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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.  
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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.
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Durante a oração, observem 
para onde a mente os conduz 
e o que é mais importante 
para ela que o ato de orar.

Busquem saber, em suas 
vidas, em que ponto estão 
faltando com os Reinos  
da Natureza.

O seu grupo de trabalho 
deve ser um só, unido ao 
Propósito de Deus.

Perguntem-se: “O que é mais 
importante para mim: as 
distrações ou orar para reverter 
as situações do planeta?”.

Irradie a redenção, o amor, a 
fé e a paz aos seus irmãos que 
estão no mundo e que não 
conhecem o Poder de Deus.

Orem para que os jovens do 
mundo despertem para a 
vida superior.

Venho ao mundo para 
que conheçam realidades 
sublimes de existência que 
os conduzam a uma busca 
superior, à entrega da vida 
a um Propósito Maior: o 
Propósito de Deus.

Quando estiverem diante de 
um desejo que não os leva 
a um caminho evolutivo, 
perguntem-se: ”O que é mais 
importante para mim: isso? 
ou cumprir a Vontade de 
Deus?”.

Orem pelos que estão no 
último momento de suas 
vidas e que estão deixando 
este mundo, na ignorância, 
no abandono e na tristeza de  
suas almas.

Orem pelos Reinos da 
Natureza, para que os 
espíritos de cada espécie, 
que já estão tão cansados de 
sustentar o mundo, possam 
cumprir a sua missão  
até o final.

Todos juntos, vocês poderão 
conduzir a humanidade à 
transformação.

Revisem, queridos, no 
próprio interior, as suas 
prioridades, os seus desejos 
e as suas aspirações.

Orem hoje pelos que estão 
presos nas ilusões do 
mundo, os que têm tudo 
materialmente e, no entanto, 
estão vazios de Deus.

Orem, mas também sirvam. 
Doem o seu verbo, mas 
também suas mãos e o suor 
dos seus rostos.

Ser uma consciência orante 
é como remar contra uma 
grande corrente de inércia, 
distrações e busca pelo 
prazer e pela gratificação.

Deus os chama a recordar.

Perguntem-se, enquanto 
oram: “Por que estou 
orando?”. E se a mente lhes 
responder: ”Para que os 
outros me vejam orar”, então, 
digam-lhe: ”Bem, agora vou 
orar pelo planeta”.

Orem para que a humanidade 
compreenda que o maior 
tesouro é aquele que se 
encontra quando dão tudo 
de si por amor ao próximo 
e por amor aos Reinos  
da Natureza.

Peçam pelos Reinos, mas 
também cuidem dos que 
vocês têm ao lado e dos 
que chegam às suas vidas 
pedindo auxílio.

Sejam conscientes neste 
mundo que está cego.

Que suas próprias 
consciências, tocadas pela 
Presença dos Mensageiros 
Divinos, possam encontrar 
o caminho perdido para a  
sua origem.

Transformem-se com paz, 
com amor e com alegria, mas 
não deixem de dar cada dia 
um pequeno passo.

Vazios de si mesmos, vocês 
serão preenchidos pelo 
Espírito de Deus.

Sejam simples e alegres  
em tudo.

Vocês devem começar 
mudando os próprios 
interesses mais profundos.

Os que sabem ouvir e 
meditam nas palavras 
dos Mensageiros de Deus 
compreenderão que elas 
conformam um mesmo fio 
de luz, que tenta conduzir 
a humanidade a um único 
despertar.

Deem os passos que Deus 
espera de todos, pois não há 
mais tanto tempo.

Orem pelos pobres e famintos, 
para que compreendam 
a pobreza como uma 
oportunidade de encontrar a 
simplicidade.

Orem com o coração pela 
paz no planeta.

Orem pelos desequilíbrios 
do mundo, porque os ricos 
e fartos, em tudo, devem 
aprender que tudo lhes 
foi dado por Deus para 
que compartilhassem com  
o próximo.
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