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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.
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O silêncio interior reforça 
o silêncio exterior, e isso 
cura o espírito, restaura a 
consciência e vivifica a alma 
que vive nesse silêncio.

Eu os chamo, queridos filhos, 
a intensificar sua oração 
interior para que todas 
as almas sejam possíveis 
portadoras da Graça e da 
Misericórdia de Deus.

Uma vez mais, convido 
todos os Meus filhos orantes 
a continuar acompanhando 
sua Mãe Celeste nesta única 
e extraordinária missão pela 
paz no mundo.

O silêncio não permite que 
se alimentem as palavras 
supérfluas, tampouco a 
distração. Isso faz que o 
próprio silêncio mantenha  
a consciência concentrada  
no Divino.

Queridos filhos, rezemos para 
que o amor seja o que reine 
em todos os corações para 
que a Verdade se mostre e as 
almas que o esperam possam 
redimir-se.

A Sagrada Família os convida 
a que, neste Natal, o Cristo 
Interior possa nascer em 
uma comunhão íntima com 
o Criador. Assim, a Terra será 
guiada à Luz que já perdeu.

Somente a Graça de Deus 
permite algumas coisas. 
Somente o amor sincero 
concebe e gera uma sagrada 
oportunidade para as almas.

Hoje lhes peço que acendam 
em seus corações o raio 
interior da neutralidade,  
para que tudo o que está 
dentro e fora de vocês 
seja purificado de forma 
harmoniosa e pacífica.

Desde o momento em que o 
sagrado silêncio atua, muitos 
costumes humanos começam 
a se perder, a tal ponto que 
a própria consciência já não 
deseja certas coisas.

Escuta a voz do Meu Coração 
pelos que não prestam 
atenção ao que digo, para que 
todas as consciências sejam 
merecedoras de maiores 
conhecimentos, além de suas 
limitações.

O Criador veio para despertar 
no coração humano a 
semelhança perfeita com o 
Seu Sacratíssimo e Bendito 
Coração, porque Sua Perfeição 
não poderia permanecer 
oculta em Seus filhos.

Enquanto as orações deste 
dia tocam profundamente o 
Coração de Deus, as nações 
do mundo também são 
preenchidas por princípios 
sublimes de redenção e de 
transfiguração.

Sou o Sagrado Cálice da 
humildade que viaja pelas 
nações, levando a todos  
os espíritos a preciosíssima 
experiência de Cristo  
na Terra.

Hoje encomendo todos ao 
Casto Coração, para que 
aprendam a amar a Vontade 
Divina de não ser nada, nem 
de querer nada para si.

Dentro de vocês, e na 
consciência do planeta já, 
começaram as contrações da 
purificação para um parto 
universal, em que o velho dará 
lugar ao novo homem.

Quando orarem com o 
coração, a desigualdade e 
a pobreza, que são criadas 
pelo homem da superfície, 
começarão a equilibrar-se, 
e tudo passará por uma 
intensa transformação.

Meu desejo é derramar toda 
a Misericórdia possível, a 
fim de ajudar e amparar as 
consciências que precisarão 
muito da Graça de Deus.

Sejam pacientes e não 
fechem seus corações, 
porque cada irmão, cada ser 
semelhante a vocês, também 
deve transcender sua 
própria condição humana.

A Virgem Maria,  
Bem-Aventurada entre todas 
as mulheres, foi proclamada 
Serva de Deus, Mãe de todas 
as criaturas, porque gestou 
em Seu ventre Aquele que 
representa tudo.

Através de cada alma orante, 
sua Mãe do Céu socorrerá e 
ajudará as consciências para 
que abandonem a ilusão e 
os abismos onde muitos se 
colocaram.

Neste dia, sua Mãe Celeste 
prepara o campo da 
consciência para fazer descer, 
misericordiosamente, os 
códigos da redenção e da 
reabilitação.

A chave da fé será 
fundamental nestes tempos, 
porque na fé todas as almas 
encontrarão a esperança. 
Vivam na fé, e a fé os guiará 
sempre. 

Queridos filhos, com a fé e 
a devoção dos corações que 
despertarem para o perdão 
do passado, sua Mãe Celeste 
intercederá em todas as 
causas que provocaram o erro 
e o rancor.

A Divindade espera chegar 
a tempo às consciências que 
necessitarão de ajuda para 
abandonar os aspectos que 
as atam à vida material e à 
sonolência das modernidades.

Quando o triunfo do Meu 
Imaculado Coração está 
perto, parece que tudo se 
precipita. O importante neste 
momento é terem a certeza 
de que, estando ao Meu lado, 
nada lhes passará.

O Santo Graal é um 
instrumento universal, 
cósmico e divino, capaz de 
despertar-nos para os códigos 
crísticos, para o Amor-
Sabedoria que surgiu da 
Fonte da qual tudo provém.

Neste dia, filhos Meus, 
sua Mãe Celeste faz este 
oferecimento a Deus como o 
símbolo de união das almas 
com Ele.

Quisera que os Meus filhos 
penetrassem no mistério da 
Divina Vontade, ingressando, 
por meio da oração e do 
serviço, nesse amplo campo 
da consciência.

