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“Lembre-se sempre do poder infinito de Minha Palavra. Assim 
alimentará, através dela, seu pequeno espírito para que, na 
hora definitiva, nada dentro de você possa surpreendê-lo.” 

Cristo Jesus, em 17 de outubro de 2013

Cristo tem-se revelado aos monges videntes da Ordem Graça Misericórdia 
desde o ano de 2011, para anunciar o poder de Seu Amor e de  
Sua Misericórdia. Através de Suas Mensagens, Nosso Senhor revela à 
humanidade instruções espirituais precisas para o tempo em que vivemos. 
Num sentido mais oculto, Sua Divina Presença preenche de bençãos os 
nossos corações, resgata em nosso íntimo a sintonia com Leis Universais e 
auxilia no reconhecimento do Propósito Divino para nossas vidas. Dessa 
forma o Mestre nos prepara para o momento do Seu esperado Retorno, 
anunciado há dois milênios.

A partir do estudo desta Obra, o leitor será convidado a vivenciar um 
contato íntimo com Jesus e Seu Amor Misericordioso. Poderá reconhecer 
que a leitura atenta de cada mensagem, dia a dia, fortalecerá em seu mundo 
interno os atributos que são base para o despertar espiritual e o ingresso no 
caminho do discípulo e do apostolado crístico. 

Associação Maria
Mãe da Divina Concepção

Em 2007 iniciou-se, na América Latina, um novo ciclo de 
instruções espirituais transmitidas à humanidade. Vindos 
do céu ao nosso encontro, a Virgem Maria, Cristo Jesus 
e São José transmitem Suas mensagens por intermédio 
de monges videntes da Ordem Graça Misericórdia e 
prosseguem com o sagrado ofício de guiar e proteger o 
desenvolvimento humano, exprimindo o ensinamento 
divino com o mais sublime e puro amor. 

É compreendendo a importância desses eventos que a 
Associação Maria, Mãe da Divina Concepção, foi fundada 
em dezembro de 2012 com a finalidade de difundir a nova 
mensagem universal de amor e de paz, que os Mensageiros 
Divinos nos transmitem nestes tempos. De caráter 
beneficente e humanitário, atua de forma gratuita e oferece 
a todos a oportunidade de crescer espiritualmente por 
meio do estudo, da oração e do serviço altruísta.

Ordem Graça Misericórdia
A Ordem Graça Misericórdia é uma organização religiosa, 
ecumênica e autônoma. Sem vínculo com qualquer religião 
instituída, propõe um viver monástico por meio da vida 
consagrada, tendo como base o ensinamento de Cristo.

Fundada em 2009, a Ordem procura ofertar-se 
incondicionalmente como instrumento da Obra Divina, 
em comunhão com todos os seres humanos e demais 
Reinos da Natureza. Trata-se, acima de tudo, de uma 
proposta de vida fraterna, comunitária, consagrada à paz, 
à oração, ao bem e ao serviço abnegado. 

Madre María Shimani de Montserrat
Monja consagrada da Ordem Graça Misericórdia e vidente, 
dedicada a dar testemunho da instrução de Cristo Jesus, da 
Virgem Maria e de São José, tarefa espiritual que desenvolve 
em diferentes lugares do mundo, formando e orientando 
grupos de oração e de serviço altruísta.

É membro do Conselho de Guiança Permanente da Ordem 
Graça Misericórdia – organização religiosa dedicada à  
oração e ao serviço abnegado, com monastérios em 
diferentes partes do mundo. Coordena as atividades das 
Comunidades-Luz e dos Centros Marianos na Argentina, 
Brasil, Portugal e Uruguai.

Realiza palestras com enfoque na situação planetária 
atual e nas amplas perspectivas da humanidade de se 
aproximar da vida espiritual pela oração e pela caridade. 
É autora dos livros “Mensagens do Grande Reino Celeste”,  
“Cristo da Luz, Samana Redentor”, “Sete dias com o Mestre 
Jesus de Nazaré” e “Mensagens de Paz”, publicados pela 
Irdin Editora.

Frei Elías del Sagrado Corazón
Monge consagrado da Ordem Graça Misericórdia e  
vidente, dedica sua vida à oração e ao serviço abnegado, 
seguindo as indicações de Cristo Jesus e da Virgem Maria.

Foi contatado pela Virgem Santíssima aos sete anos de 
idade e, a partir desse momento, preparado por Ela para  
a tarefa pública iniciada em 2011.

Tem realizado palestras sobre sua experiência como 
vidente a serviço dos Mensageiros Divinos. É autor do livro 
“Mensagens de Paz”, publicado pela Irdin Editora.
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Sagrado e Glorificado Coração de Jesus
Obra baseada nas descrições dos videntes e aprovada por eles. 
Original: Frei Renatto del Casto Corazón, monge da Ordem Graça Misericórdia
Simbologia da imagem: vide página 541
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Introdução
Cristo Jesus, em janeiro de 2013, iniciou, por intermédio do 
vidente Frei Elías del Sagrado Corazón, monge da Ordem  
Graça Misericórdia, um ciclo de instruções diárias. Neste li-
vro se encontram todas as mensagens que foram transmitidas 
por Cristo no período de 5 de janeiro de 2013 a 5 de janeiro 
de 2014.

Algumas expressões presentes neste livro foram intencional-
mente escritas com iniciais maiúsculas, uma vez que refletem 
atributos divinos ou estados superiores de consciência. Como 
exemplo, temos o emprego da palavra “Misericórdia” ou a uti-
lização de termos como “Minha Divina Morada”.

É importante salientar que, no período inicial da aproximação 
dos Mensageiros Divinos aos monges videntes da Ordem, a 
Virgem Maria pediu à Madre María Shimani de Montserrat 
que, como instrutora, ela acompanhasse o processo de contato 
de Frei Elías del Sagrado Corazón. Pediu também que a Madre 
se encarregasse da organização de toda a instrução que compõe 
esta obra – Coleção Mensageiros Divinos – e, por isso, os dois 
videntes figuram como autores deste livro.

Fazemos votos de que a obra Mensagens de Misericórdia seja 
fonte de instrução e ponte para nossa união com o Espírito  
Redentor de Cristo. E que revele ao mundo as chaves espiri-
tuais de que as almas tanto necessitam para alcançar a paz.

A Editora
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Ao Leitor
Da mesma forma que, em novembro de 2011, a Mãe Divina, 
Nossa Senhora, a sempre Virgem Maria, anunciou a trans-
missão de mensagens diárias para a humanidade, Nosso  
Senhor, Cristo Jesus, em janeiro de 2013 se apresentou inespe-
radamente ao vidente Frei Elías del Sagrado Corazón durante 
uma comunhão ecumênica, no Centro Mariano de Aurora 
e revelou que começaria a transmitir mensagens diárias para  
a humanidade.

No primeiro dia desse novo ciclo de instruções, Ele se apresen-
tou com a face de Seu Retorno, o Sagrado e Glorificado Cora-
ção de Jesus, imagem que pediu para ser pintada e apresentada 
ao mundo inteiro.

Nesse tempo já sabíamos para que a Divindade transmitia Sua 
Voz ao mundo; a Divindade já havia informado que a huma-
nidade ingressava plenamente no tempo do apocalipse e que 
os dias do Grande Armagedon estariam chegando em breve.

Por essa razão, a última advertência nos chega através da voz 
dos Mensageiros Divinos: Cristo Jesus, a Virgem Maria e São 
José Castíssimo, as Consciências Celestiais que o Pai Eterno 
escolheu para oferecer, a toda a humanidade, as mensagens e as 
instruções finais antes da grande transição planetária.

Nesse dia também começou o cumprimento da promessa feita 
por Deus a toda esta raça por meio de Seu Filho, encarnado 
como Jesus há mais de dois mil anos: o Retorno de Cristo à 
Terra, em seu momento mais difícil, como Redentor e Salvador 
de todos os seres humanos.
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Ele chegaria primeiro em espírito, para ingressar nos corações 
de todos e, assim, prepará-los para a grande mudança de era, 
que não é nada mais do que a grande correção que Deus Pai 
realizará nesta humanidade indiferente e imersa na ilusão.

Após preparar os corações do mundo, Cristo retornará em  
Glória, em corpo, alma e divindade, para estabelecer Seu Reino 
de Paz e de Amor.

Ele nos disse nos primeiros dias de Suas mensagens:

Agora o Novo Tempo se aproxima para preparar o advento 
de Meu Espírito Glorificado e Renovado pelos Poderes Ce-
lestiais do Universo. Muitos talvez não reconhecerão Minha 
nova Face, porém todos sentirão que Sou o Servo que retorna 
para entregar o amor a todos. Em vocês manifesto Minhas 
Obras de redenção e por vocês logro apresentar ao Pai as 
ofertas de amor.

Estimado leitor, você crê nas promessas de Cristo?

Se você crê nelas, encontrará nestas mensagens aquilo que o 
encorajará para suportar estes tempos em que não restará pedra 
sobre pedra, nada ficará oculto, não haverá segredo que não seja 
revelado, nem manipulação que não seja descoberta.

Nestas mensagens, você encontrará um amor desconhecido que 
está disponível para cada um de nós. Saberá definitivamente o 
que significa a Graça, aquilo que recebemos sem merecer, e a 
Misericórdia, aquilo que nos chega para impedir que recebamos 
o que realmente merecemos. Estes dois conceitos, um pouco 
abstratos para a humanidade ignorante e indiferente de hoje, 
ficarão gravados em seu coração de maneira indelével, e seu 
mundo interior se preencherá de uma gratidão desconhecida.
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Queridos, venham a Mim, apoiem as mãos sobre Meus Om-
bros, recostem a cabeça sobre Meu Peito, porque Meu Amor 
Redentor libertará a todos, levando-os a encontrar o Pai em 
todas as coisas da vida. Quero que Me falem, que Me con-
tem e Me digam do que necessitam, porque, se confiam em 
Mim, logo saberão como agir a cada dia de suas vidas.

E se você, estimado leitor, não crê nas promessas de Cristo, 
de qualquer forma encontrará nestas mensagens um 
amor desconhecido que preencherá seu coração e o abrirá 
completamente para aprender desse amor crístico, que mudará 
sua consciência e seu destino para sempre.

Queridos, chego a vocês para fortalecê-los e animá-los a ca-
minhar sob o poder da fé do coração. O amor e a fé os susten-
tarão diante de qualquer circunstância, e em todos os mo-
mentos saberão como agir. Por isso mantenham seus seres na 
Fonte, no Manancial desse Amor, porque, abandonando-se 
por inteiro ao Meu Coração, se apagarão de suas memórias 
as vezes em que não se sentiram amados.

Meu Amor os converte pouco a pouco, molda-os como a 
um novo odre, para que os instrumentos estejam a serviço 
de Meu Pai Criador. Companheiros, que o amor seja sua 
importante missão, porque no amor se curarão e pelo amor 
redimirão muitas causas que ainda não estão resolvidas em 
seus corações.

Que o amor de Cristo Jesus e Sua Infinita Misericórdia trans-
formem a sua existência.

Madre María Shimani de Montserrat

Ao Leitor

por_mm_1ed_book_v3.indb   13 10/02/2017   07:08:53



por_mm_1ed_book_v3.indb   14 10/02/2017   07:08:54



“Depois do resplendor da grande 
Estrela da Senhora, virá em Glória 

o Filho, resplandecente como  
o Sol, para verter a luz sobre as 

 consciências em redenção.”

2013 
Janeiro
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Pôr do Sol 
no Centro Mariano de Aurora, Paysandu, Uruguai
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Janeiro de 2013

O Anúncio das Mensagens

No dia 4 de janeiro de 2013, monges da Ordem Graça 
Misericórdia, residentes e colaboradores presentes no Cen-
tro Mariano de Aurora reuniram-se às dezenove horas para 
ouvir as músicas do CD Misericordia María e para assistir a 
alguns vídeos de aparições da Virgem Maria.

Em seguida, iniciou-se a cerimônia da Comunhão Ecumêni-
ca e o vidente Frei Elías del Sagrado Corazón teve uma im-
portante experiência com Cristo Jesus, na qual Ele anunciou 
o começo de um ciclo de transmissões de Suas mensagens 
diárias. 

Frei Elías del Sagrado Corazón: Quando se entoou o cân-
tico Retorna, vi abrir um portal em forma circular, com 
muita luz branca e azul-celeste, no alto da sala onde nos 
encontrávamos. Esse portal vinha do Universo, de um lugar 
muito distante. Nesse momento, não entendia bem o que es-
tava acontecendo.

Tentei manter-me conectado com a cerimônia de Comu-
nhão, buscando estar muito atento para perceber o que se 
passava. Senti que algo se aproximava, cada vez mais, algo 
que permeava todo o local.

Então, percebi um grupo de doze anjos fortes que ingressa-
ram na sala, através do portal, e se colocaram entre as pes-
soas enquanto continuávamos cantando.

Num dado momento, no lugar onde se encontravam a Eu-
caristia e o quadro do Cristo Misericordioso, vi, em outros 
planos, dois cordeiros pequenos que pastavam serenamente.

Vi a imagem do Mestre, do Cristo, como o Sagrado Coração, 
porém pensei que fosse apenas uma imagem. De repente, os 
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anjos se elevaram e se colocaram fora da sala, em frente a 
esse portal por onde começou a descer muita energia vinda 
do Cosmos.

A luz que descia dava vida à imagem do Mestre, que come-
çou a caminhar entre as pessoas. Movia-se de forma inexpli-
cável pois, ao caminhar, Seus Pés não tocavam o solo. Estava 
descalço, Suas vestimentas eram brancas e Seu Rosto estava 
totalmente iluminado.

Quando Se aproximou, senti um movimento interno incon-
trolável e comecei a chorar. Sua imagem era forte e nítida. 
Então experimentei um grande alívio, pois senti a energia 
do Perdão e da Misericórdia.

Na cadeira à minha frente, estava sentada Madre María 
Shimani de Montserrat. O Mestre, ao Se aproximar, parou 
diante dela e, colocando uma de Suas Mãos sobre Seu Peito, 
apoiou a outra sobre o ombro da Madre. Nesse momento, 
gerou-se dentro dela uma imagem de muitas cores, como se 
fosse um pequeno universo que começa a se ativar.

Depois Cristo começou a transmitir Suas Palavras. Disse 
que vinha pela Graça do Pai, pela fé e confiança que temos 
tido n'Ele e pela nossa persistência. Comunicou também 
que, a partir do dia seguinte, entregaria uma mensagem 
diária até 5 de janeiro de 2014. A primeira mensagem será 
transmitida publicamente e as seguintes em encontros indi-
viduais, às três da tarde. 

Após dizer isso, Ele Se aproximou ainda mais e colocou a 
Mão sobre o meu peito. Senti a energia se elevar de modo 
muito intenso e uma sensação de Perdão e de Misericórdia.
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No momento da Consagração e, a cada vez que algum ir-
mão comungava, Ele repetia a seguinte oração:

Come de Meu Corpo, 
bebe de Meu Sangue 

e entra em Minha Paz.

Entra em Minha Misericórdia, 
porque Minha Fonte é inesgotável.

Terminada a Comunhão, Cristo retirou a Mão que havia 
colocado sobre Seu Peito e, nesse momento, vi um rio, um 
manancial azul-celeste, uma luz turquesa que saía de Seu 
Coração e inundava todo o lugar. Não parava; emanava, 
emanava e emanava.

Depois, Ele Se elevou e desapareceu.

Frei Elías del Sagrado Corazón: Durante a oração, antes 
de terminar o Orândio da Paixão e da Transfiguração de 
Jesus, Ele já estava presente.

Apareceu com um grupo de doze anjos que vestiam túnicas 
brancas e luminosas, tinham cabelo curto e dourado e for-
mavam uma meia-lua atrás do Mestre. Cada anjo trazia 
nas mãos um cálice que era oferecido a todos nós.

Dizemos que Cristo apareceu, porque sentíamos Sua Pre-
sença mas, até aquele momento, ainda não O víamos. Logo 
depois, enquanto cantávamos a última parte de Cristo Re-
dentor e, no momento em que entoávamos Retorna, Ele 
Se tornou visível. Apareceu da mesma forma como a Mãe 
Divina aparece. Desceu das Alturas como uma luz e, ao che-
gar próximo de nós, manifestou-Se e pudemos, então, vê-Lo 
com clareza.

5
janeiro
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Logo que apareceu, Ele fez o sinal da cruz com a Mão direi-
ta, abençoando a todos, e disse:

Louvado seja o Senhor!

Vestia uma túnica branca, os cabelos caíam sobre os ombros 
como na imagem do Cristo Misericordioso, trazia um man-
to dourado e estava descalço. Em Seu Rosto, desenhava-se 
um belo e suave sorriso e os Olhos, de cor azul-celeste cla-
ro, brilhavam. Seus Braços estavam estendidos ao longo do 
Corpo, um pouco separados, com as palmas das Mãos volta-
das para nós. Delas emanava Luz. De Seu Coração saíam 
dois raios cor turquesa-cristal.

Ele estava sobre nuvens e atrás havia vários Céus abertos. 
Disse que nos mostrava a Face do Seu Retorno. Depois, per-
maneceu por um tempo em silêncio, observando-nos, con-
templando-nos. Nossas essências eram transparentes a Seus 
Olhos; deu-nos a entender que podia ler todos os nossos sen-
timentos ao mesmo tempo em que tudo ficava em evidência 
diante d’Ele.

Nesse momento, não sabíamos como seria realizada a tarefa 
que Ele havia indicado. Estava presente e nós apenas O ob-
servávamos sem saber o que diria. Até que começou a falar e 
transmitiu a mensagem.

Queridos Meus,

Esperei ardentemente compartilhar este momento com vo-
cês e, em especial, com seus corações. Depois de quase dois 
mil e treze anos, agora, em misericórdia e perdão, venho, em 
nome da Vontade Suprema de Deus, para guiar mais de perto 
seus corações.
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Meu segundo e esperado Retorno ainda não começou.

Hoje venho em Espírito e em Essência para preencher com 
Minha Luz seus pequenos corações. Os que ainda não Me es-
cutam, que Me ouçam, porque estou chegando. Os que não Me 
veem, que Me vejam, porque Minha Paz está se aproximando. 
Os que Me ignoram e flagelam Meu Coração Sagrado, que Me 
sintam, pois venho a esta parte do mundo trazer-lhes Minha 
Paz e Minha Glória, Meu Auxílio e Meu Consolo.

Já estive uma vez entre vocês e, agora, volto aos Meus rebanhos 
para recordar-lhes que este é o momento da Eterna Comunhão 
Comigo, com Minha Alma, com Meu Coração, com Minha 
Divina Morada.

Eu Sou o pobre, Sou o moribundo, Sou o que sofre em cada 
lugar deste mundo. Venham a Mim que Eu os iluminarei. Ve-
nham a Mim, porque tenho sede.

Sejam bem-aventurados na Glória do Espírito de Deus.

Grato por receberem em seus corações Meu último Chamado 
Redentor.

Cristo Jesus

Terminada a mensagem, perguntamos o que queria mais de 
nós neste dia.

Ele disse:

Hoje lhe dou a permissão de que algum de seus irmãos, quando 
seu coração assim o indique, participe do encontro Comigo, às 
três horas da tarde, todos os dias.
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Nesse momento, teremos de orar para esperá-Lo. Ele disse 
que não nos esquecêssemos de orar o Terço à Divina Mi-
sericórdia, porque Ele estará escutando atentamente essa 
oração.

Antes de ir-Se, perguntamos-Lhe algo mais: “O Mestre apa-
recerá em algum outro lugar para o qual formos?” Ele res-
pondeu:

Para onde vocês forem, onde quer que seja, Eu lhes indi-
carei.

Frei Elías del Sagrado Corazón: Depois de haver orado 
durante um tempo, vi que se abriu ao lado do altar da sala 
de oração uma porta de luz que mostrava o Céu; por ali sur-
giu Nosso Senhor, como no dia de ontem, estando hoje Sua 
Face mais próxima e resplandecente.

Quando Cristo Jesus apareceu, colocou Sua Mão esquerda 
sobre Seu Peito e vi surgir, de dentro do Seu Ser, um Coração 
rosado de muita luz. Quando o Coração de Cristo se acen-
deu, apareceram, em torno do Coração, doze estrelas doura-
das que se iluminaram ao mesmo tempo. Nesse momento, 
Jesus disse:

Olhe, este é Meu Coração Glorificado.

Depois, Ele começou a nos transmitir:

Queridos Meus,

Prometo àqueles que confiam em Minha Misericórdia que não 
perecerão, que Me verão nos Céus com Minha Face de Glória, 
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e que permanecerão Comigo servindo pelo bem de todas as 
almas da humanidade.

Permitam que Meus Raios penetrem seus seres para que Minha 
Fonte possa ser visível àqueles que estão cegos e não Me veem, 
mesmo quando Eu já tenha passado com amor e redenção vá-
rias vezes por suas vidas.

Sejam Unos Comigo, porque prometo salvá-los em Minha 
segunda Vinda; porém, vocês deverão viver as provas da vida 
como uma confirmação de fé absoluta em Meu Caminho 
 Redentor.

No silêncio os acompanho. No silêncio os escuto. No silêncio 
os observo e vigio os passos que cada ovelha dá a caminho da 
Luz. Não deixem que o mundo os envolva; rezem para que o 
mundo seja preenchido pela fonte misericordiosa de redenção.

Volto por todos. Espero por todos. Aguardo por todos.

Deem os passos até Mim, porque assim poderei sustentá-los 
neste mundo. Vivam o Paraíso de Meu Coração em seus cora-
ções. Sou seu amado Pastor do Amor.

Sob a Graça de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem em seus corações Meu último Chamado 
Redentor.

Cristo Jesus

Momentos mais tarde, Ele nos disse:

Quero que pintem a imagem de Minha Face Misericordiosa 
da segunda Vinda, tal qual foi vista, para que seja venerada por 
aqueles que, conhecendo-Me novamente, encontrem-Me como 
o verdadeiro refúgio e alívio para a vida.
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Prometo a quem contemplar e levar consigo esta Face Gloriosa 
de Minha segunda Vinda resguardá-lo como Deus resguardou 
Meu Ser durante o flagelo do Calvário; e quem Me venerar não 
sentirá os pregos que Eu recebi na Cruz, mas rosas no Altar do 
Trono de Meu Senhor, o Deus Todo-Poderoso.

E, em seguida, Ele ainda acrescentou:

Difunda Misericórdia.
Viva a Paz da Nova Era Redentora.

E apareceu de novo a imagem da Face Gloriosa de Cristo 
com o Coração rodeado pelas doze estrelas. Aos pés dela es-
tava escrito:

“Difunda Misericórdia.
Viva a Paz da Nova Era Redentora.”

Querido Meu, querida Minha, esvaziem-se de tudo e sigam-
-Me.

Permitam-Me tê-los como odre novo para que possa verter em 
seus corações Meus novos Códigos de Paz.

Deixem-Me entrar em suas moradas, pois, do Universo Ce-
lestial de Deus, espero que Me chamem e Me digam: “Vem, 
Mestre, fica em mim”. Sou tudo para vocês quando tão somente 
Me permitirem.

Quero ensinar-lhes, antes de Meu Retorno, a reparar o Coração 
do Nosso Supremo Deus do Amor. Por isso bebam, todos os 
dias, da oração e da vigília para que seus corações estejam des-
pertos junto a Mim, ante qualquer mudança interior. Abram-
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-Me a porta para que Eu possa definitivamente entrar em 
suas vidas, em seus afazeres, em seus sonhos, ao despertar e o  
dia inteiro.

Quero acompanhá-los, se Me permitem, para ensinar-lhes, 
através de cada prova, a confiar em Minha Insondável e Infi-
nita Misericórdia. Somente espero do Céu o sim de vocês, para 
que Meu Amor Infinito possa agir em suas essências, em seus 
pequenos corações. Se as almas conhecessem o poder do Meu 
Amor, saberiam muito mais sobre o Amor Universal de Deus 
e tudo o que o Criador tem para entregar a cada ser.

Agora lembrem-se de que estou em cada irmão, muito escon-
dido, assim como estou na Eucaristia. Por isso estejam atentos 
para encontrar-Me em cada gesto puro de amor, de fraternida-
de, de oração e de caridade. Carrego todos em Meus Braços, 
porque Minha Mãe Celestial está Me entregando cada filho 
deste mundo para encaminhá-lo pela senda do Bem e da Paz.

Cada alma tem sua missão perante Deus, cada filho cum-
pre com uma parte do Plano de Amor, porém, cada tarefa 
deve ser honrada e respeitada para que o Plano na Terra pos-
sa se cumprir. Eu Sou o Obreiro de Almas, vocês são Meus 
companheiros.

Sob a Glória de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem em seus corações Meus Mandamentos.

Cristo Jesus

Confiem, Meus queridos, porque Meu Manancial, que renova 
a vida e lhes dá a Eternidade, ainda é inesgotável.

Hoje venho confiar-lhes o mistério do Meu Amor por vocês, 
por todas as almas. Esse mistério chama-se: a adoração de 
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cada coração humano. Estou com vocês mesmo antes que Me 
conhecessem em vida, pois Meu Espírito de Amor e Redenção 
brotou diretamente do Coração Sábio de Deus e Ele deu a 
todos o bem mais precioso: Seu Filho Primogênito.

Por isso, Meus companheiros, quando estão Comigo, estão 
com o Pai e, se estão no Pai, estarão na Fonte de Seus Prodígios 
e de Suas Graças, que Ele ainda tenta verter sobre os corações 
que aceitarem Minha Mensagem Salvadora.

Retorno para preparar Meus rebanhos, mas, primeiro, vem 
Minha Abençoada Mãe, para levá-los em Seus Braços até o 
Templo do Meu Sagrado Coração, ali, onde Minha Consciên-
cia pode contemplar o amor e o esforço de todas as almas que 
dia a dia tentam viver na Vontade de Meu Senhor.

Se seguirem em obediência Meu Caminho, Eu lhes mostrarei 
as chaves do sacrifício e da santidade, porque Meu Pai espera 
novos santos que, na humildade e no vazio de si, possam unir-
-se ao Meu serviço redentor pelo mundo e por todas as almas. 
Estou novamente com suas almas para animá-las a caminhar 
em Minha Presença, porque Meu Coração espera que o ado-
rem, como adoram o Corpo Eucarístico, para que assim Meus 
sinais de salvação sejam como estrelas-guia para as almas. Sus-
tento aqueles que se unem a Mim em amor e compaixão.

Na Glória do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem em seus corações Meus Preceitos de 
Amor.

Cristo Jesus
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Queridos Meus,

Se Me chamarem com amor e verdade, Eu virei em auxílio dos 
que, da Terra, chamam por Minha Presença Misericordiosa. 
Eu os liberarei de todo mal e tentação e, nas horas de prova, 
os fortalecerei como o carvalho e lhes darei um espírito forte 
como o ferro.

Por isso devem saber que, se pensam em Mim, se Me sentem ou 
Me chamam, ali estarei, porque neste mundo cumpro a Vonta-
de de Meu Pai e vocês podem viver a Vontade de Meu Senhor 
por Meu intermédio. Vocês estão a tempo de encontrar-Me em 
cada momento da vida e em cada lugar porque, como sabem, 
Meu Ser está escondido dentro do coração de cada alma.

Olhem-Me nos Olhos, porque assim poderei guiá-los e indicar-
-lhes o próximo passo. Cada momento que agora estão vivendo 
é um tempo único e precioso, mas também é um tempo de 
ordenar e corrigir o templo interior. Para isso, têm a Mim. 
Estou ao lado daqueles que Me chamam e Me abrem a porta.

Quero de Minhas ovelhas o melhor que possam dar, porque 
está se aproximando o momento em que o Rei virá pedir aos 
Seus servos os talentos que lhes deixou e os talentos que pu-
deram desenvolver. Estão em Meu Caminho para se redimi-
rem. Estão em Meu Caminho para que possam ver a realidade 
da consciência.

Só o amor pacífico e amável pode modelar o odre velho e deixá- 
-lo como novo para que o Supremo Senhor possa servir-Se 
dele. Quero verter o vinho novo, porque o camponês já colheu 
os frutos da videira para preparar a ceia da Boa Nova. Estão 
convidados a preparar Meu Retorno e a ter presente que só 
quero ser Amor em suas vidas, Redenção em suas consciências 
e Misericórdia na matéria.
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Lembrem-se de que podem voltar para Mim. Eu os esperarei.

Sob a Glória de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem em seus corações Meus Preceitos de 
Redenção.

Cristo Jesus

Queridos Meus,

Minha segunda Vinda colocará em evidência as misérias de 
Meus filhos, e Eu recolherei, em Glória, cada uma delas para 
transfigurá-las em Meu Amor Redentor. Dessa maneira, Meu 
Coração Glorificado poderá se aproximar daqueles que, por 
medo de errar, distanciaram-se do grande Amor Compassivo 
que tenho por todas as almas do mundo.

Mesmo a alma com as faltas mais empedernidas é amada por 
Mim, porque, por trás de cada vida, encontra-se uma essência 
de Deus, uma parte vital do Propósito do Altíssimo. Por isso, 
Meus queridos amigos, confiem em Mim para que, junto a 
Mim, vocês possam passar pelo naufrágio interior, aquele que 
muitos filhos de Meu Coração estão vivendo.

Pelos que mais sofrem, vocês devem orar sempre.

Pelos que mais se obscurecem por suas próprias ações, devem 
orar e vigiar.

Por todas as almas, devem estar unidos a Mim, em espírito e 
amor, para que Eu possa encaminhá-las à vida. Todos os Meus 
servidores Me ajudarão a cuidar de todos os rebanhos.

Aos que estão mais despertos Meu Coração pedirá mais, por-
que esses confirmaram para Meu Coração a entrega e a consa-
gração à Vontade do Senhor.
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Antes que o Mestre do Amor venha entre as nuvens, antes do 
grande momento, os servos de Cristo deverão amadurecer a 
consciência e o coração. Para isso, têm a Mim presente no si-
lêncio, radiante na Eucaristia, aberto e disponível na Confissão, 
vigilante e guardião na oração.

Quero que Me imitem, que Me vivam de forma verdadeira para 
que, nos momentos de maior prova e definição, Meu Coração 
possa mostrar-lhes a saída, o caminho ao Paraíso e à Redenção. 
Escuto-os todos os dias e sei, através do Amor de Meu Pai, o 
quanto sofrem e o quanto cresceram pela confiança plena em 
Meu Sagrado Coração.

O Obreiro quer construir templos de barro, templos de humil-
dade, em corações simples.

Sob o Espírito Santo, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Companheiros de Meu Caminho,

Sei que às vezes vocês caem à Minha direita e à Minha esquer-
da. Por isso hoje, em nome da Insondável e Infinita Misericór-
dia, venho ao encontro de vocês, porque Meu Coração, ferido 
pelos espinhos da humanidade, busca alívio nas moradas que 
ainda não estão puras, porque Meu Amor Divino vem para 
consagrá-las; busca alívio nas moradas vazias, porque Meu 
Amor vem retirar a solidão; busca alívio nas moradas doloridas, 
porque Meu Amor vem preencher de cura cada alma.

Venham a Mim e confiem. Conheço bem suas dificuldades 
e seus talentos, aqueles que têm para entregar-Me. Abram a 
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porta para que Minha Misericórdia Sagrada possa liberar seus 
 passados e seus corações. Deixem-Me encontrar um espaço 
para Mim dentro de seus seres.

O que mais querem, filhos Meus? Que apenas Eu esteja perto 
de sua vida interior?

Sei por quais desertos estão caminhando agora e por onde vão. 
Unam-se à Minha caravana, cujo destino é a Redenção. Con-
fiem no Grande Peregrino que caminha pelo mundo à procura 
de repouso e descanso. O grande momento para o esperado 
encontro Comigo aproxima-se e todos os servos devem estar 
preparados a partir do coração.

Mantenham-se em Mim, para que Eu possa permanecer em 
vocês. Apenas aguardem na paciência e na vigília pelo grande 
encontro. Estou com vocês para animá-los a viver em Minha 
Misericordiosa Esperança. Sei que têm medo de olhar para 
Mim e até de encontrar-Me, por suas pequenas vidas. Ago-
ra, aguardem; apenas Me esperem, porque estou chegando a 
cada ser.

Aquietem-se e serenem-se em Meu Coração. Quero fazê-los 
nascer para a vida eterna, para o encontro com Meu Amor 
Redentor. Perdoo suas quedas, porém contemplo o amor de 
vocês por Mim. Hoje permaneço dentro de vocês em oração.

Na Graça de Deus, sejam misericordiosos uns para com os 
outros.

Grato por guardarem Meus Sinais no coração.

Cristo Jesus

Frei Elías del Sagrado Corazón: Ao final da mensagem, vi 
surgir do Coração de Cristo, novamente, uma Fonte  celeste 
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de luz, que Ele vertia sobre nós. Era a Fonte de Sua Graça, 
e Ele nos transmitiu a seguinte oração:

Oração para pedir a Graça 
a Jesus Misericordioso

Pela Fonte de Graça 
que brota como um manancial 

do Coração de Jesus, 
Senhor, tende Misericórdia de todos nós.

Amém.

Adoro em especial as filhas Minhas que, amando-Me dia a 
dia, glorificam Meu Coração Flagelado. A todas elas Eu cha-
mo esposas Minhas, esposas espirituais de Jesus, o Esposo que 
ama as almas de todas as filhas que adoram e honram Meu 
Sagrado Coração.

A Meus filhos chamo Meus amados servos, que caminham 
em direção a Mim para encontrar-Me tanto na oração como 
na Eucaristia.

Queridos Meus, hoje lhes deixo uma lição de amor e uma tare-
fa interior: reconhecer-Me e encontrar-Me em todas as almas, 
porque a dor de um filho é Minha dor manifestada de várias 
formas. Assim, os soldados curarão e sanarão o flagelo que ain-
da vive Meu Coração.

Meu Amor é infinito e grande para com seus corações; Meu 
Amor Bondoso mostra Minha Face em todos os rostos de 
Meus filhos. Assim, os que Me servem sem descanso e sem 
demora poderão Me auxiliar e Me aliviar, e repararão o Uni-
verso, que está cheio de ofensas provenientes da humanidade 
cega, que não Me quer ver nem escutar.
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Vocês, Meus companheiros, devem primeiramente aprender a 
se liberar de vocês mesmos, para que Meu Amor possa encon-
trar um grande espaço onde trabalhar e irradiar Minha Miseri-
córdia aos corações que estão sem Deus, que estão sem o grande 
Amor Redentor. Em suas mãos está o poder da oração, e a 
oração lhes dará o poder de vigiar com o coração. A oração vi- 
gilante lhes dará o poder de guardar todas as almas que, dia a 
dia, escapam de Minhas Mãos.

Quero interceder perante Deus por todos. Por isso Meus ser-
vos devem ser incontáveis e abnegados para que sempre pos-
sam ver Meus pedidos por intermédio de cada ser. Estou lhes 
revelando como também se chega a Mim através dos mais doentes 
e necessitados.

Queridos Meus, ainda há carência de amor em muitas cria-
turas e, agora, a todos os Meus discípulos corresponde aliviar 
o grande mal que vive o mundo. De Mim nasce a Fonte de 
Misericórdia e em vocês pode nascer Meu Amor Redentor.

Na Graça de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Lições em seus corações.

Cristo Jesus

Filhos de Meu Sagrado Coração,

Não percam as forças do coração interior por nenhum motivo.

Lancem, Meus companheiros, suas vozes ao Alto, porque Deus 
escutará sua proclamação de amor. Assim poderão ser reabi-
litados espiritualmente por Meu Amor Redentor e suas vidas 
se tornarão abençoadas e sagradas perante o Trono de Deus.

Meu Senhor do Universo pede-Me encorajar, guiar, acolher, 
amar e sustentar todos dentro de Meu Sagrado e Abençoado 
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Coração. Portanto, se vocês, como almas, abrem-Me a porta de 
sua existência, sob o Poder do Pai e do Espírito Santo poderei 
liberá-los de qualquer mal que os engane e os perturbe.

Como as artimanhas do inimigo tornam-se incontroláveis 
para as almas, surge dos Céus o poder do Raio da Misericórdia 
para resgatar e amparar cada coração que vive sobre a Terra. 
Que Me abram a porta de seu templo interior. Isso significa 
desatar os nós que controlam a própria vida da consciência e 
que alimentam a lentidão que os impede de caminhar livre-
mente rumo à Minha Luz.

Ensino-os a amar acima de todas as coisas; a caminhar, apesar 
dos grandes abismos que existam ao seu lado; e os encorajo, 
sobretudo, a confiar no poder de Meu Amor Salvador e Reden-
tor. Por isso, Meus queridos, não temam por nada. O Juízo está 
próximo, acontecerá dos Céus à Terra, e vocês deverão exercitar 
o Amor Compassivo que Eu lhes ensinei.

Vivam Meus Mandamentos expressos nas parábolas. Tudo se 
renova e, agora, Minha nova Parábola é a Graça destas men-
sagens que Meu Coração está lhes entregando e vertendo 
como Luz.

Queridos Meus, sigam adiante. Embora não Me vejam, não Me 
sintam nem Me escutem, estou ao seu lado, caminhando em 
silêncio e vigiando o movimento de seu interior. Não temam 
ser purificados por Meu Fogo ou enfrentar a verdade de suas 
vidas. Saibam que estou aqui, retornando primeiro em espíri-
to, para ajudá-los ante qualquer situação e para estender-lhes 
Minha Mão, que os levará ao Novo Paraíso.

Sob a Graça de Deus, sejam bem-aventurados a partir do 
coração.

Grato por guardarem no coração Meus Mandamentos.

Cristo Jesus
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Querido Meu,

Hoje quero que sua alma não chore mais, que seu pequeno 
coração se alegre por Me receber na Eucaristia. Abra os braços 
para que Eu possa entrar em seu coração e viver plenamente 
em sua essência para que, assim, Meu Santo Coração de Amor 
preencha o vazio e ilumine os espaços obscuros, o que sua vida 
ainda não é capaz de fazer.

Se confia que toda prova, definição ou passo está sob Meu 
Olhar e acompanhado pelo sentimento infinito de Meu Amor, 
poderá, de agora em diante, caminhar até Mim, caminhar sem 
Me esquecer, nem por um segundo, porque o Amor do Mestre 
quer fazer apenas que você cresça por meio do coração e da 
experiência única de sua vida.

Fique, por um segundo, em Meu Coração e experimentará a 
Glória de Deus nos Céus. Assim,  ansiedades e aflições serão 
aliviadas e você poderá reconhecer que o Verdadeiro Amor 
tudo pode, porque o Verdadeiro Amor não é vencido nem der-
rotado nem sequer pelas astúcias do inimigo.

Querido Meu, deverá Me reconhecer, nestes tempos, dentro 
de cada coração e na vida única e divina que lhe proporciona 
a Eucaristia. Hoje não baixe os braços, abra-os para que Meu 
Espírito Redentor e Transfigurador possa ingressar por toda 
a Eternidade.

Conheço-o bem; sei o que é, desde o nascimento, e para o que 
Deus o manifestou em vida e em alma. Recorde-se de que é 
tudo para Meu Pai e que Meu Pai espera de você o melhor, o 
bom e o puro, porque assim ajudará a cumprir Sua Vontade 
sobre a Terra.

Caminhe hoje junto a Mim, ao Meu lado, porque Minha Luz 
lhe mostrará o próximo rumo. Hoje só permaneça por mais 
um tempo em Meu Coração de Amor.

14
janeiro

por_mm_1ed_book_v3.indb   34 10/02/2017   07:08:55



3535

Janeiro de 2013

Sob o Poder do Amor de Deus, seja bem-aventurado.

Grato por guardar Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Queridos Meus,

Sigam Meus Passos, que indicam o esperado Retorno do Rei 
e Salvador.

Hoje os chamo a permanecer perpetuamente em Meu Sagra-
do e Bem-Aventurado Coração. Filhos, anseio por estar mais 
tempo em vocês, porém vocês devem permiti-lo para que Eu 
cumpra Minha Vontade, a Vontade do Deus Criador. Sigam-
-Me em absoluta e plena confiança, porque esperei muito para 
chamar, nestes tempos, Meus apóstolos.

Agora quero apóstolos do amor, apóstolos da redenção, após-
tolos que vivam e deem o exemplo de uma Caridade Celestial,  
que ajude a dissolver a dor de muitos e a curar o coração de 
outros. Queridos, hoje vocês estão em Minha Glória, porque 
primeiro passaram por Minha Misericórdia para que hoje 
Minha Consciência Sacerdotal estivesse presente nesta casa de 
paz e redenção.

Como Zaqueu, abriram-Me a porta para que Eu pudesse com-
partilhar o Pão de Vida e de Amor. Não deem mais atenção a 
quanto caíram no passado; creiam apenas em Minha Esperança 
Salvadora, que virá do Universo como um cósmico poder.

Meus companheiros, espero-os vazios de si, ausentes de vocês 
mesmos, para que, nestes tempos de grande necessidade, seus 
corações possam Me reconhecer, mesmo que por um instante, 
na essência de cada irmão que passará diante de vocês cada dia. 
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Espero que Me entreguem suas vidas para que Minha Miseri-
córdia lhes revele a Glória que está guardada com tanto amor 
nos Céus.

Anuncio-lhes com alegria e amor o surgimento, nesta Casa, 
da Praça da Misericórdia do Cristo Rei e Salvador, onde pere-
grinos, servidores, colaboradores e seguidores Meus poderão 
Me encontrar num local simples, que será dedicado à oração à 
Divina Misericórdia. Este sagrado lugar, que hoje é consagra-
do por Meu Coração e tocado por Meus Humildes Pés, será 
para Meu Pai a segunda porta de entrada no mundo de Minha 
Poderosa e Insondável Misericórdia.

A vocês, Meus queridos, e a todos os que colaborarem com 
essa simples Praça de Oração à Divina Misericórdia, Eu estarei 
sumamente agradecido, por meio do Dom de Meu Coração Sa-
grado, por colaborarem de coração com este Projeto Salvador.

Meus amigos, Meus seguidores, vocês serão vivos representan-
tes da ação deste Poderoso Manancial, que permitirá auxiliar 
todas as almas do mundo, especialmente as mais necessitadas 
de cura interior.

Sob a Graça e a Misericórdia de Deus, celebremos e sejam bem-
-aventurados.

Grato por guardarem Meus Desígnios Divinos no coração.

Abençoa-os, neste dia, do Céu de Meu Pai,

Cristo Jesus, seu Redentor
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Companheiros,

Um novo caminho se abre com o retorno de Minha Glória à 
Terra. Por isso hoje os chamo a preparar seus corações e suas 
consciências para a chegada de algo maior e celestial.

Queridos, no silêncio e na oração, acompanho-os. Estou pró-
ximo de suas vidas quando seus corações Me chamam para 
compartilhar Comigo a vida de suas almas.

Adorem, amem e glorifiquem a Mim, porque Eu os amo e os 
glorifico, apesar de suas faltas e incertezas. Entre Meus amigos 
apenas reinam a paz e a unidade; se não houver paz nem uni-
dade em Meus rebanhos, não poderá haver amor e, na falta de 
amor, não poderei redimir suas vidas.

Queridos, cada caminho que conduz a Mim é cíclico, sempre 
recomeça. Por isso Eu Sou o Caminho que vocês buscam para 
chegar ao Pai. Eu Sou a Verdade que lhes será revelada quando 
seus seres estiverem preparados e Sou a Vida que os resgata 
da morte em que vivem, pelas indiferenças, pelas tentações e 
pelos desejos.

Eu Sou esse Pão de Vida que os ressuscita e Sou a Fonte que 
lhes sacia a sede e os cura de toda dor. Por isso, Meus amigos, 
deverão confiar em Mim para encontrar a fonte dos milagres 
e das bênçãos, porque agora são Meus amigos os que deverão 
Me deixar entrar, para que Meu Sagrado Coração possa agir 
em cada essência de Meu Pai.

Até onde esperam ir, senão à Casa de Meu Pai? Lá, existem in-
finitas moradas que esperam por almas boas e servidores plenos 
que sirvam ao Meu Grande e Único Senhor.

Meus queridos, tudo já lhes foi dado, até mesmo o sacrifício 
do Filho de Deus na Cruz. Vim ao mundo por vocês e voltarei 
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por todos os Meus seguidores. Apenas preparem sua casa para 
quando Eu retornar pela Porta Celestial de Meu Pai.

Sob o Espírito Divino, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras Sacerdotais no coração.

Paz e Bem,

Cristo Jesus

Queridos Meus,

Esperei reuni-los em Meu Nome para que, em suas essências, 
seja revelado o poder de Minha Unidade e de Minha Reconci-
liação. Alegrem-se, porque hoje são abençoados por Meu Santo 
Espírito de Redenção.

Meus companheiros, levem em seus corações o estandarte de 
Minha Absoluta Paz, Paz que os iluminará e permitirá que 
encontrem o consolo que tanto buscam. Em Minha Inson-
dável Fonte de Misericórdia será revelada sua verdadeira ta-
refa, porque, como Pastor do Amor, volto a reunir todos os 
Meus rebanhos para que recordem o compromisso com Meu 
Sagrado Coração.

Venho em busca daqueles corações que ainda não decidiram 
seguir Meu Caminho. Minha Luz vem despertar neles o Dom 
da Sabedoria do Espírito Santo, para que logo vocês possam 
reconhecer o que Deus quer para cada um.

Os Universos Celestiais hoje respondem de modo especial a 
este encontro, porque Meus Pés estão deixando pegadas em 
seu interior, que nunca se apagarão da memória. Esse é o sinal 
de Meu Amor por vocês.

Agora elevem seus olhos até os Meus Olhos e apenas digam:
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Oração e Pedido Espiritual 
a Jesus Cristo

Senhor, 
eu confio em Ti, em Teu Coração, 

em Tua Instrução, em Tua Vontade.

Senhor, 
ajuda-me a ser forte e invencível 

ante as ciladas do inimigo.

Senhor, 
ensina-me a caminhar na fé 

e na confiança absoluta em Teu Propósito Redentor.

Senhor, 
entrego-me a Teu Bendito Coração Salvador, 

para que, sob Tua Graça Celestial, 
minha alma e todas as almas 
que ainda não se definiram 

por Teu Único e Verdadeiro Caminho 
possam encontrar juntas o consolo para nosso espírito, 

o fervor para viver em Tua Devoção, 
o perdão para dissolver o passado 

e a Divina Misericórdia para caminhar com coragem 
rumo ao advento de Teu Glorioso Reino de Amor e de Paz.

Salve, Rei, 
Fonte Inesgotável de Graças e de Piedade, 

entrega-me por inteiro aos Braços de Teu Sumo Pai Criador.

Amém.

Se recitarem este pedido espiritual todos os dias, serão aliviados 
de qualquer perturbação e acharão a Graça de Minha Eterna 
Luz Salvadora. Confiem, uma vez mais, em Meu Coração.
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Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados por toda a 
Eternidade.

Espera-os em oração,

Cristo Jesus

Mergulhem em Meu Amor, porque em Meu Amor acharão 
a segurança para a vida, e todos os caminhos poderão sempre 
conduzi-los a Mim.

