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Meu Amor é como uma flecha profunda na alma, que penetra no mais íntimo do ser
quando se abre para conhecer minha Glória.

Meu Amor é transformador e é único e deseja ingressar em todas as almas para gerar, no
fim dos tempos, a realização do Projeto de Salvação.

É assim que Eu venho acender o que há em suas almas e que chega a refletir-se em seus
corações, porque é Vontade do Todo-Poderoso que isso se cumpra para despertar
a redenção da humanidade e a derrota dos inimigos.

É este poderoso Amor que Eu ofereço ao mundo todos os dias. Felizes serão os que
ressuscitam neste dia através de Meu Amor, porque é a maior cura e o maior bálsamo que
eu lhes posso legar.

Este Amor é o que ajudará a equilibrar a balança deste mundo. Enquanto as dívidas
pesam na consciência do homem de superfície, Eu venho liberá-las através da Fonte de
Meu Amor. É este mesmo Amor que hoje lhes trago, o que permitiu Minha Ressurreição
e a possibilidade de suportar todos os martírios, fossem quais fossem.

É assim que eu os convido a ingressar nesta vibração divina para que suas mentes se
limpem, para que seus corações se abram e as verdadeiras almas surjam para servir ao
Todo-Poderoso.

É este Amor que hoje lhes trago, que não pode dissipar-se no mundo nem na consciência
da humanidade.

Quando saírem desse Amor que tudo pode, estarão fora de Meu Projeto. Porém, todos
os dias, Eu os convidarei a retornar a ele, porque será através de suas almas e de
suas consciências, será através de toda a humanidade que Eu poderei gestar as bases do
Meu segundo retorno.

Então despertem os que hoje estão adormecidos diante da Luz deste poderoso Amor.

Este Amor que hoje lhes trago, que ainda é muito desconhecido, transcende todos os
obstáculos, redime todas as faltas, perdoa tudo que é impossível e pode unir cada coração
com a Vontade de Deus, que é a que hoje não se cumpre no mundo.

Venho antecipar o despertar dos Novos Cristos com uma grande onda transformadora de
purificação, porque depois que as bases terrestres forem movidas e que a tempestade
passe, voltará a brilhar o sol, o sol interior que existe em cada ser.

Hoje recebam Minhas correntes poderosas para que as estruturas se quebrem e as raízes
sejam arrancadas do solo, do solo da consciência. Assim, no horizonte de cada universo
interior, poderá finalmente despontar a luz da alma para que se realize Minha Obra
redentora em todas as ovelhas que hoje estou chamando pelo nome.
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Amanhã terminará esta Sagrada Semana, em que Eu os fiz passar por muitos planos de
consciência. É importante que repassem tudo que Eu lhes disse, porque o tempo do
grande serviço será muito grande e os discípulos se formarão à medida que todas
as necessidades sejam cobertas.

Com isso quero dizer, amigos Meus, que enquanto servirem a Deus até o fim dos
seus dias, receberão sagrados conhecimentos, como estas Leis que Eu lhes trouxe nesses
últimos dias: Leis novas e desconhecidas para ampliar a consciência humana, para que
ela saia do superficial e ascenda ao alto; assim como também devem ascender todos
os Reinos da Natureza, que fazem parte desta Criação perfeita.

Eu os convido a ingressar em Minha Misericórdia para que, ao final deste dia, saiam
daqui sendo portadores de Minha Glória, que expandirei por todas as nações do mundo.

É uma alegria encontrar corações que perseveram em todo este grupo de almas que nos
últimos dias vieram ao Meu encontro. Isso é sinal para Deus de que todos vocês,
peregrinos Meus, viverão coisas novas por todos aqueles que não poderão vivê-las
nas diferentes partes do mundo.

Eu lhes darei a força interior para promover Minha Mensagem à humanidade. Se apenas
confiarem no que lhes peço, volto a repetir, daqui a seis meses não se reconhecerão,
porque estarão impregnados por Meu Amor, por uma força interior desconhecida, que
moverá as estruturas de lugar, tirando o pó da humanidade para que possa emanar
o espírito, essência divina em cada um de vocês.

Saibam que estarão fazendo isso por toda a raça. É assim que os convido a ingressar em
Meu apostolado, no apostolado do coração, a viver em seus corações Minha Sagrada
Palavra e a expressá-la nesta vida terrena como um símbolo de paz e de redenção para
o mundo.

Hoje novamente serão ungidos, e alguns dos Meus de forma especial. 

Por que serão ungidos no dia de Minha Ressurreição?