Venho retirá-los da ilusão do 
mundo. Muitos estão cegos 
de coração, surdos de espírito 
e incapacitados de libertar 
a alma dos abismos do 
materialismo e da perdição.

A Fonte de todas as  
Graças, que provém de  
Meu Imaculado Coração, 
estará aberta para que, 
mediante seu canto, implorem 
pela redenção de uma 
humanidade adormecida.

Crê nessa Divina Face que é 
o Universo em sua infinidade 
de formas e expressões. Vens 
desse lugar e, algum dia, 
retornarás com a bagagem de 
uma experiência vivida.
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Sejam humildes e simples de 
coração e estarão no caminho 
correto. Não aspirem a mais 
nada que cumprir com o 
Plano de Deus e assim será.

Assim como abrimos as 
portas dos Céus e retiramos 
do abismo as almas que 
clamam por libertação, 
também vocês devem abrir 
essas portas com a pureza do 
seu coração.

Jamais percam a alegria de 
servir a Deus.

Sejam sinceros em sua entrega 
e verdadeiros em seu caminho. 
Arrependam-se de coração 
quando errarem, e não voltem 
a cometer os mesmos erros.

É necessário estar com o 
coração pacífico para saber 
discernir da melhor forma nas 
situações que se apresentem 
em suas vidas.

Guardem como um tesouro, 
como uma fortaleza, 
os momentos em que o 
Céu desceu à Terra, para 
demonstrar aos homens 
como deve ser este mundo.

Carregar a cruz que os leva à 
nova humanidade é encontrar 
a alegria no espírito humilde, 
e ainda que seja uma 
caminhada solitária e pouco 
compreendida, sigam nela.

Vocês deverão ser a alma 
dos Centros Marianos, a 
vida que anima e dá sentido 
à existência destes pontos de 
oração.

Deem mais importância 
às coisas de Deus que às 
próprias tarefas e ocupações; 
assim, enviarão ao Universo 
um sinal de que estão 
tentando amar o Plano  
de Deus.

Com o coração pacífico, 
poderão encontrar em seu 
próprio interior os recursos 
para superar uma prova 
espiritual.

Transmitam, nos tempos de 
caos, a paz que habita em seus 
corações, para aqueles de seus 
irmãos que jamais sentiram 
Deus em suas vidas.

Deus já depositou Suas 
Graças dentro de seus 
corações e as fortalece 
sempre que vocês oram com 
sinceridade.

Confio no potencial que 
vocês têm de transformar a 
si mesmos e a tudo, porque 
podem estar unidos em 
essência Àquele que tudo 
criou e que tem a potestade 
para tudo transformar.

Apenas o coração pacífico 
pode encontrar o manancial 
interior do Amor de Deus, e é 
ali que as verdadeiras virtudes 
são fomentadas.

Guardem como um tesouro  
os momentos em que o 
Espírito Santo se fundiu com 
vocês para mostrar-lhes que há 
uma essência divina dentro de 
cada ser.

Se a cada dia vocês 
abandonarem um pouco 
mais a si mesmos e as 
próprias aspirações, para 
poder servir a Deus e ser um 
instrumento Seu, o Plano do 
Altíssimo poderá cumprir-se.

Unam-se todos os dias à 
verdadeira essência do que 
vocês são.

Se hoje vocês se assustam e 
se irritam com os erros do 
próximo e perdem a paz ao 
ver as imperfeições alheias, 
não estarão aptos a suportar 
o que virá.

Que vocês possam ser 
um exemplo para toda a 
humanidade, assim como o 
foi o Filho de Deus.

Estejam sempre unidos, 
guardem no coração estes 
momentos nos quais 
estivemos entre os homens e, 
dessa forma, a sua fortaleza 
interior jamais ruirá.

Recordem-se de sua filiação 
com Deus e assumam, assim, 
a responsabilidade de fazer 
parte do Projeto que teve 
como resultado o Rei do 
Universo, Cristo Redentor.

Pacifiquem-se! Pacifiquem-se 
todo o tempo.

Cristo chegou ao mundo 
não somente para ser 
contemplado, mas também 
para ser imitado.

Chamo-os para que sejam 
pequenos mensageiros de 
Deus, aqueles que abrem 
as portas do Céu e liberam 
o mundo da escuridão que  
nele habita.

Neste tempo, vocês devem 
começar a ser portadores 
desta Presença Divina em seu 
próprio interior.

Sejam um pouco mais 
pacíficos em suas vidas e 
optem, antes, por estar em 
silêncio que a criar conflitos e 
se desgastar.

O esforço e o sacrifício 
forjam o crescimento do 
Cristo Vivo no interior de 
cada criatura.

Vocês estão ao lado de Sua 
Sagrada Família, rodeados 
e guiados pelos anjos e 
arcanjos. Agora, o Senhor não 
pode fazer outra coisa, senão 
esperar que vocês aceitem 
Sua oferta.

Sejam mais pacíficos  
também consigo mesmos 
e, assim, terão a paciência 
necessária para transitar nos 
tempos atuais.

Guardem em seus corações 
os momentos em que vocês 
estiveram com Deus.

Tomem a cruz que os levará a 
uma nova humanidade, cruz 
que não é o martírio do corpo, 
é a superação das tentações 
do mundo e a elevação da 
consciência.
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