Uma parábola de Jesus

Era uma vez dois irmãos muito apreciados por seu pai. Como 
este viajava a trabalho para o sustento da família, os dois irmãos 
ficavam com o compromisso de cuidar dos bens que o pai lhes 
confiara para guardar e proteger.

Um dia, um dos irmãos, o mais velho, deixou de vigiar o pre-
cioso tesouro para observar seu irmão mais jovem, que estava 
distraído e desatento, pois deixara de vigiar com atenção o que 
o pai lhe havia confiado. Quando o irmão caçula deixou de 
cuidar dos bens, porque estava ocupado com outras coisas, o 
irmão mais velho reclamou com desprezo pelo que havia se 
passado, sem saber bem o que acontecia de verdade.

O irmão mais jovem deixou que uma grande plantação, um 
bem familiar, se perdesse por inteiro, que se secasse por falta 
de água da fonte de seu pai. Diante desse importante fato, o 
irmão mais velho, que depreciava o irmão menor, julgou-o sem 
saber de toda a verdade. Em consequência disso, perdeu o amor 
verdadeiro pelo seu irmão.

O filho primogênito, mais sábio que o mais jovem, recebera de 
seu pai o encargo de outras terras que, porém, foram destruídas 
por uma intensa chuva.
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Quando o pai voltou para casa, deparou-se com o que estava 
acontecendo. O irmão mais velho contou-lhe o que havia suce-
dido com as terras que lhes havia confiado, e que seu descuido 
foi por ter ficado vigiando o jovem irmão.

O pai, diante dos dois filhos, disse: Queridos, não importa a 
quantidade de bens perdidos, o que importa a seu pai é que não 
se julguem; que se amem acima de tudo, pois o que lhes con-
fiei, antes de minha partida, foi para dar-lhes a oportunidade 
de mostrar que qualquer de meus filhos poderia se equivocar. 
Porém o que não poderiam se esquecer era do amor que eu lhes 
havia ensinado, para que pudessem viver em paz.

Queridos Meus, qual é a filosofia espiritual desta parábola?

Deus os ama assim como são, mesmo tendo imperfeições. Deus 
espera de vocês uma absoluta unidade e humildade, o que lhes 
permitirá reconhecer que um dia poderão ser aprendizes da 
vida e, em outro, instrutores da vida. Nunca deverá faltar em 
seus corações o amor. Se não há amor, o perdão se torna super-
ficial, e a unidade, frágil. Fortaleçam sua fé em que é possível 
transformar tudo, porque agora chegou o momento de reco-
nhecer Meu Coração em todos os irmãos.

Na paz de Meu Coração, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Parábolas no coração interior.

Cristo Jesus

Queridos Meus,

Se vivem todos os dias em Minha Eterna Reconciliação, em 
seus corações reconhecerão Meu Sagrado Coração de Amor. 
Se aspiram a estar em Meu Espírito, saberão por onde andar, 
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porque Minha Luz os guiará, mesmo pelos caminhos que estão 
distantes de Mim.

Meus companheiros, hoje lhes mostro que todos podem viver 
em Minha Gloriosa Piedade e Redenção, porque, como Alma 
e como Coração, reconheço seus limites e suas aspirações. Por 
isso não baixem os braços; permitam, com os braços abertos, 
que Meu Coração possa irradiar para suas essências, a fim de 
purificá-los e formá-los como os novos e esperados Cristos do 
Novo Tempo.

Os Novos Cristos são os que mais falham Comigo, porém, 
no final, reconhecem-Me. Os Novos Cristos são os que Me 
servem, mesmo sem transcender suas limitações. Os Novos 
Cristos são os que menos se transformam, porém, no momento 
do encontro Comigo, Meu Coração os preenche.

Os Novos Cristos são aqueles que ainda não estão preparados, 
são os mais imaturos, os que mais Me servem, os que mais se 
entregam, os que mais se esvaziam e são mais humildes e es-
quecidos de si. Esses são Meus servidores, os que prepararão a 
terra para que a nova colheita seja feita, para que chegue a nova 
presença dos Cristos.

Nada mais lhes peço que serem fiéis à Minha Causa e à Minha 
Vontade, porque isso lhes permitirá consagrar seus corações 
à Minha Essência Eterna. Se ainda estão no próprio deserto 
interior, caminhem, caminhem até Mim, mesmo entre as 
penumbras, porque Minha Misericórdia guiará cada um de 
seus passos.

Espero que se entreguem totalmente ao Meu Coração. Aguar-
do esse momento para poder amá-los e fortalecê-los na missão 
que Meu Pai lhes encomendou. O deserto da vida esvazia a 
consciência e permite, na reflexão, fortalecer o amor em sua 
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essência. Recordem-se de que vocês são Minhas essências 
crísticas, vocês são Meus discípulos da nova era da redenção.

Sob o Amor de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Meu Coração em seus corações.

Cristo Jesus

Frei Elías del Sagrado Corazón: Cristo nos disse ao final 
da mensagem diária:

Sigam em paz, sigam em paz.

E ditou a seguinte oração:

Sigam em Minha Paz

Sigam em Minha Paz, que o Senhor os fortalece.

Sigam em Minha Paz, que o Pastor os encaminha.

Sigam em Minha Paz, que o Senhor os acompanha.

Sigam em Minha Paz, que Meu Coração os resguarda.

Sigam em Minha Paz, que Minha Misericórdia os perdoa.

Sigam em Minha Paz, que o Senhor cuida de sua fé.

Sigam em Minha Paz, que o Senhor os ama e os conhece.

Sigam em Minha Paz, porque estarão na Paz de Deus 
e serão o fruto da Paz para seus irmãos.

Recordem-se de estar em Minha Paz, 
porque Minha Divindade os guiará pela Eternidade.

Sigam em Paz, Meus companheiros.

Amém.
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Queridos Meus,

Se hoje são consumidos por Meu Fogo, não temam, porque 
Minha Chama os está cristificando no profundo do coração. 
A cada novo passo que seus corações derem rumo ao Meu Rei-
no, suas vidas se desprenderão do passado e, assim, poderão 
chegar livres e puros ao Meu Reino de Amor. Se seus corações 
doem, é sinal de que Meu Coração os transfigura sob o Raio de 
Minha Misericórdia.

Agora não importa o quanto Me ofendam, porque Meu Amor 
por vocês é tão grande que a tudo pode transformar. Levem, 
em suas consciências, o sinal amoroso de Minha Vinda e, dia 
a dia, preparem a morada interior para que Minha Luz Reden-
tora possa pousar sobre todos vocês.

Meus companheiros, como lhes disse, Minha Fonte de Amor, 
desconhecida por muitos, é a Água de Vida que os transmuta 
e purifica. Para chegarem a essa bem-aventurada Fonte de Re-
novação, devem dar-Me permissão para que Minha Lei Divina 
possa renová-los e transformá-los. Muitos ainda escapam ao 
Poder de Meu Amor Redentor, porque creem na boa vida que 
lhes pode oferecer o mundo.

Agora Meu Espírito Pastoral reúne os rebanhos, reúne os co-
rações nos planos internos, convocando-os para a hora da pu-
rificação e para a hora da transcendência de si, porque, em sua 
transformação sincera e verdadeira, poderão abrir as portas 
àqueles que ainda não escutam Minha Voz Redentora.

Queridos Meus, não os deixarei sós, pois, nos momentos de 
tensão ardente, Meu Coração animará a todos, para que sigam 
adiante com coragem. No Céu guardam-se os preciosos tesou-
ros que preencherão aquelas almas que persistirem na plena 
confiança em Mim.
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Enquanto isso, não só sigam as marcas de Minhas Pegadas, 
mas também bebam de Minha Fonte de Prodígios e Bênçãos, 
porque Meu Coração se entregou por amor a vocês e pela 
redenção de toda a humanidade.

Estou ao lado de vocês caminhando em silêncio para animá-los 
a reconhecer o poder de Meu Amor e de Minha Fé.

Sob a Graça de Deus Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Meu Coração em seus corações.

Cristo Jesus

Amo as almas que, com predileção, preparam internamente 
Minha segunda Vinda Celestial e que persistem, mesmo em 
falta com as leis do Senhor. Por isso, filhos queridos, venho 
como o Salvador, como o Pastor de todos os rebanhos que, 
nestes tempos, permitem ser redimidos pela força imperiosa 
de Meu Amor.

Suas intenções são boas perante Meus Olhos, e sei que, dia a 
dia, lutam, sem cansaço, para alcançar a santidade e a humil-
dade no coração. Diante de cada prova, hoje lhes peço, Meus 
queridos, que a entreguem a Mim para que Eu, com Minhas 
Mãos, possa moldar seu aprendizado e, assim, logo levá-los à 
Minha Luz Eterna.

Disse, quando estive entre vocês, que a vida sobre a Terra me-
recia viver a redenção, porque, como almas, vêm a este mundo 
aprender as grandes lições que parecem fáceis de viver, mas, 
para muitos, difíceis de alcançar. São as lições de humildade, 
amor e perdão.

Companheiros, Meu Retorno já está sucedendo. Estou em 
busca de corações humildes, simples e verdadeiros; corações 
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que possam viver sem teorizar Minhas mensagens de redenção, 
porque de vocês pode nascer Minha Chama Crística que os 
animará a se transformarem em boas ovelhas de Meu rebanho. 
Sei que agora estão sob o Fogo Transformador do Universo.

Muitos filhos pensaram que Cristo permitiria que tudo se per-
desse ou que a Santa Mãe do Mundo abandonaria os filhos que 
Eu Lhe entreguei na Cruz. Estamos retornando como Sagrados 
e Renovados Corações, que foram universalmente preparados 
para anunciar a próxima verdade ao mundo.

Quem tenha ouvidos que ouça e quem abra seu coração que 
guarde Meus Preceitos, que anunciam o advento da Boa Nova 
para toda a humanidade. Estou chegando com Minha Santa 
Mãe Celestial primeiro aos corações que, dispostos a viver o 
Plano do Pai, estão decididos a seguir Minha Mensagem Sal-
vadora e Redentora e, depois, aos que não Me esperam.

Estou com vocês tanto nas provas quanto na alegria. Estou 
com vocês tanto no pranto como nas boas novas. Estou com 
vocês sempre, sentindo-os, procurando-os, acolhendo-os em 
Meu Coração, dando-lhes Meu Bondoso Auxílio. Não tenham 
medo de vocês mesmos, abandonem-se por inteiro em Mim, 
porque nada lhes faltará.

Sob a Luz Poderosa do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por meditarem sobre Minhas Palavras em seus corações.

Cristo Jesus, o Redentor

Queridos Meus,

Está em vocês mesmos a oportunidade única e sublime de 
abrirem a porta para que Meu Amor possa irradiar-se em 
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seus corações. Meu Poder Redentor poderá ser maior ou me-
nor dependendo de que vocês Me deem, conscientemente, a 
permissão para que Meu Coração Glorificado atue em suas 
pequenas vidas.

Apesar do grande risco em que vivem muitas almas, que negam 
a presença e o retorno de Meu Espírito Redentor, Minha Cons-
ciência de Amor Sacerdotal acompanha os passos de milhões 
de almas em todo o mundo. Recordem-se, Meus amigos, de 
que Eu Sou uma parte de Deus que se ofereceu em vida por 
todos vocês, para que toda a consciência deste mundo pudesse 
encontrar nas trevas o poder e a presença da Luz Crística do 
Filho Primogênito.

Hoje venho a este mundo porque os graus de Meu Amor por 
vocês são infinitos e os convido a recordar que Meu Amor 
Salvador e Redentor está retornando para dar apoio e auxílio 
àqueles que tão somente Me disserem sim.

Queridos Meus, devem orar para que os Planos Divinos pos-
sam se cumprir sob qualquer circunstância. Para que isso se 
dê, Meu Coração Glorificado vem ao encontro de vocês uma 
vez mais, preparando as sementes germinadas para que elas 
sejam plantadas em solo fértil e amplo no Grande Reino de 
Meu Amor Celestial.

As almas estão se definindo, assim como foi escrito nos livros 
sagrados. Por isso a Consciência do Espírito Santo de Jesus 
Cristo está chegando para reordenar o caminho incerto que 
muitos vivem. Para isso, Meu Espírito remove os sentimentos 
impuros dos corações de todos os Meus servidores, para que 
eles, vazios de tudo e entregues por inteiro ao Meu Coração, 
possam estar preparados em consciência para Me receber.

por_mm_1ed_book_v3.indb   47 10/02/2017   07:08:55



48

Mensagens de Misericórdia

48

Quem está disposto a se despojar de sua vida por Meu 
Retorno?

Quem está disposto a confiar no imprevisível?

Quem desejará morar em Meu Espírito, em Meu Coração, 
apesar de tudo?

Estou voltando, talvez como muitos não esperam. Eu sabia, 
antes de Minha Ascensão, que a humanidade deveria aprender 
muito, mesmo lhe havendo confiado a presença do Imaculado 
e Sublime Coração da Rainha dos Universos.

Agora os preparo, extirpando com Minha Luz tudo o que deve 
ser purificado. Mas, por isso não temam; vocês contam sempre 
Comigo.

Sob a Graça de Deus Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Meus Anúncios no coração.

Cristo Jesus

Meus amigos, servos de Meu Coração,

Hoje de novo lhes anuncio Meu Amor por vocês e peço-lhes 
que unam seus corações ao Meu, para que Minha Luz possa 
guiá-los. Estou com vocês o tempo todo, assim como estou 
com muitas almas que necessitam de Minha Misericórdia para 
poder alcançar a fé no coração.

Ainda tenho sede de muitas almas, de almas que vivem no 
pecado e que não reconhecem o Amor de Deus Pai. Por isso 
Meu Espírito é mediador de todos perante Deus, da mesma 
maneira que o Espírito da Mãe Universal é mediador de todos 
os Seus filhos.
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Queridos, hoje quero que possam perceber e sentir a grandeza 
de Minha sede por aqueles que ainda Me negam em vida e em 
alma. Por amor a vocês, conheci o Inferno e fui até esse lugar 
para redimir os que estavam distantes do amor e da unidade 
com Meu Pai. Como Filho da Santíssima Trindade, dei-Me 
por inteiro a todos, tanto em Vida como em Alma e Divin- 
dade, antes mesmo de Meu Sacrifício na Cruz.

Levei o peso de todos vocês sobre Minhas Costas para, assim, 
aliviá-los do Grande Juízo Universal que poderia ter aconteci-
do naquele tempo, quando de Minha Presença sobre a Terra. 
Por amor, evitei que a Lei os condenasse; ressuscitei por amor 
o Plano de Deus para demonstrar que Sua Magnificência é tão 
grande e poderosa quanto o Seu Amor por todas as criaturas.

Caí mais de três vezes e, nas três primeiras caídas, Meu Cora-
ção Humilde os liberou de muitos males que tentavam destruir 
o Plano de Deus. Aliviei a humanidade durante séculos e sigo 
enviando ao mundo Minha Misericórdia.

Agora o Novo Tempo se aproxima para preparar o advento 
de Meu Espírito Glorificado e Renovado pelos Poderes Celes-
tiais do Universo. Muitos talvez não reconhecerão Minha nova 
Face, porém todos sentirão que Sou o Servo que retorna para 
entregar o amor a todos. Em vocês manifesto Minhas Obras de 
redenção e por vocês logro apresentar ao Pai as ofertas de amor.

Deixo aqui Minha Presença para que dela sempre se recordem, 
porque quero lhes ensinar a unir o Céu e a Terra numa única 
realidade de Deus. Vocês deverão deixar-se trabalhar por Meu 
Fogo para que os odres novos, vazios de si, recebam a Luz de 
Meu Sagrado Espírito.

Estou Me doando por todos e ensino-lhes também a importân-
cia de viverem a caridade, para alcançarem uma santa transfor-
mação. Quero consagrar suas almas ao Meu Coração. Quero 
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santificar seus espíritos, para que assim se manifeste o poder 
do Amor Redentor sobre o mundo. Estou chamando Meus 
rebanhos. Eu os estou congregando depois de dois mil e treze 
anos, porque é hora do resgate.

Sob a Misericórdia de Deus, sejam humildes e bem-aven-
turados.

Grato por guardarem, com simplicidade, Minhas Palavras no 
coração.

Cristo Jesus

Queridos,

Esvaziar-se para estar em Mim é um caminho longo que vo-
cês deverão percorrer por meio da fé e da confiança em Meu 
Coração Sacerdotal. Por isso retorno dia a dia a vocês, para 
que na entrega possam descobrir, através da oração misericor-
diosa, a grande Fonte do Meu Amor pelas almas e por toda 
a humanidade.

Hoje Meu Conselho Paternal se estende aos que estão se consa-
grando ao Meu Espírito de Amor Universal. Assim, a redenção 
alcançada na Cruz do Calvário será irradiada como intensa luz 
sobre os corações que se abrirem para recebê-la.

Estou com cada um de vocês. Minha Alma paterna está espe-
cialmente com aquelas essências que iniciaram o caminho de 
retorno ao Meu Sagrado Coração.

Queridos, assim como os santos apóstolos, vocês viverão a 
transformação da matéria e do espírito e, se assim acontecer, 
Meu Coração poderá repousar e descansar dentro dos seus pe-
quenos templos interiores. Quero tudo dos Meus, tudo o que 
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são e tudo o que ainda não são; quero-os inteiros, dispostos, 
confiantes em Minha Consciência, abertos de coração e alma, 
para que Meus Raios possam restaurar o passado de suas vidas, 
liberá-los do pecado e encaminhá-los ao Reino de Meu Senhor.

Vocês têm a oportunidade, Meus queridos, de viver em Meu 
Reino enquanto estiverem vivendo sobre a Terra. Há algo pre-
cioso que Deus guarda para cada uma das essências criadas à 
imagem e semelhança do Senhor.

Por isso quero vê-los com coragem, alegres na transformação e 
nas mudanças que suas consciências estão realizando. Só espero 
de vocês a sinceridade do amor por Mim, porque assim pode-
rei verter Minhas Graças sobre aqueles que, por faltas graves, 
merecem Minha Misericórdia.

Companheiros, o caminho a percorrer ainda não começou, 
estão iniciando a primeira travessia que tenta levá-los ao pro-
fundo de Meu Coração. Se vocês e seus irmãos forem levados 
ao Meu Coração de Amor, poderei dizer que estarão saciando 
a sede que vivo por muitas almas. Minha sede deverá, nestes 
tempos, ser saciada por suas orações, assim como por sua cons-
tante oferta para que os Planos Crísticos possam se cumprir 
em todos os corações.

Acompanho, como disse Minha Santa Mãe, cada um dos even-
tos que se manifestam nesta transição do mundo. Que o poder 
de Meu Amor Redentor os transforme e os consagre ao Reino 
de Meu Pai.

Estou em suas moradas.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração interior.

Cristo Jesus
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Eu virei dos Céus para curar seus corações e, finalmente, retirar 
de suas essências qualquer partícula do mal.

Belém é o lugar de onde provenho e Belém foi e será a estrela ra-
diante que iluminará suas vidas, assim como Meu Nascimento 
no presépio acendeu, com muito amor, Meu Pequeno Coração.

Queridos, venham a Mim, apoiem as mãos sobre Meus Om-
bros, recostem a cabeça sobre Meu Peito, porque Meu Amor 
Redentor libertará a todos, levando-os a encontrar o Pai em 
todas as coisas da vida. Quero que Me falem, que Me contem  
e Me digam do que necessitam, porque, se confiam em Mim, 
logo saberão como agir a cada dia de suas vidas.

Filhos, quero que aguardem Minha chegada, porque Eu prepa-
ro os corações para Me receberem, e Minha Luz remove seque-
las profundas, retira-as e as purifica. Saibam que Eu Sou quem 
sustenta suas vidas sobre todas as coisas, porque os conheço 
muito bem, antes mesmo que vocês conhecessem a Mim.

Aguardo vocês todos os dias. O Pastor ama suas ovelhas e as 
ovelhas devem amar o grande Pastor do Amor. Sei que muitos 
estão cansados pelo que vivem dentro de si. Porém, lembrem-se 
de que Eu Sou a Luz Vitoriosa que procede e vem do Pai Celes-
tial para iluminar seus caminhos, suas essências e seus corações. 
Só quero, a cada momento do dia, que Me tenham presente, 
que Me chamem, que clamem por Mim, que Me queiram ter 
o mais perto possível, para que Meu Amor os possa reparar 
e perdoar.

Não conheço pior mal que a falta de amor de uns para com os 
outros. Essa é a primeira lição de Meu Retorno, Meu Primeiro 
Mandamento, o que hoje renovo para vocês como uma premis-
sa para a vida. Se ainda não sabem amar, Eu lhes ensinarei, mas 
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devem abandonar-se em Mim por inteiro, para que Eu afaste 
de seus corações todo conflito interior.

Meus queridos, creiam na próxima vinda de Meu Reino. Os 
que participarão do encontro Comigo deverão ter o coração 
limpo e purificado para que Minha Eternidade possa entrar 
em suas moradas. Estou iluminando com Minha Luz seus 
caminhos; em cada prova, observem a transformação de seus 
pequenos corações.

Sob o Amor de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem Meus Mandamentos.

Cristo Jesus

Queridos Meus,

Encontrem hoje o descanso eterno em Meu Coração Redentor, 
porque como Mestre e Pai das almas, somente busco que vocês 
possam encontrar-se com Meu Pai através de Mim.

Meu Amor sustenta suas vidas e, mesmo nas grandes dificul-
dades, vocês devem amar profundamente a Vontade de Meu 
Pai para que possam aprender a extirpar a própria vontade. A 
vontade própria é o caminho que as almas escolhem percor-
rer nestes tempos, e por isso elas se distanciam do verdadeiro 
Querer de Deus para realizar os próprios projetos de vida.

Deus deve estar em tudo, todos os dias, para que, como parte 
de Sua Criação, vocês possam ser guiados pelo caminho da 
santidade. O Senhor Me envia para cumprir a promessa feita 
há muito tempo e, agora, suas consciências deverão preparar a 
casa interior para que Eu possa entrar.
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Meus queridos, se Eu faço parte de suas vidas, vocês poderão 
conhecer o Amor de Deus e Sua Grande Vontade. Do contrá-
rio, quem não aceita para a própria vida o Filho de Deus, como 
será seu próximo destino?

Queridos, caminho ao seu lado há muito tempo, revelando 
para Meus amigos os próximos passos que seus corações de-
verão dar. Estou observando o caminhar de seus pés, porque 
aspiro a que Me sigam pelo único caminho e pela única verda-
de, que é estar sempre no Senhor.

Sob o Amor do Espírito Santo, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Meus Desígnios no coração.

Cristo Jesus

Meus amigos,

Levar a própria cruz e seguir-Me será um desafio espiritual para 
muitos, mas quem o conseguir, em nome desta humanidade, 
será santificado.

Companheiros, Meu Espírito Redentor retorna para liberar 
Meus filhos da tentação, do desejo e das perseguições que o 
inimigo projeta sobre muitas consciências. Nestes tempos de 
extrema purificação, tudo está guardado sob as chaves do con-
trole e da ambição humana, e isso ficará liberado e visível aos 
olhos dos que nunca quiseram ver a miséria do mundo.

Assim como uma vez Meu Ser carregou e levou a Cruz do 
mundo, hoje Eu retorno para descarregar o peso da cruz sobre 
Meus filhos, para que assim as almas encontrem o Caminho 
do Pai, que devem percorrer nestes tempos.
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Meus companheiros, Eu os estou chamando a assumir a cruz 
interna que o Pai lhes entrega para transformar suas consciên-
cias. Deixo-lhes hoje a lição para um espírito perseverante, 
paciente e compassivo, que deverá encontrar o consolo no ca-
minho das provas e aprendizagens da vida interior.

Hoje os reúno em torno do Meu Espírito para lhes dizer que, 
no amor, observo seus passos e suas demoras. É hora de dar o 
salto para viver a transcendência da matéria e, assim, alcançar 
a Luz Sublime de que necessitam em seu constante caminhar 
rumo a Deus.

Antes de tudo, estas Palavras Minhas os transformarão, por-
que em Minha Mensagem acharão as chaves e os raios que os 
unirão com o vasto Universo do Criador. Por isso vigiem com 
atenção se cumprem as Minhas Palavras, para que assim, com 
o exemplo crístico, possam dizer o que vivem de verdade.

Meu Coração os chama a renovar seus votos Comigo todos 
os dias e a aprender na paz do coração. Meu Coração quer to-
má-los como verdadeiros discípulos que, com erros ou acertos, 
deverão prosseguir pelo caminho da redenção da consciência.

Meus queridos, por isso silenciosamente estou retornando para 
despertar em vocês o amor, a reverência e a gratidão pelo que 
receberam de Deus e de Minha própria Consciência Redento-
ra. Para poderem entrar nesses três estados de devoção, peço-
-lhes humildade em reconhecer o interesse que seus corações 
têm por Mim quando, por exemplo, chega a hora preciosa de 
se reunirem e orarem Comigo.

Meu Coração Paternal contempla todas as realidades, mas sai-
bam que, a cada dia, Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida. 
Sou a Fonte que os eleva e os tira do pecado, para que, em 

por_mm_1ed_book_v3.indb   55 10/02/2017   07:08:55



56

Mensagens de Misericórdia

56

unidade e em reconciliação, caminhem para Mim. Estou aqui 
caminhando e Me aproximando para revelar-lhes a senda rumo 
à verdadeira consagração do coração e do espírito.

Meditem em grupo sobre Minhas Palavras, reunidos em Meu 
Nome e como almas, para  entenderem o caminho e a instrução 
que Meu Coração lhes quer mostrar dia a dia. Agora espero por 
sua preparação para Me receberem em suas pequenas moradas.

Sob a Misericórdia de Deus, sejam misericordiosos e bem- 
-aventurados.

Grato por terem consciência de Minhas Palavras de Amor e 
por guardá-las no coração.

Cristo Jesus, o Redentor

Como Pastor das almas, lanço sobre o mundo Minhas redes 
para salvar do pecado e do erro os Meus seguidores. Por isso, 
Meus queridos, hoje abram seus braços para receber Meu 
Coração de Amor.

Em qualquer circunstância, animo-os a seguir adiante, para 
que Meus Planos na Terra se realizem por intermédio de vocês. 
Queridos, não temam os embates do inimigo, porque Meu 
Espírito Redentor não permitirá que suas almas padeçam. 
Hoje ingressem em reverência no Infinito Oceano de Minha 
Misericórdia. Acalmem suas mentes e harmonizem o coração 
por meio dos Raios de Meu Amor. Eu os estou treinando para 
os tempos vindouros.

Meus companheiros, a primeira regra é nunca se esquecerem 
de que os amo e que em Meu Amor Crístico tudo se pode-
rá resolver. Volto em Espírito para alertá-los a estar todos os 
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dias em Mim, para que Me busquem e Me chamem, porque 
assim Eu lhes responderei sobre todas as coisas. Se as almas se 
afirmassem um pouco mais na fé e na confiança em Deus, os 
planos se desenhariam tal qual o pintor com seu pincel; tudo 
estaria visível, claro e preciso para cada um de Meus rebanhos, 
cada um de Meus filhos.

Cumpro a promessa da primeira parte de Meu Retorno, através 
do que anuncio em Minhas mensagens, mensagens que ten-
tam despertar as almas antes do Juízo Final. Por isso esperarei 
que venham a Mim, até Meu Oceano de Infinita e Prodigiosa 
Misericórdia, para que, dentro de Meus Raios, seus corações 
se permitam curar e fechar as feridas.

Visito-os misericordiosamente.

Amo-os misericordiosamente.

Guio-os misericordiosamente.

Espero-os sempre em silêncio e oração.

Sob o Espírito de Deus, que seus corações sejam misericor-
diosos.

Grato por guardarem Minha Misericórdia no coração.

Cristo Jesus, o Salvador

Irmãos,

No início de suas vidas, Deus havia desenhado um plano 
para Suas criaturas, porém, ao longo do tempo, as gerações 
de Meus rebanhos decidiram andar por caminhos de grandes 
aprendizagens.
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Agora Meu Sagrado Coração retorna para corrigir suas vidas, 
assim como havia previsto o Senhor Deus, Meu Pai. Por meio 
da confiança absoluta de vocês em Mim, Minha Consciência 
poderá reconduzir os rebanhos pelos caminhos mais pacíficos.

Meus queridos, hoje trago-lhes Minha Boa Nova do Retorno 
para que sejam partícipes da vinda do Reino de Deus pela se-
gunda vez. Seus corações deverão se purificar, bem como suas 
consciências e, assim, vazias de tudo, o Espírito Santo poderá 
preenchê-los de luz e de júbilo por estarem vivendo no Reino 
do Senhor. O que hoje lhes digo não é uma hipótese, é uma 
cristalina realidade que as consciências deverão assumir para 
fazer parte do próximo tempo.

Queridos, Meu Coração quer lhes transmitir a esperança e 
a fé que devem viver para a transformação e a consagração. 
Meu Espírito também retorna para liberar as almas do peso 
intenso que muitos levam em suas costas e, através de Minha 
Divina Misericórdia, venho integrar os corações em Meu ritmo 
universal de amor.

Queridos, espero de vocês a neutralidade e a paciência para não 
temerem ser purificados por aquelas Leis que são do Pai e que 
chegam ao mundo vindas de muito além da Terra. É o momen-
to de assumirem os tempos vindouros, que lhes mostrarão as 
mudanças profundas que viverá a consciência.

Para tudo isso, será importante a união de vocês Comigo, 
assim Meu Coração Eterno será a Luz incandescente que os 
guiará e lhes tirará o medo interior. O primeiro passo é con-
fiar por inteiro em Mim e no que o Pai lhes mostra dia a dia 
como aprendizagem.

Assim, ao viverem os acontecimentos com sabedoria e unidos 
a Mim, poderão desatar os nós que impedem o livre caminhar 
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das almas. Orem para encontrar esses nós, porque assim Meus 
Raios os queimarão e vocês serão liberados em seus caminhos.

Sob a Graça de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Queridos servidores,

Cuidem de Meus mensageiros, porque sem mensageiros me-
diadores não será possível transmitir-lhes Minha Mensagem, 
Minha Instrução, e sem instrução não acontecerão o despertar 
nem a salvação.

Reconheçam em humildade quem vocês têm ao lado; amem a 
tarefa que Deus lhes concedeu, porque se não se ama a tarefa, 
queridos, o Plano estará incompleto.

Estas são Minhas últimas intercessões antes do Juízo Uni-
versal. Por isso cuidem dos instrumentos que Meu Coração 
escolheu para dar a todos Minha Boa Nova. Vejam isso mui-
to além da vida material, vejam Minhas Palavras a partir da 
Consciência Espiritual.

Sob a Misericórdia de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Lições no coração.

Cristo Jesus de Nazaré
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Filhos,

Que hoje possam descansar na Fonte de Minha Misericórdia, 
que lhes saciará a sede.

Estou com vocês acompanhando seus passos, porque depois de 
cada estado e prova interna vem a vitória de poder transcen-
der a si mesmo. Meus queridos, em um ciclo de purificação, 
permitam-se purificar para que no encontro com o Pai possam 
reafirmar seus votos com o Plano de Amor.

Contemplo-os todos os dias na oração. Conduzo-os como o 
marinheiro que dirige a barca ao Paraíso. Vocês são Meus se-
guidores, Eu Sou seu Pastor.

Sob a Graça de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus, o Redentor
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“Todos aqueles que oram o sagrado Terço 
da Divina Misericórdia de Jesus, às três 
da tarde, espiritualmente são liberados 

pelo poder redentor de Meu Sangue e são 
reconciliados pela força inesgotável da 

Fonte de Minha Água Eterna.”

2013 
Fevereiro
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Queridos Meus,

Que este dia de reparação ao Meu Sacratíssimo Coração seja 
considerado por suas consciências de suma religiosidade, de-
voção e oração. Nesse estado de união com Meu Espírito 
Universal, vocês estarão reparando os grandes flagelos que 
algumas almas provocam em Mim e, em consequência dessa 
reparação, o poder de Minha Misericórdia salvará e intercederá 
pelas almas mais necessitadas.

Queridos, a sexta-feira deverá ser considerada dia de muita ora-
ção, de grande união interior Comigo, porque a cada sema-
na estarei preparando vocês para os sábados de Misericórdia. 
Esse exercício interior, para todos aqueles que aspirarem a estar 
mais conscientemente em Meu Sagrado Coração, consistirá em 
uma adoração a Mim em três horários-chave: ao amanhecer, 
ao meio-dia e ao anoitecer.

Esses são os momentos culminantes em que Minha Consciên-
cia Crística estará presente, irradiando-se ao mundo e sobre 
aquelas consciências que se unirem a Jesus Glorificado.

Filhos, vocês são chamados, como grupo de almas, a Me ado-
rar nesses três significativos horários que fazem referência ao 
momento de Minha Paixão: ao amanhecer, quando fui entre-
gue pelos escribas; ao meio-dia, quando Eu fui condenado; 
e ao anoitecer, quando Meu Corpo Flagelado repousou no 
Santo Sepulcro.

Digo-lhes que se Me adorarem a fim de reparar e restaurar esses 
três momentos que Meu Coração recorda, mesmo quando a 
humanidade diariamente o flagela, poderá acontecer o milagre 
de Minha intercessão por aqueles que, no mundo, condenam-se 
gravemente por suas faltas.

1o
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Minha Misericórdia não observará como um juiz as ações que 
ofendem a Deus, Meu Coração será o Salvador para muitos. 
Em especial, sobre aqueles que Me adorarem, durante esses três 
horários, sob a invocação de Jesus Misericordioso, Eu verterei 
Meus Prodígios e Minhas Graças nos corações que se abrirem 
a Me receber por meio da adoração.

Aspiro a que, ao menos em Minhas comunidades1, esse exer-
cício se realize para que assim as almas aprendam a sentir com 
o coração quem as guia nestes tempos finais.

Agradecerei a vocês o tempo espiritual que dedicarem à Minha 
Consciência. Quem Me adorar poderá conhecer, por meio do 
silêncio, Meu Amor Restaurador. Todos aqueles que, em seus 
lares, suas famílias e suas cidades, responderem ao chamado 
das sextas-feiras poderão ser ajudados por Minha Consciência 
Sacerdotal e Pastoral.

Sob o Amor de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por adorarem Meu Sacratíssimo Coração de Amor.

Cristo Jesus

Alegra-Me ver que Meus seguidores se esforçam por estar uni-
dos e reunidos em Meu Nome.

Para aqueles que nestes tempos estão perdendo a fé e a confian-
ça em Meu Plano de Resgate, digo-lhes: que cada um tome sua 
própria cruz e Me siga pelo caminho que silenciosamente estou 
traçando para as almas.

1.  Refere-se às Comunidades-Luz, espaços dedicados à vivência grupal e fraterna, 
buscando expressar, em suas diversas atividades, a espiritualidade e o amor.

2
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Agora alguns dos Meus seguidores se encontram quase no topo 
do seu calvário, preparados para transcender a última etapa 
da batalha que os oprime, que os cansa e que lhes tira a força 
necessária, tentando fazê-los desistir de Me seguir até o final.

O caminho da Glória ainda não será para muitos, mas Mi-
nha Misericórdia é tão bondosa que Eu poderei fazer avançar 
os que estão muitos passos atrás. Venho hoje até vocês para 
lhes dar Meu alento, Minha aspiração, Meu consolo. Não há 
nada mais importante, Meus queridos, que seguir adiante 
sem olhar para trás, deixando de lado os erros, as irritações e 
as incompreensões.

Permitam, uma vez mais, que Meus Raios Universais os trans-
formem e os purifiquem para que, resplandecendo como uma 
nova pérola, possa entregá-los cristalinos e puros nas Mãos de 
Meu Pai. Não há mais nada que fazer, mais nada que olhar 
para trás. Conheço-os tanto que Eu sei do que necessitam a 
cada segundo de suas vidas.

Não é momento de se permitirem baixar os braços nem descan-
sar, como se fossem tempos normais, porque a batalha ainda 
não começou. Sejam transparentes como a água e cristalinos 
como a chuva, para que nada que venha deste mundo os possa 
macular. Tentem estar unidos ao Meu Propósito, deixem para 
trás as ideias que os engrandecem. É momento de estarem va-
zios como odre novo para que Meu Sangue novo e que trans-
figura possa consagrá-los como servos de Minha Mensagem.

Queridos, é hora de sustentar com fervor a tocha da fé e da 
luz. Não permitam que o inimigo desperte astutas discórdias 
entre seus corações, e estejam atentos aos únicos e últimos  
sinais que Meu Coração pronunciará em breve. Acima de tudo, 
Meu Espírito Paternal os sustenta em tempos muito difíceis e 
em situações irreversíveis.
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Quem estiver disposto a Me seguir que Me siga e se renove 
Comigo, dia a dia, na fé infinita do coração. Estou ao seu lado 
sem descanso, espero ardentemente os novos apóstolos.

Sob a Glória de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem e meditarem sobre Minhas Palavras 
no coração.

Cristo Jesus, o Redentor

Venho todos os dias a este mundo para liberá-los do pecado e 
da perdição, para levá-los pelo caminho da fé. Venho ao mun-
do, todos os dias, para lhes entregar Minha Absoluta e Imensa 
Paz, que deve ser vivida como a única esperança que os forta-
lecerá e os salvará.

Queridos, com Olhos de bondade e misericórdia, venho, neste 
dia, para lhes anunciar Meu Caminho, Minha Verdade e Mi-
nha Vida, que deverão buscar acima de tudo, deixando para 
trás seus erros e suas provas.

Meu Coração vem para redimir corações e almas, vidas e ex-
periências de quantos passaram por esta escola de amor e de 
perdão. Venho ao mundo não como um juiz, mas como o Rei 
de seus corações, que espera encontrá-los felizes ainda que 
no erro, amando inclusive o equívoco e caminhando até nos 
caminhos que lhes parecerão incertos.

Eu Sou a Luz para o mundo, Sou o Espírito Divino que ilumi-
na seus espaços mais profundos para redimi-los e consagrá-los 
todos os dias. Conheço o talento de cada um de Meus filhos; 
conheço o que cada um pode Me dar, apesar da falta de reco-
nhecimento que lhes apresenta a vida.
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Quero formar em vocês renovados e amorosos corações que 
simplesmente aprendam a viver em Minha Misericórdia. Estou 
com vocês todos os dias, porque suas almas precisam alimentar 
as essências com a Luz de Meu Amor Redentor. Quando co-
meçarem a viver em Meu Amor Redentor, suas almas saciarão 
a sede que têm de estar mais tempo em Minha Paz, em Meu 
Amor Salvador.

Como Pastor guio seus passos, inclusive os daqueles que ain-
da não puderam transcender a si mesmos por algum motivo. 
Quero vê-los sorrindo para a vida, a fim de aliviar o sofrimento 
no mundo. Quero vê-los despertos ao Espírito para despertar, 
assim, muitas almas adormecidas. Quero vê-los amando para 
que assim reconheçam Meu Apostolado.

Sob o Amor Único de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Filhos de Meu Pai Eterno,

O Universo está em suas mãos; só lhes bastará observar quantas 
Graças Divinas vocês receberam ao longo dos últimos tempos.

Hoje lhes digo que não entristeçam seus corações com o que 
ainda resiste a mudar e que, venerando o Pai que está nos Céus, 
abram os olhos e contemplem a infinitude do Universo Maior. 
Para lá deverão se encaminhar sem demora, porque muitos 
olham para baixo, olham para o mundo, para si mesmos e se 
esquecem de que a verdade do Todo se encontra através de Meu 
Coração de Paz.

Sei de seus sentimentos, sei de seus pensamentos. O Pastor co-
nhece bem Suas ovelhas e sabe do que cada uma delas necessita. 
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Para que a ovelha cresça forte e sábia, ela deve confiar primeiro 
em seu Pastor, porque o Pastor a guiará e a livrará das embos-
cadas do lobo feroz, que só quer atormentá-la no caminho.

Em cada prova, contem com a Minha Confissão, contem com 
Meu Alívio, com Minha Liberação total de qualquer sentimento 
e amargura. Basta apenas que Me digam sim, e ali Eu estarei 
para mostrar-lhes o caminho de saída.

Deverão recordar hoje a regra do amor, porque sem amor a 
Deus não haverá transformação. A alma que se consagra deve 
contemplar com amor o que faz, sem vanglória. Deve buscar o 
caminho da humildade para poder reconhecer que, sem Meu 
Pai, nada poderá ser. Meu Senhor lhes dá tudo, até as coisas 
mais insignificantes. Tudo vem da Fonte do Bem e da Verdade.

Por isso busquem estar o maior tempo possível unidos a essa 
Fonte, mesmo quando seus seres manifestarem sentimentos 
e reações opostas. Como bons vigilantes de Meu Chamado, 
socorram todas as necessidades das almas, porque, por trás de 
tudo, estará Meu Espírito presente. Cada sinal lhes fala um 
pouco mais todos os dias.

Sob a Graça do Espírito de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por contemplarem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus

Irmãos e servos de Meu Pai,

Hoje estou aqui, no Céu de Deus, para irradiar-lhes Meu Amor 
e Minha Graça, Minha Misericórdia e Meu Perdão.

Necessito de vocês o vazio interior, o desprendimento de ideias 
e projetos, para que Meu Coração de Amor possa ser o verda-
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deiro projeto em suas vidas. Isso significa Me seguir, caminhar 
como ovelha, como servo ou companheiro, ao Meu lado, para 
que Eu possa compartilhar com vocês as expressões de Meu 
Amor Redentor.

Dia a dia estou com vocês, encorajando-os no silêncio, por-
que, como Irmão Maior, quero que vivam na Vontade de Meu 
Senhor. Encontro em vocês muitas expectativas, aspirações 
e anseios, que vocês deverão consagrar à Vontade de Deus.  
Assim conhecerão o vasto Universo do Criador, porque, vazios, 
poderão ser preenchidos do Espírito de Deus.

Se o amor está em vocês, poderão amar a Vontade de Deus e, 
assim, receberão Sua Sabedoria para resolver as necessidades 
diárias, porque em tudo está Meu Pai, até nas menores coisas. 
Se vocês abrirem a porta interior, Ele Se mostrará para que co-
nheçam Suas diferentes Faces de Amor e Compaixão. Infinito 
é o seu Pai, tão infinito que lhes entregou Seu Filho, para que 
O pudessem reconhecer em Cristo Jesus.

Sob a Misericórdia do Pai Universal, sejam misericordiosos.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Aquietem-se em Meu Coração, porque dentro de Minha Alma 
acharão o alívio e o verdadeiro consolo que ninguém lhes po-
derá dar. Como Eu provenho da Fonte do Amor, verto esse 
Amor sobre as almas e sobre seus erros. Nestes tempos, que-
ridos Meus, quem se enfraquece por não confiar em Minha 
Misericórdia muito deverá aprender.

Minha Constância é para sustentá-los em todos os momentos 
da vida, mesmo naqueles momentos em que vocês, por si sós, 
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como pessoas, não podem superar. Quando Eu lhes falo da 
Fonte dos Milagres, Eu lhes falo sobre o momento de Graça 
que poderão viver Comigo.

Que hoje seus corações não se fechem pelas provas nem pelas 
indiferenças que existem entre as almas. Deverão se lembrar de 
que, enquanto estiverem na Terra, haverá muito o que perdoar 
e purificar. Para entrar no Reino dos Céus, vocês deverão con-
sagrar-se como o pequeno coração de uma criança, no qual não 
há tristeza, falta de amor nem rivalidades entre as consciências.

Poderão ver como é o coração de uma criança: puro, transpa-
rente, cristalino, simples, alegre e livre. Isso é o que, às vezes, 
vocês perdem em seus corações pela interferência de suas ideias, 
compreensões e aspirações. Por isso o mundo está como está; 
é um mundo a ser novamente redimido e liberto de todas as 
indiferenças que não permitem que se manifeste o Amor de 
Deus entre as almas.

Tentem ter nestes momentos um coração de criança e, a partir 
daí, percebam como estão seus sentimentos mais profundos, 
sobretudo aqueles que estão guardados na consciência.

Encontro-Me hoje com o deserto que muitos de Meus filhos 
estão cruzando. Eu Sou o Manancial que os saciará por com-
pleto e que lhes dará a Vida, para que através de Mim possam 
se renovar.

Agora deverão aprender a viver Minha Mensagem, para que 
Minhas Palavras não se tornem uma teoria, mas um caminho 
de transformação para seus corações.

Sob o Amor de Deus, sejam humildes e irmãos.

Grato por guardarem e viverem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus
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Filhos,

Se houver amor entre irmãos, estarão livres de realizar falsos 
juízos. Se houver amor entre irmãos, não importará quem erre, 
o que importará será que o outro irmão ame independente-
mente do erro.

Isto é o que têm que aprender Meus discípulos, a se amarem, 
acima de tudo, para que conheçam o respeito mútuo entre os 
seres. Se não houver harmonia, não poderá existir paz e se faltar 
paz, faltarão amor e unidade.

Tudo tem seu ciclo, até mesmo as grandes provas, porém, é 
nelas que se fazem evidentes as grandes fraquezas. Quem tem 
mais consciência deverá recordar-se de que Deus não se rela-
ciona com os erros humanos mas, sim, com a compaixão, que 
é a ação de atuar e perdoar por meio da paz.

Cuidado ao dizerem aquilo que não se sabe bem ou não se 
entende, porque será como alimentar o lobo. Enquanto vocês 
estiverem neste mundo, todos aprenderão. Minha segunda 
Vinda é para retirar a coroa da ilusão que muitos levam sobre 
si mesmos, sobretudo aqueles que negam Meu Coração.

Trago-lhes Minha Paz Celestial para que possam se curar e se 
amar entre vocês. Não se esqueçam do poder do amor, porque 
o amor de uma alma aceita os erros de seus semelhantes e ajuda 
a consolar o desespero do próximo. Assim vocês poderão saber 
que a cristificação tem um longo caminho a percorrer. Estão 
apenas no início de Meu Caminho Crístico.

Sob a Misericórdia de Deus, sejam amorosos e pacientes.

Grato por escutarem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus, seu Salvador
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Não temam mais. Venho ao mundo para despertar em vocês 
Minha Graça Eterna. Venho ao mundo novamente para fe-
char as portas do mal. Venho primeiramente aos seus cora-
ções para que eles sejam liberados de qualquer perturbação, dor 
ou fadiga.

Meu Amor Redentor os transfigura, depois os consagra e mais 
tarde os eleva, perdoa e redime.

Meus queridos seguidores, enquanto vocês vislumbram o poder 
sublime de Meu Oceano de Misericórdia, muitas almas das 
quais tenho sede se perdem nos desejos e nas gratificações do 
mundo. A verdadeira promessa para suas vidas é a redenção 
e a santificação de suas almas, seus corações e suas essências.

Não há outro caminho senão passar ardentemente por Meu 
Fogo que transmuta, Fogo Divino que os purifica e os libera, 
que os torna sublimes como consciências que trabalham na 
Terra pelos amados Planos de Deus.

Hoje, pela primeira vez, Minha Voz se estende e se difunde por 
intermédio de três de Meus filhos, para que possam sentir com 
o coração como são o Poder Misericordioso e o Amor de Meu 
Pai. Abrindo uma vez mais as portas dos Céus, Meu Coração 
hoje os entrega, como Eu disse, nos Braços do Criador.

