atual humanidade causou.

Para viver no silêncio e expe-
rimentá-lo como verdadeira 
fonte de comunicação interna 
entre as almas, o ser humano 
deve amar o silêncio.

Embora pareça que nada 
muda e que não alcanças a 
luz, recorda que estás cruzan-
do a noite escura por todos 
aqueles que não vivem a vida 
dos mandamentos.

Recordem que, durante a hora 
da Misericórdia, estarão per-
mitindo, como humanidade, 
que muitas almas e situações 
confusas sejam liberadas e
reajustadas.

É necessário ser decidido 
para estar Comigo. Se assu-
mirem a Cruz que Eu lhes 
entrego,  poderão liberar sua 
cruz, a velha cruz que carre-
gam do passado.

Eu aspiro encontrá-los, em 
profunda contemplação e 
adoração ao Meu Coração 
de Paz, porque assim, 
simplesmente, Me ajudarão a 
socorrer o mundo com  Luz e 
com  Misericórdia.

O caminho a Meu Reino está 
traçado pelas orações de to-
dos os fiéis servidores que, 
durante a hora da Misericór-
dia, clamam por Meu Nome.

Algo que falta a este mun-
do hoje, mundo que Deus 
contempla perpetuamente, é 
viver no Amor de Meu Co-
ração, algo importante que a 
humanidade esquece.

Quero ver sóis acesos a partir 
do coração, para que ilumi-
nem, na humildade, o cami-
nho sombrio que muitos dos 
Meus vivem.


