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Meus amados filhos,

Chego  hoje,  depois  de  Meu  Filho  e  do  Castíssimo  Coração  de  São  José,  para 

entregar todo Meu Amor aos servidores do Plano de Deus sobre a Terra.

Sintam, sintam Meu Coração, que derrama o Santo Amor de Deus sobre vocês, esse 

Amor que Nosso Pai Me permite trazer até aqui diretamente de Seu Coração.

Escutei com atenção a instrução de Meu filho José (Trigueirinho), que lhes falou 

sobre a Lei do Sacrifício.

Escutem  essa  instrução  com  o  amor  do  coração,  até  que  suas  consciências 

compreendam  que  essa  lei,  que  deveria  reger  neste  tempo  seus  corações  de 

servidores, deve ser recebida com alegria, porque ela lhes permitirá transcender suas 

dívidas perante Deus, e também lhes permitirá equilibrar as dívidas da humanidade.

Escutem a voz dos que falam em nome de Meu Filho, porque por intermédio deles, 

dia a dia, Ele está entregando a orientação para suas vidas.

Sejam valentes, Meus pequenos. Eu Sou sua Mãe e os levo pelas mãos para que 

cruzem as pontes estreitas, as que se movem sobre o abismo. Não temam por nada, 

porque por aqueles que se animarem a passar por essas estreitas pontes, espera-os o 

Paraíso, do outro lado.

Hoje quero deixar em cada um de seus corações uma parte de Meu Amor Guerreiro, 

aquele que luta sem cansaço pelas almas de todos os Meus filhos. Levem este Amor 

no coração e permitam que ele os impulsione a seguir sempre adiante.

Eu sou a mulher vestida de sol, a que caminhará pelo deserto para dar à luz a Nova 

Humanidade, a que enfrentará aquele que quer submeter a si Meus filhos amados.

Orem, Minhas  pequenas almas,  orem Comigo para que as profecias  do Bem se 

cumpram e orem ainda mais, para que tudo aquilo que possa ser evitado, Nosso Pai 

com todo Seu Amor, converta em paz.
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Meus filhos abençoados, agora mais do que nunca devemos nos unir na oração do 

coração,  para  que  no  Retorno  do  Redentor,  todas  as  almas  desta  humanidade 

estejam abertas e despertas à Glória que Meu Filho traz do Universo.

Saibam que tudo acontecerá antecipadamente,  para que antes do inimigo tramar 

seus planos, tudo já esteja ocorrendo no Coração de Deus.

Meus amados soldados marianos, unam-se nos grupos de oração. Orem sem cessar, 

multipliquem os soldados que Me servem, porque de todos dependerá o que venha a 

acontecer no mundo.

Abram-se ao novo que a mensagem de Cristo traz a suas consciências, e não temam, 

porque Ele, como Eu, lutará sem descanso para que ingressem em Seu amoroso 

coração, onde sempre estarão protegidos.

Adiante, pequenas criaturas de Deus! Venham a Mim! Corram para Meus braços, 

pois ali estarão sempre em paz.

Entrego-lhes  novamente  Meu  Amor  Maternal  e  os  abençoo  com  Minha  Luz 

Celestial.

Benditos sejam!

Sou-lhes grata por responderem ao Meu chamado maternal.

Maria, Mãe da humanidade, a que chega vestida de sol.
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