Animem-se, Meus companheiros, a seguir o rumo e o caminho 
que deixam Minhas Pegadas para o seu retorno. Vejam nestes 
tempos a Graça Especial que os espera porque, em todas as 
circunstâncias, Eu os amo, os conheço bem e entendo o mundo 
interno de todos.

Permitam que o Amor de Meu Coração, que se manifesta em 
alguns de Meus filhos, possa curá-los e fortalecê-los, animan-
do-os a seguir adiante sem temor algum. Recordem que o sa-
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grado tabernáculo de adoração é o poder de Meu Sacratíssimo 
Coração, Coração que os alivia, Luz que os conduz e os renova 
todos os dias.

Sob a Graça de Deus, sejam misericordiosos.

Grato por Me receberem hoje em seus espíritos.

Cristo Jesus, seu Redentor

Que Minha Paz seja em vocês.

Minhas Palavras são inconfundíveis, porque cada vez que Meu 
Coração lhes fala sem pressa e sem descanso, verto Meu Amor 
Misericordioso sobre vocês, como almas do Criador. Quem Me 
entrega tudo dá tudo a Mim e se esvazia de si para caminhar 
sem peso algum, e livre do passado encontra a luz no futuro.

Hoje abro uma vez mais a porta de seus corações para que eles 
sintam que Meu Coração busca redimi-los e transformá-los em 
verdadeiros servidores. Às vezes Minhas Palavras ecoam pouco 
porque Me escutam todos os dias. Minha Voz quer despertar 
em vocês Minha Consciência; por isso estou com vocês todos 
os dias e não Me canso, porque vejo a necessidade maior para 
suas vidas.

Se ao menos Me escutassem no silêncio, suas vidas alcançariam 
a harmonia e a ordem que tanto buscam. Estou aqui como seu 
amado Salvador e Redentor, esperando que, pela sua consa-
gração, avancem outros passos mais para que um maior núme-
ro de almas receba o impulso do despertar ao Meu Coração 
de Amor.

Se vocês, como almas, caminham e mantêm o propósito co-
mum, o mundo poderá ser outro e de seus seres internos se 
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refletirá a luz da vida, da paz e do amor. Em tudo e por tudo 
se deve ter amor, inclusive nos momentos de grandes e caóticos 
erros e também com aqueles que cometem tais erros, almas 
menos preparadas na consciência.

Se vocês amam, o amor os curará. Se vocês amam, o amor os 
fará compreender. Se vocês amam, poderão sair de si mesmos, 
porque o amor sempre lhes mostrará a saída e a resposta que 
ansiosamente buscam. Nutram-se do amor e comprovem o po-
der de sua existência. Transformem seu mundo interior por 
inteiro para Mim.

Eu os ajudarei. Estou aqui aguardando o importante sim 
de vocês.

Sob o Amor de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus, seu Senhor

Queridos Meus,

Recordem-se que todos os dias podem vir a Mim e deixar seus 
seres repousarem em Meus Braços de salvação.

Hoje Eu os convido, como disse Minha Mãe, à constância, ao 
que virá e a viver na santa esperança do coração. Com suas boas 
obras de paz e de amor, também vocês, Meus companheiros, 
transmitirão Minhas Boas Novas a todos.

Com esta finalidade, estou formando os guerreiros da Divina 
Misericórdia, para que, tanto na oração quanto na humildade 
que vocês deverão alcançar todos os dias, possam ser prova 
e exemplo vivo de Minha Mensagem Redentora, feita carne 
em vocês.

10
fevereiro

por_mm_1ed_book_v3.indb   76 10/02/2017   07:08:57



7777

Fevereiro de 2013

Hoje já posso chegar ao profundo de seus corações, mas Mi-
nha Alma ainda tem sede daqueles que nem sequer olham ao 
mais alto do Céu, ao Universo.

Meus queridos, aceitem viver as lições do amor e do perdão, 
porque, por meio destas duas lições aprenderão a amar e a redi-
mir o coração. Espero em oração por vocês, assim como espera 
Minha Mãe do Universo, em todos os momentos do dia. Per-
mitam apenas que Meu Amor possa se irradiar em seus rostos, 
em seus exemplos e em suas ações cotidianas da vida. Quero e 
posso estar presente por mais tempo em seu templo interior, 
apenas quando vocês se dispuserem a Me dizer: “Vem, Mestre, 
és absolutamente em mim e eu em Ti”; assim Me abrirão a por-
ta de suas casas, de suas famílias e de seus seres mais queridos.

Se Eu redimo suas vidas com a Fonte de Vida, em consequência 
também serão redimidos seus irmãos mais próximos. Antes 
que tudo aconteça, quero mostrar-lhes o amor da Minha Mi-
sericórdia e a fé do Meu Espírito Divinizado pelo Supremo Pai.

Quero tê-los por perto; por isso Eu os espero no silêncio, na 
contemplação da Criação e da Vida. Como Sou parte de Deus, 
Eu estou em toda parte. Quando se unirem a Mim, Eu os 
ajudarei, porque Meu Amor por vocês é ainda desconhecido 
para muitos.

Confiem em Meu Espírito, porque ao final de tudo Eu os res-
suscitarei da morte e os levarei à Terra Prometida: a Terra e o 
Paraíso abençoados pelo Deus Criador.

Sob o Espírito Santo de Deus, sejam sempre misericordiosos.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus, seu Pastor
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Filhos,

Por vocês, dei Minha Vida e hoje venho de novo ao mundo 
para dar Meu Espírito por todos, porque quero que conheçam 
Meu Amor Insondável, Forte e Poderoso, Amor que os redime 
e os perdoa, que os purifica e os libera todos os dias. Venham 
hoje à Fonte de Meu Amor Insondável, porque assim reco-
nhecerão que Minha Luz também ilumina os grandes abismos  
do mundo.

Venho verter sobre os seus corações este Amor Insondável e 
Majestoso, Amor que verti no caminho até a Cruz, Amor Re-
dentor que irradiei para aqueles que o mereciam e para os que 
não o mereciam. Assim como o Amor de Meu Coração abre as 
portas dos abismos mais profundos, também posso ver a força 
e a intensidade do amor de vocês por Mim.

Queridos, chego a vocês para fortalecê-los e animá-los a cami-
nhar sob o poder da fé do coração. O amor e a fé os sustentarão 
diante de qualquer circunstância, e em todos os momentos 
saberão como agir. Por isso mantenham seus seres na Fonte, no 
Manancial desse Amor, porque, abandonando-se por inteiro ao 
Meu Coração, se apagarão de suas memórias as vezes em que 
não se sentiram amados.

Meu Amor os converte pouco a pouco, molda-os como a um 
novo odre, para que os instrumentos estejam a serviço de Meu 
Pai Criador. Companheiros, que o amor seja sua importan-
te missão, porque no amor se curarão e pelo amor redimirão 
muitas causas que ainda não estão resolvidas em seus corações.

Quando confiarem no poder de Meu Amor, poderão dar o 
passo que tanto esperam, o passo definitivo à consagração do 
espírito e do mundo interior. Sejam parte viva desse Amor de 
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Deus. Sejam reflexos e centelhas dessa Fonte Inesgotável de 
Graças. Sejam pacíficos para que possam se aproximar desse 
Amor Infinito.

Sob o Amor de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por sentirem Minhas Palavras de amor e de consolo 
no coração.

Cristo Jesus

Meus queridos,

Minha Luz chega ao mundo e principalmente às almas para 
libertá-las do caminho do pecado e da perda da fé no coração. 
Por isso, todos os dias, espero que os soldados de Minha Mi-
sericórdia possam viver Minha Mensagem e transmiti-la como 
um sublime bálsamo de vida para todos os corações.

Queridos companheiros, ainda deverão sustentar por um tem-
po a mais a bandeira do sacrifício e da paz, da fé e do amor. 
Vivam o Evangelho nos dias que virão, porque em Minhas 
Parábolas vocês encontrarão o caminho para a transcendên-
cia da vida material, o ímpeto do espírito interno. Eu os levo 
a todos em Meu Coração Misericordioso, Eu os absolvo do 
passado e lhes abro, no Meu Retorno, a porta para o Reino de 
Meu Senhor.

Queridos, unam suas vidas à Minha Vida; unam seus sen-
timentos ao Meu Divino Sentimento Redentor; unam suas 
almas à Minha Alma, unam seus corações ao Meu Sagrado 
Coração. Não haverá vazio ou desolação que lhes desperte de-
sespero ou desassossego, porque em Minha Fonte Misericor-
diosa vocês poderão curar todas as feridas.

12
fevereiro

por_mm_1ed_book_v3.indb   79 10/02/2017   07:08:58



80

Mensagens de Misericórdia

80

Espero que vocês entendam o Meu novo preceito de amor, que 
é a compaixão e a paz que Eu dou a todos. Animem-se a seguir 
pelo caminho da cruz, carreguem tudo o que Eu lhes confiei; 
confiem em que tudo os transformará e os livrará do passado, 
para que a cura de Meu Espírito cure seus corações.

Sou o Caminho que se lhes revela todos os dias por meio de 
cada semelhante. Sou o Bondoso Coração que os aliviará 
quando tão somente Me disserem sim. Quero profundamen-
te a suas almas, porque as conheço antes de vocês nascerem. 
Como venho da Fonte do Amor, a essa Fonte Eterna os  quero 
levar. Aceitem Meus Braços para viverem na paciência de Mi-
nha Lei.

Sob o Bem do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Meu Coração Sagrado se regozija quando as ovelhas retornam 
ao Meu rebanho.

Meu Coração se engrandece com paz e júbilo quando irmãos 
do mesmo caminho se reconhecem por amor a Deus.

Meu Coração Sagrado se alegra por ver que retornam a Mim 
aqueles aos quais Eu pertenci.

Cada alma tem seu caminho desenhado pela Vontade de Deus. 
Por isso, com coragem, deve-se segurar a tocha do fogo que 
transmuta e que Meu Coração lhes está entregando. Meus Pés 
marcam o novo caminho para os que retornarão a tempo.

Diante de qualquer prova, não se permitam cair no abismo e, 
pela oração, iluminem seus passos rumo ao Bem e à Luz.
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Estou entre vocês para lhes deixar Meu Legado, que deve ser 
considerado por todos os grupos que oram Comigo. Este 
Legado fala da trajetória sublime que Meu Coração Cristi-
ficado viveu na Terra. Sigam os sinais e os símbolos que lhes 
vou revelando.

Como poderão vocês viver a Vida Eterna senão por meio da Fé 
do Meu Coração? Espero em silêncio aquelas almas que cami-
nharão, em menos de seis meses, até Meu rebanho. O sinal que 
lhes deu Minha Mãe mostra o tempo da grande purificação, 
das mudanças na consciência, e nesse período pode-se mudar 
a vida cotidiana.

Levem em seus corações o sinal visível de Minha Cruz Reden-
tora. Estou com vocês no interior do coração.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Em Meu Reino, Reino que não é deste mundo, mas sim do 
Universo, não existem tristezas nem sofrimentos, mas alegria, 
paz e eternidade. Isso lhes prometo e Eu cumprirei Minha 
Promessa aos rebanhos, após Minha visível segunda Vinda 
ao mundo.

Enquanto estiverem aprendendo e crescendo no mundo me-
diante as provas e as confirmações, afirmem suas vidas em Meu 
Coração, sentindo-o, amando-o, adorando-o, reverenciando-o 
como o Sacratíssimo Coração de Redenção.

Agora, diante das mudanças nas consciências de todo o mun-
do, o inimigo usa sua astúcia para tentar Meus rebanhos com 
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outro alimento. Diante deste ciclo, algumas ovelhas maduras 
assumirão o cuidado e a proteção dos demais rebanhos. Tais 
ovelhas, por sua humildade e entrega, serão preenchidas pelos 
Dons do Santo Espírito, que lhes darão a visão para discernir, 
a sabedoria para compreender, o entendimento para ter inteli-
gência e a paz para estar todo o tempo no Amor de Deus e em 
Meu Sagrado Coração.

A batalha decisiva ainda não começou e à humanidade cor-
responderá prestar contas perante o Universo de tudo o que 
fez. Porém, quem estiver no amor e se esforçar por estar vivo 
no Amor do Filho Primogênito terá a força suficiente para 
sustentar o leme do barco que levará os rebanhos por um novo 
caminho de consagração rumo à Terra Prometida.

Que ninguém perca a coragem de Me seguir, ainda mais 
neste Novo Tempo que já começou. Unam seus corações ao 
Meu para que possamos ser Unos em Meu Pai, sem separação 
nem diferenças.

Reunidos finalmente à mesa da Nova Ceia, os apóstolos do 
Novo Tempo congregarão Meus seguidores no amor e pelo 
amor. Assim formarão os que, em Minha Instrução, levarão 
a palavra de Vida, a palavra de Cura, a palavra de Redenção: 
palavra que redimirá a Terra pelos simples e sábios exemplos 
dos apóstolos que viverão em Mim firmemente.

Com eles estarei e, por intermédio deles, Meu Sacerdócio Pas-
toral será reconhecido antes de Meu Retorno ao mundo.

Sob o Amor e a Graça do Pai, sejam bem-aventurados de 
coração.

Grato por meditarem sobre Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus
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Bem-aventurados os pequenos de coração, porque eles alcan-
çarão Misericórdia.

Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão 
a Terra Prometida.

Bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus.

Bem-aventurados os livres de coração e os puros de sentimento, 
porque eles encontrarão a Paz.

Bem-aventurados os missionários e os fiéis servidores, porque 
eles serão chamados Novo Rebanho de Deus.

Bem-aventurados os cristalinos de pensamento e os simples, 
porque eles verão a Chama Poderosa de Meu Coração.

Bem-aventurados os sinceros, os verdadeiros e os mansos, por-
que eles acharão a Verdade Suprema de Deus.

Bem-aventurados os amorosos, os caridosos e os bondosos, 
porque eles verão o Paraíso Universal.

Bem-aventurados os que dia a dia se consagram a Mim, porque 
eles serão chamados Servidores de Cristo.

Bem-aventurados os humildes e os silenciosos, porque eles re-
ceberão Meu Conhecimento Pastoral.

Bem-aventurados os que lutam pela Santa e Divina Justi-
ça do Universo, porque eles serão chamados Mediadores de 
Meu Coração.

Bem-aventurados os abertos de coração e os vazios de si, porque 
eles receberão o Espírito Santo.

Bem-aventurados os santos em vida e os que se doam constan-
temente por amor a Deus, porque eles serão chamados Livres 
de Espírito e Consagrados.
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Bem-aventurados os que amam seus irmãos como são, sem jul-
gamentos nem críticas, porque eles acharão a Sabedoria.

Bem-aventurados os que amam com a essência do coração, por-
que eles serão os Novos Cristos do Novo Tempo, os apóstolos 
da Divina Misericórdia.

Bem-aventurados os que creem em Meu Retorno e os que estão 
dispostos a receber Minha Mensagem todos os dias que virão, 
porque eles serão chamados Filhos do Primogênito, Servos do 
Cristo Redentor.

Bem-aventurados os que vivem na Lei da Hierarquia, porque 
eles poderão reconhecer o Instrutor do Amor.

Bem-aventurados os livres de si mesmos, porque eles serão 
preenchidos pelo Amor Misericordioso de Deus.

Com Minhas novas Bem-Aventuranças, preparem em cons-
ciência seus corações, para que nesses mandamentos de vida 
possam reconhecer a instrução de Meu Sábio Coração de 
Amor, porque se viverem Minhas Bem-Aventuranças recebe-
rão a tábua de Minha Salvação, seus corações serão redimidos 
e serão chamados Discípulos do Salvador.

Sejam bem-aventurados para que alcancem a Graça de viver no 
Paraíso Eterno de Meu Pai.

Sob a Graça de Deus, sejam bem-aventurados todos os dias de 
suas vidas.

No amor ao Único Deus Criador,

Cristo Jesus
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A Essência da Humildade

O vazio de si se alcança com o esquecimento de tudo o que 
controla a vida material. Isso significa um passo importante 
para encontrar o caminho da humildade.

O encontro com aspectos da vida pode reafirmar a condição 
humana, que pode ser liberada pelo amor e pela essência da hu-
mildade. Para viver nesta essência, que parece inalcançável para 
muitos, a humildade pode se manifestar na vida daqueles que 
se interessarem pela Vida Universal. Sabemos que o Universo 
é humilde e vasto, assim como infinito e sábio. Ali também se 
encontra a essência da humildade.

Quem busca o caminho da humildade recebe um sinal: o 
despojamento de si, primeiro passo para o esquecimento dos 
agravos e das desilusões geradas pela vida material. A humil-
dade, como essência irmã, vocês a encontrarão manifestada 
em outros atributos que permitem o despertar da Consciência 
Crística2 nas criaturas.

A humildade está presente na essência do serviço, na essên-
cia do bem comum e fraterno, assim como na essência da 
verdade e da sabedoria. Cada alma poderá ter afinidade com 
algumas das vertentes da humildade, o que despertará um 
trabalho mais consciente de entrega e de solidariedade para 
com os semelhantes.

A essência da humildade é um dos grandes escudos crísticos 
que protege as almas do abismo do descontrole e da ambição 
por bens espirituais e materiais. Para se encontrar o caminho 
da humildade, deve-se ter percorrido a senda da pacificação.

2.  Despertar da Consciência Crística: elevado grau de amor universal a ser alcan-
çado e expresso pela humanidade em um próximo ciclo do planeta.
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Um ser humilde deve ser um pacificador crístico e ativo, por-
que esse estado interior permitirá que a humildade tenha boas 
bases onde se apoiar para trabalhar dentro do espírito de cada 
criatura. A essência da humildade é um dos dons mais rejei-
tados pela personalidade das criaturas. A essência da Vida 
 Crística de humildade e paz afirma a existência dos Dons 
Espirituais do Pai, que permitem a consagração dos seres ao 
Plano de Deus.

Sem humildade é como navegar em um barco sem remo. A 
humildade, como essência, é tudo, mais ainda nestes tempos, 
quando os rebanhos deverão estar mais vigilantes consigo 
 mesmos, para suportar as correntes misericordiosas de trans-
formação que chegarão em auxílio da humanidade.

Queridos Meus, ainda são muitos os passos que devem dar para 
divinizar a matéria, mas tudo começa por querer e por aspirar 
a alcançá-lo. Que a humildade seja uma regra para os que se 
consagraram, porque, na humildade, ajudarão os que ignoram 
Meu Nome Salvador.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Assim como o bater do Meu Coração é o pulsar do Meu Amor 
por vocês: infinito, constante, ininterrupto, compassivo, prodi-
gioso e redentor. Assim quero ensinar-lhes a viver Meu Amor 
em vocês, um Amor que cura, um Amor que redime, um Amor 
que aceita Minha Misericórdia para alcançar a redenção.

Quem ama seus amigos dará tudo pelo Todo, dará a vida pelo 
Propósito de Meu Pai. Espero que, como rebanho, cresçam 
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e amadureçam no amor e na verdade, porque Meu Coração 
Sagrado, ao longo dos séculos, já viu o mundo sofrer muito e o 
segue vendo sofrer intensamente. Se não vivem no Meu Amor 
e Meu Amor não vive entre vocês, será como construir templos 
de areia, que logo cairão ao primeiro embate dos tempos.

Se vocês se esforçam todos os dias em buscar Meu Amor Com-
passivo, acharão o caminho mais rápido para transcender suas 
vidas, porque entre o discípulo e o mestre deve reinar um fra-
terno amor que dissolva a astúcia do inimigo. Se vivem em 
Meu Amor Misericordioso, seus corações receberão a clareza 
e a sabedoria de que necessitam todos os dias. Recordem-se 
também que Meu Amor está presente tanto nas dificuldades 
quanto nas alegrias.

Queridos, como vocês alcançarão a cristificação, senão através 
das provas que confirmem a amplitude de seu amor interior? 
Por isso os caminhos da transformação e da consagração são 
para os valentes que se animarem a segui-los por um Amor 
Maior. Meu Caminho marca uma nova senda de possibilida-
des e de mudanças profundas, porque em Meu Amor Sábio e 
Prodigioso se apagarão as feridas, as separações e os dissabores. 
Meu Amor pode estar presente nos corações dos seres que se 
amam, que amam a tarefa que Deus lhes confiou por amor.

Agora Meu Fogo Purificador está removendo as últimas par-
tículas que danificaram os bons odres que estavam cheios de 
outros elementos. Meu Fogo libera, mas ao mesmo tempo sus-
tenta e perdoa tudo o que deve ser entregue ao Universo para 
que seja convertido por Mim.

Eu estou presente até nos momentos mais amargos da vi-
da, porque aos que seguem Meu Caminho dou de beber 
do vinagre que Me deram na Cruz, para que, vendo-se a si 

por_mm_1ed_book_v3.indb   87 10/02/2017   07:08:58



88

Mensagens de Misericórdia

88

mesmos por completo, saibam o que não deverá mais habitar 
em suas moradas.

Minha Paixão os redimiu e Minha Misericórdia os cura e os 
libera do passado. É hora de vocês se lançarem confiantes ao 
Amor Misericordioso de Meu Oceano Celestial.

Sob o Amor de Deus, vivam Meus Mandamentos.

Grato por escutarem Minhas Palavras com o coração.

Paz a todos,

Cristo Jesus

Suas orações são as flores em Meu jardim de redenção. Seus 
gestos de amor são a sabedoria que permite o entendimento 
das coisas. Sua caridade e seu serviço são a porta do Céu, a que 
se abre para dar salvação a todos.

Hoje descansem em Meus Braços e confiem em que toda pu-
rificação os elevará rapidamente, como o voo das aves. O que 
se elevará será seu espírito, que receberá os Dons do Espírito 
Santo para se consagrar à Vontade de Meu Pai.

Reparto entre vocês Meus Dons e Minhas Graças, para que 
eles, com reverência, possam ser apresentados perante o Trono 
de Meu Pai. Não se esqueçam de carregar a cruz que o apren-
dizado da vida lhes deu, porque carregar a própria cruz e Me 
seguir significará o resgate de outras consciências, das cons-
ciências que se perdem pela falta de fé e de amor.

Até pouco tempo, estive entre vocês para lhes revelar os Mis-
térios do Meu Senhor. Agora vocês conheceram uma parte de 
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Meu Reino. Retornando sobre as nuvens, acendo com Minha 
Luz os corações que necessitam do fogo da redenção. Alguns 
discípulos estão preparados, porém falta ainda que deem o sim 
aqueles que se distanciaram.

Guardem o presente e a Graça de Minhas Palavras, porque 
chegará um dia em que elas não ressoarão mais e só serão es-
cutadas com o ouvido interno do coração. Vocês receberam 
tanto que, agora, cada alma deverá dar seu testemunho de vida 
nestes tempos definitivos. Voltando-se à Lei Maior de Meu Pai, 
confiem nela e se disponham a perder um pouco mais de si e 
entrar no Reino esperado do Paraíso.

Sob a Graça de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Paz Infinita a todos,

Cristo Jesus, seu Amado Instrutor

Caminho ao lado de vocês para guiar o percurso de seus passos.

Retiro o peso do pecado do coração de todos os que faltam dia 
a dia para com Meu Pai.

Alivio a essência das criaturas, alimento-as com a Palavra de 
Vida e lhes irradio Meu Amor, para que Me possam sentir.

Como não esperar por essas Graças Misericordiosas? As almas, 
dia a dia, esquecem tudo o que vertemos sobre suas consciên-
cias. Alguns escutam Minhas Palavras, outros as guardam no 
coração, mas quem as levará à prática espiritual da vida?

Como Mestre, aguardo seu encontro diário Comigo, porque 
espero revelar-lhes os mistérios guardados em Meu Coração e 
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nas estrelas do universo. Para isso deverão ter os olhos  abertos 
para que a sabedoria de Meu Espírito possa impregná-los e des-
pertá-los ao novo.

Reconheço que muitos amam a Hierarquia, mas quanto tempo 
mais demorarão em dar o salto de retorno à verdadeira origem 
interior, que é a pureza de seus corações?

Sob o Amor de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Se Me chamarem por Meu Nome, Meu Coração Misericor-
dioso estará presente entre vocês.

Se Me adorarem como Consciência Sacerdotal na Eucaristia, 
Meu Coração Redentor os redimirá e os livrará do pecado.

Se Me chamarem para que ingresse em sua casa, assim o farei, 
porque estarão abrindo a porta para que Meu Coração habite 
perpetuamente entre vocês.

Queridos, se estão em Meu Fogo Celestial e Universal, Mi-
nhas Chamas Sacratíssimas queimarão tudo aquilo que não 
faz parte do Bem e da Luz. Quando vocês purificam o corpo, 
o sentimento e o pensamento, Meus Prodígios os acompanham 
para aliviar a transição até a total transcendência de si.

Não retorno para lhes dar sofrimento. Isso Eu já vivi por vocês 
e sei o que é a dor ainda não liberada do coração dos homens. 
Meu Fogo que os purifica, ao mesmo tempo os consagra como 
almas dignas de viverem no Reino de Meu Pai.
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Minha Fonte é outro dos Dons Glorificados que Meu Pai Me 
concedeu para batizar, com Meu Amor, todos aqueles que se 
comprometeram Comigo para estes tempos finais.

Sou o Vigia, Sou o Guardião Primordial de todas as essências 
crísticas. Não temam, nestes tempos, pelo que possam estar 
vendo de si mesmos. Isso é o que hoje lhes entrego, Meus ami-
gos, a verdadeira face do que Minhas ovelhas são.

Por isso volto, volto entre nuvens, raios, estrelas, luzes e sóis 
para demonstrar ao mundo que o Filho do Homem é quem 
cumpre com os Supremos Pedidos do Criador. Levo entre 
Meus Braços seus corações e os contemplo como Minha 
úni ca aspiração, a de que vocês, na simplicidade, alcancem a 
Eternidade.

Meu Reino, o que foi anunciado, está próximo, mais do que 
todos os Meus rebanhos poderiam imaginar. Primeiro virá o 
Espírito Santo, que preparará na sabedoria os soldados, para 
que enfrentem a batalha entre o Céu e a Terra.

Tudo se curará, até a mínima partícula criada por Meu Pai. 
No final, tudo será redimido e consagrado, pelos séculos dos 
séculos, ao Meu Santo Senhor. Animem-se pela presença de 
Meu Coração. Vivam todos os dias em Minha Lei Redentora.

Sob a Graça de Meu Pai, sejam misericordiosos.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Frei Elías del Sagrado Corazón: Ao final da mensagem 
diária, o Mestre abriu Seus Braços e irradiou aos presentes 
uma intensa luz de amor e disse:
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Sei que ainda nem todos entendem os Mandamentos; por 
isso lhes digo que Minhas Bem-Aventuranças também são 
Mandamentos.

Nesse momento, o Mestre Jesus transmitiu a seguinte oração:

Oração para viver 
os Mandamentos do Senhor

Que as Leis sejam a vida manifestada 
entre o Céu e a Terra.

Que a Lei do Propósito Divino 
se impregne como Luz em nossas células.

Que as Leis Celestiais 
sejam expressadas pelas leis da Terra.

Que me consagre, todos os dias, à Lei Maior de Deus.

Que o Espírito Santo 
seja o caminho para viver os Sagrados Mandamentos.

Que através do Sacratíssimo Coração de Jesus 
nossas almas encontrem a vivência 

das Leis Divinas.

Que a humanidade seja redimida e perdoada 
pela Misericordiosa Lei.

Que no Pai Celestial 
vivamos para sempre 

a Lei Eterna de Sua Graça.

Amém.

Cristo Jesus, seu Eterno Senhor
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Filhos,

Observei a viagem de vocês a Salta, na Argentina. Na obediên-
cia maior, aprendem-se muitas regras da Hierarquia, porque, 
desde o primeiro momento em que escutam a voz do coração, 
abrem-se novas portas para a aprendizagem.

Vivi com vocês todas as provas; nas dificuldades que se apre-
sentaram, confirmei o amor de Meus amigos. Assim é como 
trato Meus verdadeiros amigos, como também tratei Teresa 
de Jesus. A persistência no caminho os aproxima de viver na 
Humildade de Nosso Senhor.

Levem Minha Paz, somente Minha Paz.

No amor aos servidores,

Cristo Jesus

Queridos Meus,

Estou presente em todos os caminhos da vida e, como condu-
tor de almas, encaminho todos aqueles que aspiram ao Reino 
Amado de Meu Pai. Compartilho Meu Amor com todos os 
rebanhos e preparo, no coração de Meus filhos, a morada inte-
rior que Me acolherá quando, em breve, retornar Meu Espírito.

Aceito todos os Meus filhos e amo especialmente aqueles que 
são indiferentes à Minha Lei de Redenção. Neles tentarei re-
dimir o passado e, pela Fonte de Minha Misericórdia, quero 
dar-lhes a vida e a salvação para retirá-los dos abismos e do 
pecado em que vivem.

Necessito que Meus discípulos da Misericórdia, todos os 
dias, entregues por inteiro ao Meu Sagrado Coração, amem 
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as  dificuldades, porque isso os fará mais humildes. Necessito 
que renunciem a si mesmos, porque isso os fará mais simples, 
e que aceitem as provas e os desafios, que os farão mais sábios 
e caridosos.

Em Minha escola existem muitos rebanhos, ainda que sejam 
poucas as ovelhas que se animam a Me seguir na fé e na entre-
ga. Em Meus Braços, Eu sempre os recolherei, darei Meu bon-
doso consolo, porque espero dos Meus a prontidão e o alívio 
que seus corações possam gerar através do bem e dos sábios 
exemplos de amor para com os semelhantes.

Como todos sabem, Minha Luz ingressa e se difunde naqueles 
corações que Me abrem a porta interior do templo do espírito, 
para que Minha Consciência Misericordiosa possa entrar e 
remodelar os espaços da consciência.

Sou o carpinteiro, filho e companheiro de São José, Coração 
Castíssimo. Sou o que molda com as mãos os novos odres, os 
que receberão a luz e a água da conversão. Colocarei Meus 
 novos odres sobre a mesa da Minha nova Ceia, que logo com-
partilharei com todos em Meu Retorno.

Os novos odres servirão como vertentes de água pura e cris-
talina para Meus outros rebanhos. Estes receberão, por meio 
de Meus instrumentos, a Água Redentora de Vida, Água que 
espiritualmente darei de beber àqueles que reconheçam em 
glória a Vinda do Filho de Deus.

Sob o Amor de Deus, sejam bem-aventurados de coração.

Grato por aguardarem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus
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Quero que Meu Coração seja o sol resplandecente em seus 
corações.

Quero saciar Minha sede de almas boas pela sua entrega ao 
Meu Coração.

Quero ser a estrela que os guia durante a noite.

Quero ser a vitória do amor redentor em suas vidas.

Todos os dias, aspiro a que Me guardem um lugar especial em 
suas vidas, para que o Pastor possa guiar Suas ovelhas.

Quero que alimentem seu espírito com bons sentimentos e 
boas ações.

Quero afastá-los das tentações que lhes oferece o mundo, mun-
do que promete ilusões aos Meus filhos e que os engana até 
distanciar seus corações de Meu Coração.

Por isso, assim como disse aos apóstolos: “Despertem e orem 
Comigo”, hoje digo o mesmo aos Meus novos discípulos. Quem 
ora vigia, mas quem vigia e ora com o coração se protegerá das 
artes e das miragens de que a astúcia do inimigo se utiliza.

Mas se vocês não só vigiam por si mesmos seus pensamentos 
e suas atitudes, mas também por aqueles que ainda não con-
seguem vigiar a si mesmos, estarão servindo no amor a todos 
os que, por falta de consciência, distraem-se e caem nas arma-
dilhas do inimigo.

Se vigiam, oram e servem, estarão despertando em seus seres 
os três aspectos de Meu Senhor, o que se chama de Santíssima 
Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.

Ao Pai, encontrarão na vigília permanente, que é a atenção 
a tudo aquilo que se move ao redor. Ao Filho, encontrarão 
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na oração, que é o estado de elevação do verbo e da palavra 
sagrada, representada na oração do coração. Ao Espírito San-
to, encontrarão no serviço ao próximo, pois o Santo Espírito 
de Deus se manifesta na palavra, pelo que há que expressar; 
no pensamento, pelo que se deve discernir e meditar; e, na 
ação, pelo que se deve realizar mediante o Dom da ciência e 
da inteligência.

Assim encontrarão a aproximação verdadeira à Santíssima 
Trindade, porque nas boas obras, nas calorosas e amorosas 
orações, assim como na vigilância do caminhar rumo ao Pro-
pósito Divino, Deus Pai se apresenta a todos os homens por 
intermédio dos corações de Seus amados filhos.

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por receberem a Santíssima Trindade no coração.

Cristo Jesus

Lembrem-se, Meus companheiros, de que todos os Meus reba-
nhos são irmãos e fraternos corações que respondem ao chama-
do à consagração ao Coração Santíssimo de Jesus.

Hoje abram seus corações, em humildade e júbilo, a cada uma 
das provas que Meu Coração lhes manifesta: provas de fé, pro-
vas de amor verdadeiro, provas de compaixão, serviço e entrega. 
Em cada prova encontrarão a alegria de aprender e de crescer 
de forma consciente.

Estou acompanhando seus processos internos e, como Coração 
Eterno de Deus, abro-lhes, com Minha Mensagem, a porta 
piedosa do Reino de Meu Pai, porque no amor deverão entrar 
na Fonte de Sua Compaixão. Os tempos merecem mudanças 
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e despojamentos da consciência, da mesma forma que Eu Me 
vi despojado antes de ser pregado na Cruz.

Quero que aprendam a viver a Lei do Silêncio, para poder al-
cançar a ação sublime da neutralidade e da paz. Em cada ato 
de que são partícipes, uma parte da consciência imatura se vê 
afetada. Por isso descubram que cada prova da vida será uma 
confirmação segura no caminho para o Senhor.

Sob o Amor de Deus, sejam humildes e bons todos os dias.

Grato por escutarem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus

Filhos e companheiros Meus,

Amo a coragem daqueles peregrinos que, com a fé no Alto e o 
coração entregue ao Senhor, cumprem o chamado celestial da 
Mãe Divina do Céu3.

Nesta primeira Aparição extraordinária, junto ao Imaculado 
Coração de Maria, quero dar-lhes Minha Bênção, em especial 
a todos os peregrinos de Minha Santa Mãe que, neste dia 25 
de fevereiro, em condições de esforço, oração e sacrifício, cor-
responderam ao Chamado de Nosso Pai.

Hoje lhes digo, Meus companheiros, que os Raios Misericor-
diosos que brotam do Sacratíssimo Coração de Jesus puderam 
tocar o coração e a essência de muitas almas que agonizavam 
nos infernos deste mundo.

Com isso, quero dizer que Cristo Misericordioso acolheu sua 
sincera oferta de oração e de subida à colina de Salta durante 

3.  Apresenta-Se, nessa ocasião, junto à Santíssima Virgem Maria.
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estes dois últimos dias, e o dia de hoje culminou com o cum-
primento divino da Tarefa Redentora de Cristo ante as almas 
em agonia e perdição.

Os Céus, filhos Meus, estarão tocando com amor seus cora-
ções e verterei Minhas Graças sobre aqueles que hoje, durante 
a peregrinação do coração, deram-Me um sim absoluto. Com-
partilho com suas almas Minha Gratidão e Minhas Graças 
Divinas, porque elas receberam, por esta tarefa, a absolvição 
das possíveis faltas que feriam o Coração Sacratíssimo de 
Cristo.

Por amor ao Único Pai, a Divina Misericórdia está neste mo-
mento vertendo-se vitoriosamente não somente sobre vocês, 
mas também sobre aqueles que, condenados ao Inferno e ao 
Purgatório, receberam a liberação e a tábua da salvação.

Por isso digo a todos: “Por seus frutos os reconhecereis e por 
eles sereis salvos, porque serão chamados Servos de Cristo”.

Sob a Glória do Pai, sejam abençoados por Meu Amor 
Restaurador.

Grato por responderem e por escutarem o Chamado Divino.

Cristo Jesus

Agrada-Me saber que muitos de Meus servos se esforçam to-
dos os dias para amar Meu Amor Redentor. Posso saber, no 
profundo de seus seres, qual é a dimensão de seu amor incon-
dicional por Mim. Esse amor, que amadurece e cresce atra-
vés das verdadeiras experiências de amor, Eu o distribuo nos 
corações que estão sem amor há muito tempo.

Agora, em um tempo de grandes mudanças, Meu Amor Re-
dentor deve ser vivido, conhecido e contemplado por sua união 
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Comigo na Eucaristia. Por meio da Sagrada Comunhão, Eu 
poderei endireitá-los e harmonizá-los na vida, no dia a dia, até 
em seus sentimentos e pensamentos.

Hoje venho lembrar-lhes de novo do compromisso de vocês 
com a Fonte Insondável de Paz e de Misericórdia. Hoje Minhas 
Mãos abençoam aqueles que trabalham nestes tempos para ter 
um coração puro e sábio, um coração entregue aos Meus Pre-
ceitos e Desígnios.

Quero ser o sinal, a marca visível e viva em suas pequenas al-
mas, para que aqueles com quem vocês cruzarão no caminho 
possam Me reconhecer através do amor de vocês por Mim, de 
sua sagrada devoção à Minha Tarefa Redentora.

Irmãos Meus, estou aqui em Espírito e em Consciência, abrin-
do as portas dos Céus para redimir, converter e liberar mui-
tos do inferno que vivem hoje. Não demorem mais a subir em 
Minha Barca do Novo Tempo: o Pastor e Pescador de homens 
tem desígnios preciosos preparados para aqueles que viverem 
o sacrifício, a adoração ao Meu Sagrado Coração e a oração 
do coração.

O Navegante do Universo dirigirá a nova Arca de Noé para 
que descubram nos corações humildes os dons que foram 
entregues aos que, uma vez, Me disseram sim sem restrições. 
Sinto o amor de cada um de Meus filhos, esse amor sincero e 
sem posses, que alivia a dor que sente Meu Coração por esta 
humanidade adormecida.

Vocês, Meus amigos despertos ao Novo Tempo, deverão levar 
em suas mãos a tocha de Meu Fogo Liberador; espero iluminar 
os espaços mais profundos da consciência dos que, faz tempo, 
estão na eterna escuridão.

Minha Luz vem iluminar o que está escuro.

por_mm_1ed_book_v3.indb   99 10/02/2017   07:08:58



100

Mensagens de Misericórdia

100

Meu Amor vem dar vida ao que está morto.

Minha Misericórdia vem ao mundo para reabilitá-lo diante 
de Deus.

Minha Fé vem levantar os que caíram.

Minha Redenção vem purificar os que estão cegos e surdos.

Minha Glória Eterna vem buscar Meus companheiros para 
irem logo ao Paraíso, à Terra Prometida por Meu Senhor.

Disse-lhes uma vez que não poderia levá-los Comigo até onde 
há um tempo fui; e agora, depois de tudo o que o mundo pas-
sou, venho chamá-los: Despertem, Meus soldados da Divina 
Misericórdia.

Sob o Amor de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por escutarem com atenção Minhas Palavras.

Cristo Jesus

Bem-aventurados os que vivem e proclamam Minha Fé, porque 
serão chamados Filhos Convertidos de Deus.

Filhos,

Venho nesta manhã para anunciar que a Estrela da Manhã, 
a Mãe do Universo, proclama a vinda gloriosa de Seu Filho 
Predileto.

Depois do resplendor da grande Estrela da Senhora, virá em 
Glória o Filho, resplandecente como o Sol, para verter a luz 
sobre as consciências em redenção.

Nesse momento seus corações deverão estar abertos ao Novo 
Tempo que a Estrela da Manhã anunciará. Regozijem-se em 
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Meu Coração Glorificado para que Meu Coração Santo possa 
ser um sinal visível diante da humanidade.

Hoje lhes deixo Minha Compaixão Misericordiosa porque, 
como humanidade, vocês necessitarão reconciliar-se com o Se-
nhor Altíssimo. O Pai ama todas as Suas criaturas, mas ainda 
muitos de Seus filhos não amam ao Deus Único.

Estou presente entre vocês para ser a ponte que os leva através 
de Meu Sagrado Coração ao Deus Pai, ao Seu Reino de Amor 
e de Unidade.

Queridos servos, nunca percam a aspiração de imitar Meu Ca-
minho e de se animarem a consagrar suas consciências ao Meu 
Divino e Sagrado Coração; se assim o fizessem, aliviariam as 
chagas que as ações do mundo Me abrem dia a dia. Como 
Redentor, dou-lhes Minha Amorosa Absolvição e Minha Paz 
a todos.

Sob a Graça Infinita de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato, filhos, por Me receberem amorosamente durante esta 
manhã.

Cristo Jesus, o Salvador

Minha Paz e Misericórdia chegam ao mundo para apoiá-lo 
nas novas mudanças que se aproximam para todas as consciên-
cias. Por isso serão tão importantes a humildade e o vazio de 
si diante das situações que se verão no mundo nestes tempos e 
que a humanidade não considerará uma grave ofensa a Deus. 
Aferrem-se às Escrituras e aos ensinamentos do Evangelho, 
para que menos almas se distanciem do único e verdadeiro 
Caminho do Pastor.
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Hoje Meu Coração se alegra pelos que, na fé, prosseguem tra-
balhando pela redenção e pela conversão do coração. Porém, 
Meu Coração se angustia pelas ações que os homens praticam 
dia a dia em nome do bem comum.

Atentos, orantes, para que a vigília seja o verdadeiro escudo que 
proteja seus lares e suas famílias. Meu Coração Misericordioso 
se abre a acolhê-los em Meu Templo Sacerdotal. Minha Luz se 
difunde através daqueles servos que dão tudo nestes tempos.

Estou chamando os rebanhos para que uma vez mais aliviem 
Meu Coração Flagelado, Coração que recebe as graves ofensas 
que ferem o Coração do Pai.

Convertam-se. Convertam-se. Convertam-se, porque ainda é 
tempo. Orem. Jejuem. Na Santa Comunhão, reparem todas as 
ações que transgridem a Lei do Altíssimo.

Se assim o fizerem, Meu Coração Misericordioso, uma vez 
mais, intercederá por todos os que negam a presença do Amor 
do Pai. Quanto mais oração, mais reparação. Quanto mais pe-
cado, mais Justiça Divina.

Rezem com o coração e ofertem ao Meu Sagrado Coração todo 
o amor que vocês guardam pelo Pai. Isso reparará as causas que 
O ofendem.

Sob a Graça de Deus, sejam misericordiosos.

Grato por repararem Meu Sagrado Coração.

Cristo Jesus
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Queridos Meus,

Adoro os que se arrependem de coração de tudo o que fizeram. 
Felizes deles, porque serão transparentes como a sinceridade 
que brota do coração.

Ânimo e coragem são necessários nestes tempos; quem se en-
contrar consigo mesmo saberá o que deverá purificar no cora-
ção e, se segurar em Meu manto, não vacilará e saberá como 
proceder corretamente no caminho da transformação.

Para que isso ocorra, surge o poder de Minha Misericórdia, 
que equilibrará o mundo das consequências do pecado e lhe 
possibilitará viver na salvação do coração para alcançar a Eter-
nidade. Devem velar primeiro por vocês mesmos, para perceber 
o que ainda lhes falta purificar e o que significa uma pedra 
incrustada no caminho da redenção.

Vigiem Comigo, unam-se a Mim para que nestes tempos se 
revelem os mistérios mais ocultos da consciência, mistérios que 
necessitam de perdão, cura e misericórdia. Não temam perder 
o controle da vida nem temam ficar vazios de si mesmos; esse 
será o começo para que a alma viva o estado de consagração 
aos Planos do Pai.

Corram a Mim e liberem suas fraquezas; abandonem-se por 
inteiro em Meus Braços e deixem-Me ser em vocês o que tento 
ser desde o surgimento de suas vidas. Sejam valentes e com 
coragem liberem-se das amarras.

O primeiro passo é viver em Minha Vontade para, depois, co-
nhecer a consagração da vida a Deus.

Sob a Misericórdia do Pai, confiem em Meu Chamado.

Grato por consagrarem a vida ao Pai Criador.

Cristo Jesus
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Somente através do chamado ao Espírito Santo a alma poderá 
avançar. Desse modo, não retrocederá e poderá reconhecer que, 
ao perdoar e transcender cada falta cometida, poderá se curar, 
todos os dias, um pouco mais.

No caminho da santificação do espírito e da divinização da 
matéria, o que nos corrói deve ser expulso e o que dá ânimo ao 
sagrado deve permanecer na consciência.

Nada está separado no caminho da transformação. Primeiro se 
deve reconhecer que não se é nada, para depois poder fazer par-
te do Todo. Caminho após caminho percorrido encontram-se 
muitos obstáculos e a alma deve ser a mestra a reger a vida, as 
sensações, os sentimentos e os pensamentos.

Se a consciência consegue fundir-se no ritmo da alma, outras 
realidades e possibilidades se apresentarão no portal da vida. 
Mudanças profundas acontecerão quando a consciência reco-
nhecer que errando se aprende e que transcendendo o erro se 
consagra.

Falo sobre o ingressar em outra Lei. Falo da consagração ab-
soluta do espírito e da matéria, e isso é o que custará alcançar 
àqueles que se ofereceram a este caminho de Vida Crística.

O Coração do Grande Mestre é o Mediador entre as provas 
terrenas e o espírito; o Coração do Mestre é o Consolador e o 
Reconciliador entre a vida e o espírito de cada ser. Por isso é 
importante considerar que o Espírito Santo poderá abrir novas 
portas, porque os Dons do Pai serão transmitidos ao coração 
das criaturas.

É por intermédio do Santo Espírito de Deus que o impossí-
vel se torna possível. Devem deixar que suas moradas sejam 
tocadas pela Luz desconhecida do Pai, Luz da sabedoria, Luz 
imperecível que provém da Paz. Enquanto estiverem cami-
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nhando nessa vida material, seus espíritos se encontrarão com 
os abismos próprios da matéria, os quais deverão transcender.

Não devem fechar os olhos para escapar, mas abri-los para en-
contrar o espírito que tem morada no profundo de suas almas, 
que os salvará nos momentos difíceis. Contam com a Compai-
xão Infinita de Meu Coração.

Ânimo aos cristãos; esperança aos que disseram sim à consa-
gração no final dos tempos.

Sob a Glória e o Perdão de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por se disporem ao encontro com o Espírito Santo de 
Deus.

Cristo Jesus

Que venham a Mim os corajosos e os caídos.

Que venham a Mim os seguidores e os perseguidos.

Que venham a Mim os solitários e os pobres de coração.

Que venham todos a Mim: os que estão no Céu e na Terra, os 
que estão no sul ou no norte, os que estão no Oriente ou no 
Ocidente.

Que toda a humanidade, desperta ou adormecida, venha a 
Mim; que não Me temam, porque a todos conheço muito bem; 
que ninguém tema Me chamar nem Me invocar, porque Meu 
Espírito é Onipresente e Onisciente.

Que na tormenta ou no sol, que na chuva ou no deserto Me 
chamem, porque Eu Sou o que Sou e serei ainda mais em 
Meus servidores, quando apenas Me abrirem a morada pura 
do  coração.
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Eu Sou o que os libera do pecado e Sou o que os levanta quan-
do caem.

