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Que hoje venham a Mim os que se sentem cansados.

Que hoje venham a Mim os que se sentem angustiados.

Que hoje venham a Mim os que estão sem consolo.

Que hoje venham a Mim os simples de coração.

Que hoje recostem o rosto sobre Meu peito os que erraram.

Que hoje sintam o pulsar de Meu Coração os que pecaram.

Que hoje venham a Mim todos os Meus amados. Eu Sou o que Sou, Eu venho do Grande Sol 

e do Sol Universal provém a Fonte de Vida e de Reparação.

Que  seus  seres  não  se  preocupem,  mas  que  seus  corações  se  alegrem,  porque  o  Rei  da 

Humildade hoje os colocou bem perto de Seu pobre trono de Luz, para que sintam Minha 

Infinita e Perpétua Misericórdia.

Abram os braços para receber Meu Consolo; de maneira especial, Eu tenho acompanhado 

amorosamente este grupo de almas, como Bom Guardião dos corações. 

Querido servo Meu: Deixe suas perturbações em Meu Coração. Sabe que Eu tudo posso agora 

e sempre. Caminhe a Meu lado, ainda que tenha falhado Comigo. Venho neste tempo para 

ressuscitar o espírito de seu coração e a união predileta que deve ter Comigo.

Em  Meus  Passos  simples,  encontra-se  sua  senda;  em  Meu  Caminhar,  encontra-se  sua 

liberação; em Meu Simples Olhar, encontra-se sua união com Deus. Não tema nunca olhar-

Me nos olhos. Eu Sou o que Sou, Sou o que provém do Sagrado Templo Criador, Sou a 

Estrela Guia que desce do universo maior para guiar seus passos.

Ainda espero que você se abandone a Meu Coração; ainda espero abraçar sua pequena alma e 

levá-lo em espírito ao coração de Meu Reino; ainda espero que Me abra as portas de seu 

coração para que Eu possa entrar.
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Nesta semana, medite sobre todo este tempo que você está unido a Mim. Quero ser Vida em 

suas células, quero ser o Fogo da devoção para seu coração. Não Me abandone. Eu Sou todo 

seu; lembre-se bem.

Eu Sou o que Sou, Eu Sou o Amor de Deus manifestado. Quero estar em seu caminho para 

sempre.  Aceita-Me como Seu Mestre e Rei? Espero-o no Sacrário para que conversemos. 

Espero-o no silêncio do coração.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Agradeço às almas presentes por haverem confiado em Minha convocação! 

Cristo Jesus da Misericórdia


