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Alma minha, reveste-te com 
o traje da pureza para que os 
anjos do Céu te recebam livre 
e entregue ao Meu Coração.

Que nesta hora de Misericórdia 
seus pés caminhem firmes até 
o Meu Reino, para que logo 
Eu possa reconhecer que Meu 
Coração se serve de apóstolos 
no serviço e na abnegação.

Nestes tempos, as almas 
consagradas ingressam no 
ápice de fortes experiências 
e aprendizagens, o que lhes 
permitirá amadurecer com 
sabedoria e discernimento.

Alma Minha, O Senhor 
deseja converter-te em um 
instrumento vazio, para 
que sobre ti, alma querida,  
verta-se a Graça de Minha 
presença interior.

Unam-se ao Espírito Crístico 
e permitam que a Graça de 
Deus atue em seus corações, 
desta forma o mundo se verá 
aliviado de todo o mal.

Guarda em teu coração Minha 
Sagrada Presença; vive-Me  
plenamente em alegria e 
júbilo, porque o Senhor te 
chama para encontrar a 
Verdade Suprema em Meu 
Coração Misericordioso.

Deixo Minha especial Bênção 
paternal a todos. Envío-lhes 
um Raio de Amor do Meu 
Coração Sagrado. Ditosos os 
que realmente vivem em Deus, 
deles é o Reino dos Céus.

Tudo que foi aprendido com 
a Instrução espiritual do 
passado gerou a possibilidade 
de que neste momento os 
Céus lhes entregarem os 
frutos da fé e da paz por seus 
esforços sinceros.

Entrega-Me tudo o que 
guardas e controlas como 
um tesouro; ante a Glória 
da Minha Misericórdia, o 
despojamento de ti conta 
muito para poder iniciar um 
novo caminho.

Aquele que confia plenamente 
em Mim, nada perderá; Eu 
sempre lhe darei a chave para 
abrir a porta correta.

Quero deixar hoje um Abraço 
Pastoral, um carinho de 
Mestre a discípulo e de Amigo 
a companheiro, porque sei 
o que representa para as 
almas serem consoladas e 
compreendidas.

Queridos, Meu Amor 
alcançado uma vez na Cruz, 
tem o poder de transformar 
por inteiro suas vidas, da 
noite para o dia.

Não permitas, alma Minha, 
que as rivalidades se instalem 
em tua consciência. Vive em 
Minha Paz e constrói sempre 
um castelo de amor para os 
teus semelhantes.

Celebrem em Deus os 
Mistérios Divinos do 
Nascimento de Cristo, abrindo 
as portas de suas moradas 
internas. Agradecerei às almas 
por unirem-se por um instante 
à Minha Maior Tarefa.

A proteção do Meu Coração 
sempre estará sobre Meus 
servos, e não deixarei que 
nada que não seja Minha Luz 
os toque.

A alma que trabalha 
conscientemente com 
Minha Divina Misericórdia 
será ajudada a exercitar 
ações boas e amorosas por 
seus semelhantes.

Entrega-te por inteiro em 
Minhas Mãos obreiras e 
verás logo, alma Minha, 
como era necessário que 
te desprendesses de ti há  
muito tempo.

Sabe desde agora que Eu 
Sou o Perdão manifestado. 
Eu Sou o teu Companheiro 
Fiel, que aprende junto a ti. 
Fica em Minha Paz.

Deixa hoje que Eu Me  
ocupe de tuas dificuldades; 
entrega-Me o que és, assim, 
poderei realizar Meus 
Projetos sobre a Terra.

Consagra tua vida ao Meu 
Caminho. Vive-Me todos os 
dias como a única e suprema 
paixão da tua vida.

Querida alma, mantém 
sempre um espírito de 
sobriedade e de simplicidade, 
para que as provas nestes 
tempos não sejam maiores 
que a tua capacidade de amar 
e de perdoar.

Recupera as forças, servidor 
Meu, na Fonte da Minha 
Misericórdia e deixa que Eu 
guie para sempre os passos 
que deverás dar em tua vida.

Em Meu Reino existe um 
lugar para ti e nesse lugar 
poderás sentir-te seguro 
porque estarás dentro do 
Meu Coração. Aguardarei tua 
perfeita decisão. Espero-te.

Fica durante a noite em 
Meus Braços e sente a plena 
segurança de que sempre 
estarás bem, apesar das 
circunstâncias.

Enquanto o mundo colapsa 
pelas suas ações cotidianas, 
Eu lhes peço que submerjam 
suas consciências no 
poderoso Manancial da 
Minha Divina Misericórdia.

Ao teu Senhor da Misericórdia 
agrada que Lhe entregues 
teus carinhos espirituais. E 
quando desanimares, deixa 
que o problema seja resolvido 
por Minha Insondável 
Sabedoria.

Sejam consequentes e firmes 
neste tempo final. A oração 
misericordiosa será a chama 
inextinguível, ela será o 
escudo contra tudo.

Eu os chamo a reunir forças 
a partir do coração. Essa Luz 
Infinita nunca se apagará 
porque quem está em Mim 
poderá sustentar-se sempre.

Eu desejo instituir o espírito 
fraterno, devocional e 
amoroso que muitas almas 
perderam; os que se unirem 
a este impulso crístico 
receberão as Graças de Deus 
sobres suas vidas.

As almas são enganadas 
facilmente por tudo o  
que o inimigo lhes coloca 
à frente, e, como se nada, 
esquecem-se de que Eu estou 
aqui neste mundo em Espírito 
de Misericórdia.

Deixem em Minhas Mãos 
suas intenções. Caminhem 
em confiança ao Meu lado 
para que Eu possa guiá-los. 
Estou sempre com vocês, 
tanto na alegria como também  
nas provas.