Sou a alegria e o porvir de suas vidas, Sou o bálsamo que cura 
o coração.

Sou a água que lava as feridas e Sou o sal que condimenta e dá 
sabor à vida das almas.

Venham a Mim, porque, sem tempo nem hora, Eu sempre os 
espero, contemplo-os, adoro-os, amo-os, perdoo-os, libero-os 
de todo padecimento ou aflição. Deixem-Me, apenas uma vez, 
ser tudo para vocês, porque nada perderão, mas reconhecerão 
Meu Poder e Meu Ministério Misericordioso.

Venham a Mim os que se animam a olhar nos Meus O lhos. 
Venham à Minha Lei. Os fiéis seguidores, já os tenho Comi-
go em Meu Reino, e os que há tanto tempo espero, chamo-os 
ardentemente ao Meu encontro.

Venham os que ainda não vieram a Mim. Meus Olhos os vi-
giam, Meu Amor os impregna, Minha Luz os envolve, Meu 
Manto os protege, Meus Passos os guiam.

Chamo pelos soldados do Cristo do Novo Tempo e uma vez 
mais lhes digo: carreguem a própria cruz e, por amor, sigam-
-Me rumo ao esperado encontro com o Senhor do Universo. 
Se assim o fizerem, a cada vez que caírem ou se entristecerem, 
recordem-se de que o estarão fazendo por toda a necessitada 
humanidade.

Sob o Amor do Todo-Poderoso, sejam bem-aventurados.

Grato por escutarem Minhas Palavras de instrução.

Cristo Jesus
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Em cada casa que Me abre a porta, o coração de uma alma está 
salvo ante os Olhos de Deus.

Cada gesto de oração e de amor dirigido ao Meu Misericordio-
so Coração permite liberar do pecado as almas presas à ilusão.

Conto todos os dias com poucos servidores; a semeadura do 
Pai é imensa, mas os lavradores ainda são muito poucos, por-
que muitos temem o poder do Amor Redentor e Liberador. 
Todos os dias chamo Meus rebanhos para que respondam às 
solicitações do Céu; a humanidade necessita disso e o mun-
do também, pois todos devem alcançar a redenção da vida e 
do coração.

A todos carrego em Meus Braços para levá-los ao encontro 
eterno com Meu Pai Celestial, porque Seu Divino Coração 
Criador deve ser aliviado pelo amor e pelo bem das boas almas.

Queridos Meus, o tempo muda e a consciência de muitos de 
Meus Filhos também muda com rapidez. Muitas são as in-
fluências externas que condicionam o despertar dos corações 
à verdadeira vida cristã espiritual.

Por isso é momento de compartilhar o que cada um tem guar-
dado em seu coração e de se unirem vitoriosamente na oração. 
Se muitos de Meus rebanhos já houvessem aberto as portas de 
seus lares ao Chamado do Mestre, outras seriam as possibili-
dades para Meus soldados e servidores.

Porém o tempo muda, tudo é gestado a partir do rude pensa-
mento humano, e ali há carência de amor e de verdade; isso 
afeta o coração de muitas famílias consagradas à Fé do Senhor.

Diante destas circunstâncias de final dos tempos, Meu Cora-
ção intercede, assim como a sagrada Pureza de Minha Santa 
Mãe, para resguardar milhões de essências que são conduzidas 
por caminhos incertos. Se Me recebem na Ceia da Comunhão 
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todos os dias, Meu Corpo e Meu Sangue podem estar presentes 
como luz e sabedoria em seus corações.

Muitos se esquecem de conversar por um momento Comigo, 
de se confessarem ao menos para receber Minha Absolvição. 
Assim saberão como sente Meu Coração as causas geradas, to-
dos os dias, pela humanidade.

Os tempos da chamada normalidade já terminaram, porque o 
Universo ao qual todos pertencem, sem excluir ninguém, está 
em definições e em ciclos novos, o que chamamos de Novo 
Tempo para o mundo.

Agora, com o coração no alto e o olhar nos Olhos do Pai, ofe-
reçam cada oração em reparação ao Sacratíssimo Coração de 
Jesus e por misericórdia para a humanidade.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por aliviarem Meu Coração em cada nova oração.

Cristo Jesus

Meu Sacerdócio Pastoral acompanha aqueles seguidores Meus, 
como são os sacerdotes consagrados ao Sagrado Coração de 
Jesus, para que eles adquiram o Dom da sábia Palavra de Deus. 
Pelos seus exercícios espirituais na Santa e Sagrada Comunhão, 
eles elevam aos Céus milhares de almas, almas que esperam 
alcançar a Luz Eterna.

Pela Sagrada Comunhão muitas faltas são perdoadas e o co-
ração do homem encontra, em cada nova cerimônia, o Filho 
Primogênito resplandecente em Glória. Cada ato interno de 
Comunhão realizado pelas boas almas dos sacerdotes abre 
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as portas dos Céus para que se façam presentes a Graça e  
a Reconciliação

Por esse Dom Divino do perdão, vocês e todos os seguidores 
de Cristo deverão velar, porque, nestes tempos de intensas mu-
danças, as almas solitárias e as almas vazias do Amor de Deus 
encontrarão o refúgio perfeito que tanto buscam.

Amem os ministros que professam sua fé no sublime encontro 
com a Comunhão. Vejam neles Minha Presença manifestada 
e recolham de seus ensinamentos o Dom para suas vidas. Para 
reconhecerem Meus amados pastores deverão estar em outro 
estado, o que alcançarão pela oração do coração.

Orem por Meus ministros, porque eles, por Meu intermédio, 
conduzirão o despertar dos novos rebanhos do Grande Pastor.

Sob a Glória do Pai e do Espírito Santo, sejam misericordiosos 
e guardiães da Palavra de Vida do Evangelho.

Grato por unirem seus corações ao Meu Propósito de redenção 
e salvação.

Cristo Jesus

Que a paz seja nesta casa de Meu Pai. Que Meu Espírito Santo 
de Amor reverbere para sempre em seus pobres corações. Que 
Meu Amor os nutra e os renove pela absoluta confiança em 
Meu Sagrado Coração.

Hoje não temam mostrar-Me suas faltas porque, perante Meus 
Olhos Misericordiosos, seus corações são cristalinos como o 
céu e abertos como as flores. O mundo necessita confessar-se 
todos os dias porque, em cada nova Confissão, a conversão das 
almas se torna possível.
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Por isso não temam dizer-Me a verdade, porque assim permi-
tirão, em nome dos que não se confessam, que a mentira que 
engana as almas e que é difundida pelo inimigo possa dissol-
ver-se, e elas possam ser liberadas pelo Meu Fogo Redentor.

Queridos Meus, hoje lhes recordo esse importante Sacramento 
para o coração e para alcançar a Sublime Pureza. Os tempos se 
aceleram e muitos não encontram a paz de que necessitam para 
poder mostrar-se como verdadeiros e dignos filhos de Deus.

Estejam atentos aos sinais do Céu, porque agora é chegado o 
momento de todo o Universo começar a falar. Para isso, deve-
rão estar preparados pela oração e pela Confissão diária. Ani-
mem-se a Me dirigir as palavras que brotam de seus corações, 
porque assim, em alegria e misericórdia os escutarei, poderei 
acalmar a força do pensamento, livrarei vocês das preocupações 
e estarão em Minha Santa Paz.

Muitos preferem viver em pecado constante e se esquecem de 
que fazem parte do Projeto de Amor de Deus. Agora estou 
pedindo que estejam profundamente disponíveis todos os dias; 
que permitam que Minha Luz os purifique e encontre uma 
morada sã onde levantar Meu Templo de oração.

Quero viver, do mesmo modo que Minha Santa Mãe, no cora-
ção de todas as famílias. O inimigo quer dominá-las e colocá- 
-las umas contra as outras. Por isso abram-Me a porta, porque 
Meu Amor Misericordioso os protegerá e os guiará pelos ca-
minhos da paz.

Que reine a paz entre os homens.

Sob a Luz Eterna do Pai, sejam misericordiosos.

Grato por reverenciarem Minhas Palavras com amor.

Cristo Jesus
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Aquele que Me saciar a sede estará Comigo no Reino dos Céus.

Aquele que tratar de consolar e de glorificar Meu Coração, 
ferido pela humanidade, será chamado Bem-Aventurado.

Aquele que Me considerar o primeiro em sua vida será uma 
venerável ovelha de Meu santo rebanho.

Aquele que Me confessar profundamente seus pecados e suas 
perturbações será perdoado todos os dias por Mim.

Aquele que confiar na plenitude, no amor e na imensidão de 
Meu Sagrado Coração será chamado Filho de Deus.

Aquele que agir por amor ao Bem e pacificar os conflitos será 
um pequeno pastor de Meu Sagrado Coração.

Aquele que amar a Justiça Divina sem compreendê-la e que 
a viver como a Única Vontade de Deus será chamado Servo  
de Deus.

Naqueles que Me viverem, Me sentirem e Me abrirem a porta 
do coração, Meu Coração poderá ter morada e poderá guiá-los 
pelos caminhos da paz e do bem.

Não temam por nada, mas cuidem de ser verdadeiros na hora 
de viver a Lei Misericordiosa de Deus, porque assim suas al-
mas serão transparentes como a água e puras como as flores. 
Busquem a Verdade de Meu Pai acima de todas as coisas da 
vida, porque assim vocês poderão compreender Seus Bem- 
-Aventurados Mistérios da Criação, o Bem-Aventurado Mistério 
da Sua Magnífica Vontade.

Dia a dia estou com vocês, recebendo de suas almas todos os 
impulsos verdadeiros de seu ser. Sejam fortes na oração e va-
lentes no amor ao Todo. Sejam sempre pacificadores mediante 
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a palavra do Evangelho e sejam humildes diante dos eventos 
inesperados da vida.

A chave para transcender a si mesmo é a Lei Venerável do Si-
lêncio, porque no silêncio se aprende a viver e a ser como Deus 
quer Seus filhos nestes tempos.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por responderem ao Chamado de Meu Sagrado Co-
ração.

Cristo Jesus, o Salvador da Humanidade

Queridos Meus,

Nem mesmo na hora dos embates Meu Coração Misericordio-
so se separará de vocês, de suas pequenas essências.

Em alegria, e neste dia de nova reparação, chamo-os à oração 
profunda que nasça da alma e que contemple a Compaixão 
de Deus, porque, acima de todas as coisas, Meu Coração os 
conduz e os reúne em nome da paz e da luz.

Acompanho de perto este final dos tempos. Meus Olhos ob-
servam olhares de almas desoladas e carentes de fé. Peço-lhes, 
Meus queridos amigos, que saiam em busca de todas elas com 
a ajuda do ímpeto poderoso que cultiva a oração feita com o 
coração. Queridos, Minha Alma será parte de suas almas, Meu 
Sangue será parte de seu sangue, Minha Água será parte de sua 
água, apenas por abrirem as portas a outros filhos. Estou com 
vocês e vigio todos os rebanhos, em especial aqueles que recém 
despertaram à presença verdadeira de Meu Coração.

Sob o Amor Misericordioso do Pai, sejam bem-aventurados 
missionários da paz.
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Grato por venerarem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus

Querido Meu, querida Minha,

Quando o coração espiritual dói, significa que uma mancha 
interior está sendo limpa. Isso acontece quando existe uma 
profunda conversão numa alma em redenção. Porém, essas 
manchas não podem ser limpas por causa das constantes in-
compreensões que existem entre Meus servidores.

Por isso, antes de falarem sobre os assuntos que correspondem 
ao Plano de Meu Pai, as almas deverão orar como irmãs para 
isolar as consciências das interferências que provêm das partes 
aprisionadas que ainda não querem se liberar.

Passo a passo, os corações vão se convertendo e se consagrando 
simplesmente por abrirem suas portas. Quando há discórdia 
ou competição entre Meus servidores, por ideias ou razões ló-
gicas, Meu Coração observa e reza, reza para que prevaleçam 
os momentos de maturidade.

Devem amar o Plano de Meu Pai assim como ele se mani-
festar, e nesse ponto ninguém está livre de se equivocar e de 
aprender para crescer. Cuidado com aqueles que dizem ter a 
verdade sobre as coisas, porque sem perceber estarão fazendo a  
própria vontade.

Para se viver nos Planos de Meu Pai e sob os Planos de Sua Von-
tade, deve-se ter um coração vazio. Se não se tem um coração 
vazio, o espírito, que lhes dará a potestade de viver na humil-
dade, não poderá nele habitar. As Obras de Meu Pai são Obras 
de simplicidade e de amor. Se nos instrumentos do Criador 
faltassem esses princípios, a Obra Maior estaria incompleta.
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Para que cada alma cumpra a Vontade de Meu Pai, a tarefa 
do próximo há de ser amada, porque, nesse simples ato, serão 
evitados os conflitos e as competições.

A todos os que Me servem, digo-lhes: conquistem um espírito 
de simplicidade para que possam caminhar na Lei do Senhor, 
a Lei Única do Amor. Assim, Meu Coração os protegerá.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por meditarem sobre Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus, o Mediador

Meu olhar não deixa de irradiar misericórdia nem ao pecador 
mais empedernido. Por isso, queridos, que as faltas não sejam 
o seu objetivo nem limitem a sua existência; que seus corações 
se liberem delas por meio do amor e da constância que vocês 
tiverem em viver em Meu Sagrado Coração.

Se clamam por misericórdia, no dia do juízo espiritual e inte-
rior perante Deus, Eu não serei um juiz, mas serei o Interces-
sor Misericordioso por toda a história de vocês. Meus Olhos 
observam hoje os grandes e graves pecados no mundo; ofensas 
que ferem e flagelam Meu Coração. Isso acontece por falta de 
oração e de ações de misericórdia por parte de todos os seres.

Se vocês falham Comigo, não pensem no castigo, porque Deus 
é a presença viva do Amor e da Compaixão, e Seu Filho Primo-
gênito é o Manancial que lhes lavará as feridas e lhes purificará 
as manchas. Se caírem, levantem-se e caminhem, carregando 
com coragem a cruz que o Universo lhes confiou.

Recordem-se de que vocês, através de Mim, estarão se redi-
mindo e o caminho da redenção começa pelo reconhecimento 
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da imperfeição da vida terrena. Minha Alma observa a beleza 
que Deus criou em suas almas e, por isso, estou com cada um 
de Meus rebanhos para lhes recordar o que Deus manifestou 
como vida e amor.

Se deixam cair os véus da consciência, não se surpreendam pelo 
que verão, e vigiem para que o caminho de sua transformação 
esteja guiado pelo ritmo poderoso da oração. Recordem-se 
de que os amo e que Meu Amor é maior que a gravidade de 
suas faltas. Em Meu Amor Paternal os libero e os purifico; em 
Meu Amor os guardo e os conduzo, porque em Meu Amor 
os consagro.

Carreguem a cruz com alegria, vejam o lado belo de sua puri-
ficação e permitam que Meu Coração os acompanhe dentro 
de suas moradas. Encorajo-os a seguir adiante sem demora. O 
momento assim o merece.

Sob a Graça e a Misericórdia do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por contemplarem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus, o Redentor de Almas

Queridos Meus,

Nem o servidor mais frágil entre os Meus cairá, porque Meu 
Espírito lhe dará a força de que necessita para cumprir os Man-
damentos do Senhor. Por isso volto a lhes dizer: não temam, 
mas, sim, assumam a parte importantíssima que Meu Pai 
lhes confiou, a conversão dos corações ao Sublime Coração  
do Pastor.

Queridos Meus, quando retornar não carregarei a cruz do 
mundo, mas virei em Glória para aliviar o peso que hoje o 
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mundo leva. Virei para lhes recordar a quem pertencem e para 
onde deverão ir no próximo ciclo.

Não virei para anunciar o final dos tempos, mas virei para 
anunciar um novo tempo de Graças para a humanidade. Virei 
para ressuscitar os que estão mortos em espírito e em vida. 
Virei para elevar os que, na esperança, sustentaram a tocha da 
luz e da redenção.

Que ninguém decaia antes de Minha Vinda, mas que suporte 
o Fogo Universal que vem purificar as impurezas de toda a 
humanidade. E esse Fogo Universal será mais leve se orarem, 
se orarem com a potência espiritual do humilde coração.

Queridos amigos de caminho, que não se perca nem a última 
de Minhas ovelhas, e se vocês vigiam Comigo, vigiarão com 
amor todos os Meus rebanhos, ainda que Minha Mão não de-
tenha aqueles que queiram fazer sua própria vontade. Estamos 
no ciclo da suprema obediência e, obedecendo, estarão firmes 
nos próximos passos.

Minha Luz os acompanha. Meus guerreiros da Misericórdia, 
não baixem os braços, mas, sim, elevem-nos para que as redes 
do Grande Pescador possam ser lançadas à Terra para a salva-
ção dos que estão sós e esquecidos.

Meus amigos, o momento marca um novo encontro e, para isso, 
seus corações deverão estar preparados pela oração. O remos 
pelo mundo. A Graça de Meu Pai deverá descender. Tomem 
consciência do que lhes digo.

Sob o poder da Luz de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus
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Que hoje se alegrem seus corações, assim como cada vez que 
Me recebem em seu templo interior, porque como Instrutor de 
almas e de vidas reconheço com clareza e sabedoria o esforço 
dos Meus servidores.

Meus servidores são aqueles que sem cansaço dão tudo de  
si mesmos.

Meus servidores são os que sempre, com um sorriso de bonda-
de, dão o sim ante a necessidade.

Meus servidores são os orantes e caridosos ante as situações 
da vida.

Meu Coração contempla o grande esforço dos Meus servidores 
que, apesar de serem poucos, serão os que navegarão em alto 
mar com o Capitão do Sagrado Coração.

Meus queridos, encontrem o restauro e o descanso em Meu 
Coração, porque sempre os aliviarei e os animarei a prosseguir. 
Quem ama o sacrifício persistirá na fé do coração, porque a 
alma encontra a fortaleza no serviço de se dar e se doar.

Sei que para muitos ainda é difícil consagrar-se totalmente ao 
Meu Sagrado Coração; por isso conto com poucos companhei-
ros e neles deposito as tarefas da Minha Vontade, como se cada 
um fosse mil.

A necessidade de redenção é grande no mundo; e nestes tem-
pos, Meus companheiros, animem-se a seguir Minha Pro-
messa, que não é desta Terra; ela vem do Céu ao qual todos 
pertencem, vem do Paraíso.

Sob o Amor de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por escutarem com atenção Minhas Palavras de instrução.

Cristo Jesus, o Salvador e Redentor
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Meu Coração hoje sente e recebe o abraço do amor de vocês. 
Hoje Meu Coração reza, reza pelo mundo e no silêncio con-
templa o grande momento para as almas. Por isso Meu Sacer-
dócio Pastoral congrega na oração os crentes e os incrédulos, 
porque o Imaculado Coração prepara e gesta o templo interior 
nos corações, corações onde tentará residir o Sagrado Coração.

Queridos Meus, em um segundo dia de vigília, quando recebe-
rão a presença virginal e maternal da Mãe do Mundo, peço-lhes 
que a partir de agora cultivem em vocês um coração manso, um 
coração confiante que levará gravado o estandarte poderoso de 
Meu Coração para conseguir a vitória do Reino dos Céus nos 
reinos opacos da Terra.

Acima de tudo e de todas as situações, peço-lhes que contem-
plem na Natureza e nos Reinos a grandeza criada por Meu 
Pai. Todo espaço manifestado pelo Todo-Poderoso deve ser 
contemplado com amor e devoção, porque a Criação também 
deverá ser o motivo de sua perpétua oração do coração.

Se contemplam a Criação, também essa Manifestação Divina 
de Meu Pai voltará a ser salva. Alguns de Meus novos discípu-
los também deverão levar a tocha da paz e do amor para que 
todos despertem para o momento urgente que, como huma-
nidade, estão vivendo.

É imprescindível velar por tudo em vigília e em oração. Dessa 
maneira, Meu Coração se alegrará em escutar suas vozes e em 
contemplar a beleza de suas almas.

Queridos Meus, que a razão da vida seja a consagração de seus 
corações ao Meu Sagrado Coração e, assim, como almas, vocês 
abrirão a porta aos que há tempos a fecharam, de forma defi-
nitiva, à vida do espírito.
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Minha Insondável Misericórdia retorna antes de Minha 
Presença para libertar do fogo do Inferno os que caíram nos 
abismos da ilusão, dos desejos e das modernidades. A chave  
magnífica de proteção será o amor que viverem mediante a 
oração.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas últimas Palavras no coração, 
Palavras preparatórias.

Paz na Terra,

Cristo Jesus

Que Minha Eterna Paz esteja entre vocês, Meus amados.

Que o Sol Universal que ilumina suas vidas os ilumine pro-
fundamente e acenda de novo em vocês a chama da devoção 
ao Meu Sagrado Coração.

Queridos Meus, venham a Mim e não se cansem de vir. Deem 
seus passos em confiança plena em Meu Coração. Que, unidos 
ao Meu Propósito Redentor, possam transcender os abismos da 
vida e as provas do caminho, porque Meu Espírito, que é Eter-
no, que provém da Fonte de Deus Pai, sempre os preencherá e 
os fortalecerá para Me seguirem.

Temo por aqueles que, por decadência ou descuido, deixam 
de contemplar a imensidão do Amor que Eu tenho por eles.

Aos que puderam caminhar em meio ao fogo da purificação, 
digo-lhes: sejam irmãos, sejam a ponte entre o princípio e o 
fim para que os feridos em espírito possam cruzar o portal ao 
Meu Coração. Assim Eu chamo Meus instrumentos para que 
velem amorosamente uns pelos outros.
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Os tempos reclamam grandes mudanças na consciência. Para 
que isso aconteça, lembrem-se de orar ao Espírito Santo para 
que Seus Magníficos Dons os guiem. Sejam exemplo de boa 
virtude, de humildade e amor; sejam uma tocha de fogo a ilu-
minar a noite escura de alguns corações.

Caminhem em Minha Confiança. Assim não temerão, mas 
verão surgir a luz no horizonte que Meu Coração Renovado 
trará a todos. Meus filhos, sejam um só, e por essa preciosa 
unidade trabalhem em nome de Meu Amor Celestial.

Eu os abençoo e os acompanho no silêncio, porque Minhas 
ovelhas não deverão só pastar, mas deverão, agora, trabalhar 
como um só coração de amor.

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Instruções no coração.

Cristo Jesus

Queridos companheiros,

Alegra-Me saber que os que dizem amar-Me e adorar-Me estão 
reunidos sob o Amor e a Misericórdia de Meu Coração.

Por eles dei a vida e por eles retornarei para dar-lhes a Vida 
Eterna do Espírito. Por eles Me apresento, porque sei que, ape-
sar dos atavismos, ainda existe o verdadeiro fogo ardente da 
devoção que acende em amor cada coração.

Busco os que são simples e puros de coração. A eles reúno para 
que levem Minha Mensagem aos que ainda não Me chamam, 
não Me vivem e não Me adoram. E, ao final, quando retornar 
como o Espírito Santo na Glória de Meu Pai, não serei o juiz 
que os condenará, mas serei o Grande Irmão do Amor que os 
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libertará do pecado e os transformará em preciosas essências 
para Deus.

Por isso nestes tempos só chamo aos que Me respondem e aos 
que se animam a passar por Meu Fogo de Transfiguração. Que-
ro os Meus semelhantes vazios como o nada e cheios do Amor 
de Meu Sagrado Coração, porque com os poucos que conto 
deverei reconstruir o mundo antes de Minha amorosa Vinda.

Busco também os que falharam Comigo, os que Me ignora-
ram, os que não confiaram em Meu Projeto Divino e Salvador, 
porque Eu os amo, amo-os como parte do perfeito Desenho 
Criador, lugar onde verdadeiramente nasceram para ser amor 
e vida manifestada.

Queridos, espero que nunca se cansem de Me buscar nem de 
Me chamar, porque Meu Coração observa alguns rostos caídos 
e alguns olhares envergonhados que não querem Me olhar.

A eles digo: venham a Mim e saciem a sede que o mundo des-
perta em Meu ser por não viver a Lei do Amor.

Levantem seus rostos e confiem em que tudo está na Vontade 
do Senhor.

Venham a Mim e bebam Comigo do cálice da salvação e da 
redenção.

Meus queridos, necessito de vocês, chamo-os e os busco. Espero 
de Meus servidores a infinita transcendência. Agradecerei sua 
honesta compaixão para Comigo e para com seus irmãos.

Ânimo, porque sempre os espero.

Sob a Graça de Deus, sejam bem-aventurados no amor e na 
verdade.

Grato por escutarem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus
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Cuidado com aqueles que dizem agir em Meu Nome e pelo 
Meu Nome, porque no final dos tempos perceberão que não 
foi assim. Eu estou presente e onisciente nos corações dos Meus 
filhos, os que vivem em Mim e os que se esforçam por amar-Me 
todos os dias.

Um dia lhes disse que dessem tudo o que tinham e que Me 
seguissem, mas hoje lhes digo: compartilhem tudo o que pos-
suem e não tenham receio de entregar aquilo que brilha oculto 
como uma propriedade pessoal.

Os verdadeiros irmãos de caminho e filhos do Meu Pai 
compartilham tudo o que têm até ficar sem nada, porque o 
verdadeiro filho de Deus é aquele que confia plenamente na 
Providência do Meu Senhor.

Da mesma forma acontece com a união dos rebanhos, porque 
para o Meu Insondável Coração não existem duas partes num 
rebanho, mas só existe um único e amado rebanho.

Por isso lhes digo: contemplem com o coração o que por van-
glória os separa de seus semelhantes. Que as ideias e as suposi-
ções não se entrelacem como cordas que amarram o caminhar 
de cada coração. Sejam fortes no amor, porque agora lhes está 
sendo revelado aquilo que por muito tempo não quiseram ver 
em si mesmos.

Meus queridos, aceitem o Novo Tempo, tempo que os livrará 
do controle espiritual da vida e das coisas, porque quem vive 
para o Meu Deus Supremo não leva carga própria em suas cos-
tas nem tampouco as coloca sobre seus irmãos. Quem vive para 
o Meu Amado Senhor leva sobre si o sacrifício pelos que ainda 
não se sacrificam nem amam a Lei do Senhor.

Soltem e deixem para trás tudo aquilo que gere, desperte e crie 
em vocês uma imagem de posse pessoal porque, do contrário, 
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acreditarão estar trabalhando para o Meu Deus, quando esta-
rão trabalhando para si mesmos.

Sigam-Me e não olhem para trás; caminhem como um só, para 
frente, porque dos abismos se encarregará o Amor do Meu 
Coração, que os salvará e lhes dará a verdadeira vida que tanto 
esperam. Compreendam suas ações através dos sinais da vida; 
eles lhes dirão em que grau de amor vocês estão. Não deixem 
que o inimigo lhes reflita sinais confusos, porque estarão frente 
à sua miragem.

Confiem no que lhes peço.

Sob o Amor do Pai e do Espírito Santo, sejam irmãos e bem-
-aventurados.

Grato por considerarem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus

Meu Coração necessita de um espaço importante em suas 
vidas, um lugar indispensável para a presença de Minha  
Face Misericordiosa.

Como Eu venho de Meu Pai e espero que Meus seguidores 
aprendam, aguardo que eles deem o espaço de que necessito 
para entrar na morada de cada coração.

O tempo da Minha Vinda se aproxima e Meus servidores deve-
rão lidar com o ritmo acelerado das mudanças e com o tempo 
que deverão oferecer à presença do Meu Coração. Discípulo 
sem instrutor é como andar pelos caminhos sem bússola.

Que a verdadeira guia para suas almas e seus corações seja a 
presença do Sagrado Coração, que os conhece, os ama, que 
sabe bem de cada um de Seus filhos. Não permitam que as 
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urgências, que perturbam a harmonia, lhes tirem o tempo de 
estar mais em Mim.

Sejam corajosos diante das mudanças finais previstas para a 
humanidade. Guardem a memória da Minha Presença em suas 
vidas, pois assim poderão ter um coração firme para dar os 
passos, uma alma contemplativa para adorar-Me e um espírito 
pacífico para levar a imensidão da Minha Paz.

Dou-lhes Minha Paz e com Minha Paz os redimo e os amo 
profundamente.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por levarem Minhas Palavras ao coração.

Cristo Jesus

Quando o espírito do amor, da verdade e da devoção estiver 
presente perto do Meu Coração e for irradiado pelos Meus 
amados companheiros, já poderei dizer que uma parte da mis-
são de amor e redenção estará se cumprindo, porque é através 
dos Meus rebanhos que o Pastor pode realizar as boas obras 
para que o coração de Seus filhos alcance a Eternidade.

Como estou entre vocês todos os dias, trago-lhes do Meu Rei-
no a paz e a bênção que lhes darão a força para prosseguir ca-
minhando entre a tribulação e o pecado contínuo produzido 
pelo mundo.

Queridos Meus, que Meu Coração seja o escudo que os proteja 
de tudo aquilo que queira separá-los de Meu Pai e do caminho 
da santidade, assim como do caminho da conversão. Elevando 
suas vozes hoje ao Alto, Meu Espírito Eterno escuta a grandeza 
do amor e da entrega dos filhos de Deus.
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Que esse ímpeto de consagração e entrega seja um bálsamo 
de paz para aqueles que ainda não podem se entregar à mag-
nificência do Meu Reino Salvador. Que ao nos encontrarmos 
todos os dias na oração Minha Alma possa ser parte do espírito 
de vocês, para que em honra à Minha Consciência Sacerdotal 
possam se dissolver as desarmonias do mundo.

Nada fica para trás no momento de consagrar-se ao Meu Cora-
ção. Meus seguidores são os que, através do exemplo da entrega, 
expulsarão em Meu Nome Santificado os males do mundo.

Que ninguém perca a esperança de Me encontrar nas grandes 
provas da vida; chamem por Jesus, porque o Jesus Libertador e 
Redentor dos homens estará presente para auxiliar aqueles que 
proclamem sua confiança e fé no Deus Altíssimo.

Meus companheiros, os tempos reclamam que os filhos de Meu 
Pai passem pelo grande Fogo Celestial que os purificará pou-
co a pouco, Fogo Divino do Espírito Santo que os colocará à 
altura da humildade das Obras de Meu Pai.

Sejam consequentes com o Meu Chamado, Eu os ajudarei.

Sob o Amor do Pai Eterno, sejam bem-aventurados de alma 
e de coração.

Eu os abençoo eternamente a todos.

Seu Salvador e Redentor, Cristo Jesus

É um passo da consciência reconhecer que vocês cometem fal-
tas contra Mim; Meu Coração os livrará de tudo para que não 
se sintam culpados.

O caminho da transcendência de si começa quando a consciên-
cia terrena desperta para a Vida do Espírito, pois, buscando essa 
união com Meu Pai todos os dias, a alma pode se reaproximar.
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Agora que os tempos mudam, Meu Coração observa as grandes 
faltas no mundo. A entrega e a confiança em Meu Espírito, por 
parte de todos aqueles que em consciência reconhecem seus 
erros, permitem aliviar Meu Coração, transformam esses erros 
em amor e restauram, por meio da oração, as consequências 
dessas faltas.

Meu Amor por vocês é infinito e cada falta reconhecida por 
Meu discípulo e ofertada a Mim significa a vitória de Meu 
Reino de Amor no coração de todos os seres. Não tenham 
medo de falar-Me sobre o que ainda os prende à vida material; 
aguardem confiantes o auxílio de Meu Coração, que sempre 
estará no momento certo.

Reúno-os em torno de Meu Coração para que se recordem de 
que não os julgarei por aquilo que os faz tropeçar na vida dia 
após dia. Eu Sou o Libertador do mundo e Sou o Pastor do 
Amor, que quer irradiar sobre vocês as infinitas luzes de Seu 
Coração para que, assim, encontrem a Luz no caminho.

Se estão às escuras, acendam Minha Luz chamando pela força 
de Meu Amor Redentor. Sempre virei em seu auxílio para que 
com valentia sigam o caminho da consagração e da transfor-
mação. Ergo-os do chão para que voltem a caminhar seguin-
do as pegadas deixadas por Meus Passos. Se Meu discípulo se 
transforma, por consequência transformará o mundo e tudo 
se salvará em seu devido tempo.

Sob a Luz Eterna do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minha Luz em seus corações.

Cristo Jesus, seu Consolador

Neste mesmo dia, Cristo entregou uma segunda mensagem 
apresentando o início de um ciclo de instruções mensais que 
São José transmitirá à vidente Irmã Lucía de Jesús.
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Queridos irmãos,

Louvados sejam Maria Santíssima e São José, Pais da Sagrada 
Família.

Que neste dia de Glória reverbere em vocês o Humilde Espírito 
de Amor do Bem-Aventurado São José Castíssimo. Que abrin-
do o manancial de seus corações recebam o Bálsamo Divino 
da Graça do Obreiro de Deus.

Seguidores Meus, que este dia de encontro celestial e universal 
com o Casto Coração represente para vocês um novo caminho 
de confiança nos Planos do Pai.

Depois do que foi vivido no passado, os Sacratíssimos Corações 
de Santa Maria e de São José se dirigem de maneira especial 
ao mundo e às almas para que toda a humanidade reconheça 
a importantíssima devoção a esses Sábios Corações Crísticos, 
com o fim de:

- Liberar as faltas graves do mundo

- Viver os Sacratíssimos Corações no espírito, como Fiéis Me-
diadores perante Deus

- Poder salvar o mundo de consequências irreversíveis

- Estabelecer por mais tempo a paz no mundo.

Esses Sacratíssimos Corações ofertaram-se amorosamente para 
ser a ponte segura de luz para levar as almas ao encontro do 
Mestre Jesus, assim como se ofereceram para despertar uma 
verdadeira devoção pelo Sagrado Coração de Jesus.

Queridos Meus, vocês assim poderão compreender, com seus 
corações, que a especial vinda celestial do Castíssimo Coração 
de São José despertará em vocês um amor mais profundo por 
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Deus, através da Paternidade Espiritual que o amado São José 
irradia aos filhos do Pai.

Mediante a união dos Sacratíssimos Corações de Santa Maria 
e de São José com o Venerável e Bendito Coração de Jesus, a 
humanidade, neste Novo Tempo, poderá receber a Graça de 
reparar todas as faltas geradas durante o século XX.

O poder do Amor da Sagrada Família é um precioso projeto 
de vida que está nos Planos de Deus e que se gestará na pró-
xima humanidade. A atitude de amor e entrega de vocês ao 
Castíssimo Coração de São José determinará a possibilidade 
de que este Santo Pai Espiritual das almas possa interceder pelo 
mundo perante o Trono do Pai por mais tempo.

Que o exemplo de humildade e devoção, bem como de virtu-
de, representado pela confiança que São José teve em Deus, 
inspire em vocês o despertar dessa confiança e do amor pelos 
Desígnios do Pai.

Que nesta era, o dia 19 de março de 2013 possa permanecer 
guardado como recordação e bênção para todos. Que o Santo 
Pai das famílias acompanhe cada um de vocês e una todas as 
famílias do mundo para que, nestes tempos, estejam no Eterno 
Coração de Deus.

Recebam essa Graça Divina como se nascessem outra vez pe-
rante os Olhos do Pai, para que, unidos ao Amor Infinito dos 
três Sagrados Corações, confirmem sua entrega na ajuda e no 
serviço à humanidade e, sobretudo, ao Deus do Amor.

Sob o Espírito do Amor de Deus, sejam bem-aventurados.

Júbilo e alegria!

Salve, amado Coração de São José!
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Na Paz,

Cristo Jesus

Queridos companheiros Meus,

Hoje levo a todos ao profundo de Meu Coração e, por esta 
emblemática união Comigo, Eu os reúno em torno de Mi-
nha Presença para que possam cumprir os Mandamentos de  
Meu Pai.

Queridos amigos, sei que muitos de vocês estão a ponto de 
cruzar o grande umbral do deserto interior para, assim, viver a 
transformação que o Pai necessita em suas vidas. Ele Me envia 
hoje por amor a vocês, por amor a toda a humanidade. Minha 
Misericórdia hoje é o bálsamo esperado por seus corações que, 
mediante a Graça vertida por Mim, lhes dará força para cami-
nharem, amor para poderem viver e fé para acreditarem em 
Minha poderosa Palavra Redentora.

Hoje não só estou aqui com vocês, mas também com seus ir-
mãos que estão unidos ao Meu Espírito Sacerdotal neste ho-
rário de infinita misericórdia.

Queridos Meus, vejo também em vocês um intenso esgota-
mento interior. Peço-lhes que concentrem sua fé em Minha 
Eterna Fé, seu desespero em Meu Consolo, sua dor em Minha 
Compaixão. Amo-os, amo-os tanto que dei a vida por vocês, 
para que as gerações pudessem estar presentes em vida nestes 
tempos. Somente abandonem-se em Meus Braços, porque Meu 
Coração já recebeu a preciosa consagração de suas almas.

Saibam, Meus companheiros, que o verdadeiro soldado da Luz 
se forma pelo empenho em servir e amar a Deus sobre todas as 
coisas. Adoro aqueles que dão tudo por seus amigos, porque 
eles se  converterão em servidores eternos de Meu Reino.
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Enquanto Meu Espírito circula pelo mundo derramando Gra-
ças e Perdão, peço-lhes que sejam corajosos todos os dias e que 
não baixem o estandarte da paz e da redenção.

Queridos, estou retornando em Espírito Onipresente, a fim de 
dar a conhecer a Vida Eterna às suas consciências. Encontro em 
vocês um luminoso caminho cheio de bênçãos.

Que mais querem para suas vidas se, da Cruz, entreguei-os por 
inteiro à Minha Santa Mãe?

Meus amigos, afirmem sua fé no Imaculado Coração, porque 
ele será para vocês o caminho de regresso às Minhas Moradas.

Agradeço-lhes por Me receberem amorosamente.

Sob o Amor Eterno do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por receberem Minhas Instruções no coração.

Cristo Jesus, o Redentor do Mundo

Queridos irmãos Meus,

Que nestes tempos a sublime humildade do coração possa des-
pertar em vocês, para que suas vidas se liberem da identificação 
com as coisas do mundo e, dessa forma, possam caminhar para 
a consagração ao Meu Eterno e Sagrado Coração.

Queridos, que o caminho da competição e do reconhecimento 
entre os homens deste mundo possa estar distante de Meus 
servidores. Que a oração seja o único caminho que os leve ao 
encontro Comigo, com Meu Reino de Amor, porque o amor 
ao Meu Coração e o amor entre os Meus companheiros per-
mitirá derrotar os grandes atavismos da consciência, como são 
o orgulho e a vaidade. Que diante dessas atitudes do mundo 
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seus corações se fortaleçam ao viver o espírito de fraternidade 
e redenção.

Meu Coração Abençoado está aberto para que o adorem como 
um templo de oração e devoção, Templo do Deus Amado, que 
os protegerá de suas próprias atitudes. Por isso sigam pelo ca-
minho da paz e que a paz seja o motivo de congregar na luz 
todas as Minhas ovelhas.

Aguardo o despertar de novos rebanhos. Para que isso ocorra e 
para que todos possam ser partícipes de Minha Misericórdia, 
Meus servidores serão a ponte viva de amor e de caridade. Assim 
um maior número de almas cruzará o limiar do Meu Coração.

Espero-os sempre na paciência e no amor. Amem-se compas-
sivamente uns aos outros; assim o mundo estará um pouco 
mais aliviado.

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato, filhos, por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Queridos Meus,

Todos aqueles que querem se consagrar, que se consagrem ao 
Meu Sagrado Coração, porque esse ato de humildade, que pro-
vém da alma, valerá mais que mil consagrações formais.

O caminho da consagração é um caminho de transcendência 
e renúncia, de encontro com a Vontade Suprema, para aban-
donar a vontade pessoal; é um caminho de humildade, para 
renunciar à vaidade que o mundo desperta.

Que ninguém se desespere por não poder se consagrar for-
malmente, porque a maior consagração é a vida de oração, do 
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diálogo interno com Deus para encontrar o bálsamo para o 
espírito. Quem já caminha na consagração que eleve, todos 
os dias, suas aspirações, para que Eu as converta em Minhas 
Vontades e, por consequência, as converta em preciosas deci-
sões para suas vidas.

Vigiem esse caminho de consagração, e que se elevem seus 
olhos para reconhecer que apenas no mais Alto, onde se en-
contra Meu Eterno Pai, vocês acharão o caminho infinito de 
união com Deus, por meio da consagração de seus corações a 
Mim. A alma que se consagra ao Meu Coração encontra, no 
vazio de si, a nova morada, a morada do Espírito Santo.

Sob o Amor do Pai, sejam misericordiosos e bondosos.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Guardem suas essências em Meu Coração, porque nesse Coração 
Poderoso o mal não os encontrará. Não temam pelos embates 
que possam receber, Minhas ovelhas, porque Deus sempre as 
protegerá sob a intercessão de Seus Mensageiros Celestiais.

Caminhem pela senda dos desafios e do sacrifício que se apre-
sentam em suas vidas e bebam Comigo do cálice que nestes 
tempos estou lhes servindo por amor e misericórdia.

Que ninguém se desespere, mas vigie. Que a alma vigie Comi-
go, porque não são tempos normais e muitos deverão desper-
tar do sono tecido pelas modernidades do mundo, como, por 
exemplo, a competição.

As melhores chaves para vencer as batalhas são o amor e a ora-
ção, um caminho desconhecido para aquelas consciências que 
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ainda devem se redimir. A unidade marcará a próxima senda a 
ser percorrida; por isso será importante responder de maneira 
imediata às necessidades que se apresentarem.

Estejam atentos àqueles que tentarão se fazer passar por Mim, 
porque a Terra, seu mundo, como um todo, está em redenção. 
Sustentem com suas mãos a bandeira da vitória da Minha Luz 
e, por mais que o vento do inimigo tente fazê-los cair, não te-
mam, chamem por Meu Nome, que responderei rapidamente 
à sua necessidade.

Os tempos profetizados estão se cumprindo; por isso vão ao 
encontro do mundo de maneira cuidadosa e orante, para que 
Meus seguidores sejam transparentes como a água e invisíveis 
como o silêncio.

Estou com vocês, porque a definição dos rebanhos já está che-
gando. No amor, preparem Meu Caminho de retorno para que 
de pronto Eu possa entrar em suas casas. Esperem-Me, porque 
chegarei no silêncio da noite.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por interiorizarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus, o Consolador

Quando seus corações são maculados pelas faltas, Meu Cora-
ção derrama Seu Sangue para lavá-los e purificá-los de qualquer 
perturbação. Assim é a imensidão de Minha Misericórdia, por-
que Minha Verdade se faz verdade e sabedoria naqueles que em 
humildade reconhecem os erros.

Meus Raios percorrem a senda do mundo para tocar com Mi-
nha Luz aqueles que bruscamente se separaram do Criador. 
Por isso aguardem Minha Presença todos os dias e não percam 
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a esperança de converter suas vidas por inteiro ao Meu Sábio 
Coração.

Estou com vocês até mesmo nos erros. Animem-se a deixar 
para trás aquilo que os prende ao passado. Não temam por 
quantas vezes caiam frente a Mim, mas, sim, temam se esque-
cerem alguma vez de Me pedir ajuda, para que Eu possa acom-
panhá-los a levar a cruz que Meu Pai lhes confiou.

Aliviem seus corações em Meu Coração, mediante o poder de 
Minha Sabedoria. Que seus espíritos procurem estar unidos ao 
Meu Espírito apesar das provas, porque assim Me permitirão 
ajudar suas consciências.

Aceitem Meu Perdão e caminhem na fé que desperta pela força 
de sua devoção.

Estou com vocês, filhos Meus.

Sob a Misericórdia do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Queridos Meus,

Que Meu Coração Pastoral esteja presente entre vocês e que 
vocês estejam em Meu Coração e possam levar, como missio-
nários, Minha Mensagem de salvação ao mundo.

Que seu exemplo de caridade desperte a necessidade de servir 
naqueles que não servem. Que o exemplo de entrega ative a 
necessidade de consagração naqueles que não se consagram 
ao Meu Coração. Que o exemplo de amor fraterno se reflita 
naqueles que ainda não amam a Deus, para que aprendam a 
amar ao Criador sobre todas as coisas.
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Por esse caminho de constante entrega, Meu Espírito Reden-
tor os acompanha. Recordem, Meus companheiros, que vocês 
estão tentando, dia a dia, desprender-se de vocês mesmos e dei-
xar para trás seus projetos pela concretização de Meu Projeto 
Maior. Em consequência, Meus amigos, irão se deparar com 
tudo aquilo que é difícil para suas pessoas; porém, Meu Fogo 
Purificador e Liberador os transpassará quando Me abrirem, 
por um instante, a porta do coração.

Queridos Meus, hoje, junto ao Imaculado Coração, confir-
mo-lhes que Minha Mãe Universal continuará sendo sua Mãe 
do Consolo, do Alívio, da Esperança, sua Mãe da Graça e 
da Misericórdia.

Se chegaram ao deserto de suas vidas, peço-lhes, queridas ove-
lhas, queridos discípulos, que não baixem os braços; sintam 
que, com cada entrega feita por vocês ao Meu Sagrado Coração, 
estarão reparando os grandes ultrajes com que a humanidade 
Me fere dia a dia.

Por isso saibam que estou com vocês, estou ao seu lado, carre-
gando a cruz da grande transformação para que, assim como 
o Cireneu, possam vitoriosamente dar os passos rumo à con-
versão e à redenção.

Quero que hoje, no amor, brilhem de luz seus olhos e que seus 
lábios pronunciem devotos louvores ao Pai Celestial mediante 
a oração.

Que Minha Misericórdia possa acompanhá-los sempre, a fim 
de distanciá-los do pecado, e que assim possam ingressar no 
Templo Eterno de Meu Coração.

Uma vez mais, reúno-os, em nome da paz e do bem, da carida-
de e do serviço ao mundo inteiro.
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Muitos seguidores Meus, neste último ciclo, confirmarão a 
Senda Crística que Meus Passos marcam para todos. Incan-
savelmente estou com vocês, porque sei que nestes tempos ne-
cessitarão de Meu Espírito Onipresente de Amor.

Sob o Amor e o Bem do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por considerarem Minhas Palavras com o coração.

Seu Redentor, Cristo Jesus

Queridos filhos,

Eu, a nenhum dos Meus deixarei a sós, nem por um momento. 
Apenas cuidem todos os dias de suas vidas para que a porta se 
mantenha aberta para que Eu entre; que esteja aberta, porque 
sempre Meu Espírito de Amor vai querer entrar.

Queridos Meus, que o vazio que seus corações possam estar 
sentindo não seja maior que a imensidão do Amor que Eu te-
nho por todos vocês. Sejam firmes diante das provas que o 
Universo de Meu Pai lhes envia, porque depois de cruzarem os 
abismos da vida, Meu Coração Sagrado os receberá no Paraíso.

Por isso gerem méritos de caridade e de amor na vida; não se 
separem nem por um momento de Mim, porque é nos momen-
tos mais duros da vida que Eu confirmarei a presença de vocês 
em Minha Tarefa Redentora.