Seus corpos internos serão sanados, as sequelas serão corrigidas e as feridas serão
cicatrizadas pela poderosa unção que provêm do Pai, do Filho e do Espírito Santo através
dos que a transmitem em Meu Nome.

Alegrem-se, companheiros, porque o fim de seu cativeiro está chegando. E aqueles que
naufragarem no mar da desesperação serão retirados dele. A tormenta da escuridão
passará. O sol, a lua e as estrelas brilharão e as águas turvas ficarão calmas, porque o
Senhor seu Deus, o Mestre entre os mestres, os colocará dentro de Sua Barca para
conhecer novos mundos, novos horizontes e sentir no profundo a Divina Esperança.

Apesar de o mundo, neste tempo, gerar as guerras e criar as bombas, Minha Palavra não
passará; ficará na alma que se abra para poder comungar com ela e assim comungar com
Deus.

Legiões de Meu Pai espalhadas por toda a Terra e em todas as línguas: levantem
seus estandartes da paz porque Minha Vitória está próxima! Os tenebrosos serão
vencidos; seu próprio reino os tragará. Ai daqueles que praticam as maldades e as
cometem contra todos os inocentes, assim como contra todos os reinos menores!

Sejam valentes e persistam. Muitos deverão deixar seu cativeiro para poder cruzar
Meu Umbral, o Umbral para a paz, para a concretização da redenção.
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Acendam agora as estrelas de seus corações para que o Filho de Deus possa brilhar em
todos os que foram assinalados por Seu Santo Nome.

Oriente e Ocidente conhecerão os que testemunharão sobre Meu retorno, porque também
darão suas vidas para que Meu Plano se cumpra na superfície. Mas saibam que não os
abandonarei. Quando se sentirem sós, busquem Meu refúgio. Quando sintam desespero
chamem por Minha santa paz. Quando estiverem em dificuldades, convoquem Meu santo
Nome, o santo Nome de Adonai.

A Graça do Pai descerá sobre os corações sinceros para que, ao final, encontrem o portal
que os conduzirá à Verdade e à Sabedoria.

Não deixem de caminhar, ainda que sintam seus pés presos. Não deixem de doar-se,
ainda que os braços e as mãos doam. Não deixem de olhar com esperança o vasto
Cosmos, as sábias estrelas e os sóis, que também os contemplam. Vejam a infinidade
deste Universo que foi criado pela Mão do Todo-Poderoso. Vejam as moradas que os
aguardam e como seus espíritos e almas podem regozijar-se na infinitude do Senhor.

A matéria já não estará mais presa. Eu estou lhes preparando para que possam renascer.
Por isso, a onda da purificação vem com amor e desce do Céu como uma poderosa
corrente para liberar suas velhas vestiduras. Deixem que o corpo seja purificado, porque
assim a alma também se santificará. Não tenham medo de perder sua vontade. Chegou
a hora, companheiros, de que a entreguem nas Mãos de seu Rei.

Assim, Eu poderei ser em vocês, em perfeição, divindade e misericórdia. E assim,
Eu poderei estar no mundo que agoniza e poderei ir em vocês e em seus irmãos até os
rincões mais distantes do mundo para levar uma palavra de alívio e de esperança.

Deixem que tudo seja expurgado, pois o Santo Espírito vem em auxílio dos que
O aceitam. Deixem que tudo seja removido do lugar e lhes asseguro, em verdade lhes
digo, que se livrarão de suas mais velhas raízes.

Adonai fala através de Minha boca e expressa Sua Vontade para todos os que O escutam
neste mesmo momento.

Hoje são ungidos por Meu Espírito e Minha Divindade lhes trará a expiação para que
suas almas ressuscitem espiritualmente.

Vejam aos pés de Minha Igreja Celestial a Arca Santa custodiada pelos anjos. Este é o
maior amor que Eu lhes posso entregar, dando para seus corações os tesouros do Céu
guardados no sagrado mistério da Arca Santa de Deus.

E finalmente poderei chegar à Ásia e Oceania em um tempo próximo. Vocês terão a
missão de orar e preparar a visita de seu Mestre e Rei nessa parte do mundo antes de que
tudo se desencadeie.

Não se preocupem pelo que o mundo está fazendo. Ocupem seu tempo com o que o
mundo não faz, porque entre tão poucos revelarei a Terra Prometida, que está próxima.

Neste dia de Glória e de Aleluia, que Nosso Pai seja exaltado por Sua infinita e Divina
Misericórdia. Que suas vozes cantem. Que seus corações se abram para que os anjos
tragam a liberação ao mundo.

Que assim seja.
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