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Sejam difusores do Amor 
de Deus e da unidade 
inquebrantável entre as almas 
e Deus. Assim, também farão 
triunfar o Meu Imaculado 
Coração.

Eu lhes abro a porta perfeita 
para essa experiência de amor 
e de redenção em que sempre 
o bem-estar do irmão será a 
sua frutífera meta.

Bem-aventurados os 
constantes e os perseverantes 
na conversão do coração, 
porque eles não se perderão 
e encontrarão Deus em  
todo lugar.

Todos os esforços humanos 
e espirituais que realizam 
os Meus filhos servidores 
são reconhecidos pelo Pai 
Celestial.

Filhos, desterrar os códigos 
velhos da humanidade não 
é fácil. A ajuda constante 
do poder da oração tudo 
vai transformando, quando 
somente atua o espírito da 
paciência.

Se, em verdade, filhos, a 
força da oração não fosse 
mais intensa do que tudo 
o que acontece, o mundo 
inteiro ingressaria em seu 
grande fracasso espiritual  
e planetário.

Queridos filhos, hoje venho 
para ensinar-lhes o caminho 
da redenção, que está sendo 
esquecido por todas as almas, 
caminho de transformação e 
de entrega.

Uma forma de Graça e de 
expiação interior é concedida 
àquela alma que, abrindo 
seu coração a Deus, escuta o 
pedido de cumprir as Obras 
do Céu.

A falta de filiação com Deus 
gera discórdia e obscuridade 
nos corações. O Pai Eterno 
tudo renova e concebe as 
Graças mais especiais para 
os corações que confiam.

É para impedir um castigo, 
que poderia ficar marcado 
na humanidade, que sua 
Santíssima Senhora do Céu 
desce ao mundo para que 
os Seus filhos peçam por 
misericórdia e redenção.

Queridos filhos, se suas vidas 
não mudarem assim como 
Deus necessita, o mundo não 
poderá mudar.

Queridos filhos, hoje 
convido-os a seguir o 
caminho do sacrifício por 
toda a humanidade para 
que suas vidas conquistem 
a santidade e a plenitude de 
servir sempre ao Meu Filho.

Cada alma viajante do 
Cosmos chega a este sagrado 
planeta para aprender sobre 
o amor. Toda alma que passa 
por esta escola vem aqui para 
perdoar e para aprender algo.

Queridos filhos, enquanto a 
guerra viva e se reproduza 
dentro do coração e da 
consciência dos homens, não 
haverá paz no mundo.

Queridos, se as almas não 
fizerem logo algo que mova 
o Coração de Deus para que 
Ele derrame Sua infinita e 
poderosa Misericórdia, Eu 
não saberia lhes dizer como 
terminará tudo.

Hoje, venho do Céu  
para entregar-lhes a Minha 
Paz, aquela poderosa 
energia que ninguém lhes 
pode tirar.

Queridos filhos, continuem 
valentes e serenos, 
continuem mansos e 
fortes por esse caminho 
de consagração ao Plano  
de Deus.

Busquem, acima de todo 
erro ou pecado, a união 
com o Eterno. Assim, vocês 
abrirão caminho para que 
a Graça possa converter os 
duros corações.

Todos aqueles corações 
que adotarem uma postura 
de devoção interior ao Meu 
Sacratíssimo Coração de 
Mãe, estarão ajudando a 
fortalecer essa devoção na 
consciência planetária.

Este é o Meu chamado: 
testemunhem Cristo em 
vocês para que o Meu 
Amado Filho, ofendido pelos 
horrores do mundo, seja visto 
nos corações que aceitarem a 
redenção.

Filhos Meus, se as suas vidas 
estão em paz, o seu povo 
rapidamente abandonará este 
naufrágio no qual se colocou.

Quando um coração se 
arrepende e não deixa de 
tentar todos os dias, o próprio 
espírito vai adquirindo uma 
virtude cada vez maior.

Pensem por um instante 
em tudo o que sua Mãe 
Santíssima pode fazer com o 
caudal da oração de vocês e 
em quantas almas deportadas 
neste mundo reencontram o 
caminho do perdão.

Amorosamente venho 
mostrar-lhes o caminho 
da consagração a Deus, em 
nome de todas aquelas almas 
que, com um compromisso 
com Cristo, se afastaram de 
seu verdadeiro propósito.

Filhos, estou com vocês e com 
todos os que imploram ao Pai 
Celestial por uma ajuda maior. 
O mal nunca vencerá, mas ele 
pode causar muito dano.

Venho hoje para  
oferecer-lhes esta paz 
verdadeira e espiritual, que 
libertará os seus seres dos 
constantes erros que os 
levam a nunca encontrar o 
Amor de Deus.

Quando o coração se 
arrepende e se confessa 
com Cristo, sua alma ganha 
espaço para poder desterrar o 
que, durante muito tempo, a 
tem perturbado.

Quando mais almas 
advertirem a importância 
de orar de coração todos os 
dias, maiores serão os efeitos 
divinos sobre o mundo, 
especialmente sobre as causas 
de conflito.

Queridos filhos, a 
purificação requer um total 
desprendimento de todos 
aqueles códigos que não 
permitem que evolua a vida 
da consciência e toda a sua 
existência.

Para que reine o Amor e a 
Justiça de Deus, venho pedir-
lhes que roguem a Deus 
Todo-Poderoso, porque a 
humanidade está se desviando 
de sua verdadeira coerência 
mental e emocional.