Queridos, não temam que os véus da vaidade e do orgulho des-
vaneçam de suas vidas, porque sempre os ajudarei a atravessar 
a noite escura do coração. Depois de uma noite escura virá o 
dia para aqueles que, em alegria e regozijo, possam reconhe-
cê-lo. Abram dia a dia o manancial de seus corações para que 
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Minhas Palavras possam brotar como uma bela flor de amor 
em cada essência.

Somente lhes peço que vivam o dia a dia movidos por Minhas 
mensagens, porque assim suas consciências estarão correspon-
dendo ao Meu Chamado Salvador.

Queridos filhos de Meu Pai, ingressem em Meu Manancial 
de Misericórdia para que a Água de Vida os purifique e os 
prepare para Me receberem na Santa Comunhão. Estou com 
vocês todas as vezes que Me permitam.

Grato por sua plena confiança em Meu Coração.

Sob o Amor e a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por receberem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus, o Consolador dos corações

Os olhos que se abrem por meio da oração veem com entendi-
mento e com sabedoria, porque quem persevera por intermédio 
de Meu Coração caminhará na fé por toda a Eternidade.

Queridos Meus,

Que unidos em Meu Espírito seus corações irradiem todo o 
bom e amoroso que eles vivem; assim essa luz poderá chegar 
ao mundo, que com urgência dela necessita para saciar a sede 
de amor e de paz.

Eu os conduzo ao Meu Reino; que ninguém perca as forças 
internas para seguir-Me e unir-se ao Meu Caminho Redentor.

Queridos, estou ao seu lado para acompanhá-los por essa senda, 
que deve ser guiada pela sabedoria de Meu Coração.
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Companheiros, sigam o caminho traçado para sua conversão 
e redenção. Agora todas as almas são chamadas a reconhecer 
Meu Bendito Coração; necessito de verdadeiros servos que 
transmitam Minha única e verdadeira Mensagem pelos sábios 
exemplos de vida e mediante a importante fonte que representa 
o serviço para todos os Meus seguidores.

Queridos, preparo-os dia a dia para algo maior, algo que ain-
da não conhecem, mas que logo saberão quando tão somente 
orarem e vigiarem Comigo.

Queridos, aguardem um momento para que Minha Presença 
esteja entre vocês, porque logo o Pastor virá cear à sua mesa e 
chamará à porta de seus corações.

Esperem-Me com ardente amor e devoção.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por receberem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus, o Redentor

Eu estou com vocês quando tão somente estão em Mim.

Eu estou com vocês quando tão somente Me dizem sim.

Eu estou com vocês quando Me abrem a porta para que Meu 
Coração Sagrado possa entrar.

Eu estou com vocês quando Me permitem estar em seus  
corações.

Serão Meus bons companheiros quando tão somente Me se-
guirem apesar do cansaço, da dor ou da solidão que possam 
sentir em suas vidas.

28
março

por_mm_1ed_book_v3.indb   142 10/02/2017   07:09:01



143143

Março de 2013

Queridos, não se esqueçam de que Eu Sou a Fonte Inesgotável 
para suas vidas. Sou o Caminho que os guia, Sou a Luz que os 
ilumina, Sou a Verdade que se revela quando tão somente Me 
deixam revelá-la perante seus olhos.

Queridos companheiros, a última barca da salvação está pas-
sando pela vida de todas as almas, e Minha Misericórdia é a 
ponte que une seus corações ao caminho da salvação definitiva. 
Meus Olhos já estão separando o joio do trigo, o fruto maduro 
do fruto não amadurecido porque, como seu Pastor, necessito 
de instrumentos que possam ser conduzidos pela sabedoria de 
Minhas Mãos.

Estou voltando não para ser seu juiz no Juízo; virei porque 
quero ser o Mediador entre vocês e Deus, quero ser a Presença 
da Piedade e da Misericórdia que lhes indique um renovado e 
novo caminho ao Paraíso.

Se vocês conhecessem Meu Reino de Amor nunca desceriam 
dele, porque em Meu Reino há muitas moradas e moradores 
que, na Eternidade e no Bem, servem ao Deus do Amor.

Queridos amigos, que a esperança de vocês não desapareça, 
que reine o amor sincero e humilde entre vocês, amor que será 
irradiado pelo poder e pela força de Meu Amor Redentor. Pre-
parem-se para Me reconhecer naqueles em quem Meu Coração 
Glorificado pousará para irradiar a Paz ao mundo e o Bem às 
almas. Apenas Me abram a porta do coração para que Eu entre.

Sob o Bem e o Amor de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus
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Queridos,

Louvados sejam seus corações, porque poderão estar em Minha 
Glória quando tão somente seguirem Meu Caminho Salvador.

Por Minha Santa Cruz redimi o mundo e liberei do Inferno 
muitas essências que se haviam condenado ao eterno sofrimen-
to. Hoje não carrego mais a pesada cruz do mundo, mas retor-
narei para dar Vida Eterna ao que esteja morto em vida. Virei 
para entregar Meu Espírito ao que esteja vazio.

Comigo, em Mim e junto a Mim, nunca perderão a Luz que Eu 
lhes provejo do Reino de Meu Pai. A quem vive em Mim, Eu  
prometo que não padecerá nem mesmo na hora de sua morte, 
já que seu humilde coração encontrará a Luz Eterna que tanto 
buscou.

Meus queridos, hoje não apenas meditem sobre o que dei por 
vocês; peço-lhes que vejam Meu Sacrifício pelo mundo como a 
vitória da Redenção sobre o mal. Meditem sobre Minha Paixão 
como uma Glória do Espírito e da Vontade de Meu Pai para 
que, unidos como um só rebanho, encontrem abertas as portas 
do Paraíso.

Só lhes peço que Me sirvam, Me amem e amem ao próximo 
assim como Eu os amei até nos últimos momentos. Agora Meu 
Amor é forte, poderoso e insondável para os que renunciam a 
si mesmos para que Meu Espírito Divino possa entrar.

Queridos, que esta Sexta-Feira Santa seja honrada e confirmada 
por todos vocês como o retorno definitivo de suas vidas à Mi-
nha Vida Celestial, de seus corações ao Meu Sagrado Coração, 
de suas missões à Minha Sagrada Missão planetária.

Que ninguém perca a devoção por ter-Me ao seu lado dia-
riamente, porque em verdade lhes digo que, antes de vir em  
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Espírito durante este dia ao encontro de vocês, Eu já conhecia 
cada uma de suas consciências. Com isso, sejam partícipes de 
Minha Onipresença no Céu e na Terra.

Queridos, faço-os caminhar ao Meu lado recordando Minha 
Paixão, porque hoje aliviarão a carga que o mundo coloca em 
Meu Pobre Coração. Olhem-Me, vejam o resplendor de Meus 
Olhos, Olhos sábios de bondade que, no amor, querem levá-los 
em direção à Luz e ao Amor Eterno de Meu Pai.

Que hoje surjam de vocês a consagração e a confirmação de 
suas almas ao Meu Coração.

Sob a Misericórdia do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por responderem aos Meus Preceitos com o coração.

Agradeço-lhes por Me escutarem, amadas ovelhas Minhas.

Cristo Jesus, o Salvador e Redentor

Queridos irmãos em Meu Pai Altíssimo,

Há tempos não vejo como hoje um rebanho tão unido ao Meu 
Propósito.

Aos que estão cansados, dou-lhes Meu descanso.

Aos que estão angustiados, entrego-lhes Meu eterno alívio.

Aos que sofrem no profundo do coração, dou-lhes Meu alento, 
Minha Fé, Minha Misericórdia.

Assim quero ver Meus novos soldados do final dos tempos: 
dispostos muito além de si mesmos, entregues muito além de 
suas vontades, animados muito além de qualquer inquietude 
interior. Quem confia em Mim perdurará nesta vida e além da 
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vida; quem confia em Mim não temerá, terá coragem, coragem 
que receberá da valentia do Espírito Santo.

Quando uma vez disse que pregassem Minha Boa Nova em 
Meu Nome, Eu quis dizer que sempre Minhas Palavras es-
tariam naqueles que se dispusessem a vencer a si mesmos por 
amor a outros.

Queridos, quisera que todos ao mesmo tempo alcançassem a 
Luz do Meu Reino, porque esse Reino de Paz, Amor e Glória é 
para todos, ainda que poucos servidores se disponham a aban-
donar suas velhas vestiduras para que, livres, Me encontrem 
como o único refúgio dos corações.

Sei que suas vidas são frágeis; por isso peço segundo a disponi-
bilidade dos Meus rebanhos, mas elas podem se tornar fortes 
como Meu Espírito para receber sempre o Meu Chamado.

Estou aqui para abençoá-los e agradecer-lhes pela perseverança 
do coração.

Queridos, a oração move e libera os corações, e essa resposta de 
vocês tocou o profundo do Meu Ser e, assim, deram consolo 
ao Deus do Amor. A Justiça tem sido mais leve para os que 
a receberiam fortemente. Isso quer dizer que suas sementes 
de amor e de oração foram depositadas em Meu Coração; fui 
reparado e restaurado pelo amor dos seus espíritos.

Convido-os a Me seguirem além de vocês mesmos, porque o 
que Eu lhes quero revelar não é deste mundo, vem do Universo 
ao encontro de todos os Meus seguidores. Guardem em seus 
corações o Amor que irradio.

Amo-os muito além da existência de cada essência. Eu os con-
duzo e lhes dou Minha Eterna Paz.
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Sob a Luz e a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por responderem aos Meus Pedidos com o coração.

Seu Senhor, Cristo Jesus

Queridos irmãos em Maria Santíssima,

Estou aqui, sobre este centro de oração e devoção, para com-
partilhar com vocês Minha Graça e Minha Piedade, Méritos 
Divinos que foram entregues ao longo destes dias por sua ho-
nesta resposta ao Meu Coração.

Queridos companheiros, não Me separo de vocês nem por um 
momento; por isso mantenham aberta a porta do coração para 
que Meu Santo Espírito possa visitá-los em honra e louvor ao 
único Deus do Amor.

Queridas e pequenas ovelhas Minhas, o rebanho de vocês, o 
de Minha predileção, deverá crescer no amor, na unidade e na 
fé, para que suas vidas sejam depositárias de novos dons e de 
novas ovelhas que queiram encontrar uma saída por meio da 
Instrução que Eu entrego a vocês.

Meu novo ciclo sobre a Terra e com a humanidade se aproxima. 
Mediante a oração e a unidade de suas consciências Comigo 
nesta Sagrada Semana, não só se deu a superior oportunidade 
da libertação de almas encarceradas pelo seu próprio sofrimen-
to, mas também Minha Misericórdia e Minha Graça Maior se 
derramaram sobre aqueles dirigentes que necessitarão da Luz 
do Pai para tomar decisões sobre a Minha amada humanidade.

Com isso lhes digo, Meus queridos amigos, que Meu Coração 
abençoou o novo Santo Padre, para que ele possa representar 
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com fidelidade o Meu amado Apóstolo Pedro, o guardião das 
portas do Céu.

Assim poderão sentir em seus corações como Minha Luz se ir-
radiou desta vez sobre o mundo, luz que tocou especialmente a 
todos os missionários que há muito tempo Me servem no mun-
do inteiro, os chamados missionários do amor e da caridade.

Meu Coração de Luz abraçou com tanta compaixão os desam-
parados e desprotegidos nos chamados campos de refugiados, 
que Meu Espírito acolheu no Reino a todos aqueles que pode-
riam ter ido ao Inferno.

Queridos, percebam com o coração a grandeza do seu Pai que 
está nos Universos. Contemplem a imensidade do Manancial 
da Misericórdia e da Piedade que Ele derrama por intermédio 
de Seu Santo Filho Amado.

Irmãos Meus, vocês agradaram o Meu Coração pelos bons atos 
que professaram mediante o exercício diário de viver Minha 
Paixão. Como glória definitiva, Minha Alma pôde voltar a 
tocar com Seu Amor o coração de algumas famílias e jovens 
que, divididos entre alma e corpo, retomaram o caminho da 
reconciliação e da conversão, podendo assim perdoar as faltas 
cometidas ao Deus do Amor.

Por tudo isso, Minha Consciência, que foi contemplada e 
adorada em toda a Terra, trouxe consigo os Dons do Espírito 
Santo, Dons que foram vertidos sobre aqueles que se dispuse-
ram a viver o estado interno de Minha Paixão, recordando o 
caminho de experiência e de vida que o Meu Coração deixou 
como legado para todos os Meus seguidores e não seguidores.

Meus queridos, vejam quão infinita é Minha Misericórdia. 
Novamente, neste dia, Meu Coração os absolve, os perdoa e 
os faz reencontrar o caminho da redenção.
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Espero que na Semana Santa do ano de 2014 Eu possa encon-
trá-los tão unidos a Mim quanto estiveram hoje, pois as Obras 
do Céu se cumprem por meio dos fiéis e obedientes servidores 
que estão em Cristo sobre a face da Terra.

Sob o Poder Misericordioso de Deus, sejam bem-aventurados 
e alegres.

Grato por cumprirem os Meus Pedidos com o coração.

Seu amado Cristo Jesus, o Pastor Redentor

por_mm_1ed_book_v3.indb   149 10/02/2017   07:09:01



“Que a humildade seja uma regra para os que 
se consagraram, porque, na humildade, ajudarão 
os que ignoram Meu Nome Salvador.”
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Deixe tudo o que sente e observe, guardando no coração, tudo 
o que seja semelhante a você ou lhe seja indiferente. Ore Co-
migo para que Meus Raios possam impregnar cada estado que 
vive sua consciência.

Não inquiete seu coração com o que aconteça; permita que a 
neutralidade de Meu Coração o conquiste, para que aprenda a 
viver em Minha Humildade e transparência interior.

Regozije-se quando falarem algo contrário aos seus pensamen-
tos ou sentimentos, porque cada escalão que suba significará 
uma nova experiência por viver. Assim achará a essência de es-
tar no vazio de si mesmo e não buscará uma explicação mental 
para cada situação da vida.

As almas devem carregar e suportar, em sua evolução espiritual, 
o peso da personalidade ou daquilo que o mundo chama ego. 
Trabalhar para Meu Pai significa morrer para si mesmo todos os 
dias; morrer para si mesmo pelo que vivam ou morrer pelo que 
os outros digam. Por isso, deve-se adquirir um espírito nobre 
e pacífico para que as questões entre as consciências não sejam 
motivo de divisões e, assim, comece a faltar o amor ao próximo.

Tome o exemplo de Meu Caminho com os apóstolos e ali verá 
o Amor Infinito que foi irradiado para todos eles. Sem o amor, 
a unidade será impossível de se concretizar e, em consequência, 
os Planos de Meu Pai serão limitados pelas consciências.

Participe com o coração do Manancial de Minha Misericórdia 
e poderá ver como tudo se resolve quando existe o valor de  
se transformar.

A humanidade como um todo necessita ainda de muita Mise-
ricórdia e Piedade. Que seu coração seja o canal para que Meu 
Manancial possa brotar e, dessa forma, Meu Espírito possa 
curar seu ser profundo, seu inconsciente.
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Cada lição que se apresenta na vida de Meus discípulos é para 
demonstrar o grau de amor alcançado a partir da experiência 
de consagração a Mim. Por isso, é necessário suma coragem 
para que Meus seguidores possam transcender os obstácu-
los da consciência e os véus que impedem a unidade entre  
Meus rebanhos.

Veja que entre Meu Coração e o Coração de Minha Mãe reina 
a unidade, assim como entre Nós e Deus, porque reina o amor 
ao mesmo Propósito.

Sob o Amor do Pai, sejam unidos e misericordiosos.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus, o Instrutor

Louvadas sejam as crianças que vêm a Mim, porque é delas o 
Reino dos Céus.

Louvadas sejam as pequenas almas das crianças que oram Co-
migo, porque por meio delas Meu Coração liberará e dará luz 
às almas que estão caídas.

Louvadas sejam as crianças que vêm a Mim, porque nelas depo-
sitarei Meus novos Dons, que darão fruto na Terra Prometida, 
por meio de seus pequenos corações.

Queridos filhos e irmãos Meus, hoje os chamo a se tornarem 
como crianças, para que em vocês despertem a humildade e a 
simplicidade de amar ao Deus do Amor sobre todas as coisas.

Queridos, é hora de lançar as redes do amor e da redenção para 
que mais seguidores e não seguidores Meus possam despertar 
à Vida do Espírito. Meu Coração Sagrado, cheio de Graças e 
de Misericórdia, atuará por meio de suas essências. Por isso é 
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necessário manter ordenada a casa interior, o templo do cora-
ção de cada um de vocês, para que Meu Espírito Reconciliador 
possa visitá-los e guiá-los passo a passo.

Queridos companheiros, hoje lhes dou Meu Abraço Paterno 
de amor para que possam encontrar em Mim o alívio de que 
necessitam e, assim, alcançar a Graça da conversão que seu 
amado Pai tanto espera de vocês.

Venham a Mim e não se cansem de vir; abram a porta do cora-
ção e permitam que emane de vocês a fonte do amor para que 
ela seja derramada sobre os que mais necessitam de paz.

Estamos em tempos de Iminentes Graças, inexplicáveis para 
a humanidade; por isso, a Fonte Inesgotável de Meu Coração 
poderá unir-se a vocês mediante a oração que renova todas as 
coisas. Estou voltando para dar vida aos seus espíritos e para 
renovar em vida seus corações. Apenas abram o caminho para 
que o Pastor possa guiá-los no amor e na redenção.

Bem-aventurados sejam os mansos de coração, porque eles 
serão como crianças na Nova Terra Prometida, a Terra aben-
çoada por Deus Pai.

Sob o Amor e o Bem do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por receberem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Como um obreiro no caminho das almas, Meu Coração con-
duz e endireita a senda daqueles que se separam de Meu Pai.

Por meio da Divina Misericórdia, Meus Passos guiam cada 
uma das almas ao Propósito do Pai.
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Queridos Meus, amo aqueles que em sacrifício se entregam aos 
Planos de Meu Coração, porque assim Eu poderei depositar 
Meus Dons para que a Misericórdia se irradie ao mundo. Hoje 
descansem em Meus Braços, porque assim os reconfortarei e os 
aliviarei. Sigam Meu Caminho no amor, na paz e na unidade.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por escutarem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus

Queridos Meus,

Hoje venho como o Pescador de Almas para que, reconhecen-
do Minha Face, possam servir-se de Meu Amor Predileto para 
difundir Minha Mensagem Salvadora neste mundo.

Sei que muitos parecem estar cansados de caminhar ao Infi-
nito. Eu lhes digo que carreguem amorosamente a cruz que 
Meu Reino lhes entrega e sejam gratos por receberem, em Meu 
Nome, os Raios da redenção e da conversão.

Peço-lhes que não baixem os braços e que abram seus corações 
para receber Meus Mandamentos, aqueles que lhes ordenarão 
a vida no espírito e no serviço.

Queridos companheiros, as tarefas dos servidores no final dos 
tempos são abençoadas com a possibilidade do despertar de 
mais corações ao caminho da redenção e do perdão. Saibam 
que será por meio daqueles que se dispuserem a Me servir, até 
o limite, que o Meu Plano Redentor no mundo se cumprirá, e 
isso se dará antes do Meu Regresso a este sofrido mundo.

Suas essências devem ser como flores em Minhas Mãos, para 
que Meu Espírito possa apresentá-las como oferenda de re-
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denção perante Deus. Estão Comigo quando Me dizem sim e 
Eu estarei por mais tempo quando tão somente Me abrirem a 
porta do coração.

Venham e caminhem Comigo, porque sempre os protegerei 
e os guiarei.

Agradeço a todos aqueles que Me servem sem demora e Me 
doam seu tempo para a Obra Maior.

Sob o Amor do Pai, sejam misericordiosos.

Grato por receberem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus, o Salvador e Senhor das Almas

Que Minha Luz Redentora os impregne e os separe do mal 
gerado pelo mundo.

Que seus corações não se aflijam por como estão as demais 
almas. Que sua entrega represente a entrega daqueles que ainda 
fecham o coração a Mim.

Eu velo cada essência, mas está chegando o tempo da Justiça 
Universal.

Que cada alma se arrependa e que confesse seus pecados ao 
Meu Coração, porque assim lhe direi: vá em paz e não peque 
mais; o Senhor a salvou.

Queridos, neste dia, sigam Comigo e apenas observem Mi-
nhas Pegadas, que lhes indicarão o novo rumo. Que nada os 
distraia e que Meu Coração lhes mostre o próximo passo que 
devem dar.

Sigam adiante, porque estarão Comigo na redenção do mundo. 
Sejam corajosos. Eu os amo acima de todas as coisas.
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Sob o Poder do Pai, sejam misericordiosos.

Grato por venerarem Minhas Palavras com o coração.

Minha Lei se cumprirá naqueles que se unirem a ela.

Cristo Jesus

Meu Coração conhece profundamente a consciência humana; 
por isso lhes digo que não se amedrontem. Enquanto alguns 
dão passos seguros até Mim, outros retrocedem degraus abaixo.

Volto pelos que retrocedem, bem como pelos que caminham 
com coragem para diante, recebendo no coração o Novo Tempo.

Tudo deverá mudar na consciência de um ser para que ele possa 
ser partícipe do Meu Reino.

O modo de sentir deverá ser pacífico como as águas e belo 
como as flores; a forma de pensar deverá ser simples, mas ao 
mesmo tempo unida à Sabedoria Suprema; o modo de ver as 
coisas deverá estar baseado na visão que o espírito proporciona; 
e, o mais importante, o coração deverá estar puro para que seja 
o receptáculo de Meu Coração, o novo Sacrário que guardará 
a vida das novas Leis que Meu Reino trará.

Peço-lhes que não temam pelo que veem ou sentem em vocês 
mesmos. Tudo isso faz parte da velha humanidade, que deverá 
despertar fortemente no momento de Meu Regresso. Os cora-
josos já escutam Meus Passos, sentem a aproximação de Meu 
Coração a essa realidade mundial.

Que ninguém se separe de Mim, para que no momento justo 
possam reconhecer seu verdadeiro Mestre das Estrelas.

Sob o Bem e a Paz do Pai, sejam bem-aventurados.
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Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus, o Redentor

Descanse em Meus Braços, porque assim Minha Alma restau-
rará seu espírito e seguiremos juntos, como Mestre e servidor, 
para cumprir a Vontade de Meu Pai.

Sustente, nestes tempos, seu olhar em Meus Olhos e veja, atra-
vés deles, o infinito caminho de luz que o levará à Eternidade.

Sorria para a vida e veja a magnificência de Deus ao seu redor.

Construa os novos passos com o coração e desperte a fé e a espe-
rança naqueles que ainda dormem sem escutar Meu Chamado.

Não esqueça que você é tudo para Minha Consciência e que o 
contemplo no silêncio.

Ânimo, querido irmão!

Sob o Amor do Pai, seja bem-aventurado.

Grato por guardar Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Minha companhia ao lado de vocês é perpétua, assim como 
Meu Amor é insondável para todos os que vivem no coração. 
Estou aqui em Espírito, no Cenáculo do Amor, para que os 
Meus aprendam a viver as Leis da Redenção.

Sempre guardem um momento para um encontro Comigo, 
seja na quietude ou entre as almas. Assim permitirão que Meus 
Raios sempre os permeiem e encontrarão um verdadeiro repou-
so no profundo de Meu Sagrado Coração.

7
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Hoje lhes trago palavras renovadoras que possam acender de 
novo seus corações e amadurecer suas consciências. Eu Sou o 
que a tudo renova, de época em época, e que impregna todos os 
universos de Misericórdia e Amor, porque Meu Espírito pro-
vém do Pai e aquele que vem a Mim se encontrará diretamente 
com o Reino do Amor e da Paz.

Aquele que busca a Lei a encontrará, porque na Lei poderá 
viver e estar no equilíbrio e na harmonia do Universo. Por 
isso busquem-Me acima de todas as coisas, sobretudo quando 
não sentirem forças ou vigor para Me chamar. Eu Sou o que 
os impulsiona a seguir pelo caminho da liberação e da trans-
cendência. Eu estou com vocês apesar de tudo.

Sob a Unidade Espiritual do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por receberem Meus Mandamentos no coração.

Cristo Jesus

Aquele que Me abre os braços sempre Me receberá em sua mo-
rada.

Eu estou aqui por vocês para animá-los a caminhar. Meu Co-
ração os perdoa dia a dia e Meu Espírito os congrega para que 
decidam seguir o caminho da transformação.

Estou ajudando-os a caminhar; que Meus Passos sejam o alento 
para que alcancem a redenção.

Amo-os e os contemplo, absolvo-os do pecado e os conduzo ao 
Meu Reino. Àqueles que confiam em Mim, nada lhes faltará. 
Ainda que caiam mais de uma vez, Meu Coração Sagrado os 
erguerá aos Céus em misericórdia e amor.

Adiante! Estou com vocês, confiem em Mim.
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Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por responderem às Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus

Tento dia a dia, com Meu Poder Misericordioso, permanecer 
vivo nos corações imperfeitos.

Meu Espírito Redentor está presente nos verdadeiros submun-
dos das almas com o fim de salvá-las, como fiz uma vez quando 
estive entre vocês no mundo. Por isso Minha Esperança na sal-
vação do mundo, na salvação da humanidade mais adormecida 
e pecadora, ainda não termina.

Meu Oceano é insondável e ainda tenho muita sede daqueles 
que, tendo Me mostrado a eles, deram-Me as costas, e isso é 
porque ainda não conhecem Meu Misericordioso Amor.

Parece que, para muitos, não bastou que o Filho do Homem 
desse Sua Água na Cruz e derramasse Seu Sangue por todos. 
Minha Tarefa Redentora não terá fim até que os infernos que 
muitos vivem e os sonhos que muitos constroem acabem, 
enquanto esperam o glorioso momento de Meu Retorno ao 
 mundo.

Preparo aqueles que queiram despertar para uma vida desco-
nhecida, que queiram despertar para o que existe muito além 
do cotidiano e do normal. Meu Universo, aquele que alcancei, 
que não é deste mundo, se aproxima e, assim, se aproxima o 
Espírito de Meu Pai para revelar ao mundo a Face que não 
conhecem, que ignoram por colocar seus olhos em outros ca-
minhos que não são celestiais.

Minha Luz volta a se apresentar em Espírito àqueles que Me 
querem ver e aos que estão muito distantes de Deus. Olhem à 
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sua volta e observem com atenção, porque o Filho de Deus está 
voltando em Glória, e essa Glória estará próxima daqueles que 
se abrirem a reconhecê-la.

Por isso não estarei distante de nenhuma ovelha; Eu voltarei 
para dar de comer do Meu Corpo e dar de beber do Meu San-
gue na Nova Aliança constituída entre o Universo e a Terra, a 
Aliança do Filho de Deus, que lhes dará a Vida Eterna.

Sejam consequentes e vigilantes no final destes tempos. Estou 
dando Minhas Pérolas aos que ainda não sabem administrar 
Meus Bens Celestiais. Estou dando do fruto da Árvore da Sa-
bedoria àqueles que mais necessitam de Mim.

Reúno-os novamente em Minha Ceia Redentora para des-
mascarar os lobos e, assim, redimi-los, porque quero que todos 
estejam em Meu Reino de Luz.

Sob o Amor do Pai, sejam misericordiosos.

Grato por meditarem sobre Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus, o Redentor

Os Raios Misericordiosos de Meu Coração são vertidos princi-
palmente sobre aqueles que mais necessitam de Minha Reden-
ção e de Minha Compaixão. Por isso todos os dias Eu conto 
com aqueles servidores que, dispostos a tudo, lançam as redes 
para que outros também se salvem.

Vocês, Comigo, vivem em um tempo diferente do qual presen-
ciam dia a dia, porque o tempo que irradia Meu Coração sobre 
Meus seguidores é um tempo que prepara, redime e adianta os 
passos dos que estão menos preparados.

Busquem o tempo de estar Comigo, porque assim Meu Co-
ração se servirá da espontaneidade dos que, arriscando tudo, 
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amam aqueles que necessitam mais de Minha Paz e de Meu 
Amor. Só quero que, neste tempo que vivem Comigo, sejam 
transmissores da Minha Voz e da Minha Palavra, do Meu 
Amor e da Minha Paz.

Isso é só o que Eu lhes peço porque, se assim o fizerem, o mun-
do como um todo ficará mais aliviado e os corações de todas as 
almas se liberarão do caminho que os leva ao constante pecado 
e à perdição.

Necessito, em Meu Tempo Especial, de soldados neutros que 
possam lidar com a realidade das consciências que mais necessi-
tarão de ajuda nestes tempos e que têm como chave primordial 
o amor e a oração, porque o amor e a oração são um único 
caminho inseparável, caminho que suas consciências devem 
fortalecer no interior. Assim aprenderão a viver Minhas Leis e 
corresponderão às necessidades que Meu Pai revelará, momen-
to a momento, a cada uma das almas.

Levem em seu coração um espírito humilde e nobre, que irradie 
verdadeiramente o que ele é, porque os conheço muito bem e 
sei do que cada discípulo Meu necessita.

Saibam que os amo como são e os guio pelo coração.

Sob a Misericórdia do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por meditarem sobre Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus

Aqueles que derem os passos até Mim nunca se perderão no 
caminho, porque Meu Espírito revelará tudo aquilo de que 
necessitem para que sejam guiados por Mim ao Paraíso.

Queridos, guardo em Meu Coração Misericordioso todas as 
coisas que afligem os corações; por isso, por meio da união  
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Comigo e na oração, poderão despertar ao novo que Meu Rei-
no lhes trará no momento certo.

Sigam adiante e caminhem junto a Mim porque, como Pai das 
almas, guardarei cada essência no Universo de Meu Sagrado 
Coração. Enquanto estiverem neste mundo muito aprenderão, 
e seus pés não se cansarão de transitar por experiências e cres-
cimentos para a vida interna de suas almas.

Recebam de Mim o mérito de estar em Minha Graça Celestial 
e aprendam que somente por meio do amor do coração se cura-
rão todas as circunstâncias da vida. Caminhem ao encontro 
desse Amor Poderoso de Deus, que os liberará de vocês mesmos 
e, assim, verão chegar com clareza o Espírito Santo.

Guardem todas as palavras simples no coração, porque Minha 
Instrução é única para estes tempos críticos.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus, o Salvador

Meus Olhos iluminam o caminho de todos os que, por algu-
ma razão, sofrem por Mim e pela liberação da humanidade 
inteira. A eles chamo Servos de Minha Cruz, porque em suas 
dores transpassam o umbral para que a Luz de Meu Pai esteja 
presente por mais tempo no mundo.

Por isso, ânimo aos que ainda não vivem o sacrifício. Que 
o vivam para experimentar uma grande união com o Amor 
de Deus. A dor de Meus filhos, Eu a converto em Fonte de 
Misericórdia e de Piedade para os pecadores mais empederni-
dos, liberando-os do fogo do Inferno.
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Meus queridos companheiros, não temam padecer o sofrimen-
to que, principalmente, dará alívio aos que não o têm. Abro 
a Fonte de Meu Coração Sacerdotal a todos aqueles que Me 
servem em alguma experiência dura da vida, para que cada 
estado de dor os convide a amar a Vontade de Deus e a Lei da 
Sublime Purificação.

Abram seus braços para que muitos dos que estão distantes de 
Mim encontrem consolo em seus pequenos corações.  Sigam 
Comigo por esse caminho de esforço e entrega; ninguém pas-
sará pelo que Eu passei. Por isso estive entre vocês: para redimir 
o mundo.

Tenham fé no que vivem dia a dia e agradeçam a Deus por 
quanto Ele lhes dá.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por meditarem sobre Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus

Aquele que cai e vem até Meu Coração e se confessa, Eu al-
gum dia o liberarei, porque ao Meu Pai importa mais quanto 
a alma tenha aprendido da mesma lição, do que quantas vezes 
ela tenha caído.

Assim é a Misericórdia de Meu Senhor e de Seu Primogênito 
Filho que está nos Céus e que virá para liberar do Inferno todos 
os que padeceram na ignorância do coração. Por isso, aqueles 
que caminham todos os dias até Mim e com plena confiança 
em Mim encontrarão o consolo supremo que Eu prometo a 
todos os que, na fé, persistirem no caminho da consagração.
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A cada alma de Deus caberá aprender uma parte do Gran-
de Projeto que foi desenhado nas origens das origens e que 
no fim deste ciclo a humanidade deverá aprender pela oração, 
pelo serviço e pelo amor.

Que ninguém se canse de caminhar, porque a travessia rumo 
ao Infinito é contínua. Seus seres deverão seguir sendo purifi-
cados por Meu Fogo Redentor sempre que Me permitirem e, 
assim, encontrarão o caminho de regresso às Moradas de Meu 
Pai no Universo.

Aceitem que já vivem em outro tempo e que este é irra diado 
dia a dia por Minha Luz até mesmo nos lugares onde existem a 
dor e o sofrimento. Caminhem até Mim, e que seus pés não se 
cansem de fazê-lo por outros irmãos, para que se possa cumprir 
Meu Projeto Salvador.

Deixem para trás seus sentimentos; doem-se completamente à 
vertente de Meu Espírito, porque assim tudo estará cumprido. 
Cultivem um espírito de humildade e de pacificação para que 
nada os inquiete e sintam em seus corações a necessidade de se 
entregar ao próximo, cada dia mais, assim como Minha Cons-
ciência Universal se entregou a cada um de vocês.

Agradeço-lhes por presenciarem Meu Espírito de Amor neste 
santo dia. Que a absolvição do Pai, do Filho e do Espírito Santo 
os libere de todo mal e alcancem a Vida Eterna.

Estou com seus corações sempre.

Sob a Misericórdia do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

por_mm_1ed_book_v3.indb   166 10/02/2017   07:09:03



167167

Abril de 2013

Quem percorre o caminho através de Meu Coração encontrará 
a luz de que necessita para poder cruzar o deserto.

Quem vive através de Mim encontrará a fé que tanto busca.

Quem sente através de Meu Coração verá com sabedoria cada 
resposta.

Quem pensa através de Mim achará a ciência de um espírito 
humilde e pobre.

Sempre aspiro que façam tudo em suas vidas através de Mim, 
porque assim formarão suas consciências por meio das Leis 
Maiores. Se dessem cada passo através de Meu Coração, pode-
riam perceber, a cada momento, a necessidade em cada lugar.

Quando conseguirem fazer tudo através de Meu Coração, seu 
espírito já se encontrará vazio de si e aprenderão a ver as coisas 
sob a visão do Espírito de Deus. O serviço, a caridade e o bem 
são portas de ingresso que se abrirão para que todos possam 
caminhar através de Meu Coração.

Mas primeiro, o coração de uma alma deve esvaziar-se de si 
para ser preenchido pelo Sagrado Espírito de Deus e, então, 
poder consagrar-se como um servo fiel à Lei do Senhor. Tudo 
poderão através de Mim.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por se consagrarem a Deus através de Meu Sagrado 
 Coração.

Cristo Jesus
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Cada vez que Eu descendo do Céu, o Universo e Meu Sagrado 
Coração vertem uma Graça Especial sobre vocês, renovando-os 
na fé e no compromisso Comigo.

Venho até vocês porque os rebanhos ainda estão imaturos para 
se guiarem por si mesmos.

Cada uma de suas consciências deverá reconhecer a presença do 
Pastor da Luz em diferentes formas e faces; este será o momen-
to em que seus corações, abertos à purificação e à consagração, 
abandonem por Mim as velhas estruturas que os impedem de 
se aproximar de Meu Espírito Redentor.

Deixando seus conceitos para trás, aceitem as correções de 
hoje, porque elas são nutridas pelos Raios do amor, Raios da 
instrução que lhes mostram o tempo de mudar e de se renovar 
através de Mim.

Quando Meu Coração chamou os pescadores da Galileia, cha-
mou a velha humanidade que, semidestruída, teve que receber 
a oportunidade de redenção.

Agora volto a chamar todos aqueles que, dando o sim, Me 
abriram a porta para que Minha Consciência Glorificada atue 
sobre os corações imperfeitos, resistentes, rígidos e fechados, 
porque Meu Sagrado Coração os consagrará e, quando os con-
sagrar, todos alcançarão a vitória da salvação.

Ânimo aos que ainda lutam para vencer a si mesmos!

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus
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Repousa todo o teu ser em Meu Coração e que tuas palavras 
só reverberem pela força da oração.

Que teus olhos só Me vejam a Mim e que em Mim reconheçam 
o predileto Amor Salvador e Redentor.

Que teus pés caminhem sem demora ao Meu encontro para 
que, ao longo da infinita senda, tua alma descubra a grandeza 
misericordiosa de Minha Alma.

Que tuas mãos acariciem a suavidade e o mistério de uma 
devota oração que construa uma longa ponte para o Reino  
do Senhor.

Que teus sentimentos e pensamentos sejam entregues em Mi-
nhas Mãos para que Minha Consciência transforme a matéria 
em luz, o escuro em claro, o triste em alegre.

Deixa-te guiar pelos impulsos de Meu Coração Sábio, porque 
assim sempre verás os passos marcados por Mim no caminho 
para a Eternidade.

Abre-te por inteiro para receber Meu consolo, porque desde 
sempre aspiro a consagrar teu coração ao Meu Coração.

Não vejas quanto falhaste Comigo, só reconheças o Amor 
 Poderoso que Eu te entrego dia a dia para que tu, em confi ança, 
possas caminhar até Mim.

Apenas Me deixa entrar em tua vida e curar tuas feridas. Mi-
nhas Chagas já foram o princípio da liberação do mundo, agora 
Minhas Mãos são o final da cura para cada coração.

Meus Raios te iluminam, mesmo quando crês que te afas-
tas de Mim; por isso, sorri a cada desafio e deixa espaço para 
que Eu possa guiar teu pequeno espírito. Apenas Me diz sim 
e Eu te confortarei quando necessitares, porque acima de todas 
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as coisas e circunstâncias está Meu Amor Divino por ti, por tua  
imediata redenção.

Um Reino desconhecido te espera, um Reino que não é deste 
mundo, mas somente de Deus.

Caminha para Mim sem demora. Adiante!

Sob a Misericórdia do Pai, sê bem-aventurado.

Grato por meditares sobre Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus

Dá-Me teu cansaço que Eu te darei a Vida Nova.

Dá-Me teu pesar que Eu alegrarei teu pequeno coração.

Dá-Me tua tristeza que Eu te irradiarei Minha Alegria.

Dá-Me tudo o que és e deixa-te ser em Mim, porque assim 
poderei cumprir Meus Planos Prediletos por meio de ti.

Quero de tua vida o máximo, até que teu ser possa repousar 
em Meus Braços e, assim, renovar-se.

Estou aqui para consagrar-te a algo que teu ser desconhece. 
Deixa-Me ser tudo em ti e, assim, poderei revelar-te as maravi-
lhas de Meu Reino Celestial, porque ninguém chegará ao Pai 
senão através de Mim.

Quem vive em Mim não perecerá e será consolado pelo Amor 
Divino dos anjos do Céu.

Quem está em Mim conhecerá os verdadeiros Mistérios do 
Universo e verá nascer, no horizonte, a Nova Humanidade 
abençoada por Meu Pai Eterno.
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Segue, segue remando, não te detenhas pelo que digam, ape-
nas brilha como um sol de amor e de caridade, porque estou 
retornando e primeiramente buscarei, durante o frio da noite, 
uma casa amável onde repousar e cear, em espírito, contigo.

Na primeira vez não Me reconhecerás; porém, aquele que tiver 
vivido tudo por Mim e através de Mim será recebido em Glória 
no Paraíso e, assim, estará abrindo a porta àqueles que em vida 
a têm fechada.

Poucos poderão Me reconhecer antes que Minha Face Silen-
ciosa se mostre ao mundo, e os que Me reconhecerão serão os 
que seguraram em suas mãos a tocha da vitória da Luz.

Eu a ninguém abandonarei, porque Meu Amor é tão grande 
que poderás senti-lo uma vez mais.

Sob a Misericórdia do Pai, sê bem-aventurado.

Grato por viveres Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus

Queridos filhos de Meu Pai,

Os três Corações Sacratíssimos hoje se fazem presentes, pela 
primeira vez, diante de suas essências, para compartilhar de 
forma especial todas as Graças Benditas que dia a dia são 
 dirigidas a vocês.

Companheiros, o Amor Venerável dos três Sagrados Corações 
será a proteção espiritual para suas vidas e isso será possível 
porque os três Benditos Corações se ofertaram para fazer des-
cender, por meio deles, a Santíssima Trindade.

Queridos, assim compreenderão que os méritos espirituais al-
cançados por Jesus Cristo, pela Virgem Maria e por São José 
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Castíssimo permitiram a aproximação da Graça de Deus sobre 
o mundo e sobre a humanidade.

Permitam que os três Humildes e Sábios Corações sejam, nes-
tes tempos, o arquétipo principal para a vida do espírito e a vida 
nas famílias. Queremos, em reverência e amor, que todos vocês, 
os chamados peregrinos, possam despertar em consciência à 
realidade que estão vivendo. Vocês contam com a companhia 
de outras Consciências Celestiais que, assim como os três Sa-
grados Corações, estão dirigindo Seus Olhos à necessidade  
do mundo.

Queridos Meus, hoje deixo aos seus corações o importan-
te arquétipo dos três Corações, porque aqueles seres huma-
nos que os adorarem e os reverenciarem com devoção terão  
como Graça:

- Um feliz caminho de retorno ao Céu sob o amparo do Ima-
culado Coração de Maria

- Uma vida austera e digna sob a companhia do Castíssimo 
Coração de São José

- Um reencontro com a Vida Universal a partir do Regresso 
vitorioso de Cristo.

E mais virtudes e dons irão despertando naqueles que, em con-
fiança, se disponham a participar espiritualmente da Sagrada 
Família. Este mistério da Sagrada Família quer se aproximar 
de toda a humanidade, que em sua maioria está se distanciando 
da verdadeira Lei do Senhor.

Jesus, em Suas Aparições diárias, tentará gestar um coração 
nobre e puro em todos os que no amor vivam as mensagens 
preparatórias.
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A Bem-Aventurada Virgem Maria lhes recordará o compro-
misso de retornar ao Sagrado Coração de Jesus como uma 
oportunidade única de reparar a Vida do Espírito, mediante o 
poder da Energia Crística.

O Castíssimo Coração de São José lhes recordará, neste ciclo, 
a importância da caridade e do serviço aos mais próximos em 
suas vidas e Ele os levará a se reintegrarem ao arquétipo uni-
versal e espiritual da Sagrada Família.

A presença misericordiosa dos três Corações tem a finalidade 
de uni-los como essências e como membros da Sagrada Família 
Celestial. Bastará apenas que, abrindo o coração, possam dar 
os passos na fé.

Que a veneração aos três Sagrados Corações represente o ar-
quétipo de vivência para a Nova Humanidade, porque a huma-
nidade necessita mudar perante Deus mais uma vez.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por interiorizarem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus, o Sagrado Coração

Na Hora de Minha Misericórdia, todo o mal que existe no 
mundo é transmutado e liberado pelo poder e pelos Méritos 
Divinos que Meu Sagrado Coração uma vez alcançou na Cruz.

Esse mal é extirpado também quando, às três da tarde, no 
mundo inteiro, Meus Raios de Piedade e de Misericórdia se 
propagam por todos os que oram o Terço da Divina Misericór-
dia. E, por Graça Especial, todas aquelas almas que não ado-
ram, não amam nem reverenciam a Deus e os pecadores mais 
empedernidos são liberados da condenação final ao Inferno.
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Todos os dias, às três da tarde, Meu Coração Misericordioso 
tem a permissão de liberar do Purgatório e do Inferno uma 
alma, a mais ignorante. E isso é possível porque uma alma sobre 
a face da Terra está orando ao Meu Coração Sagrado o Terço 
da Misericórdia.

Durante uma hora, Minha Consciência Universal, a partir 
das três da tarde, descende para iluminar o mundo e percorre 
rapidamente, em Espírito e Essência Divina, todos os espaços 
do planeta.

Aqueles que oram o Terço da Divina Misericórdia, entregue 
à Irmã Faustina Kowalska, recebem também a Graça da li-
beração de processos internos e espirituais; mais ainda, aque-
las almas que confiam em cada palavra orada com o coração  
também serão buscadas por Mim na hora da sublime elevação 
da verdadeira consciência.

Por todos os Meus companheiros que dedicam um espaço ao 
Meu Coração Bendito e Sacerdotal, às três da tarde, Minha 
Consciência percorre o mundo para auxiliar as almas que mais 
necessitam, dando vida ao que está para morrer, ressuscitando 
a alma que ainda precisa permanecer neste mundo.

Meu Poder de Amor resolve a falta de unidade na família que 
dela necessita. O poder da Minha Fé dá vida divina à família 
que tenha perdido o amor. Tudo é possível porque Meus sol-
dados Me chamam, todos os dias, às três da tarde.

Minha promessa de misericórdia ainda está vigente, porque 
em pouco tempo o mundo, pelas dívidas que gerou, será to-
cado pela Divina Justiça, e aqueles que tiverem Me esperado 
receberão uma Graça Especial. Para as almas que tiverem Me 
buscado, Eu serei seu Salvador, não serei o Juiz.
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Vivam Minha Misericórdia e redimam seus corações; Meu 
Coração Amadíssimo os espera.

Sob a Divina Misericórdia de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por receberem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus, o Salvador das Essências

Na Hora da Minha Misericórdia, a Luz do Reino Maior se 
expande por todos os confins da Terra, e essa Luz Divina e 
Espiritual toca tudo aquilo que esteja aberto em alma e em 
espírito, para que nele resida o Amor de Deus.

Às três da tarde de cada novo dia, Minha Consciência Uni-
versal reúne e congrega todas as essências que, ao longo dos 
tempos, foram Meus prediletos apóstolos e levaram, alguma 
vez, Minha Mensagem Redentora.

Hoje, neste novo ciclo de mudanças e desafios para a humani-
dade, Meu Poder, que é o Poder de Deus, cai como uma chuva 
de Graças sobre os corações que estão atentos aos Sublimes 
Sinais do Céu.

Hoje estou perante discípulos do passado que reverberam como 
essências dentro de Meu Reino Celestial e Eu venho desper-
tá-las para a verdadeira face da tarefa mundial que Deus lhes 
encomendou, mediante a presença de Meu Sagrado Coração.

Queridos, é uma alegria reunir a todos os Meus companheiros 
do cenáculo, seguidores, devotos e adoradores de Meu Bendito 
e Sagrado Coração, a fim de compartilhar o tempo de Minha 
última Misericórdia sobre a humanidade.

Na hora misericordiosa fecham-se as portas do Inferno e da 
perdição para as almas, tão somente pela oração daquelas 

21
abril

por_mm_1ed_book_v3.indb   175 10/02/2017   07:09:04



176

Mensagens de Misericórdia

176

 criaturas que se dispõem a Me chamar com alegria e amor. 
Assim Meus Braços acolhem todas as necessidades de Meus 
filhos na Terra e a Divina Misericórdia – Fonte de sabedoria, 
amor e salvação – é irradiada aos corações de todos os homens, 
sobretudo àqueles que não a mereceriam pelo estado de pecado 
em que vivem.

