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Meus amados companheiros, 
em momentos tão críticos 
Minha Consciência desce do 
Universo com a finalidade 
de fundir os servidores no 
Propósito Divino de Deus.

Minha Bendita Mãe, Maria, 
rogou-Me que Eu fosse ao 
seu encontro e hoje estou 
aqui, para colocar Minhas 
Sagradas Mãos sobre vocês.

Felizes sejam os que 
são consequentes com 
o chamado do Céu.  
Bem-aventurados serão 
os que perseverarem na fé  
e no amor.

Tudo o que fizeram até os dias 
de hoje, com tanto amor do 
coração, foi possível por sua 
união à missão e não por suas 
indiferenças.

Em verdade lhes digo, estejam 
atentos aonde dirigem seus 
sentimentos. A essência 
de Minha Pureza traz a 
oportunidade de desterrar 
de suas vidas consagradas os 
enganos do mal.

Depois de tanto trabalhar e 
lutar pelo Plano, desejo que 
Me recebam com alegria e 
sem apreensões de nenhuma 
origem.

Foi esse amor devoto e fiel da 
parte de todos os Meus que 
hoje Me trouxe do Universo 
Celestial até aqui.

Se em verdade soubessem 
quão importante é a Divina 
Misericórdia, vocês Me 
dariam o melhor até o final.

A todos os consagrados 
ao Meu Coração chegou o 
momento de situar-se dentro 
de Meu Plano de Salvação.

Amem-se entre vocês e não 
se cristalizem em nenhuma 
forma; assim, evitarão 
que a essência do Plano se 
transforme com suas ideias.

Venho para chamar os que 
ainda dormem e estão presos 
na própria vida espiritual. 
Eu venho entregar-lhes 
o manancial curador do  
Meu Ser.

Já criaram o verdadeiro 
espírito de amor e de 
alegria. Peço-lhes, por favor, 
que não esqueçam estes 
momentos, eles serão únicos 
e memoráveis.

É tempo de ter consciência 
da tarefa que com tanto amor 
lhes foi confiada no princípio. 
Todos são apóstolos e 
missionários, em potencial e 
em virtude.

Saiam de si mesmos e 
desterrem a soberba e a falta 
de união. Sejam embaixadores 
dos Pontos de Luz que a 
Divindade fundou por meio 
de Sua Eterna Graça.

Eu regresso, para batizá-los 
com Meu Espírito e para  
dar-lhes a Minha Paz. 
Agradeço profundamente 
o trabalho e a dedicação de 
todos vocês.

Hoje ponho Meu manto 
sobre o teu ser para 
preenchê-lo com a Minha 
Luz e para proteger-te.

Enquanto muitas almas 
injustas quebram a aliança 
Comigo, Eu lhes entrego 
Meu Amor Divino para 
que, de uma vez para 
sempre, aprendam a amar-se  
de coração.

Descubram o universo de 
Minha Tarefa Redentora 
através das missões que Eu 
encomendo a todos os Meus 
servidores.

Quando, em uma próxima 
vez, Eu retornar aqui, espero 
vê-los alegres e plenos por 
reencontrar-Me em casa, 
depois de haver caminhado 
tanto pelo mundo.

Lembrem-se que o Filho de 
Deus viveu entre os mais 
simples e redimiu os mais 
ricos para que pudessem 
reconhecer a Humildade  
do Criador.

Eu não só venho para  
consagrá-los ao Meu Sagrado 
Coração, venho para aliviar a 
solidão e a aflição.

Meu Espírito é Fonte de 
verdade e de Esperança. Por 
isso necessito que sejam 
verdadeiros nas coisas 
simples, como também em 
tudo o que vem da alma.

Tanto o missionário quanto 
o estável trabalhador de 
Meu Coração devem ser 
igualmente reconhecidos, 
que não existam diferenças 
nem falta de amor entre  
os Meus.

Sejam, acima de tudo, muito 
misericordiosos e agradeçam 
eternamente o que Meu Pai 
lhes confiou.

Que os seus corações, 
reunidos e unidos no 
Propósito dos Mensageiros 
Divinos não se cansem de 
irradiar gratidão e alegria.

Um chamado especial foi 
escutado no Céu e muitas 
vozes em oração proclamaram 
Meu Santo Nome.

Olha-Me e estarei contigo. 
Busca-Me e Me encontrarás. 
Não te afastes de Mim e fica 
ao Meu lado.

Cada um é chamado a cumprir 
uma parte do Plano de Amor 
neste tempo final. Por isso, 
dou-lhes dou a conhecer Meu 
Amor Predileto para que não 
se confundam de caminho nem 
de pessoa. 

Necessito que vocês, mais 
conscientes e despertos, 
percebam que grau de aliança 
ou de entrega alcançaram 
com Meu Coração.

Com alegria e humildade 
abram as portas do coração 
quando Eu regressar à 
Minha Casa por meio de 
Meus irmãos.  