Reúno assim Meus rebanhos, chamando-os ao tempo do apos-
tolado, da oração e do serviço, porque assim Meu Coração se 
fará presente entre as almas mais pequenas e humildes do mun-
do. Hoje estão em Minha Fé e em Meu Colo de amor.

Sob o Bem Maior do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por reverenciarem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus, o Redentor do mundo

Queridos filhos e companheiros,

Não há nada mais perfeito que o Amor de Deus em seus co-
rações, porque nesse Amor encontram-se a fé e a verdade de 
que necessitam para alcançar a conversão; por isso, venham a 
Mim e não tenham medo. Contemplo seus medos e lhes irra-
dio com Meu Amor Misericordioso para que, liberados de 
tudo, possam dar os passos seguros rumo à Eternidade que 
os espera.

Encontro dores profundas em alguns corações. Peço-lhes que 
orem, sustentando a fé no coração. Assim Meu Coração Sagra-
do estará próximo dos que mais necessitam curar suas feridas. 
Saibam que nunca os abandonarei. Estou ao seu lado no silên-
cio. Apenas caminhem até Mim.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.
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Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Queridos, sempre queridos,

Que nunca percam os passos que Eu lhes marco no caminho, 
porque assim se aproximarão sempre do verdadeiro caminho 
de retorno a Deus.

Que hoje possam perder a vontade própria para que aprendam 
a amar a Vontade Divina.

Estou entre vocês para lhes mostrar o único caminho que 
muitos dos Meus necessitarão percorrer, sem restrições nem 
ideias. Liberem-se do passado e ingressem pelo Portal de Meu 
Coração rumo à Casa de Meu Pai. Caminhem, dia a dia,  
para Meu Coração. Eu os perdoo, porque os amo como verda-
deiras essências.

Sob o Amor do Pai, sejam amorosos.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Como parte da escola das aprendizagens do espírito e da cons-
ciência, Eu deixo que a alma diga tudo o que pensa e sente a 
fim de que purifique rapidamente as questões internas que a 
afligem. Depois disso, surge Meu Coração de Luz, como uma 
única voz do Céu, para corrigir os caminhos que por erro a 
alma pôde tomar por vontade própria.

Liberando as cargas da consciência, Meus Raios penetram os 
níveis e estados da personalidade para que se transformem 
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através de Meu Amor e Redenção. Para que tudo isso aconte-
ça, a permissão é necessária. A permissão da consciência lhes 
permitirá descobrir o grau de amor em que se encontram e 
que construíram. Por isso, peço-lhes que se fundamentem 
nos princípios da escola de instrução básica que Meu Coração 
transmitiu para todos por meio das parábolas.

Sejam alegres até mesmo no momento em que suas consciências 
fiquem a descoberto, frente à falsa realidade que construíram 
com as ideias ou os sentimentos. O Reino do Amor de Deus e 
sua busca são poderosos, e a alma desconhece a Grandeza do 
Amor de Deus e de Sua Obra Celestial, um Amor intransferí-
vel que os cura e os libera, que nunca os abandonará.

Como na areia movediça, deem os passos lentamente até Mim. 
Embora as estruturas de suas pessoas se movam, Eu os sus-
tentarei e os guiarei, porque já é tempo de eleger, por amor, o 
Plano de Deus.

Sob o Amor único do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem e valorizarem Minhas Palavras com o 
coração.

Cristo Jesus, que os ama eternamente.

As almas que mais Me servem e mais veneram Meu Sagrado 
Coração serão as que, no serviço ao mundo, mais sentirão a 
mudança brusca dos tempos que descem do Universo para  
a Terra.

As almas que mais oram Comigo foram as escolhidas para 
suportar o tempo ardente das mudanças, porque a oração de 
todas elas aliviará a necessidade dos que não oram e facilmente 
se esqueceram de Mim.
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Em todos esses abnegados instrumentos, Eu erguerei de novo 
Meu Templo de redenção e ninguém ficará sem a oportunidade 
de reconhecer que, sem Meu Pai, nada se poderá fazer.

Retorno ao mundo em Glória para verter Meus Raios de Amor 
sobre aqueles que há anos se distanciaram da Luz de Meu Co-
ração Misericordioso. Venho despertar os que dormem sob 
a chuva das ilusões, e mostrar a Verdade que o Universo Me 
mostrou desde a origem de Minha Santa Ressurreição.

A ninguém restará dúvida de que o Messias retornará à Terra, 
cumprindo com Sua Promessa Original anunciada uma vez 
no passado. Por isso, aos que mais estão em Mim e tentam 
seguir Meus Passos peço: perseverem, perseverem, perseverem! 
E deixem que Meus Raios Renovadores liberem do passado 
suas essências para que a tarefa dos apóstolos do final dos tem-
pos possa se cumprir em Glória ao Meu Nome.

Se se unirem dia a dia através de Mim lhes mostrarei o cami-
nho porque, desta vez e neste ciclo, Eu não deixarei que ne-
nhuma alma se eleve sem antes conhecer Meu Amor Redentor.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados de coração.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Abençoa-os e os redime,

Cristo Jesus

Às três da tarde, as almas mais apagadas e sofridas são lavadas 
com a água do Meu Oceano de Misericórdia, e os anjos do 
Senhor as curam e as reparam de suas perpétuas dores.

E isso é possível somente porque alguma alma sobre a face da 
Terra está unida a Mim pelo Terço da Divina Misericórdia. 
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Em Meu Oceano de Graças, as chagas do espírito cicatrizam 
pela honesta oração das almas que, sobre a Terra, dedicam um 
espaço à Minha Presença Divina e Celestial.

Conheçam assim Minha Fonte Inesgotável de milagres e 
bênçãos para toda a humanidade. Se não tivesse dado Minha 
Vida por vocês, esse Manancial não poderia ter sido jorrado 
como acontece neste mesmo momento em que vocês escutam 
 Minhas Palavras.

Esse Oceano de Graças são os frutos recolhidos durante o sa-
crifício realizado e aceito por Mim desde a Paixão. Porém, essa 
Fonte de Redenção, esse Oceano Inacabável, nasceu da Minha 
Presença entre vocês no mundo.

Saibam que esse Oceano ressurgiu de forma pura na Cruz, 
quando a lança de vocês, a lança da dor da humanidade, trans-
passou Meu Flanco e, em vez de Eu derramar Justiça, Meu 
Amor a cada um de vocês derramou Glória: Graça, Miseri-
córdia e Liberação que, em espírito de verdade e santidade, 
expandiu-se como um Caudal de Graça e Salvação sobre cada 
uma das almas condenadas ao Inferno.

Às três da tarde, a partir do Universo, Meu Manancial se apro-
xima do coração espiritual de todos os pecadores mais empe-
dernidos; a tábua salvadora para cada um deles é a oração à 
Divina Misericórdia, que é rezada por todas as almas.

Todos vocês têm a oportunidade misericordiosa de ingressar 
em Meu Oceano para lavar seus seres. Às três da tarde, Minha 
Consciência Universal abre do Céu uma porta com a esperança 
de que vivam no Oceano de Meu Amor mediante o perdão.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.
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Grato por guardarem Meus Preceitos no coração.

Cristo Jesus

Venho e retorno ao mundo em busca de novos depositários de 
Minha Divina e Insondável Misericórdia.

Assim como fiz com Santa Faustina Kowalska, estou congre-
gando apóstolos da Divina Misericórdia de Cristo Jesus para 
que, da mesma forma como os apóstolos e discípulos fizeram 
no passado, difundam, antes de Meu Regresso, os méritos al-
cançados por Meu Sagrado Coração.

Por isso estou preparando dia a dia, por meio de Minhas Pala-
vras, todas as almas que, no amor ao Plano de Deus, queiram, 
de forma humilde e simples, Me representar como vertentes e 
raios do Meu Misericordioso Coração para o mundo inteiro.

Como uma vez chamei e busquei os pescadores da Galileia, 
hoje, como Pescador e Mestre de corações, convoco à Minha 
Mesa os que, junto a Mim e ante Meu Eterno Pai das Alturas, 
comprometeram-se em ser palavra viva, exemplo e testemunho 
de Minha Mensagem Redentora em suas vidas.

Hoje Meu Coração floresce em amor e em honra por todos 
aqueles que, nestes tempos e sem saberem de nada, chamam 
por Minha Divina Misericórdia. Todos aqueles que oram o 
sagrado Terço da Divina Misericórdia de Jesus, às três da tar-
de, espiritualmente são liberados pelo poder redentor de Meu 
Sangue e são reconciliados pela força inesgotável da Fonte de 
Minha Água Eterna.

Em reverência aos que no amor realizam e oram Comigo 
o exercício da Divina Misericórdia, Minha Consciência se 
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 mostrará como um Salvador. Na hora da morte não serei seu 
juiz nem carrasco, serei a Fonte que os nutrirá e os livrará de 
qualquer dor que tiverem causado ao Coração de Meu Pai 
durante sua passagem pela Terra.

Àqueles que até o último minuto de vida orarem com esforço e 
amor o Terço da Divina Misericórdia, digo que passarão logo 
para o Jardim de Meu Reino, repousarão em Meus Braços e 
conhecerão o poder insondável de Meu Amor. Por isso, em 
suas mãos está a chave segura para sua salvação, para todos os 
dias de suas vidas. E aqueles que difundirem a Graça de orar 
esse Terço da Misericórdia, nos Céus serão reconhecidos como 
discípulos de Meu Sagrado Coração.

Em verdade, digo-lhes que ainda não conhecem a grande- 
za do Amor de Deus em Meu Eterno e Glorificado Coração. 
Hoje os animo a amar a Divina Misericórdia, porque é a porta 
necessária para sua salvação.

Sob a Misericórdia e a Glória de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por meditarem sobre Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus Misericordioso e Redentor

Confie em Minha Palavra, porque ela lhe dará a vida e o livrará 
de todos os males que hoje você possa sentir.

Abra-Me dia a dia o caminho para que Meu Coração Pastoral 
o guie passo a passo e nunca perca a oportunidade de aprender 
a crescer na humildade.

Seja corajoso diante das situações da vida; tenha esperança no 
Meu reencontro, porque espero apenas que Me abra a porta 
para que Minha Luz possa reinar em você e sejamos um só  
no Senhor.
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Abandone suas necessidades em Meu Coração e, na oração, 
ilumine cada uma delas, porque assim Eu o ajudarei a se unir 
a Deus com fervor e devoção.

Caminhe ao Meu lado, não demore; construa Comigo a Nova 
Terra Prometida.

É tempo de Misericórdia.

É tempo de Piedade.

É tempo de Redenção.

Acima de todas as coisas, saiba que aguardo você no silêncio.

Sob a Luz do Pai, seja bem-aventurado.

Grato por guardar Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus, o Salvador

Minha sede não se acalmará até que cada uma das almas tenha 
se voltado para Mim e Me buscado como a única Luz para  
o mundo.

Deixarei que todos os Meus rebanhos aprendam e amadure-
çam, porém não permitirei que nenhum deles se perca. Antes 
que isso aconteça, Eu já terei regressado em Glória para verter 
Minhas Graças sobre aqueles que as perderam por vanglória 
ou vaidade.

Abrirei com a chave de Meu Coração a porta de Meu Reino 
e, no Meu Retorno, todos poderão ver com sabedoria o que 
preparei para todos desde o momento em que Eu parti para 
o Universo. Por isso, até o último momento, serão necessárias 
coragem e valentia para enfrentar os últimos escalões da trans-
cendência e da liberação.
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Orem sempre para que Meu Espírito se faça presente em vocês 
e não percam tempo em buscar-Me. Saibam que Eu estou eter-
namente presente em seus pequenos corações.

Apenas deixem que Me mostre como seu verdadeiro amor e 
sua verdadeira luz para a alma e para a vida. Confiem em Mim.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por receberem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Perceberam quantas vezes Minha Consciência Redentora in-
gressa, às três da tarde, em cada lugar da Terra?

Quando em cada lugar do mundo se cumprem as três da tarde, 
Minha permissão celestial se expande como amor e luz e toca 
as essências mais desprovidas de misericórdia.

Entre as três e as quatro da tarde de cada dia, Meu Coração 
Eucarístico se irradia até as esferas mais distantes da Terra, 
onde exista uma alma clamando por Minha Misericórdia. Eu 
dou tudo para que ela esteja em Meus Braços, para consolá-la 
e dar-lhe novamente a vida.

Quando uma alma devota Me contempla e Me adora mediante 
o Terço da Misericórdia, não só Me abre a porta de seu coração 
para que Eu ingresse, como também, se ora com amor, Minha 
Consciência Pastoral, com sua Onipresença, em segundos ins-
trui as almas do Purgatório e, assim, as eleva o mais próximo 
possível de Meu Reino, para que terminem de aprender e, por 
fim, façam parte de Minha Gloriosa Eternidade no Paraíso.

As portas do Paraíso se abrem às três da tarde. Essa é uma 
missão que cumprem os anjos do Céu para elevar todas as cons-
ciências que estão desorientadas sobre a face da Terra.
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Às três da tarde, Meu Coração Misericordioso recolhe as preces 
de todos os corações simples e Meu Amor as irradia, transfor-
mando-as em rosas de paz e de glória para o Trono de Deus.

Cada vez que Me dizem: “Pela Sua dolorosa Paixão…”, da coroa 
de espinhos que Eu ainda carrego pelo mundo para poder ali-
viá-lo, e que é representada pelo Terço, é liberado um espinho 
de Minha Fronte.

A coroa de espinhos que uma vez foi colocada durante Mi-
nha Paixão foi transmutada pelo poder do Terço à Minha 
Misericórdia, que foi entregue à venerável Apóstola Faustina 
 Kowalska.

Todos aqueles que persistirem na fé e rezarem o Terço da Mise-
ricórdia não Me causarão dor, como faz o mundo dia a dia, mas 
sim, às três da tarde, suas mãos em oração estarão retirando 
espiritualmente os espinhos de Meu Coração e cicatrizarão 
Meu Espírito com seu amor pela oração.

Vejam, Meus queridos, quão grande é o mistério do Amor 
que Eu tenho por todos vocês, que enquanto Me cravavam na 
Cruz, derramei Misericórdia ao invés de derramar dor; derra-
mei Amor e Água de Vida de Meu Lado, em vez de derramar 
justiça sobre o mundo.

Porque pertenço a vocês como Coração e como Mestre, nasci 
entre vocês e, como ascendi aos Céus, retornarei para dar tes-
temunho de Minha Glória e de Minha Verdade.

Sob a Paz Absoluta do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por meditarem sobre Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus, seu Instrutor
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“Que tuas mãos acariciem
a suavidade e o mistério 
de uma devota oração.”

2013 
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Quando seus olhos se cansarem de ver o infinito caminho 
da transformação, volte seu olhar ao Meu Sagrado Coração e 
confirme, em Meu Nome, sua permanência em Minha Senda 
Crística.

Guarde cada momento que você vive Comigo como um tesou-
ro que acumulará no Céu e o doará como bênção aos corações 
que mais necessitam de redenção.

Cada pequeno sacrifício que se faça na vida tem proporções 
maiores no Céu porque, cada vez que uma alma se doa, a Graça 
Infinita toca um coração ferido para curá-lo.

Veja quão grande é o Amor de Deus pelo mundo que, em 
cada serviço realizado com o amor do coração, doa milagres a 
todos aqueles que devem receber uma celestial oportunidade 
de conversão.

É necessário ânimo para prosseguir; os tempos mudam e o 
coração deverá amadurecer por meio da entrega do que se faz 
por amor e em honra a Deus.

Estou como uma ponte, unindo seu coração ao Coração de 
Deus. Siga caminhando, siga Minhas Pegadas de luz.

Sob o Amor do Pai, seja bem-aventurado.

Grato por guardar Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus, o Redentor

Embora o caminho a percorrer pareça longo, extenso, recorde-
-se de que você está caminhando por todos os que ainda não 
dão os passos até Mim.

Ainda que o tempo pareça que não muda dentro de você e a 
transformação seja lenta e dolorosa, lembre-se de que está se 
purificando pelos que vivem em graves faltas.

2
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Ainda que o cansaço, a tristeza ou a solidão pareçam maiores 
que o deserto da Terra, lembre-se de que você está se transfor-
mando e transcendendo pelos que realmente deram as costas 
ao Amor de Deus.

Ainda que tudo pareça que não muda e que você não alcança 
a Luz, lembre-se de que está cruzando a noite escura por todos 
aqueles que não vivem a vida dos Mandamentos.

Ainda que o amor não floresça em seu ser e você não encontre 
a humildade, lembre-se de que está se consagrando a uma Vida 
Maior pelos que praticam o falso amor enganador, que desvia 
as almas pela senda da ilusão.

Ainda que morrer para si mesmo seja um passo maior do que 
permite sua consciência, lembre-se de que você está se santifi-
cando por amor a Mim e pelos que não santificam suas essên-
cias para Deus, mas a direcionam a outras coisas.

Ainda que você veja a vida em ruínas e a aridez interior seque a 
Água da Vida e apague o fogo devoto de seu coração, lembre-se 
de que está sofrendo em silêncio pelos que não oram e perdem 
o precioso tempo na constante tentação.

Ainda que você não veja Minha Luz no horizonte, confie ab-
solutamente em Mim, porque Eu estou ao seu lado, guardando 
seu pequeno coração como um verdadeiro tesouro de pureza 
e oração.

Ainda que o mundo não mude, lembre-se de que Eu Sou o 
Amor do Grande Amor, a Verdade da Grande Verdade Infi-
nita, o Espírito do Grande Espírito Santificado. Busque-Me. 
Chame-Me, porque o escutarei. Meus Braços estão abertos 
para consolá-lo e animá-lo a se doar um pouco mais a cada dia, 
porque no sacrifício você achará a chave para a sua redenção.
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Sob a Luz Imperecível do Pai, seja bem-aventurado.

Grato por meditar sobre Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus, agora e sempre

Nesta tarde de inesgotável misericórdia e de prodígios infinitos 
para as almas do mundo inteiro, vejo com alegria os corações 
reunidos em Meu Nome, corações que em verdade tentam se-
guir Meu Caminho de consagração e de apostolado.

A vocês e a todos os que Me seguem, Eu lhes dou Minhas 
Misericórdias celestiais para apagar de seus corações qualquer 
aflição, impedimento ou limitação que os separe de Mim. O 
caminho para chegarem a Mim será a oração misericordiosa.

Todos os que Me acompanham de coração e se unem à Mi-
nha Fonte Inesgotável de Misericórdia são abençoados, apesar 
das grandes circunstâncias da vida. Todos os que seguem Meu 
Caminho de Misericórdia às três da tarde serão purificados 
pela luz de Meu Coração e, na hora da grande tribulação, não 
sentirão medo algum, mas sentirão paz, alegria, graça por ser 
um digno e louvado filho de Deus.

Todos os que oram Comigo o Terço da Divina Misericórdia, 
como também suas famílias, serão altamente contemplados por 
Meu Coração Compassivo, e ninguém perderá a esperança de 
se entregar por inteiro ao Meu Reino Eterno.

Os que oram o Terço da Divina Misericórdia Me ajudarão a 
interceder, perante o Universo, por esta humanidade e nenhu-
ma alma perderá a oportunidade de Me encontrar em algum 
momento de sua vida. Minha Misericórdia é infinita, penetra 
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os espaços mais profundos dos corações e cura as feridas espi-
rituais que parecem irreversíveis para as consciências.

Todos os que às três da tarde se unem a Mim recebem o mérito 
da redenção absoluta ou, pelo menos, a oportunidade de co-
nhecer Meu Reino Celestial no Universo. Ninguém ficará sem 
saber quem Sou Eu, porque, quando a alma sente Meu Amor 
Redentor, seu pequeno coração é curado.

Às três da tarde Deus contempla, por meio de Seu Filho, as 
preces de todos os apóstolos e rebanhos que, unidos como um 
só, aliviam por Graça o peso da Lei sobre o mundo. Minha 
Misericórdia desperta Graças e Perdões nunca antes compreen-
didos pela humanidade.

Aqueles que tiverem fé em Minha Promessa não se arrepende-
rão, porque hoje Eu lhes trago a Boa Nova que os liberará de 
vocês mesmos e, assim, estarão Comigo por toda a eternidade.

Aspiro, como Mestre, que possam ser Minhas Células vivas 
de amor e redenção para todos os que morrem dia a dia sem 
conhecer a grandeza de Meu Amor.

Preciso de vocês, mesmo quando estiverem no erro. Eu os per-
doo e, sobretudo, os amo profundamente.

Adiante, Meus companheiros!

Sob a Misericórdia de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por interiorizarem Minhas Santas Palavras no coração.

Cristo Jesus, seu Salvador

Frei Elías del Sagrado Corazón: Ao final da mensagem 
diária, Cristo Jesus nos transmitiu o que Ele denominou o 
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Devocionário à Divina Misericórdia, um exercício de ora-
ção e devoção à Divina Misericórdia de Jesus. Esse devocioná-
rio está composto por duas orações para que as rezemos todos  
os dias.

A primeira é uma oração reparadora para ser recitada em 
nome dos pecadores mais empedernidos e pela humanidade, 
para que ela alcance a Misericórdia.

Oração Reparadora 
 à Divina Misericórdia

Água, Sangue, Vida e Redenção, 
que brotaram do Bendito Coração ferido de Jesus, 

tende piedade, misericórdia e compaixão 
de todos nós.

Amém.

Nosso Senhor Cristo Jesus, em seguida, nos transmitiu o 
complemento da primeira oração, que Ele chamou Oração 
Restauradora ao Pai Criador, que deverá ser rezada após a 
Oração Reparadora à Divina Misericórdia.

Oração Restauradora 
ao Pai Criador

Pai Celestial, 
Suprema Unidade, 

Suprema Consciência, 
Supremo Amor, 

compadece-Te de todos nós 
e de toda a humanidade.

Amém.
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Para todos aqueles que têm as portas fechadas, Eu as abrirei 
para que ingressem sem demora em Meu Reino Redentor.

Queridos irmãos,

O caminho a percorrer ainda é longo e só lhes peço manter ace-
sa a fé nos corações, porque assim Meu Coração reconhecerá 
os discípulos e os apóstolos do Novo Tempo.

Saibam que não Me canso dia a dia de chamá-los à redenção 
porque, redimindo-se, tudo passará e suas almas em alegria 
permanecerão Comigo, contemplando o Pai na Criação. Não 
demorem em vir a Mim, porque os espero e os quero encontrar 
sempre vigiando Comigo na oração do coração.

Sintam Minha Paz, porque retorno para cumprir a promessa 
do final dos tempos.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

E a Senhora Vestida de Sol oferecerá a coroa de estrelas para 
que surja, das entranhas da Terra, um caminho pelo qual tran-
sitarão os novos rebanhos redimidos. Cada uma das estrelas 
será o sinal visível de um novo ciclo e cada alma, segundo sua 
escolha, entrará por um caminho que poderá levá-la até o 
Reino do Senhor.

Na porta maior do Céu esperará o amado Senhor por suas 
amadas almas, para que juntos, vitoriosos, consagrem o espírito 
ao Eterno Amor de Deus. A Senhora Vestida de Sol manifes-
tará Seu símbolo universal e esse será o sinal que anunciará a 
próxima vinda do Rei do Universo.

4
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Felizes daqueles que esperarão com alegria a vinda do Rei dos 
Patriarcas, porque eles serão partícipes da Boa Nova para o 
mundo.

Felizes daqueles que deram o sim para transfigurar em Cristo 
suas vidas, porque eles reconhecerão os Raios que provêm do 
Coração do Filho de Deus.

E a Nova Barca da vida e da oração navegará em alto mar e 
muitos a verão surgir graças aos esforços dos servidores, dos 
pequenos seres de Cristo. A Nova Barca não será do passado; 
ela nascerá como uma nova criança do ventre de Sua Imaculada 
Mãe.

Muitos não entenderão esse mistério e poucos sentirão o res-
plendor e a força de sua luz, que provém da Barca dos novos 
rebanhos. Esses são os congregados para a missão redentora, 
aqueles que, silenciosamente, levantarão ao alto a tocha da luz, 
para mostrar ao mundo o caminho da verdadeira conversão.

Ninguém ficará sem saber por onde ir, porque a Barca já está 
navegando com os impulsos que recebe do predileto fogo da 
oração. Os curiosos vão querer saber a essência desse grande 
alimento para o espírito, mas, por desconhecerem a si mesmos, 
verão tarde que tudo inicia e termina na oração do coração.

Os obreiros aceleram a obra da grande ponte até o Grande Es-
pírito de Deus. O tempo corre e as almas ralentam seus passos 
até Deus. A Ave do Espírito Santo anuncia um novo chamado 
e só a seguirão em voo os ouvidos atentos à voz do coração.

Uma Nova Humanidade desperta ao sul do mundo. No hori-
zonte, a Aurora desponta radiante para abrir o ciclo da purifi-
cação. Todo o Universo conflui para que o Propósito Divino 
alcance sua realidade nas consciências adormecidas.

por_mm_1ed_book_v3.indb   195 10/02/2017   07:09:06



196

Mensagens de Misericórdia

196

Compaixão dos que irão chorar por haverem desprezado a Ins-
trução do Céu. A Voz do Grande Mestre seguirá ecoando por 
mais um tempo, enquanto Sua Luz ilumina de amor o deslizar 
da Nova Barca.

O antigo será demolido porque os pilares não se firmaram na 
Lei do Senhor. É hora de reconhecer estes tempos e de viver 
na Sabedoria do Senhor.

As portas do Céu se abrem para acolher todos aqueles que se 
separaram de Deus.

Penitência para os soberbos.

Redenção para os tímidos.

Misericórdia para os que não se cansam de servir ao Grande 
Senhor.

A Estrela do Universo anunciará o grande momento para o 
mundo, enquanto a Nova Barca navega ao sul; sua passagem 
derruba com amor as estruturas já ultrapassadas. Ninguém po-
derá opor-se a ela, porque está preenchida pela Luz do Grande 
Rei Universal.

Reconheçam com fé tudo o que recebem em suas mãos porque, 
para o esperado tempo, deverá existir um coração arrependido 
a ser curado por Deus.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por meditarem sobre Meus Sinais com o coração.

Cristo Jesus, Mestre do Amor
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Colocarei Minhas Santas Palavras em seus corações para que 
possam saber em verdade quem lhes fala do Céu.

Queridos,

Que hoje haja penitência para os orgulhosos, piedade para os 
cegos de si, compaixão para os perdidos, misericórdia para os 
que não vêm a Mim, redenção para os que perdem a senda, 
transfiguração para os que não se transformam.

Orem, apenas orem e orem, porque o tempo da Minha vinda 
se aproxima e agora estou convocando os rebanhos do Grande 
Pastor. Cuidem de ser humildes e de não se assombrarem pelo 
que verão dentro de pouco tempo no mundo. Confiem seu 
caminho ao Único Deus da Verdade e do Amor. Sejam perse-
verantes, Eu os sustento em Meu Amor Redentor. Prossigam 
pelas pegadas que Eu lhes marquei.

Ânimo e alegria para o mundo entristecido.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por reverenciarem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus

No Oceano da Minha Misericórdia as feridas mais profundas 
são curadas pelo Espírito em todas as consciências que desper-
tam à devoção ao Meu Sagrado Coração.

No manancial de Minhas Graças, as almas encontram sempre 
a alegria para se renovarem e, assim, se liberarem do passado.

Todos os que veneram Meu Coração Misericordioso e invo-
cam o poder do Meu Sangue e da Minha Água são renovados 
no mais sublime de seus seres, e estes prodígios oferecidos por 
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Minha Consciência Sacerdotal tocam até mesmo a vida ma-
terial de vocês.

Na hora preciosa das três da tarde, os corações de todos os seres 
do mundo, espiritualmente, são contemplados em Misericórdia 
por Minha Visão Paternal e pelo efeito do divino Terço da 
Misericórdia. Dessa forma, Meu Coração de Amor verte Sua 
Piedade sobre aqueles que estão se condenando dia a dia aos 
submundos do Inferno.

Nestes tempos de grandes mudanças para o interior de muitas 
almas, Meu Oceano Inesgotável transpassa os limiares mais 
profundos dos Infernos, para que assim, algum dia, sob o 
amparo poderoso dos Exércitos Celestiais, Meu Coração li-
bere a escuridão e alcance a vitória do Reino de Deus sobre 
ela, e todo o mal seja dissolvido no coração dos soberbos e  
dos vaidosos.

O Amor Infinito, uma vez alcançado por Meu Coração na 
Cruz, despertou a Glória sobre a morte, para onde a humani-
dade se encaminhava, a morte do espírito de todos os homens. 
Foi assim que Deus enviou do Céu uma parte de Sua Grande 
Consciência e nasceu o Filho Primogênito, que por amor libe-
rou do pecado o mundo e agora, em humildade, serve eterna-
mente a Deus por amor aos Seus irmãos da Terra.

E um dia, da mesma forma como Ele Se elevou, aparecerá 
entre as nuvens, e um grande Sol misericordioso brilhará na 
essência de todos os corações, que poderão reconhecer o cami-
nho de retorno à Casa do Pai Celestial, e a Divina Misericór-
dia terminará de descer sobre o mundo, para que ele alcance  
a redenção.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus
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Aqueles que estão muito distantes de Mim e se separam, por 
causa do que geram suas próprias ações, necessitam de Minha 
Misericórdia.

Aqueles que se afastam de Meu Coração e deixam de olhar-Me 
nos Olhos são os que mais necessitam de Meu Perdão e de 
Minha Piedade.

Aqueles que negam Meu Nome e Me dão as costas são os que 
mais necessitam de Minha Misericórdia.

Por isso, às três da tarde, a porta da Redenção se abre para libe-
rar do pecado um número maior de almas que, por distração 
ou ignorância, quase perdem o caminho de retorno a Mim.

A Hora da Misericórdia é para os mais desprotegidos e seden-
tos de Minha Luz Redentora e Salvadora. E para que Meu 
Amor possa se aproximar dos que mais ignoram seu verdadeiro 
espírito, sirvo-Me dos instrumentos que, abrindo-Me o cora-
ção, transmutam, em sacrifício e alegria, os males do mundo 
por amor ao grande Amor de Meu Coração.

Como Eu lhes disse, poucos são os que remam a barca do Pas-
tor e menos ainda os que seguem a Vontade maior do Capitão 
que está nos Céus. Vejam quão simples é Minha Misericórdia 
que, às três da tarde, Minha Fonte de Prodígios e de Graças 
espera chegar aos que mais necessitam do perdão.

Ainda conto com poucas mãos que Me ajudem a subir a monta-
nha e a elevar um imenso número de almas separadas de Deus. 
Em pouco tempo, haverá muito por fazer. Tudo está apenas 
começando para Meus apóstolos.

A redenção será ampla para os corações rígidos. Sejam mi-
sericordiosos diante das misérias do próximo e, assim, Eu  
os acompanharei.

8
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Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus, o Redentor

O silêncio e a misericórdia lhes permitirão descobrir em que 
ponto se encontra sua consciência. O verdadeiro ato de silêncio 
consiste não apenas em não falar, mas inclui também os pen-
samentos e os sentimentos.

O mundo se habituou a falar permanentemente e os próprios 
ruídos agora tocam os níveis profundos da consciência, geran-
do uma falta de contato com Deus Criador.

Por meio do Terço da Divina Misericórdia, poderão elevar seus 
corações ao estado de silêncio de Meu Sagrado Coração. Ve-
jam que, para aparecer diariamente e transmitir-lhes Minha 
Mensagem de instrução, Minha Consciência surge através 
da harmonia do silêncio. Se as consciências que estão sobre 
a superfície do planeta praticassem o sacramento do silêncio, 
muitas situações internas e externas do mundo poderiam equi-
librar-se ao mesmo tempo em que flui a oração.

Para viver no silêncio e experimentá-lo como verdadeira fonte 
de comunicação interna entre as almas, o ser humano deve 
amá-lo. Não avançará a evolução de uma alma se ela apenas 
buscar o silêncio. A consciência deve querer estar em silêncio 
para que o efeito dessa Fonte Imaterial atue em todos os níveis 
do ser.

Queridos, encontrarão Deus no silêncio de uma oração, po-
rém, nestes tempos, o verbo da oração também deverá ser 
pronunciado para que as almas possam se elevar à regência de  
outras Leis.

9
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Por isso tratem de estar e de viver no silêncio porque, assim, a 
alma sempre lhes mostrará o momento de mudar e o que há 
que transformar. Se o mundo em sua maioria fizesse silêncio só 
por um dia, o caminho da humanidade já seria outro.

Deus sustenta Sua Vontade e a cumpre nos corações silentes. 
É possível começar a viver no silêncio quando o coração se dis-
põe a vivê-lo com base na oração.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Eu Sou a Estrela Universal e Sou o Sol Maior que provém 
do Céu para salvar, até o último minuto, o maior número de 
almas.

Por isso, a cada momento, necessito de fiéis e dedicados servi-
dores da Paz e do Bem que possam ser transmissores de Meus 
misericordiosos Impulsos espirituais. Espero que, por meio de 
Minhas Palavras diárias de Amor, muitas almas adormecidas 
e distanciadas de Meu Bendito Coração retornem apenas por 
terem sido tocadas por Meu Amor Redentor.

Companheiros, um novo tempo se aproxima e cada dia que 
passa em seu tempo acelerado, Minha Luz desce para abraçar 
os pequenos corações. Sejam portadores de Minha Simplicida-
de, Humildade e Pacificação. Sejam pontes firmes na oração e 
que sustentem, nestes tempos, a todos aqueles que se esquecem 
de olhar para Deus.

Que a fé nunca se acabe em suas essências; que ela seja o verda-
deiro fogo da devoção que os eleve ao Reino de Meu Pai. Nunca  
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se esqueçam de que Eu estou aqui para ajudá-los a encontrar, 
dia a dia, o caminho ao Meu Templo e ao Meu Coração.

Rezem pelos que ainda não veem Meu Misericordioso Cora-
ção. Hoje volto a lhes dizer, Meus queridos amigos, que com 
poucos remarei a Barca do Novo Tempo. Para esse momento, 
preparem-se com o coração.

Agradeço-lhes por Me escutarem.

Sob a Misericórdia e a Paz de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Sintam Minhas Palavras de alento e misericórdia em seus 
corações.

Aqueles que por Minha causa forem perseguidos receberão a 
força de Meu Espírito de Amor para que, com coragem, sigam 
sem medo Meus Passos direto ao Paraíso.

Só perdoem e, em Minha Misericórdia, orem pelos que por 
motivos humanos não entenderão, na noite da Véspera, a Vinda 
do Redentor. Abram caminho para as ovelhas confusas, que 
deverão voltar a repousar em Meus Pés para receberem Minha 
Absolvição e Meu Perdão.

Sejam transparentes na palavra, verdadeiros no sentir e claros 
nos pensamentos. Que suas intenções sejam Minhas Aspira-
ções; que seus desejos sejam Minha Vontade em seus corações; 
que Meu Caminho ao Reino seja seu único e perpétuo 
caminho.

Nada perderão os que serão julgados por Minha causa, por-
que a fortaleza de seus espíritos enobrecerá a palavra que 
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dará testemunho de que Sou Eu quem volta em honra aos  
corações caídos.

Durante a Hora da Misericórdia, peço-lhes que despojem 
seus corações de todo julgamento que os estiver condenando 
– como o pedreiro que descarrega o peso de suas costas – por-
que está próxima a Justiça d’Aquele que está acima de Minha 
Consciência, nos Céus. Este é Deus, que no Amor enviará Seu 
Primogênito Filho para separar o joio velho e amargo do trigo 
bom e maduro.

Que só brote de suas essências a vida pura da humildade e 
da compaixão porque, se aprenderem a imitar Minha Com-
paixão, nada os perturbará. Deixem-se guiar somente pela luz 
que indica o Meu Caminho à redenção. Com corações puros 
se constrói a nova morada, a morada de repouso para o Senhor 
Rei Redentor.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados e pacificadores.

Grato por meditarem sobre Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus

Eu Sou o eterno e sublime calor do Coração que acolhe sua 
alma e seu pequeno coração.

Eu Sou o Fogo que aquece com amor misericordioso o seu 
coração, renovando-o na fé e na esperança.

Eu Sou a Luz que ilumina os caminhos com Graças reparado-
ras para as almas solitárias e esquecidas.

Eu Sou o Sol eterno do Universo que irradia os Raios da Trans-
figuração aos corações adormecidos.

12
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Eu Sou a Chama acesa que ilumina na redenção todos os es-
paços obscuros dos corações, liberando-os de todo mal ou dor.

Eu Sou para você o que Me permite ser, porque somente espe-
ro, a cada dia, transformar em luz seu coração e despertar sua 
consciência à Minha Grande Consciência Redentora.

Como Luz estou presente em seu interior e abro Meus Braços 
durante a Hora da Misericórdia, para purificar e sanar suas 
dificuldades. Conheço-o muito bem e sei, através de Meu Pai, 
o que é você agora para o Universo.

Que despertem os que estão adormecidos na ilusão e que vejam 
os que estão cegos e surdos de coração, porque está chegando 
o momento da Vinda do Rei Universal.

Guardem sempre um espaço para Meu Coração, porque as-
sim poderei estar todo o tempo entre vocês. Ânimo aos que 
escolheram e escolherão seguir Meu Caminho de Luz e de 
Transfiguração.

Sob a Graça de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem a Luz de Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

E no final, quando se cumprirem os últimos tempos, mos-
trarei ao mundo tudo o que esteve separado entre as almas e  
Meu Coração.

Como Conciliador entre o Céu e a Terra, verão vir a força de 
Meu Espírito Misericordioso duplicado em luz, que voltará a 
unir as raças, os povos e as nações.

Quando regressar o voo do Espírito de Deus, esse será o sinal 
de que os frutos nos corações já estão maduros, e voltarei a 
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Me servir das almas para fundar novamente o Reino Celestial 
sobre a carente humanidade.

Que nestes tempos reine a unidade entre vocês, unidade que 
se somará ao poder da amorosa oração,  escudo que não será 
derrubado por nada. Embora venham ventos contrários, nunca 
percam a esperança e a força de se amarem uns aos outros.

Cuidem acima de tudo de seus sentimentos. Que seu sentir seja 
limpo como a brisa na manhã e que seu coração irradie amor 
como os raios do sol. Não temam perder o controle daquilo 
que os detém. Só se permitam ser livres para seguir na fé o Meu 
Vitorioso Caminho.

Verão na manhã erguerem-se as formas que se darão a conhecer 
em Meu Nome. Peço-lhes que a humilde oração e a confissão 
Comigo sejam o único que os eleve ao templo eterno de Meu 
Misericordioso Coração.

Não ficará pedra sobre pedra, mas Minha Justiça Divina terá 
compaixão daqueles que fecharam as portas aos Meus servos 
da oração e do apostolado.

É hora de limpar de seus pés o pó do passado para que, quando 
todos forem lavados pela Água de Vida de Minha Fonte, no 
silêncio despertem os Novos Cristos.

Somente procurem imitar Minha Palavra. Vivam dia a dia a 
chama da instrução do Evangelho. Voltem a acender a vida das 
parábolas, para que o exemplo e o verdadeiro testemunho de 
conversão de suas vidas ao Meu Sagrado Coração motivem os 
perdidos a se renderem ao Meu Caminho Salvador.

Sejam amáveis de coração e humildes de espírito, para que Eu 
possa residir em suas moradas quando o Rei Sol retornar para 
buscar os talentos que lhes foram entregues.
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Vivam a Paz e não a percam de vista, porque a Paz também é 
oração e amor.

Sob o Amor do Pai, sejam misericordiosos.

Grato por viverem Meus Ensinamentos com o coração.

Cristo Jesus

Que o retorno ao Meu Coração sempre seja buscado para que 
nenhuma alma perca a oportunidade de Me conhecer.

Abra-Me a porta do coração, porque sempre quero entrar para 
fazê-lo sentir a devoção ardente por Meu Coração. Busque-Me 
mesmo no cansaço, porque Meu Amor dará vitalidade à sua 
consciência para que possa dar os passos.

Sem medo, siga Meu rumo, porque sempre lhe indicarei o ca-
minho para ingressar no Reino da Consagração. Estou aqui 
presente, compartilhando Minha Irmandade. Aquiete seu 
coração em Meu Coração. Siga adiante, deixando para trás o 
passado e nascendo para a vida do espírito.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardar Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus, o Redentor

Quando Eu retornar, espero ver os rostos despertos para con-
firmar neles o caminho que percorreram Comigo.

Nestes tempos de Misericórdia e Piedade, Meu Coração obser-
va o esforço de todos os servidores, porque é por meio deles que 
Eu colocarei Meus Códigos de Misericórdia.

15
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Nesse caminho de entrega ao Meu Coração Misericordioso se-
rão necessários uma verdadeira devoção e interesse em buscar- 
-Me, porque do contrário estaria depositando Minhas Luzes 
Celestiais em odres velhos.

O sacrifício é a senda que poucos escolhem caminhar porque, 
para transitar por ela, é necessária a Vontade Divina para assim 
dissolver a vontade própria.

Ainda aguardo os que despertarão ao caminho de retorno ao 
Meu Coração. Quando voltar, espero ver os novos discípulos 
despertos para que Me reconheçam. Quem ama o sacrifício 
transcende o cansaço porque, após um grande esforço, é colo-
cado entre Meus Braços de Compaixão.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Acaso Meus Discípulos sabem a quem chamam às três da  
tarde? Quando vocês dizem “Pai Eterno, eu Vos ofereço o Cor-
po e o Sangue, a Alma e a Divindade de Vosso Diletíssimo 
Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo…”, estarão Me entregando 
por inteiro a Deus como Mediador entre o Céu e a Terra?

Quando entregam Meu Corpo Glorificado, estão oferecendo 
a Deus o resultado perfeito e realizado de Seu amado Projeto 
Criador entre as criaturas, o ápice alcançado por Mim quando 
estive predicando entre vocês.

Quando oferecem a Deus Meu Sangue, estão entregando o 
código de redenção e transfiguração, o Sangue Precioso que 
cura e libera do mal todas as almas.
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Quando oferecem a Deus Minha Alma, às três da tarde, estão 
entregando o resultado perfeito e realizado da Alma de Jesus, 
em nome de todas aquelas almas que estão presas da conde-
nação e que, por meio da Alma Preciosa de Cristo, recebem 
a Graça de encontrar a Luz. Permanecerem unidos à Preciosa 
Alma de Jesus os une à devoção ardente de Cristo.

E quando oferecem a Deus Minha Divindade, estão entregan-
do ao Pai os frutos alcançados por Ele mesmo por meio do 
sacrifício de Seu Filho na Cruz. A Divindade de Cristo é o 
Espírito Santo em Seu Filho feito homem e também a Cons-
ciência Divina manifestada em todo o Universo Celestial.

Por isso lembrem-se que, cada vez que clamam e chamam por 
Meus quatro Aspectos – o Corpo de Cristo, o Sangue de Cristo, 
a Alma de Cristo e a Divindade de Cristo –, durante a Hora 
da Misericórdia, estarão permitindo, como humanidade, que 
muitas almas e situações confusas sejam liberadas e reajustadas 
segundo o Amor e a Vontade de Deus para com Suas criaturas.

Então, em suas mãos, mediante o Terço da Divina Misericór-
dia, têm as chaves para abrir as portas da redenção, da conver-
são e de sua reabilitação perante o Único.

Sob o Amor e a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por meditarem com consciência sobre Minhas Palavras 
a partir do coração.

Cristo Jesus 

Quando chega a Hora da Misericórdia, Meus Braços se abrem 
para irradiar luz sobre o mundo porque, assim, as almas desper-
tarão ao Chamado interior que Meu Coração faz a todas elas.
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O caminho ao Meu Reino está traçado pelas orações de todos 
os fiéis servidores que, durante a Hora da Misericórdia, cla-
mam por Meu Nome.

Quero recolher as almas como as flores de luz que Minha Mãe 
Celestial entrega a cada uma das essências. Assim poderei sa-
ciar Minha sede pelos corações e pelas vidas imaturas.

Espero poder entregar mais Misericórdia aos que estão sós, sem 
um caminho direto à Minha Consciência Paternal.

Aguardo os corações vazios porque, assim, cumprirei a Vontade 
Maior.

Sob a Vontade Divina do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por sentirem Minhas Graças e Palavras com o coração.

Cristo Jesus, o Salvador

No silêncio aguardarei o regresso das almas, daquelas de quem 
Eu tenho mais sede.

A oração das três da tarde junto a Mim abre os caminhos para 
aqueles rebanhos que deverão se unir à Minha Senda. Eu volto 
por todos e espero que mais corações possam se preparar para 
Me receber.

Sigo os passos que dão Minhas ovelhas, passos que dão em 
direção à Luz de Meu Coração. A oração das três da tarde 
sempre será a ponte que as unirá a Mim.

Reúno, nestes tempos, todas as almas obreiras, que novamente 
voltarão a se somar à Minha Tarefa Redentora pelas almas que 
ainda dormem. A todas Eu vigiarei.
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Que os mais necessitados entrem em Minha Confiança, por-
que algo precioso entregarei àqueles que tenham seguido com 
amor cada um de Meus Passos. A oportunidade é para todos.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Queridos companheiros,

Enquanto a Fonte Inesgotável de Minhas Misericórdias e de 
Meus Prodígios verte-se sobre todo o mundo às três da tarde, 
Meu Coração Pastoral e Redentor presencia o amor das almas 
por Minha Consciência Universal.

Hoje, queridos, fixem seus olhares sobre essa Fonte e vejam 
através dela o reflexo de suas vidas terrenas, vidas que, por amor 
e compaixão, Eu venho transformar. Todos os instrumentos 
dos quais Eu Me sirvo, dia a dia, devem estar unidos entre si 
para que Minha Obra se cumpra.

Quero que possam entender a importância da unidade interior 
que deverá despertar entre todos os Meus rebanhos, porque se 
assim fosse, Eu poderia nomeá-los os novos discípulos de Meu 
Coração Misericordioso.

Cada alma da qual Eu Me sirvo, dia a dia, tem uma predileta 
tarefa Comigo: tarefa de levar Meu Exemplo e Minha Palavra 
a cada lugar onde ela vá.

Para que o Plano se cumpra em todos os espaços da vida, entre 
os discípulos e a tarefa não poderá prevalecer a competição 
nem a incompreensão, porque seria uma brecha que se abriria 
entre a Terra e o Céu.
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É necessário amar a tarefa que o Plano lhes proporciona, por-
que a própria força do espírito os auxiliará quando vocês devam 
dar os passos definitivos rumo a Mim.

Queridos, por isso hoje os chamo a ingressar em Meu Oceano, 
para que suas feridas profundas possam ser lavadas pela Água 
que brotou de Meu Lado. Assim Me ajudarão a saciar a grande 
sede que sinto por todas as almas que estão vazias, sem amor, e 
pelas almas que ainda não vivem na verdade do coração.

Quando conseguirem amar a tarefa do irmão e respeitá-la 
como parte da Vontade de Deus e, assim, puderem se unir 
sem preferências a ela, poderei dizer que serão amplamente 
misericordiosos com todas as criaturas.

Que o Bem, a Paz e a Misericórdia permaneçam em seus  
corações.

Sob a Luz do Pai, sejam misericordiosos.

Grato por reverenciarem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus, o Salvador

Queridos amigos,

O que aos olhos da humanidade parece ser desconhecido, em 
Meu Regresso poderão conhecer, pois virei e retirarei os véus 
que cobriram o caminho de todos aqueles que por amor Me 
buscam.

A partir de agora estou revelando a algumas criaturas, através 
dos impulsos crísticos, alguns dos mistérios desses véus que 
criam separação entre o espírito e a alma de cada ser.

Hoje lhes venho dizer que não se aflijam quando consciente-
mente descobrirem um atavismo que ainda não foi transcen-
dido, porque pela oração misericordiosa constante perderão 

20
maio

por_mm_1ed_book_v3.indb   211 10/02/2017   07:09:07



212

Mensagens de Misericórdia

212

no caminho o peso do próprio passado que os atava à forma 
anterior de vida.

Queridos, Eu venho em Misericórdia para liberá-los e aliviá-los 
de tudo aquilo que os angustia e que não lhes permite dar os 
passos em direção ao Meu Reino. Por amor volto ao mundo, 
mas primeiro venho em Espírito Divino para retirar de suas 
consciências os abismos que, por erro, construíram no passado.

Minha Compaixão chegará às suas vidas como um bálsamo 
de Misericórdia e Graça, para renová-los por meio da presen-
ça de Meu Coração Misericordioso. Por isso não temam pelo 
que, em pouco tempo, encontrarão em seus caminhos. Minha 
Luz Espiritual os impregna e os conduzirá à meta de viver na 
Eternidade do Senhor, que está nos Céus.

Ofereçam a Deus seus sofrimentos e suas alegrias por aqueles 
que levam mil camadas de véus diante de seus olhos e que se-
quer um raio de sol despontou diante deles.

Vejam que sede tão amarga Eu levo em Meu Ser, que Minha 
Fonte Inesgotável espera jorrar sobre os corações sedentos e 
sobre aqueles que caem à Minha direita e à Minha esquerda. 
Se abrirem seus corações, outros corações, por meio de Minha 
Graça, despertarão a tempo.

Sob o Amor do Pai, sejam misericordiosos e piedosos.

Grato por meditarem sobre Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus, o Mediador Celestial

Quem se anima a ingressar no mar de Minha Misericórdia 
às três da tarde, seu corpo interno é lavado de toda mancha e, 
pelos méritos alcançados por Meu Sagrado Coração, a alma se 
libera de toda dor.
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Aguardo que pela existência de Meu Oceano de Misericórdia 
todos os corações aceitem viver a vida porque, como Amor 
de Deus manifestado, espero recebê-los em Meu Caudal de 
Graças.

Para todos aqueles que às três da tarde veneram por amor Meu 
Sagrado Coração Eucarístico, a Luz do Reino Maior desce para 
dissolver e perdoar todas as faltas irreparáveis e, assim, Meu 
Coração atua como oferenda perante Deus por toda a huma-
nidade.

Por isso lhes digo que se ainda não cruzaram o abismo terrenal, 
não se preocupem, porque Meu Espírito Paternal lhes dará a 
força interna para fazê-lo e, assim, transcender a matéria pela 
devoção e pelo amor.

Quem Me espera às três da tarde com consciência e devoção, 
dia a dia desatará os nós do materialismo e da ambição espiri-
tual, porque durante essa misericordiosa hora, Minha Cons-
ciência abre as portas para fazer jorrar a Fonte da Redenção e 
da Liberação em todos os espaços da Terra.

Não temam encontrar-se consigo mesmos, porque ainda neste 
caminho que os levará até Mim, encontrarão a noite escura, 
noite que será iluminada pelo sol de Meu Coração.

Queridos, se vocês dão os passos até Mim, em consequência 
a humanidade dará os passos tão urgentes no final destes 
tempos. Estarão Comigo quando simplesmente Me disserem 
sim e reconhecerem que o que sentem ser não são, porque o 
verda deiro em vocês é a Presença Onipresente de Deus em seus  
pequenos espíritos.

Sob a Graça de Deus sejam bem-aventurados.

Hoje lhes dou Meu Perdão Universal.

Grato por guardarem Minhas Palavras no interno do coração.

Cristo Jesus, o Redentor
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Meu Coração deseja almas preciosas que por amor venerem 
Meu Sagrado Coração, porque nelas deixarei Meu Manancial 
de cura e reparação.

Nos corações mais anciães vejo muitas vezes Minha Luz Pa-
ternal refletida como a luz dos raios do sol. Nas almas an-
ciãs vejo um reflexo da sede que elas têm por Meu Amor e  
Minha Redenção.

Recolho desses corações os frutos da conversão e encontro ne-
les uma loucura santa por querer Me encontrar. Na quietude 
dos mais anciães Meu Coração pode repousar e, no silêncio, 
encontrar-se diante de um amor perpétuo e renovador. Meu 
Coração se encontra diante de um amor fiel e digno de ser 
compartilhado com os semelhantes.

Na Hora da Misericórdia, Meu Coração descansa nas almas 
mais anciãs, porque Eu posso ver que o consolo que elas Me 
transmitem é verdadeiro e luminoso. Às três da tarde, a Mise-
ricórdia de Meu Coração também desce sobre seus pequenos 
corações e, assim, por aquelas almas anciãs que oram Comigo, 
Eu posso Me fundir com a jovem e renovada essência de cada 
um deles.

Hoje os convido a considerar os mais anciães como parte da 
expressão de Meu Manancial de Amor Perpétuo para o mun-
do; assim, as famílias no mundo não estarão se livrando de um 
peso, mas assumindo que na sabedoria dos mais anciães está 
presente o Meu Amor Misericordioso.

Lembrem-se do ancião de Jerusalém que, quando Eu era crian-
ça, tomou-Me nos braços e abriu seu coração para que se fun-
disse com o Meu pequeno Espírito de criança.

Que nos mais simples se reflita a compaixão pela humanidade.
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Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Que ninguém se canse de Me buscar. Que nestes tempos Meu 
soldado da Luz mantenha acesa a luz de sua essência. Que uni-
do à Minha Misericórdia, dê os passos necessários para viver 
na redenção que Eu lhe entregarei.

Que todos os Meus possam Me saciar a sede pelo amor mi-
sericordioso de suas orações, porque assim Eu os guiarei ao 
princípio, para que depois encontrem o fim de toda a missão 
que Eu lhes encomendo.

É necessário ser decidido para estar Comigo. Meu Coração 
transborda de júbilo e amor quando uma alma se dispõe a Me 
seguir e imitar, na paz, Meu Caminho da Cruz. Se assumem 
a cruz que Eu lhes entrego, vocês poderão liberar sua cruz, a 
velha cruz que carregam do passado e que lhes dificulta levar 
a cruz da redenção para a humanidade.

Guiem seus corações até o Meu, porque assim Minha Luz os 
iluminará, os livrará das manchas e serão corações cristalinos 
que servirão a todos por amor a Deus.

Os tempos demandam um rápido amadurecimento, porque 
os exércitos de Cristo já deverão estar preparados para a vinda 
do Filho de Deus com as bandeiras da paz no alto e o coração 
aberto para acolher os que caíram e os que acreditaram estar 
em Mim, mas que na verdade estiveram em si mesmos, por 
amor próprio. Que a compaixão seja interminável em vocês 
neste momento.
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Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por seguirem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus

Aquele que se animar a abrir as asas de seu coração poderá che-
gar rapidamente ao Meu Reino de Paz e Redenção; a alma que 
a cada dia se entrega a Mim, por meio da oração misericordiosa, 
receberá os dons preciosos de Meu Sagrado Coração.

Nestes tempos os rebanhos serão um só, porque neles sempre 
tentarei repartir de forma prodigiosa Minhas Graças de amor e 
de misericórdia. Aquele coração que, às três da tarde, Me abrir 
sua porta, Meu Espírito, que provém do Universo como presen-
ça imaterial e divina, o socorrerá. Assim, apagará da memória 
de sua alma todos os sofrimentos causados ao Meu Coração 
Misericordioso.

Minha Graça, que provém do Céu e do Reino de Deus, desce 
todos os dias, às três da tarde, para se multiplicar em amor, 
verdade e fraternidade. Meu Coração busca almas sedentas 
e almas que ainda não conheçam a grandeza de Meu Amor 
Universal.

Nestes tempos Eu reúno as ovelhas bem perto de Mim, ao Meu 
lado, para que se alimentem de novas Leis, sem perderem de 
vista o caminho de redenção que cada uma deverá percorrer 
neste mundo.

Por isso, Meu Espírito Sacerdotal vem uma vez mais do Uni-
verso para livrar do pecado todos aqueles que se dispuserem 
a reconhecer que o Filho de Deus está próximo, e chegará a 
cada uma de suas vidas para voltar a uni-las na paz e no amor.
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Algo que falta a este mundo hoje, mundo que Deus con-
templa perpetuamente, é viver no Amor de Meu Coração, 
algo importante de que a humanidade se esquece. Se vive-
rem nesse Amor, poderá concretizar-se a aliança que deve 
existir entre Meus discípulos, a mesma que Eu fundei entre  
os apóstolos.

Queridos Meus, hoje os reúno e venho ao seu Encontro de 
Oração para abrir as portas de seus corações, porque esta será 
a forma de fazer neste final dos tempos. Abram as portas do 
coração; assim, seus espíritos se redimirão e encontrarão o  
caminho seguro até a vitória de Minha Luz.

Unam-se sem cansaço à imprescindível hora de Minha Mise-
ricórdia, porque uma vez mais, por meio do Terço da Divina 
Misericórdia, Eu poderei também liberar do Inferno a quantos 
vivem ali perpetuamente por não terem conhecido o amor e 
por não terem aceitado Minha Redenção.

Eu lhes pertenço de Coração, Alma e Divindade e lhes entre-
go, para o início desta jornada de oração, Minha Paz e Minha 
Misericórdia, na esperança de que brote logo em vocês o fruto 
que lhes deixei, fruto que florescerá na primavera de Minha 
próxima vinda ao mundo.

Que a paz seja o escudo para vocês e que a fé logo os transforme.

Adiante, Meus companheiros!

Sob a Misericórdia do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por compartilharem Meus Ensinamentos com o coração.

Cristo Jesus, o Redentor

E quando sentirem falta de consolo ou sentirem perturbação, 
confusão, desassossego, repitam com a máxima confiança e 
amor para Comigo:
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Jesus, guarda-me em Teu Coração

Senhor Jesus, 
Filho Único e Predileto, 

Cristo Redentor, 
guarda-me em Teu Coração 

por toda a Eternidade 
e libera de meu coração todo mal, 

em Glória ao Pai Universal.

Amém.

Descansa em Meus Braços de Amor, porque te restaurarei e te 
farei conhecer Meu Amor Misericordioso.

Guarda em teu coração o caminho de regresso que estás per-
correndo até Mim, em honra ao Meu Coração Glorificado.

Deixa que as pegadas de ontem se apaguem com a água de 
chuva e de Graça que verte o Meu Coração.

Na quietude da oração, estou presente para revelar a ti Meu 
Caminho de redenção e salvação.

Deixa-te guiar pelo brilho de Minha Estrela. Ela te levará a 
encontrar com Deus, o Pai do Amor.

Os oceanos de misericórdia estão abertos para te receber. Já é 
tempo de chegares ao Meu Coração.

Sob o Amor do Pai, sê bem-aventurado.

Grato por guardares Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus é quem te agradece.
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Em qualquer circunstância concentre seu olhar em Meu Co-
ração, para que em seu coração se abra o Manancial Eterno de 
Minha Graça. Deixe o passado no passado e permita que o 
presente seja o novo momento para sua vida.

Procure todo o tempo concentrar-se em Minha Presença; assim 
poderá ver no caminho as pegadas que Eu vou deixando para 
sua transformação.

Bem-aventurados os que se sacrificarem por Minha causa, tra-
balhando para o Meu Pai sem pausa e sem demora, porque eles 
serão chamados servos de Deus Altíssimo, espelhos cristalinos 
de Minha Misericórdia.

Agora recolha seu ser em Meus Braços e descanse em Minha 
Paz, para que sua consciência se restaure.

Sob a Graça do Pai, seja bem-aventurado.

Grato por guardar Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus, o Amor

Aqueles que Me doam e Me entregam todas as suas forças, 
dispostos a se darem cada dia mais para servir ao Meu Senhor, 
esses serão chamados Discípulos e Bem-Aventurados, porque 
neles poderei construir uma morada interior firme.

Depois Eu lhes ensinarei, pouco a pouco, a amar a entrega e, 
quando essa entrega amadurecer em suas consciências, Eu lhes 
darei de beber do sacrifício e lhes darei de beber do Meu Cá-
lice, o mesmo que bebi em honra a Deus e a todos os Meus 
companheiros no passado.

Assim poderei formar os novos apóstolos do Novo Tempo, que 
darão exemplo de Minha Palavra de Vida através do amor e da 
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caridade. Não sejam falsos nem mentirosos; imitem Meu Ca-
minho crístico a partir da devoção ao Meu Coração Sagrado. 
Neles depositarei o poder de Minha Glória para que preparem 
Meu Caminho silencioso de retorno ao mundo.

Agora necessito que todos os que proclamam Meu Nome se 
perdoem pelos erros de ontem e que não se julguem mais. O 
Novo Reino de Meu Pai descerá através de Mim como um só, 
como uma  unidade entre as almas e Deus.

Por isso cuidem-se dos lobos que tentarão tosquiar a lã de Mi-
nhas ovelhas. Cuidem-se de todos aqueles que usarão Meu 
precioso Nome em vão. Que ninguém enfrente ninguém; que 
emane o espírito de pacificação. Eu confirmarei verdadeira-
mente se os talentos que deixei para Meus discípulos brotaram 
no coração dos que trabalham Comigo.

A nova Igreja celestial está descendendo para renovar os que 
deixaram de crer em Minha Presença pela mesquinha ação 
dos homens. A Igreja que Eu fundei é a Igreja do coração, do 
templo interior, da Verdade Absoluta que Deus irradia através 
de Seu Filho Primogênito.

Muitos perderam a conexão Comigo, por isso Me sirvo nestes 
tempos de simples servidores; não dos que se vangloriam, mas 
dos redimidos por Meu Amor.

Que cada um cumpra sua parte e que permita que se veja como 
Minha Consciência está presente em todos os filhos de Meu 
Pai, porque Eu Sou Irmão de todos.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por meditarem sobre Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus
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Diante das circunstâncias e provas da vida, rogo e imploro aos 
Meus seguidores que não percam por nada Minha Paz, Minha 
Luz, Minha Misericórdia, porque se aproximam tempos de 
mudanças e de purificação para as consciências. Por isso Me 
deverão ter presente todo o tempo. Agora não basta apenas orar 
ao Meu Coração em algum horário de suas vidas, mas devem 
permanecer todo o tempo em Meu Coração de Luz.

As correntes virão ao encontro da humanidade e Meus dis-
cípulos mais dispostos e menos temerosos serão os que darão 
testemunho de Minha Presença e de Meu próximo Retorno. 
Assim Eu treino, por meio da oração misericordiosa, os solda-
dos apóstolos de Cristo Redentor para que, entregues ao Meu 
Fogo Divino e doados à Minha Lei de Amor, alcancem os rin-
cões mais sofridos da Terra, onde se necessita uma verdadeira 
palavra e a ação de amor e paz.

Assim erguerei Minha Igreja prometida para que, por meio de 
Meu Espírito, todos os Meus seguidores e seguidoras da paz se 
unam na Missão da Grande Fraternidade.

Queridos, alcem as bandeiras para que os que naufragam cons-
tantemente no oceano da solidão e da desesperança possam in-
gressar em Meu Oceano de insondável misericórdia e piedade.

Retorno para demolir com Minha Luz os ídolos que criaram 
caminhos sinuosos para as almas. Venho em Glória e Justiça 
para liberar as portas do Inferno, para que os que ainda não 
veem Minha Preciosa Luz se alimentem do Amor de Meu 
Pai Criador.

Uno-os e não quero que se separem. Amo-os e lhes peço que se 
amem de verdade, porque chegará a hora de confirmar o fruto 
dos talentos que Eu deixei para a humanidade.
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Creiam no poder de Minha Infinita Misericórdia para estes 
tempos. Creiam na força de Meu Amor Redentor. Amo-os e 
os abençoo sempre.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por meditarem sobre Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus

Queridos irmãos e servos de Meu Sagrado Coração,

Hoje estou presente diante de almas preciosas que em seu ca-
minhar buscam se encontrar Comigo todos os dias de suas 
vidas. Por isso, hoje peço a todas elas que abram seus corações 
para Me encontrarem dentro de seus seres, porque ali sempre 
Eu estou presente para escutar suas inquietudes e para saciar a 
sede de Minha Eterna Presença.

Porém, um bom discípulo nunca pode permitir-se derrubar 
pelas consequências da arrogância da própria vida. Ele deve 
caminhar entre os espinhos como se não existissem, porque 
se assim o fizesse, transcenderia a barreira da vida material e 
se aproximaria do encontro com o Espírito Divino de Meu 
Sagrado Coração.

Que o cansaço não seja a separação de seus seres da grandeza de 
Meu Ser. Que a vivência do sacrifício nestes tempos represente 
a imediata liberação do mundo.

Assim como Eu fiz, alguns dos Meus, que se consagraram à 
eternidade de Minha Alma e de Minha Divindade, deverão 
com coragem carregar a cruz da purificação e da entrega. A 
muitos santos do passado Eu pedi o mesmo que hoje peço aos 
seus corações.
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O tempo demanda a realização de grandes obras de redenção, 
liberação e transmutação da humanidade. Por isso, Eu retor-
no ao mundo para confirmar quem Me ajudará a levantar a 
pesada cruz das ofensas e dos sofrimentos injustos que a atual 
humanidade provocou.

Pela Graça do Pai, Minhas Mãos já suportaram os pregos da 
Cruz, os pregos da liberação da humanidade, e agora serão 
necessários bons discípulos para sustentar a corrente liberadora 
da purificação pela qual a humanidade deverá passar.

Contem com o poder infinito da oração misericordiosa, oração 
que todos os dias, às três da tarde, os aproximará cada dia mais 
do Meu Reino Celestial e da Minha Vontade Suprema, para 
que ela se cumpra segundo os Desígnios de Meu Pai, que está 
nos Céus.

Que a Misericórdia os libere sempre que orarem com fé e de-
voção ao Meu Divino e Insondável Coração.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por meditarem sobre Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus

Minhas Obras são diversas em todo o mundo e elas se cum-
prem através de todos aqueles que respondem ao Meu Miseri-
cordioso Chamado.

Aqueles que entregam sua vida por amor ao Meu Coração nun-
ca deixarão de ser observados pela compaixão de Meu Espírito 
Paternal. É nas almas humildes que Meu Coração Bondoso 
encontra repouso; é nas almas simples onde Meu Espírito Uni-
versal repousa para socorrer o mundo.
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Saiba cada um de Meus discípulos que cumpre uma pre-
ciosa tarefa para gerar e despertar a redenção no mundo e  
na humanidade.

Que ninguém perca a alegria de Me servir todos os dias da vida 
porque, ao final da tarefa sobre este mundo, Eu reconhecerei no 
Céu a grandeza de seu amor por Meu Coração e reconhecerei 
o caminho de entrega que têm feito por Minha Obra em toda 
a Terra.

Quem cumpre Minhas Vontades poderá levar uma vida preen-
chida pela presença de Meu Espírito e não deverá preocupar-se 
com nada, só em cumprir com o simples que hoje Eu lhes peço, 
que é a vida da oração misericordiosa, porque do resto das ques-
tões da vida Meu Coração cuidará.

Às três da tarde se abre uma porta para a renovação de suas 
pequenas consciências. Às três da tarde se abre uma porta no 
Universo para que as almas se reconciliem com Deus através 
da Infinita Misericórdia de Meu Coração.

Por isso, que ninguém perca essa hora, porque Meu Coração 
estará atento à voz das súplicas de todas aquelas almas que se 
dispuserem a beber da Minha Fonte Misericordiosa. Dia a dia 
quero limpar seus sentimentos e pensamentos, para que eles 
sejam puros e divinos como os Meus.

Eu aspiro a encontrá-los às três da tarde em profunda contem-
plação e adoração ao Meu Coração de Paz, porque assim, sim-
plesmente, Me ajudarão a socorrer em luz e em misericórdia 
o mundo. Meus soldados se formam mediante a doação da 
oração misericordiosa.

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus, o Redentor
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Quem está em Meu Amor nada perderá, porque lhe darei a 
coragem para consagrar-se ao Meu Eterno Coração, no qual 
podem confiar, uma essência de Deus que lhes permitirá cons-
truir a nova morada para Meu Retorno. Assim terão força para 
se esvaziarem de si mesmos e se doarem ao Meu Coração.

Quero ver sóis acesos a partir do coração para que iluminem, 
na humildade, o caminho opaco em que muitos dos Meus vi-
vem. Por isso os chamo dia a dia à oração misericordiosa, para 
que o Fogo do Espírito de Deus esteja presente entre vocês e 
possa guiá-los aos caminhos da paz e do bem.

Deixo hoje a todos o Meu Amor Confiável, especialmente aos 
que se animaram a cruzar o limiar de Meu Coração de Amor. 
Caminhem sem demora, porque sempre os espero no silêncio 
de uma oração, assim como na confissão diária de seus seres à 
Minha Consciência Paternal.

Saciem a sede de amor e de consolo em Meu Oceano de Mi-
sericórdia, simplesmente ingressando no Meu Coração às três 
da tarde. Assim estarão Comigo e poderão crescer em espíri-
to, para que Meu Pai lhes confie uma preciosa missão, com o 
fim de cumprir sobre a Terra Seu Projeto de Amor, Unidade 
e Redenção.

Estou ao seu lado, seguindo seus passos.

Sob o Amor do Pai, sejam alegres e bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus, o Salvador
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Eu Sou a Vida para os corações tristes e solitários, porque Eu 
Sou para cada ser a alegria de viver e de compartilhar em Deus.

Eu Sou o Fogo Divino do Espírito Santo que os ilumina.

Sou o Caminho reto até Deus.

Hoje lhes peço que sejam como Eu, para que outros filhos, por 
meio do exemplo de vocês, imitem o caminho da entrega e da 
confiança absoluta em Deus.

Meu Pai os espera a todos no Céu, porém é necessário viver a 
única Lei, a Lei do Amor e da Sábia Justiça do Céu; chegou o 
momento de simplesmente corrigirem suas vidas, para que to-
dos os Meus companheiros sejam partícipes de Meu Regresso.

Queridos, estou com vocês todo o tempo que Me permitirem, 
pois não só vejo imperfeições, mas também vejo o amor de 
vocês por Mim.

Irradiem o sentimento de irmandade entre vocês para que 
todas as almas aprendam a viver em Deus sem sofrimento  
nem dor.

Eu Me Sirvo de instrumentos simples, porque espero que eles 
sejam transmissores de Minha Misericórdia nestes tempos. 
Encontrarei sempre Minha Chama acesa em seus corações 
quando simplesmente Me disserem sim, quando Me disserem: 
“Vem, Mestre do Amor”.

Quero verter sobre vocês Minhas Graças, Meu Amor Reden-
tor, para que seus seres se esvaziem e sejam preenchidos pela 
Luz de Meu Espírito Eterno.

Quero que Meus soldados sejam um verdadeiro escudo de 
amor, paz e irmandade; o mundo necessita da ajuda consciente 
de todas as almas orantes.
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Sob a Misericórdia de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Queridos, 

A partir das três da tarde, Minha sede pouco a pouco se sacia 
perante a imensidão de almas que repousam em Meus Braços 
de Piedade e Redenção.

Às três da tarde trago os Raios Misericordiosos de Deus para 
animar as almas a Me seguirem nos passos do apostolado e 
das missões por todos aqueles que desviaram o rosto da Luz 
de Deus.

A amargura e o sofrimento do mundo são liberados durante a 
Hora da Misericórdia, porém ainda é necessário e urgente que 
aqueles que não chegaram à Minha Fonte e que se perdem, no 
grande deserto interior, possam alcançar piedade e misericór-
dia perante Deus Pai.

Por isso Meu Coração forma novos apóstolos, para que pos-
sam acender novamente Minha Chama Crística nos corações 
vazios, sós e abandonados; nos corações que estão sem fé e se 
desesperam dia a dia.

Hoje todos os que escutam Minha Palavra têm a Graça de 
receber a Misericórdia de Meu Coração.

Peço a todos os Meus Companheiros que, durante a Hora da 
Misericórdia, estejam bem despertos diante de Minha Presen-
ça, que esforcem seus seres para Me buscar e Me sentir, porque 
chegará o dia em que a chama da oração será seu único guia 
até Deus.
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Hoje estão Comigo, como todo santo dia, porém não percam 
de vista a inércia que pode invadir seus espíritos e lhes fazer 
crer que estão todo o tempo unidos ao Meu Coração. Não 
estarão até que, por amor e sacrifício, elevem sua voz pedindo 
e clamando por Misericórdia.

Quero encontrar Meus discípulos atentos aos acontecimentos 
do mundo, não quero ver Meus amigos dormindo pela segunda 
vez, assim como os vi no amado Monte das Oliveiras.

Peço-lhes persistência, fé e vontade para suportar as correntes 
que virão em auxílio da humanidade, que cada dia se separa 
da Suprema Vontade de Deus.

Peço-lhes que tomem consciência da tarefa misericordiosa que 
cada um de vocês vive Comigo como membro dessa humani-
dade.

Peço sacrifício aos que fizeram votos de vida ao Meu Cora ção 
Redentor.

Peço-lhes mais oração e amor.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por receberem em humildade Minhas Palavras com  
o coração.

Cristo Jesus

A humildade será o que afastará as almas da obscuridade. Por 
isso, Meus queridos, cultivem, por meio da constância na ora-
ção, um espírito humilde e manso, porque dessa maneira seus 
espíritos se encaminharão para a liberar a humanidade dos 
pecados capitais.
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Àquele que persevera dia a dia na hora misericordiosa das três 
da tarde, Eu prometo que, na hora de sua morte, não será julga-
do por Mim, mas será liberado do peso do passado e começará 
a vislumbrar a Luz da Vida Eterna.

Antes do grande momento, procurem viver por meio do espíri-
to de humildade, porque é no vazio de si que a alma encontrará 
a mansidão para sua consciência e, assim, poderá curar-se de 
tudo mediante o Sábio e Amoroso Perdão de Deus Pai.

Sejam mansos e, quando não conseguirem, procurem ser o 
mais humilde que puderem, buscando um ato de reconciliação 
e silêncio para com seus irmãos; isso fortalecerá a unidade que 
nestes tempos deve existir entre Minhas ovelhas. 

Não ocupem seu tempo com o que ainda não está resolvido, 
mas tratem de se desprenderem e de Me entregar tudo o que 
não faz bem aos seus corações.

Quando uma alma se entrega ao Meu Coração, a alegria de 
Minha Consciência é infinita, porque essa simples ação abre 
uma porta à conversão inesperada de outras criaturas.

Estou com vocês no bem e no erro porque, como Pai das essên-
cias e Filho de Deus, sei que ainda estão aprendendo a cami-
nhar entre os espinhos e as pedras que no passado marcaram 
suas vidas. 

Vejam sempre no horizonte a Misericórdia Insondável de Meu 
Coração; vejam os raios da paz e da transfiguração que chegam 
até seus seres.

Creiam em Minha Eterna Esperança. Que, ao elevarem os 
olhos ao Alto, seus seres resplandeçam de alegria por estarem 
em Deus Pai.
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Animem-se a viver a redenção e a se transformarem por inteiro 
em Minha Misericórdia. Sempre os animo a seguir.

Sob a Graça Infinita de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por receberem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus, o que os salvará e os redimirá pelo Poder do Amor 
de Deus.

Eu Sou o Sol Radiante do Universo, o que irradia a Luz Infi-
nita do Sagrado Coração. Todos os que passam em oração por 
este Sol são preenchidos pela Paz do Grande Espírito de Cristo.

Cada alma, nestes tempos de Misericórdia, terá a oportunidade 
interior de se fundir com Minha Essência Solar, porque como 
parte do Pai Criador, Eu lhes dou a Boa Nova e a vida para 
alcançar a Eternidade.

Ante qualquer circunstância da vida, mantenham a fé unida 
ao Alto, porque ela os protegerá como almas de Deus. 

Saibam que até nos momentos mais difíceis Meu Coração 
estará presente em todos aqueles que Me chamarem com 
sinceridade.

Estejam em Minha Paz e só pensem e vivam em Minha Paz.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus, Paz Eterna
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Que seu coração não se envergonhe e que seus olhos não dei-
xem de Me olhar, porque sei de onde provêm, até onde irão e 
por onde virão até Mim.

Nestes tempos de grandes alterações para as consciências do 
mundo inteiro, o inimigo articula seus astutos planos para  
retirar do caminho quantos estiverem retomando a reconcilia-
ção com Deus por meio de Meu Sagrado Coração.

Por isso Minha Misericórdia nestes tempos demonstra seu 
poder aos humildes, sua Graça aos pequenos de coração e sua 
Infinita Piedade aos corações simples e vazios.

Nunca deixem de Me olhar nos Olhos, porque é através deles 
que Eu conheço a história que está guardada em vocês desde 
as origens.

O poder de Minha Misericórdia não somente vem para chamar 
os que se comprometeram Comigo, mas vem também para 
liberar os que caíram e ofenderam ao Deus do Amor.

Sejam, em humildade, consequentes com a Graça Espiritual 
que vocês em Meu Pleno Nome estão recebendo; assim, ela 
poderá chegar como um manancial de cura e de restauração a 
todos os pastores que Eu escolhi para que proclamem Minha 
Palavra de Vida e de Eternidade.

Orem por seus pastores, orem pelos Meus. Eles também ne-
cessitam de um cálido apoio de oração e amor para a tarefa 
corredentora que lhes cabe realizar com todas as almas nestes 
tempos de crise espiritual na humanidade.

Eu os encaminho a todos à grandeza de Meu Coração e ago-
ra, nestes tempos, peço-lhes que em tudo sejam unos, para 
que a onda da purificação que revolverá totalmente o mun-
do possa ser sustentada pelos apóstolos que Meu Coração  
está chamando.
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Aspirem a viver Minha Boa Nova, porque o tempo de paz 
chegará para os que deixaram de olhar para Deus Criador.

Sob o Amor Glorioso do Pai, sejam bem-aventurados de coração.

Grato por meditarem sobre Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus, o de ontem e o de hoje

Apenas Me contempla e aquieta-te.

Apenas Me contempla e observa-te.

Apenas Me contempla e une-te ao Meu Coração.

Apenas Me contempla e silencia-te.

Apenas Me contempla e recolhe-te em Meu Ser.

Apenas Me contempla e dize-Me o que queres.

Apenas Me contempla e esvazia teu ser de toda dor.

Apenas Me contempla e afirma teu caminho em Mim.

Apenas Me contempla e vive em Minha Misericórdia.

Apenas Me contempla e escuta a voz de teu coração.

Apenas Me contempla e pergunta à tua alma do que 
ela necessita.

Apenas Me contempla e busca a verdade em teu espírito.

Apenas Me contempla e vê Meu Amor por ti.

Apenas Me contempla e renova teu ser.

Apenas Me contempla e lava tuas feridas.

Apenas Me contempla, porque assim Eu poderei te liberar  
do passado.
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Apenas contempla Meu Coração, Minha Alma e Minha 
Divindade, porque assim permitirás que Eu esteja perto de ti.

Apenas Me contempla e esquece o que foste.

Apenas Me contempla e descobrirás o único caminho.

Apenas Me contempla e Me aceita como tua estrela-guia.

Apenas Me contempla e entrega-te aos Meus Braços 
de Compaixão.

Apenas Me contempla e confia no que te digo.

Apenas Me contempla para poderes resistir à purificação.

Apenas Me contempla e aguarda Minha Vitoriosa Chegada.

Apenas Me contempla e vigia com o coração.

Apenas Me contempla para que possa indicar-te o caminho.

Apenas Me contempla com fervor, devoção e adoração.

Apenas Me contempla para que possas ver Deus em Mim.

Apenas Me contempla e desatarás os nós de tua consciência.

Apenas Me contempla e não te ocuparás mais de ti.

Apenas Me contempla e servirás com amor a teus irmãos.

Apenas Me contempla e poderás viver em Minha Eterna  
Unidade.

Apenas Me contempla e despreocupa-te do passado e do futuro.

Apenas Me contempla e viverás no Eterno Presente.

Apenas Me contempla para que aprendas a amar a Vontade 
de Deus.
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Apenas Me contempla todo o tempo porque, ainda quando 
não Me dedicas um tempo, Eu te estou contemplando em 
misericórdia e redenção.

Apenas Me contempla para chegares ao Paraíso.

Apenas Me contempla e apagarás de tua memória toda ilusão.

Apenas Me contempla e tua fé crescerá como um rio e teu amor 
será maior que um oceano.

Apenas Me contempla para que possas estar em Deus.

Sob o Amor do Pai, sejas bem-aventurado.

Grato por contemplares Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus

Eu estou presente aqui em Aurora todos os dias às três da tarde 
para confortar com Meu Espírito aquele que se sente só como 
em um deserto.

Eu estou aqui todos os dias às três da tarde para verter Minha 
Graça naqueles que ainda não se redimiram.

Eu estou aqui todos os dias às três da tarde para consagrar 
aqueles que ainda não viveram Meu Caminho Redentor.

Por esses e por outros motivos, Eu estou aqui entre vocês e os 
escolhi para que nestes tempos difundam Minha Mensagem 
de piedade, esperança e misericórdia. 

Uma vez mais a humanidade poderá comprovar que Eu chamo 
realmente aqueles que só Me escutam através do coração, ainda 
que seja por um momento.

7
junho

por_mm_1ed_book_v3.indb   237 10/02/2017   07:09:09



238

Mensagens de Misericórdia

238

Por isso entrego Meus Bens Celestiais nas mãos dos mais sim-
ples e livres, para que os multipliquem em amor e irmandade. 
Essa é a verdadeira essência do final dos tempos: ter um coração 
puro para poder ter uma mente pura; e, tendo uma mente pura, 
poder receber misericórdia e redenção.

Saibam, Meus amigos, Eu conheço todos os rincões de suas 
consciências, e Meu Amor por vocês é tão grande, que Eu Me 
deixei ser cravado na Cruz, por amor à salvação do mundo. Por 
esse motivo, hoje Eu estou com vocês para que, com coragem e 
vontade, sigam Meus Passos rumo à Eterna Luz do Pai.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Dia a dia vejo com amor, em Minha Fonte de Misericórdia, as 
rosas da oração que suas essências Me doam em humildade e fé.

Esse é o verdadeiro milagre de amor para estes tempos. Que 
Minha Insondável Misericórdia se veja refletida nos corações 
de todos os seres que, com ardente desejo, buscam uma opor-
tunidade. Por isso lhes digo, Meus companheiros, que não 
temam ver refletidos seus rostos do passado em Minha Fonte, 
porque Eu estou aqui para verter a Graça da liberação e da 
consagração sobre seus corações.

Meu Coração os conduz, nestes tempos, por um caminho des-
conhecido para seu intelecto.

Meu Caminho se dirige à Eternidade de Meu Pai. Por isso 
cultivem um coração paciente, cheio de amor, esperança e mise-
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ricórdia porque, nestes tempos de grandes definições, as almas 
do mundo inteiro poderão se sustentar pela pureza da fé que 
semearem na consciência.

Meus Raios, que penetram a crosta da Terra, chegam do Uni-
verso para despertar os que dormem o sono da constante ilusão 
e estão presos nesse jogo. Por isso Me sirvo de pastores simples 
e de discípulos humildes, dispostos a serem apóstolos de Mi-
nha Mensagem Salvadora vivendo a caridade e Meu Exemplo 
de vida.

Nestes tempos de falta de paz no mundo, Minha Consciên-
cia chega diretamente do Reino de Deus para, uma vez mais, 
formar e ordenar a vida de todos os rebanhos. Minha Luz re-
move as impurezas e as imperfeições para que, transfigurados 
por Meu Amor, eles estejam a serviço da Vontade Suprema do 
Plano de Meu Pai.

Por isso peço-lhes que não temam; vocês já sabiam que o tempo 
da purificação chegaria no final de um ciclo para assim dar 
início a um ciclo vindouro de paz para o mundo.

Acima de todas as coisas, Eu os carrego em Meus Braços, prin-
cipalmente aqueles que assim Me permitem e que confiam em 
Meu Chamado Redentor.

No final, tudo será compreendido.

Sob a Luz Vitoriosa do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por refletirem Minhas Palavras na essência de seus  
corações.

Cristo Jesus
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Queridos Meus,

Em verdade lhes digo: a alma que se aferra com devoção e amor 
à Hora de Minha Misericórdia poderá ser reconhecida como 
uma alma bem-aventurada, capaz de levar em suas mãos o es-
tandarte de Minha Paz. Assim Eu lhe darei, na hora culmi-
nante, o poder da palavra e do espírito, para que os corações 
possam reconhecer Minha Presença entre seus lábios e em seu 
pequeno espírito.

Também estou aqui, neste dia, para confirmar as almas que 
desde o princípio fizeram um voto de consagração ao Meu 
Sacratíssimo Coração de Amor. Além disso, Eu lhes digo 
que nenhuma alma perderá o laço de amor que a une ao 
Meu Coração enquanto corresponder à grandeza de Meu  
Eterno Chamado.

Nestes tempos de purificação para seus corações, Meus Raios 
descendem do coração deste Universo para desvelar os misté-
rios de Minha Cristificação como homem e como consciência. 
Isso ocorre com a intenção de que todos os Meus discípulos, 
como almas do mundo, possam logo imitar Meus Passos nas 
diferentes fases da vida.

Queridos, dia a dia trago-lhes Meu Reino para que, na vida ter-
rena, afirme-se o compromisso de suas almas com Meu Eterno 
Espírito. Assim, o exemplo de amor e devoção ao Meu Sagrado 
Coração abrirá a porta para todas as consciências que padecem 
no sofrimento e na eternidade do próprio inferno.

Quando seus seres, apesar de tudo, dispõem-se a receber-Me, 
com verdade e fé, às três da tarde, a Fonte Inesgotável de Mi-
nha Misericórdia circula pelo mundo como o voo do Espírito 
Santo, para converter os corações e para liberar das amarras a 
quantos vivam presos à ilusão do mundo.

9
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Dia a dia, por meio de Minha Misericórdia, convido-os à cola-
boração com Meu Plano de Resgate e de Conversão do mundo.

Sob a Luz Infinita do Pai e do Espírito Santo, sejam bem- 
aventurados.

Grato por meditarem sobre Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus, o que regressa em vitória a suas vidas.

Eu lhes dou um coração paciente para que tenham uma alma 
humilde.

Eu lhes dou uma vida abnegada para que depois tenham todas 
as riquezas no Céu.

Não busquem outro amor tão puro, verdadeiro e simples como 
o Amor que Eu tenho por todos vocês. 

Os seres da Terra ainda são humanos e todos podem errar 
sem perceber. Por isso lhes peço que seus olhos encontrem 
o Amor Verdadeiro de Deus em Meu Sacratíssimo Coração 
de Amor, porque ali não derramarão suas lágrimas, mas se-
rão engrandecidos de júbilo seus corações por apenas estarem 
Comigo.

Meu Coração Misericordioso, todos os dias, às três da tarde, 
tem um infinito espaço esperando cada essência desta Terra.

Desde Minha Morte na Cruz por amor a vocês, e depois de 
Minha Ressurreição, Eu guardei para cada ser um especial es-
paço sagrado dentro de Meu Insondável Coração de Amor, 
para que pudessem, através de Mim, voltar a amar a Vontade 
de Deus e nela confiar.

Apenas peço, aos que se consagraram fielmente à Minha Cons-
ciência Sacratíssima, que seus olhos só se dirijam em amor ao 
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Meu Coração de Paz; assim, seu sentimento carente de amor 
só será preenchido por Minha Presença Redentora.

Busquem o amor em cada ato de caridade e de bem por-
que, a partir de agora, Meus discípulos deverão ser os novos 
recipientes para que Eu possa entregar Meu Amor por esta  
cega humanidade.

Cultivem um amor grandioso por Meu Pai, para que o inimigo 
não os tente com falsos amores humanos. 

Mediante a oração misericordiosa, saciem sua falta de amor 
interior e sintam-se completamente amados por Meu Grande 
Coração de Esposo e Pastor.

Deixem que a essência do Amor de Deus possa ser semeada 
em vocês por meio da simples, porém verdadeira oração que 
dia a dia Me doam.

Acima de todas as coisas, preparem seus corações para os tem-
pos que virão. Quem quiser saciar sua sede de amor, que apenas 
venha a Mim.

Eu Sou confiança. Eu Sou plenitude. Eu Sou paz. Eu lhes dou 
a fé que necessitam para todos os dias de suas vidas.

Vivam em Meu Amor e não o rejeitem, assim como o mundo 
o rejeita, por viver na falsa modernidade do amor. 

Sempre busquem refúgio em Mim.

Sob o Amor Puro do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus
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Os que estão mais cansados de si são os que, com humilda-
de, devem vir a Mim pois, embora pareça que tudo está igual, 
tudo muda no interior do coração que afirma, dia a dia, seu 
compromisso eterno Comigo. E no espírito tudo muda rápi-
do quando o coração confia em Minha Misericórdia, todos os 
dias, às três da tarde, porque é ali e nesse horário que Minha 
Consciência faz milagres de liberação e transfiguração em suas  
pequenas células.

Compreendam esse mistério do poder infinito do Meu Perdão 
porque, a cada dia que Eu desço do Céu para entregar-lhes 
Minhas Pobres Palavras, Minha Luz Misericordiosa os absolve 
antes que cometam novamente um erro.

Meu Coração não se angustia nem sofre pela quantidade de 
faltas que as almas cometem. Ao contrário, Meu Coração fica 
solitário em um deserto e com sede, porque as almas não di-
rigem seus problemas mundanos ao Meu Coração, que tudo 
pode e a tudo transforma.

Aos Meus companheiros lhes digo que, até o final de suas vidas 
sobre este mundo, encontrarão uma prova e um desafio a supe-
rar em honra ao Projeto Redentor de Meu Sagrado Coração. 
E por mais que a mesma prova se repita em suas vidas, nunca 
deixem de pedir auxílio e de se humilharem perante Deus, 
reconhecendo seu estado de imperfeição. Porque, assim, Meu 
Coração sempre os reparará e os salvará mediante a Graça que 
Eu obtive pelos méritos de Minha Paixão na Cruz.

Sejam transparentes como a água e puros como as flores, para 
reconhecerem que nada poderão mudar por si mesmos sem 
antes clamarem por Minha Divina Misericórdia. 

Aqueles que ainda naufragam nas provas, como dentro de uma 
barca sem rumo nem direção, meditem se em verdade estão 
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clamando por Meu misericordioso auxílio de amor. Se assim 
o fizessem, não permitiriam que sua arrogância os afogasse 
como no oceano e, na superfície desse mar de escuridão e de 
desafios, poderiam ver a Luz da salvação que provém de Meu 
Eterno Coração.

Amo aquelas almas que com simples coragem Me dizem todos 
os dias o quanto Me querem ter presente em suas vidas, porque 
a todas essas almas recompensarei com Meu Perdão Sideral.

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por meditarem em paz sobre Minhas Palavras com o 
coração.

Cristo Jesus, seu Salvador

Os que se sentirem sós não temam, porque Meu Coração Mi-
sericordioso está com eles.

Meus companheiros,

Às vezes Eu distanciarei de suas almas a Fonte de Minha Graça 
para colocá-la sobre os que mais necessitam de piedade e mise-
ricórdia, para que, assim, tenham a oportunidade de receber 
na vida a mesma possibilidade que vocês têm.

O caminho que vocês construírem até Mim, dia a dia, será a 
força interior que os fortalecerá e lhes permitirá ver diante de 
vocês a Luz de Minha Infinita Presença, onde poderão afir-
mar-se para seguir essa intensa transformação.

Peço-lhes que estejam Comigo e que não se detenham. Nesta 
hora, preciso de Meus discípulos para cumprir o tempo de paz 
que está previsto para toda a humanidade.
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Saibam que alguns de vocês se ofertaram para suportar, por 
amor, o fogo da purificação, fogo que libera as almas e as enca-
minha definitivamente para a Luz de Meu Coração de Amor.

Quando sentirem desassossego na hora inesperada, saibam 
que não serão vocês os afetados, mas será o momento de ofere-
cer seu serviço, quando a dor do mundo for transmutada. Da 
mesma forma, Eu entreguei a alguns seres Minhas Chagas, 
a fim de Me aliviarem o Coração por tanta dor causada pela 
humanidade. 

No final, a Luz terá a vitória e o Plano se cumprirá por meio 
de todos os fiéis que seguirem Meu Coração.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem em paz Minhas Mensagens.

Cristo Jesus, seu Santo Protetor

Queridíssimos amigos e seguidores Meus,

Hoje, sob o Poder e a Graça do Pai, brota de Meu Coração 
misericordioso para todos vocês um novo e poderoso exercí-
cio de oração, de misericórdia e de redenção, que denomino 
Devocionário às Cinco Sagradas Chagas de Jesus.

Com verdadeiro amor, devoção e entrega, repetirão dez vezes 
cada uma de Minhas cinco Chagas. Quem fizer esse exercí-
cio com fé e convicção espiritual receberá os méritos alcan-
çados por Mim na Cruz. E esses serão os mesmos méritos 
que Eu depositarei no coração de todos aqueles que clama-
rem por Mim e acreditarem no poder redentor e curador de  
Minhas Chagas.
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Aqueles corações que, assim como na Via-Sacra, Me vene-
rarem e rezarem às cinco Chagas marcadas em Meu Corpo  
Glorificado, todas as quartas-feiras e aos sábados, estarão em 
verdade unidos ao Meu Coração Compassivo e, com reverên-
cia, Eu lhes entregarei Minha Paz, Meu Consolo e Minha 
Misericórdia. Se esse exercício for feito em grupo ou em famí-
lia, o poder desse devocionário ganhará maiores repercussões 
celestiais.

Todos os que com fé exercitarem essas orações às Minhas cinco 
Chagas poderão compreender, a partir do coração, os Misté-
rios Divinos que foram alcançados por Mim durante a Paixão. 
Repetirão dez vezes cada uma das Chagas e concentrarão seu 
ser no lugar onde foram marcadas em Meu Corpo Glorificado.

Quem assim fizer, a cada novo dia, ajudará em glória e em hon-
ra a aliviar Meu Sagrado Coração da dor que Me ocasiona a 
humanidade, por não aceitar Deus Todo-Poderoso através de 
Seu Amadíssimo Filho.

Nas contas de união, repetirão com fé:

Ó Senhor Jesus, 
ressuscitai nossa vida espiritual, 

redimi nosso coração, 
elevai nosso ser perante Deus.

Amém.

Repetirão no primeiro sinal:

Pela Sagrada Chaga 
que marcamos 1 na Mão direita 

1.  Marcamos: todas as orações usam essa palavra porque, segundo Cristo, nós, 
como humanidade, marcamos o Filho de Deus com chagas e, por isso, realizamos 
este Devocionário como um exercício de reparação.
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de Nosso Senhor Jesus, 
Pai, tende Piedade de nós.

Repetirão no segundo sinal:

Pela Preciosa Chaga 
que marcamos na Mão esquerda 

de Nosso Senhor Jesus, 
Deus Pai, tende Misericórdia e Piedade 

de todos nós.

Repetirão no terceiro sinal:

Pela Imaculada Chaga 
que marcamos no Pé direito  

de Nosso Senhor Jesus, 
Pai Eterno, tende Compaixão e Perdão 

por todos nós.

Repetirão no quarto sinal:

Pela Glorificada Chaga 
que marcamos no Pé esquerdo 

de Nosso Senhor Jesus, 
Senhor do Universo, tende Amor e Graça 

por todos nós.

Repetirão no quinto sinal:

Pela Bendita Chaga 
que marcamos no Lado 
de Nosso Senhor Jesus, 

de onde brotou a Fonte Insondável de Misericórdia  
para o mundo inteiro, 
Adonai, Pai Eterno, 

reconciliai-nos com Vosso Glorioso Reino.
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Bom exercício de união Comigo.

Sob a Misericórdia do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por orarem ao Meu Coração com todo o seu amor.

Cristo Jesus

Quanto mais se doarem ao Meu Coração, mais cairão os véus 
de seus rostos, os véus do passado. E assim, seus corações pouco 
a pouco irão alcançando a redenção interior.

Realizem em suas vidas atos misericordiosos, sejam caridosos 
e renovem-se, por Meu intermédio, todos os dias. 

Como bom Pastor de almas, acompanho o caminhar de  
Meus peregrinos.

Adiante!

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus, o Vigia

Como o fiel e simples obreiro Santo Isidoro, o Lavrador, 
cultivem um coração pacificador para que cada alma que 
se aproximar de suas vidas reconheça a presença de Minha  
Face Misericordiosa.

Aceitem viver na mansidão para que suas pequenas imperfei-
ções de temperamento se dissolvam e se liberem pelo poder de 
Meus Raios Redentores, que impregnam os corações que só 
estão abertos a Mim.

15
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E quando parecer que foram julgados falsamente, que sejam 
tão puras e verdadeiras sua humilhação e renúncia, que possa 
a alma equivocada ser liberada pelo amor que brota de seus 
seres por Mim.

Da mesma forma, permitirão que cada experiência de vida 
entre as consciências una-os no amor, na devoção e na espe-
rança, na véspera do nascimento do verdadeiro povo de Deus. 
Deixem-Me reinar em suas vidas para que, como Carpinteiro 
Divino, Eu possa polir seus espíritos e, por meio de Minhas 
Mãos de Obreiro de Deus, possa surgir o novo odre redimido 
e renovado na paz.

Não temam que os véus se desprendam de seus rostos, aceitem 
com amor renunciar ao passado para que o novo ser possa des-
pertar por sua conexão com as Leis Maiores de Meu Pai.

Estou seguindo seus pequenos, porém esforçados passos para 
alcançar a transcendência da vida e do velho ser.

Que a união diária com a oração misericordiosa os redima e 
lhes permita tomar consciência do que ainda deve morrer para 
que Meu Plano Redentor se cumpra sobre a Terra. 

Saibam que por amor e compaixão os escolhi, para que as ove-
lhas mais desconhecidas, que não têm nenhum poder sobre 
as consciências, possam transmitir e fazer ressuscitar Minha 
Palavra de salvação e misericórdia para o mundo.

Como Mestre, busco aqueles que não querem nada para si; só 
querem estar dia a dia em Mim, o Senhor do Universo.

Adiante! Sigam adiante para que os passos que devem dar em 
direção a Mim liberem os véus do ontem porque, em Minha 
Misericórdia, tudo se pode.

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.
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Grato por guardarem Meus Ensinamentos no coração.

Cristo Jesus, seu Instrutor

Paz para todas as almas e o Bem de Meu Pai para todos os 
seres da Terra.

Com misericórdia e piedade infinita, desço ao mundo para 
irradiar Minha Luz aos corações que estão vazios e sem amor. 
Por isso sirvo-Me de instrumentos dispostos, que possam viver 
Minha Mensagem e levar Minha Palavra de esperança e con-
versão aos que dela mais necessitam.

Quando Meus instrumentos conseguirem se unir ao Meu Co-
ração Misericordioso, Eu poderei reunir os novos rebanhos no 
novo cenáculo que prepararei do Universo para a Terra. Para 
que isso aconteça, é necessário viver os Mandamentos, para 
que a vida possa se corrigir e definitivamente se unir à Vontade 
Suprema de Meu Pai.

Nestes tempos, Minha Presença congrega os discípulos 
para que, unidos como um só, representem a verdade e o 
exemplo de Minha Mensagem para o mundo. Quando cul-
tivarem um coração manso, viverão uma vida pacífica e,  
vivendo na Paz de Meu Pai, estarão irradiando humildade  
e misericórdia.

Ainda é necessário renunciar às comodidades e vaidades do 
mundo de hoje. Assim suas almas, por meio da oração miseri-
cordiosa, poderão se redimir e se converter em bem-aventura-
das e santas, quando estiverem no Céu.

Quando Meu Coração chamou os doze, reuniu naquele tempo 
a humanidade mais imatura e difícil. Agora Eu reúno os novos 
soldados para que, por intermédio de Minha Insondável Mi-
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sericórdia, alcancem a conversão e o perdão do Universo, que 
devem esperar de Meu Pai.

A alma que decidir estar para sempre Comigo, apesar do em-
bate dos ventos contrários, nada perderá. Ficará livre de si para 
poder encontrar o verdadeiro caminho e a missão segura que 
a espera.

Algumas almas se unem a Mim por meio da oração e do co-
ração;   outras se consagram através do serviço e da  doação  cons-
tante; e outras se entregam em confiança a Mim para que Eu 
possa agir e fazer milagres de amor e de paz. Mas todas têm o 
mesmo lugar em Meu Coração, bastando apenas Me olhar nos 
Olhos e Me dizer sim.

Sob a Misericórdia do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por imitarem Meus Ensinamentos com o coração.

Cristo Jesus, o Rei do Amor

Minha espada cortará os maus sentimentos do coração de to-
dos os que se afligem por algum motivo.

Meus Pés pisarão sempre a serpente da tentação e da desunião 
para que, da noite para o dia, Meus discípulos não se separem 
do Meu Propósito.

Meus Raios fortalecerão o espírito para liberá-lo das fraquezas 
e lhe ofertarei Minha Universal Vontade de prosseguir.

Apagarei com Minhas Mãos e desvanecerei com Meus Dedos 
todas as amarras do passado.

Com Meu Coração, iluminarei a noite escura daqueles que 
decidiram estar Comigo.
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Prestem atenção aqueles que se permitem envolver com as coi-
sas deste mundo, porque para eles será mais difícil arrancar as 
raízes que plantaram com suas ações. Tenham sempre unidade 
de pensamento, para que as barreiras da mente se destruam e 
só se construam as pontes da irmandade.

E se ainda não se liberaram do pecado, Eu os perdoo por não 
se amarem como Eu lhes tenho pedido e por não se unirem 
como Eu lhes tenho implorado. Só lhes peço que sejam con-
sequentes com Minha Redentora Presença, e assim o Senhor 
lhes agradecerá por terem cultivado um espírito de humildade 
e de pacificação.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem Minhas Palavras com o coração.

Seu Mestre Interior, Cristo Jesus

Quando as vidas estão à margem do abismo, cruzando a noite 
escura, Eu Me apresento como a luz e a saída absoluta e segura 
para cada ser. E venho ao encontro dos que decaem, por diver-
sas situações, no caminho espiritual.

Minha Misericórdia vem ao mundo para resgatá-los do cami-
nho do engano e da cegueira que podem despertar os aspectos 
da vida, manifestados em uma consciência que decidiu Me 
seguir. A fé e a constância por estar Comigo, nestes impre-
visíveis tempos do mundo, será o que definirá se uma alma 
se consagrará em espírito ao Meu Coração ou se viverá a vida 
que o mundo lhe oferece por meio das ilusões e das fantasias.

O caminho para a Luz é reto como uma escada que vai até o 
Alto. Em Minha Senda não existem dois caminhos para chegar 
a Mim. A alma durante o curso da vida tem a oportunidade de 
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reconhecer Meu Caminho Evolutivo e, a partir dali, definir se 
seguirá o Pastor ou se seguirá seu próprio rei.

Estou dando a todos a mesma oportunidade que Eu dei du-
rante o tempo de Minha Paixão. O mundo está no momento 
de seu próprio jogo e de sua definição espiritual pelo Divino 
ou pelo mundano.

Meu Coração acolhe todas as ofertas das almas, mas algumas 
Me disseram, desde o princípio, que nestes tempos estariam 
Comigo para cumprir o propósito da redenção e da conver-
são das consciências. Uma barca não se desloca sem a ajuda 
dos remos.

É necessário compreender o ponto em que se encontram suas 
pequenas consciências. Eu lhes irradio Minha Paz e Minha 
Luz para fortalecê-las.

É momento de definir com que rei desejarão ficar: com o Rei 
Eterno do Universo ou com o rei criado pelo mundo.

Por isso Meu Espírito vem para liberar as almas e lhes mostrar 
o caminho até o Senhor. Confiem em Minha Misericórdia.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por compreenderem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus

Quando uma porta do mal se fecha pela presença do Sublime 
e Sábio Amor de Deus entre os irmãos da humanidade, o Es-
pírito Santo em Cristo volta a ordenar amplamente as cons-
ciências, levando-as uma vez mais ao encontro da verdadeira 
missão espiritual que Meu Pai lhes confiou.
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Por isso, não temam que suas vestes caiam de seus seres ou 
sejam retiradas, assim como foram de Meu Glorificado Corpo, 
porque de vocês se retirará o velho para que sejam revestidos 
do Espírito Santo.

Quando Meu Coração lhes comunica a hora das mudanças, é 
para que os corações se preparem para o caminho da transcen-
dência e da purificação. 

Quem bebe do cálice amargo do vazio de si depois se encon-
trará Comigo para beber e cear do cálice da reparação e da 
redenção.

Mas é urgente que o passado seja transmutado por Meus Raios 
Misericordiosos, para que seus seres recebam a absolvição e  
o perdão. 

Sei que às vezes Meus discípulos se sentem sós ante tanta secura 
do deserto e, por instinto, buscam saciar sua sede em outras 
fontes que poderiam estar secas.

Eu lhes digo que o verdadeiro amor crístico e casto entre os 
seres nasce quando se revela a verdade entre eles, porque ali está 
presente a Sabedoria de Deus, e o amor que possa existir entre 
as almas poderá ser purificado, para que se amem em espírito 
e em fraternidade.

Por isso Eu lhes pedi para se amarem uns aos outros. Pedi que 
se amem assim como são, para que aprendam a amar a alma de 
cada consciência, porque essa é a meta interna.

Quando estiver presente o Amor de Meu Coração entre os 
seres, se viverá o Amor Puro de Deus, assim como o viveram 
na Terra Minha Mãe e José Castíssimo. Creiam nesse Amor 
e se nutram dele; assim desaparecerá a sensação de vazio. Eu 
estou retornando como a renovada Fonte de Amor, que está 
ausente de toda a humanidade.
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Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem na Fonte de Meu Amor Crístico.

Cristo Jesus

Quando as almas se unem ao Meu Propósito de redenção, con-
versão e amor, as chagas abertas pela humanidade em Meu 
Espírito se fecham pelo ímpeto da devoção e do amor que elas 
têm por Meu Coração Misericordioso.

Nestes tempos, viver na humildade e na simplicidade da vida, 
sem buscar nenhum resultado para si, desperta rapidamente a 
união de seus corações com Minhas Leis Crísticas de consa-
gração e redenção. Assim, Meu Coração deposita sobre os dis-
cípulos o conhecimento do puro e do divino para que sempre 
aspirem viver essa meta e esse propósito.

Como os tempos estão mudando com rapidez, Minha Paz im-
pregna a todos os que se dispõem em sinceridade a recebê-la. 
Por esse motivo, Meu Coração nutre as essências na fraterni-
dade e no amor, porque todas elas deverão nascer ao Espírito 
de Deus como novas moradas.

Quando chego ao mundo a cada dia e lhes transmito Minhas 
Palavras Sacerdotais, todos os que abrem os ouvidos para Me 
escutar recebem de Mim o manancial invisível de Minha 
 Misericórdia. Esse manancial chega direto aos seus corações 
e vidas com o propósito de transformá-los em servos de Deus.

Eu hoje falo ao profundo de seus corações, buscando sua ver-
dadeira coligação e união Comigo,  para que seja preenchido 
aquele espaço vazio na consciência que ainda necessita de mui-
to amor e de cura. Meus Raios chegam ao mundo para irradiar 
a todas as almas. Assim Minha Consciência forma os novos 
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discípulos, e eles no amor encontram o verdadeiro caminho 
que Eu lhes indico percorrer.

Sem pesares nem dores espirituais, envio pelo mundo os 
 soldados que deverão anunciar novamente Minhas Palavras 
Salvadoras, soldados que também deverão consagrar-se ao Meu 
Sagrado Coração para que de suas memórias se apague o pas-
sado e ingresse a Luz do Espírito de Deus.

Então, será primordial que todos sejam mais caridosos  porque,  
por meio da Fonte de Minha Misericórdia, os males que o 
mundo vive poderão ser remediados. Muitos se aproximarão 
de vocês, porque reconhecerão Minha Presença Salvadora e 
Luminosa. A isso se disponham, para que Meu Coração possa 
redimir os que há tempos esperam Me conhecer.

Sob a Graça Divina do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por escutarem Minhas Palavras com atenção e por 
guardá- las no coração.

Cristo Jesus

Sente Minhas Palavras em teu coração e regozija-te em Mim, 
porque Eu sempre serei teu eterno e misericordioso consolo 
interior. 

Busca todo o tempo permanecer sob Minha Presença Celes-
tial para que tua vida mude e se transforme segundo Minha 
Vontade Divina.

Sê sempre honesto e nobre, puro e alegre para que esses prin-
cípios de fraternidade possam se irradiar pelos espaços que teu 
ser percorrerá. 

Aguarda Minha Cálida Presença de amor.
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Deixa-te preencher por Meu Espírito, porque assim poderei 
desenhar em ti Meu Projeto.

Constrói o Manancial de Minha Misericórdia por meio das 
orações diárias e espera, com alegria, que Minha Fonte de Gra-
ças seja vertida sobre cada situação da vida. 

Eu Sou a chave que está em tuas mãos e que abre uma porta ao 
paraíso interior em cada ser.

Eleva-te através de teu amor por Mim. Assim compreenderás 
que é no espírito onde se guardam os tesouros dos Céus.

Procura saciar tua sede dia a dia por meio de Mim, porque 
assim se fortalecerá tua confiança em Meu Pai e em Sua 
Suprema Vontade.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Venho ao mundo novamente para retirar de seus olhos as 
trevas que não lhes permitem ver o caminho da Luz Eterna 
que os leva ao Meu Sagrado Coração. Por isso Minhas Pala-
vras   podem ter dois efeitos principais em suas vidas: semear a 
luz na consciência ou perder-se no silêncio do tempo sem dar  
fruto algum.

Hoje os convido a amar o caminho da transcendência, porque 
ele os levará a se transformarem como está previsto em Meus 
Planos Divinos desde o princípio. Por isso lhes peço grande 
paciência e amor para suportar as grandes correntes univer-
sais que Meu Coração enviará para desmascarar e desterrar do 
mundo o velho homem. Essas correntes chegarão a cada alma 
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em seu devido tempo, porque assim como é no Céu também 
será sobre a Terra.

Para suportar o Fogo que provém de Meu Coração Solar, do 
centro de seu universo lhes peço que em suas casas, famílias 
e entre seus seres mais queridos, expressem especial devoção 
ao Sagrado Coração de Jesus e ao Cristo Misericordioso. Fa-
çam isso durante quinze minutos, antes da Hora da Divina 
Misericórdia, a fim de que Meu Fogo Liberador os toque e os 
transforme com absoluta paz e harmonia.

Aqueles de Meus seguidores que se dedicarem à adoração ao 
Meu Sagrado Coração receberão todos os dias o impulso de luz 
de que necessitam para resolver problemas, dúvidas, incertezas, 
falta de fé, falta de amor e de sentido na vida da matéria ou do 
espírito. Vocês, como almas, terão a oportunidade de escolher 
a qual imagem bendita adorarão.

Saibam, Meus companheiros, que Eu estou presente em toda 
imagem e em todo lugar, quando simplesmente Me chamarem, 
porque Eu prometo vir em seu auxílio.

A adoração especial ao Sagrado Coração de Jesus, durante os 
meses de junho e julho de 2013, tem o objetivo de elevar ao 
Infinito suas consciências. Se assim o fizessem, também repa-
rariam Meu Sagrado e Bendito Coração dos graves ultrajes 
e pensamentos profanos que a humanidade vive nos abismos  
da vida.

Se todos se unirem a Mim, antes da Hora da Divina Misericór-
dia, Eu serei para as almas e para as consciências o Libertador, 
para deixar de ser o Porteiro do Grande Juiz que está nos Céus, 
porque nestes tempos quero lhes dar a conhecer a ciência de 
Minha Divina Misericórdia. Para isso Eu os convido a conhe-
cer a essência de Meu Sagrado Coração por meio de Minha 
filha Santa Margarida Maria Alacoque.
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Sob a Graça do Pai, sejam misericordiosos e pacientes com as 
provas da vida.

Grato por adorarem Meu Sagrado Coração durante estes  
meses.

Cristo Jesus

Queridos filhos em purificação e em redenção,

Levem refletida em seus rostos a alegria da purificação e da con-
versão. E hoje não se desesperem; que suas almas não duvidem, 
porque Meu Coração de Piedade contempla as inumeráveis e 
graves misérias que corroem o mundo inteiro.

Eu desço da grande Casa de Meu Pai para lhes mostrar o poder 
de Meu Amor e de Minha Constância com cada um dos Meus.

Que seus corações se aliviem e deixem de chorar por aquilo 
que ainda não está transformado. Como já lhes disse, é o Amor 
eterno e constante, onipresente e seguro de Meu Coração que 
os liberará do peso que carregam há tanto tempo.

Eu, que Sou sua Luz na escuridão e seu Sol na noite das tre-
vas, venho ao encontro de vocês para ressuscitar aquilo que já 
morreu em algumas almas e o que já secou em outros corações.

Nestes tempos, Minha Misericórdia vem para reparar o que 
está quebrado, vem reconstruir e sanar o que ficou ferido e que 
ninguém pôde curar no amor.

Mas antes, por intermédio de Minha Luz, deverá morrer o 
velho, o que está além de suas consciências, aquilo que os detém 
no tempo. Por isso, vivam, atuem e sejam por meio de Mi-
nha Infinita e Piedosa Misericórdia; assim seus pecados serão 
perdoados e a nova alma nascerá outra vez à vida, depois do 
desterro que padeceu por parte da mente.
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Por meio de Minha Graça, a força do espírito em cada ser dará 
vida ao verdadeiro e ao único; assim o novo ser será preenchido 
pelo Amor do Filho de Deus.

Poderão ver como a humanidade está em uma constante e in-
terminável crise espiritual.

Assim como no dia de ontem Eu lhes pedi que adorassem Meu 
Sagrado Coração, hoje lhes anuncio um extraordinário exer-
cício de piedade e misericórdia, que denomino Maratona da 
Divina Misericórdia, que se realizará nos dias 5 e 6 de agosto 
deste ano, preparando o importante encontro de oração no 
Centro Mariano de Aurora.

Essa Maratona terá a finalidade de pedir a Deus, por meio de 
Seu Filho Primogênito, a Divina Misericórdia para o mundo 
inteiro, para que as almas possam ser tocadas pela Mão de Deus 
e para que a humanidade alcance a paz e a misericórdia nestes 
tempos de crise.

Será uma oração mediadora que cumprirá com o pedido do 
Mestre Jesus a todos os fiéis seguidores do Sagrado Coração, 
de orar 1.500 contas do Terço da Divina Misericórdia.

Aquelas consciências que aceitarem viver esse misericordioso 
desafio alcançarão, como almas, a oportunidade de reverter os 
aspectos profundos da vida e o mundo terá um tempo mais de 
paz. Meu Coração Misericordioso estará presente entre todos 
os peregrinos que, com fé, amor e devoção o fizerem e que 
conhecerem, durante esses dias, o Poder Liberador de Meu 
Coração.

Bom exercício espiritual a todos os que crerem em Meu Amor 
Eterno.

Sob a Glória de Deus, sejam misericordiosos todos os dias.
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Grato por obedecerem Minhas Palavras com amor e devoção.

Cristo Jesus

Meu Coração repousa alegremente nas essências que, apesar 
de tudo, perseveram em Meu Chamado Redentor. Por isso 
hoje, nestes tempos, Meu Sagrado Coração verterá inumeráveis 
 Graças de Piedade e Misericórdia sobre aqueles que se dispo-
nham a transformar a vida por meio do caminho da conversão.

Essa luz que brota sem cessar como um manancial que pro-
vém do centro eterno de Meu Coração é a Luz da Divina  
Misericórdia.

Aqueles que, às três da tarde, unirem-se sem demora e sem 
tempo ao Meu Manancial de Graças também receberão Meus 
Méritos alcançados na Cruz. Esses mesmos Méritos sagra-
dos fortalecerão as almas para que, com coragem, enfrentem 
a liberação da vida e alcancem o perdão de tudo pelo que  
têm passado.

Se as almas orarem com fervor, os milagres que Eu enviarei 
serão fortes e poderosos e, assim, sua transformação se tornará 
vitoriosa, porque em sinceridade e em paz terão alcançado o 
Reino de Deus.

Por isso é importante possuir um espírito de amor decisivo e 
constante, que lhes permitirá dissipar um mar de incompreen-
sões que se produzem, às vezes, na consciência.

Mediante a oração misericordiosa das três da tarde, muitas 
portas incertas que se abriram ao desvio da vida supérflua 
poderão se fechar, para que as almas vivam por meio de Deus 
e de Seu Eterno Amor.
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A oração diária à Divina Misericórdia constrói pontes sóli-
das entre as almas e Deus, pontes de luz e de misericórdia, 
pontes de amor e de caridade, que nunca poderão ser derru-
badas pelo inimigo. Apesar das provas rudes e difíceis que 
nestes tempos todos os corações enfrentam, essas pontes são  
inquebrantáveis, porque estão sustentadas por Meu Amor Mise-
ricordioso, uma essência sublime que se guarda no templo de seus  
pequenos espíritos.

Peço-lhes que nestes tempos fortaleçam, por meio da oração 
misericordiosa, essas pontes que os conduzirão à redenção de-
finitiva de suas vidas.

Sob a Luz Imperecível do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por construírem as pontes de luz até Meu Coração.

Cristo Jesus, a Grande Ponte Salvadora

Aquele que vive de Minha Sagrada Palavra conhecerá os Mi-
lagres Celestiais que opero nos corações que a cada dia Me 
dizem sim.

Volto ao mundo para desterrar de cada essência a semente da 
soberba e da vaidade que semeou com suas ações o inimigo. 

Com Meu Poder derroto os planos contrários aos de Meu Pai. 
Por meio de Meu Amor Misericordioso Eu salvo os que caí-
ram e, por Minha Graça, redimo o que ainda está imaturo  
nas consciências.

Segurar nas mãos Minha Bandeira redentora e salvadora é só 
para os valentes, que amam o desconhecido e que vivem a fé 
como uma chama que os ilumina quando tudo está escuro.

Eu venho acender novamente o Fogo Divino de Meu Amor, 
que se apagou em muitos corações, e para isso formo os discí-
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pulos como soldados e como vidas em constante oração pelo 
mundo. Assim, mediante a constância dos corações devotos, 
Eu poderei restabelecer o Reino de Meu Pai, aquele Reino de 
Amor e Redenção que fiz descender por meio da sagrada Cruz.

Em Minhas Mãos marcaram-se os pecados daqueles que es-
tavam perdidos e foram liberados; em Meus Pés marcaram-se 
as faltas daqueles que por ignorância fizeram o mundo inteiro 
afundar; e em Meu Lado abriu-se a Fonte da Misericórdia que, 
até o presente, continua brotando do centro de Meu Ser para 
todo o mundo.

Espero que nunca se cansem de buscar esse inesgotável Ma-
nancial que os nutre, os redime e os libera de vocês mesmos.

Eu abro Meus Braços para que os que caíram voltem confiantes 
a Mim. 

Eu os amo e isso vocês devem saber muito bem. 

Eu os espero porque há um lugar guardado para cada discí-
pulo Meu.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Eu estou presente em suas vidas para ensiná-los a perdoar e  
a amar.

Se em verdade pudessem confiar em Minha Misericórdia cada 
dia um pouco mais, o passado que os perturba e os inquieta 
seria dissolvido pela luz que ingressaria em vocês, vinda de Meu 
Sagrado Coração.
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Vocês ainda têm a oportunidade de viver por meio de Meus 
Raios Misericordiosos, porque assim Meu Plano poderá se 
cumprir naqueles que Eu sempre chamo, os mais imperfeitos 
e os mais esquecidos. 

Minhas Graças de redenção e luz são entregues aos mais sim-
ples. Por isso busquem ter sempre um coração puro e cristalino, 
amoroso e compassivo, como Meu Coração Insondável.

Quero que existam Novos Cristos que sejam verdadeiros após-
tolos, que demonstrem ao mundo que é possível viver em Deus 
e para Deus, como algo belo e maravilhoso para a vida de cada 
alma. Por isso Eu necessito que vocês deixem os trajes do passa-
do para que o coração e o espírito se vejam livres de toda man-
cha. O caminho para se alcançar isso é a oração misericordiosa 
e a purificação nestes novos tempos.

Cada um, como filho de Deus, receberá a parte que lhe cabe 
purificar, seja no temperamento ou na consciência. Só preciso 
da amorosa permissão de vocês para que Minha Misericórdia 
possa atuar em tudo o que seus pequenos seres necessitarem.

Chegou a hora do Mestre da Luz do Pai reunir outra vez Seus 
amigos para a Ceia, a fim de renová-los em espírito e batizá-los 
novamente com a Água de Vida de Cristo Jesus.

Saibam que os tempos ardentes chegaram para todos e que 
sua perseverança e seu amor por Me buscarem todo o tempo 
em Minha Misericórdia será o que os unirá ao Meu Coração. 
Assim vocês serão aliviados de todo mal.

Não reclamem, não castiguem mais seus seres, porque em vocês 
está Deus e em Deus está Seu Amado Filho, que chega para 
anunciar-lhes a Boa Nova da misericórdia e da redenção.

Preciso de vocês firmes, apesar das quedas, irradiando amor 
e pacificação, apesar das grandes tribulações da vida, pois ne-
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las Eu confirmarei em verdade com quem estarei até o final  
dos tempos.

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Quem, verdadeiramente e sem pressa, reza o Terço à Divina 
Misericórdia poderá receber os preciosos e glorificados Códi-
gos de Luz que Minha Consciência alcançou durante Minha 
agonia no Horto das Oliveiras, com o Sangue derramado du-
rante a flagelação, durante a dolorosa coroação de espinhos e 
quando Eu carreguei a cruz de vocês até o Calvário, e ainda 
durante Minha Crucificação.

Todos esses Códigos ingressarão na alma que às três da tarde 
fizer uso correto e com devoção do Terço à Divina Misericór-
dia. Nesse horário, não só rezarão com o coração, mas também 
Eu lhes darei a conhecer o poder de Minha Graça Sublime e, 
assim, seus corações conhecerão as passagens de Minha Paixão, 
passo a passo, tal qual Eu a vivi.

Ingressem, a partir deste momento, na ciência de Minha Mi-
sericórdia e sejam agradecidos por poder compreender, nestes 
tempos de caos, cada um dos mistérios infinitos que guarda 
Meu Sagrado Coração. 

Se aceitarem conscientemente aprender a viver a vida de ora-
ção, suas consciências superiores estarão disponíveis para aju-
dar em Meu Plano de salvação e, em consequência, seus seres 
mais terrenos contarão com o auxílio do espírito maior de seus 
verdadeiros seres. Dessa forma Eu preparo corações para que 
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sejam obreiros do Plano e consciências que sejam servidoras 
de Meu Pai Eterno. 

Hoje lhes doo a sabedoria que Minha Consciência Cristifi-
cada guarda para que entendam que é possível se consagrarem 
ao Meu Senhor quando simplesmente dizem sim, porque assim 
a vontade de vocês se entregará para que desperte em seus co-
rações a Vontade Divina.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por compreenderem Minhas Palavras com o espírito 
do coração.

Cristo Jesus

Eu Sou o verdadeiro Pão de Vida, que os renova e os nutre com 
a essência do Espírito de Meu Pai. Só através de Mim chegarão 
a Deus.

Eu Sou o Corpo Vivo que lhes dá a Vida Eterna e Sou o Sangue 
que os purifica e os consagra à Divindade Suprema. 

Venham a Mim e busquem a fonte de toda a vida do espírito 
para que, unidos a Mim, suas consciências deem os passos à 
consagração interior.

Venham a Mim e sentem-se à Minha mesa de eternidade, 
porque chegou o momento de dar de comer de Meu Corpo  
Eucarístico aos Meus discípulos e dar de beber de Meu Sagrado 
Sangue a todos aqueles que Me seguem sem demora. 

Abram seus olhos e vejam como descem sobre vocês Meus 
Raios Misericordiosos. Não Me percam de vista, porque tenho 
para os Meus algo precioso nos Céus.
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Só Me digam sim todos os dias e reconhecerão Minha Face de 
Luz e de Graça.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minha Luz em seus corações.

Cristo Jesus, seu Eterno Mestre

Eu contemplo os corações cansados e os corações que descan-
sam nos demais corações.

Em Minha Obra existem os sacrificados e os que tentam viver 
o sacrifício.

Em Minha Obra existem o servidor e o que é servido por uma 
razão maior.

Todos passam pela escola da entrega e do sacrifício. Assim Me 
relaciono com Meus amigos: a alguns Eu lhes dou Minha Von-
tade e a outros Eu lhes entrego Minhas Aspirações a algo bom 
e melhor. Todos têm o mesmo lugar em Meu Coração, porque 
não existem dois caminhos para chegar a Mim, mas apenas 
um, um caminho de renúncia e sacrifício, que lhes permitirá 
alcançar o estado de humildade.

Por isso os que estão Comigo são os que mais trabalham pe-
los que estão acomodados e pelos que estão cegos, sem poder  
encontrar a vida do espírito. Sirvo-Me sempre dos mesmos; 
Meu Coração se enobrece e se alegra quando algum discípulo 
presta um serviço extraordinário, amoroso e abnegado. Assim 
Eu estou vendo os frutos maduros das sementes misericordio-
sas que semeei em cada ser.

Aquele que dá tudo por Mim e pelo cumprimento de Meu 
Plano receberá os dons de Meu Amor. Também lhe entregarei 
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Meu Sacrifício, aquele que Eu vivi na Cruz por todos; a ele 
 darei uma cruz semelhante para que saiba levá-la em suas costas 
por aqueles que abruptamente se perdem sem deixar rastros da 
presença de seus pequeníssimos espíritos.

Tudo o que receberem em Meu Nome lhes dará a força para 
amar o poder da entrega e do sacrifício oferecido por amor e 
pela redenção da humanidade. Assim vocês verão os frutos e 
os méritos de sua obra na salvação dos que estavam mortos em 
vida, afastados de Minha Luz e que, por Graça, alcançarão 
eternidade e misericórdia.

Guardem em seus corações a esperança de encontrar, no Reino 
dos Céus, o verdadeiro tesouro para seus espíritos, porque lá 
descansarão em Meus Braços como boas ovelhas redimidas.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados de alma e de coração.

Grato por meditarem sobre Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus

Queridos Meus,

Um importante movimento universal e celestial está acon-
tecendo hoje, porque se cumprem seis meses de que Minha 
Consciência Sacerdotal descendeu do Céu de Meu Pai para se 
encontrar dia a dia com vocês, Meu pequeno e amado rebanho 
em redenção. Por esse motivo, hoje estou misericordiosamente 
presente junto ao Meu primeiro representante na Terra e em-
baixador da Paz: o Apóstolo São Pedro.

Hoje quero que, depois destes seis meses de infinitas miseri-
córdias, cada um de Meus companheiros medite, reflita com 
a consciência sobre os passos maduros de entrega e fé que tem 
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dado em direção ao Meu Sagrado Coração. Quero que medi-
tem a respeito de seu amoroso interesse por Minhas Instruções 
diárias.

Ao final dos próximos seis meses, quando continuarão vendo 
Minha Presença Amorosa, se cumprirá um último ciclo de 
Aparições diárias.

Depois de seus exames de consciência, quero que percebam e 
compreendam o que aconteceu com cada um de vocês e quais 
foram os verdadeiros frutos que nasceram em seus corações. 

Hoje não lhes chamo a atenção, mas sim os chamo a desperta-
rem à maturidade espiritual.

Vocês sabem, Meus amigos, que o mundo está passando por 
uma grave crise espiritual, que a cada dia que passa repercute 
em todos os seres e nas decisões definitivas de suas vidas. É o 
caminho rumo ao Grande Juízo Universal que chegará para 
toda a humanidade. Este Juízo é Misericórdia e Graça, porque 
através da piedade e do serviço, causas pelas quais vocês traba-
lham, muitos alcançarão misericórdia.

Dessa maneira, hoje lhes revelo Meu Coração dolorido pelos 
grandes pecados do mundo, que aumentam mais rápido que a 
quantidade de orações oferecidas.

Depois destes seis meses de mensagens diárias, estou retirando 
do jardim da infância Minhas crianças e as estou levando aos 
primeiros passos da maturidade e da verdadeira sabedoria para 
seus espíritos.

Neste dia, que a consciência se detenha para meditar sobre 
este importante chamado crístico para cruzar o portal com 
maturidade, rumo ao Meu Sagrado Coração.
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Deus espera que Seus filhos cresçam na fé e na esperança para 
que desperte a reverência em seus seres cada vez que orarem 
Comigo, às três da tarde.

É momento de alcançar a misericórdia e de deixar de aspirar a 
ela; é momento de avançar como um maduro discí pulo; é mo-
mento de estar desperto em vida e em consciência para poder 
reconhecer a diferença entre a Minha vinda e a daquele que 
usará Minha vestimenta para convencer Meus rebanhos.

Estamos em tempo de batalha espiritual e é a partir de espíritos 
maduros que se definirá a vitória do Reino dos Céus sobre toda 
a face da Terra.

Agora chegou o momento interior. Eu os mantenho acima de 
todas as coisas, porque em poucos nascerão os Novos Cristos 
e muitos se perderão no caminho por suas próprias ideias. Só 
se deverá obedecer à Grande Luz Interior do Senhor.

Sob a Misericórdia do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por persistirem e viverem Minhas Instruções com o 
coração.

Cristo Jesus, o Salvador
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“Todas as cordas de Meu grande 
instrumento devem soar como uma só, 

cada uma emitindo seu tom e sua cor
para transmitir harmonia e ordem.”
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Muitos dos que deveriam estar junto a Mim foram absorvidos 
pelas realizações do mundo. Por isso Eu conto com poucos 
discípulos para realizar Minha Obra Redentora no mundo 
inteiro.

Alguns olhos humanos estão cegos espiritualmente e, por per-
manecerem em uma noite escura, nem sequer veem Minha Luz 
que se aproxima no horizonte.

Estou reunindo todos os rebanhos, aqueles que responderam 
e aqueles que não Me responderam, porque Meu Pai enviará 
pela segunda vez Seu Glorificado Filho para separar o joio duro 
do trigo belo e bom. Com o trigo que Eu conseguir, elaborarei 
com Minhas Mãos a nova farinha que dará o novo Pão de Vida 
para a humanidade.

Assim, os que atenderam com fé ao Meu Chamado comerão do 
Pão de Vida e Eu enviarei aqueles que se afastaram de Deus para 
outros pontos, distantes da Terra, para que, reconhecendo seus 
pecados, sirvam a Deus em reparação, conversão e redenção.

Essa nova farinha que muitos desconhecem já está sendo elabo-
rada por Minhas Santas Mãos. Por isso, aqueles que queiram 
comer desse Pão, que lhes dará novamente a Vida Eterna, de-
verão buscá-lo no coração. Essa farinha é fruto do trigo bem 
cuidado, desde o momento de seu nascimento, bem semeado 
e depois bem colhido.

Aquele trigo que nasceu e se manteve sempre torcido receberá a 
oportunidade de Minha Misericórdia. Isso se dará antes que os 
raios do grande Sol, que iluminam seus dias, irradiem o Poder 
de Deus sobre o mundo, poder que queimará o impuro e fará 
rebrotar o que ficou seco pela má obra de outras mãos.

Por isso, procurem ter um coração puro para que as tentações 
e as rivalidades deste mundo não os façam submergir, como 
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já submergiram muitos de Meus rebanhos que, agora, estão 
naufragando sem direção nem porto.

A Lei lhes permitirá corrigir a vida. Muitos esqueceram as cha-
ves que os Mandamentos contêm.

O tempo que se aproxima os chama ao crescimento interior e 
para isso vocês têm a Mim, porque Minha Confiança nunca 
lhes falhará, mas os nutrirá com Meu Amor Bom e Supremo.

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Eu Sou a Cura definitiva e a Liberação para suas vidas, por-
que é só através de Mim que alcançarão misericórdia e serão 
santificados.

Por isso hoje lhes digo, mais uma vez, que não temam se agora 
os véus caírem de seus rostos, antes do que vocês acreditavam.

Não só lhes oferto Minhas Infinitas Graças, mas também lhes 
mostro a verdade por meio das provas e dos desafios constantes 
de transcendência para seus corações e consciências.

Quando chegarem a descobrir aquilo que vem de vocês mes-
mos e os atormenta, não se detenham em pensar como se li-
vrarão disso. Procedam de forma inteligente e decretem, por 
meio de Meu Coração Misericordioso, que pertencem à Minha 
Luz Eterna e à unidade perfeita com Meu Pai. Dessa maneira, 
aquilo que deverá ser queimado por Meu Fogo Divino não os 
perturbará mais, porque cada vez que isso se apresentar para 
desafiá-los, descobrirão que cultivaram um coração pacífico e 
aberto à grande transformação.
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Quando Eu lhes digo todas essas coisas, é porque estou falan-
do diretamente com aquela parte de seu ser que já está velha, 
e à qual chegou o momento de morrer para que possa nascer 
seu bem-aventurado espírito. Por isso sejam pacientes, porque 
ainda nesta vida terrena há muito o que superar e o que apren-
der. Isso lhes permitirá ter sempre um coração alegre, capaz de 
elevar-se a Deus e de não sentir culpa.

Convido-os a conhecer a ciência da Divina Misericórdia; 
assim, despertarão ao verdadeiro.

Deve-se ter coragem para estar Comigo; por isso pouquíssimos 
são os que arriscam a Me dizer sim por amor à transformação.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Apesar dos umbrais que devem cruzar, sempre mantenham 
acesa a luz eterna do coração para que nada externo ao Meu 
Reino de Amor possa apagá-la.

Deve-se ter um coração pacífico e amoroso diante de todas as 
circunstâncias imprevistas. Assim o inimigo não os perturbará 
e vocês encontrarão as forças internas por meio da presença de 
Meu Coração Misericordioso.

A Hora da Divina Misericórdia é só para os corajosos, porque 
a partir das três da tarde, Meus discípulos Me ajudam a rasgar 
os infernos e os males que vivem as consciências nas diferentes 
partes do mundo. Por isso, o discípulo deve agarrar-se à Minha 
túnica e caminhar entre os lobos e nas trevas sem temer cair 
nos abismos que essa humanidade cria, porque a partir das 
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três da tarde seus seres deverão se tornar invisíveis diante das 
armadilhas que articula Meu eterno rival.

Sem esperar nada, sem aspirar a nenhum resultado, orem sem-
pre com fervor, lutem para que seus olhos não durmam, mas 
que em verdade seus espíritos despertem à Obra Redentora que 
todos os orantes estão Me auxiliando a realizar. Dessa forma 
sempre saberão, por meio da intuição do coração, que parte da 
realidade do mundo e da humanidade está recebendo Minha 
Misericordiosa Liberação do mal que os oprime.

Aqueles que se dispõem a rezar o Terço à Minha Divina Mi-
sericórdia, lembrem-se que o estarão fazendo por sua própria 
salvação e pela salvação de toda a Terra, e o farão principalmen-
te pela permanência da vida de todos os Reinos criados pelas 
Bondosas Mãos de Meu Pai.

Eu os convido a orar com fé e convicção para que o Projeto 
que foi desenhado no coração do Universo permaneça entre 
vocês, sempre e por toda a eternidade, em Meu amado planeta 
azul de luz.

E lhes digo algo mais: escutem com atenção Minhas Palavras 
todas as quartas-feiras, dia de estudo e reflexão sobre Minha 
Mensagem, porque Minha Presença estará ali através do cora-
ção de Meu discípulo José1. Escutem com atenção tudo o que 
Eu lhes disse com tanto amor e receberão, todas as quartas-fei-
ras, o dom de Minha Eterna Graça.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por receberem Minhas Palavras no amor de seus cora-
ções.

Cristo Jesus, o que retorna a suas vidas.

1.  Cristo se refere aos estudos que José Trigueirinho Netto realiza há anos na 
Comunidade-Luz Figueira, Brasil.
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Enquanto o mundo se congestiona pela consequência das de-
cisões que toma, Eu lhes rogo que vivam por meio de Minha 
Misericórdia, porque hoje Eu lhes declaro que este momento 
que cada um de vocês vive Comigo é preparatório para o mo-
mento da purificação. Por isso suas vidas já deveriam estar, 
a esta altura, polidas como as pedras e mais afinadas do que 
qualquer voz ou instrumento musical.

É necessário preparar-se com certa consciência para que o 
anoitecer os encontre suficientemente acesos em luz. Assim  
poderão afastar toda escuridão que os queira rodear.

Só existe um Caminho neste tempo de provas, de desafios, de 
confirmações e de sacrifícios: esse Caminho Sou Eu, Caminho 
que os levará a encontrar um sentido e uma resposta para todas 
as circunstâncias da vida.

Aquele que não se esforçar em Me seguir perderá rápido o 
caminhar de Meus Preciosos Passos. Por isso deverão ter um  
espírito valente para transpassar as barreiras da inércia e da pró-
pria vontade. Quem assim o fizer poderá conhecer o verdadeiro 
espírito da liberdade e da transfiguração interior, raios que uma 
vez impregnaram Minha Consciência e Me converteram abso-
lutamente no que hoje Eu Sou para todos vocês.

É hora de precisão. É hora de sacrifício e de coragem para alcan-
çar os primeiros escalões da santidade.

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus, o Instrutor de corações e de vidas

Frei Elías del Sagrado Corazón: Ao término do Terço da 
Divina Misericórdia, esperávamos a chegada do Mestre Jesus, 
quando aconteceu algo extraordinário: o Menino Jesus 
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apareceu nos braços do Castíssimo Coração de São José, que 
– com devoção e exemplo de humildade – visitou-nos às três 
da tarde.

A partir do momento em que o Menino Jesus apareceu, Ele 
nos transmitiu a seguinte instrução:

Queridos irmãos Meus,

Hoje, como Menino Jesus, o pequeno Jesus, venho nos braços 
de Meu Pai para lhes demonstrar que chegarão ao Reino de 
Deus apenas se forem como pequenas e humildes crianças, que 
obedecem com fidelidade e amor aos Desígnios do Pai.

Com esse fim, hoje os chamo a refletir se suas consciências 
pensam e sentem como uma criança pura e boa. Se assim não 
for, apesar das experiências da vida, Eu os convido a se consa-
grarem ao Sagrado Coração do Menino Jesus, porque é por 
meio de um ato de fé e de perdão de si mesmos que receberão 
a ajuda divina de que necessitam para desatar os grandes nós 
da consciência.

Nesta sexta-feira também os chamo a se renovarem e a imitar 
o caminho castíssimo de São José. Só deverão colocar em seus 
corações a aspiração de se transformarem e de abrir caminho 
para que a Vontade de Deus aja por meio de suas vidas.

São José os ajudará a cultivar um espírito de humildade e  
de simplicidade.

Eu os chamo, neste dia extraordinário, a se afirmarem no cami-
nho que percorreu São José mediante a obediência e o absoluto 
vazio de si. Se vocês não esvaziarem a tempo seus corações de 
toda propriedade ou controle interior, como serão abençoados 
pelos tesouros do Céu?

Estão a tempo de construir o caminho da própria redenção. 
Por isso hoje Minha Misericórdia se apresenta diante de vocês 
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por meio da presença do Sagrado e Casto Coração de São José. 
Todas as vezes em que não forem puros, castos nem mansos, 
lembrem-se de que existe um fiel Mediador perante Deus, que 
os estará esperando para cruzarem o portal da transcendência 
e do desprendimento interior de si mesmos.

Encontrem em São José um pai bom e venerável, capaz de 
acompanhar, como bom pastor, cada uma de Minhas ovelhas.

Repito-lhes com suma compaixão: sejam como crianças, antes 
que a fase adulta e a arrogância queiram conquistar suas precio-
sas vidas, vidas que só podem ser preenchidas pelo Espírito de 
Deus, vidas que podem transmitir o impulso da Misericórdia 
Divina para toda a Terra.

Espero-os em oração e em reflexão no Casto Coração do Pai 
São José.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas mensagens no coração.

Cristo Jesus, o Redentor

Hoje estou com vocês compartilhando, a partir de Meu Cora-
ção, o ardente tempo da purificação que os levará a encontrar 
a luz para a conversão.

Quando o Céu os chama à conversão, também os chama a viver 
o constante perdão, tão necessário e urgente para encontrarem 
o caminho à Divina Misericórdia.

Irmãos Meus, Eu os estou reunindo para celebrar a ceia de sua 
futura redenção, ceia que viverão Comigo e que despertará a 
nova consciência sobre sua existência.

No caminho do esforço e da constância se mede o grau do amor 
de vocês pelos semelhantes. Apesar dos tempos de grandes 
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provas, Meu Coração Misericordioso os encoraja a seguir sem 
olhar para trás, sem olhar tanto para o passado que os apri-
siona. Por isso vivam Comigo o tempo todo, para que seus 
corações não se separem de Meu Amor Redentor.

Sempre os encontrarei em vigília e em oração, adorando Meu 
Coração Eucarístico.

Sob o Bem de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Minha Vida é um grande espelho que reflete sobre as almas a 
Preciosa Vontade de Deus.

Por isso aquele que está em Mim e Eu nele sempre terá o discer-
nimento e a sabedoria suficientes para decidir qual o caminho a 
tomar nestes tempos, porque Meu Coração o abraçará o tempo 
todo e, assim, seremos Um para sempre.

Para que esse mistério se revele em suas vidas, Meu Coração 
lhes ofertará a cálida esperança do porvir, para que assim, 
animados por Minha Consciência, sejam servidores da Nova 
Terra. Aquele que vigia sempre em Mim perceberá quando 
está sendo desafiado para transcender-se ou quando está sendo 
enganado astutamente. Dessa maneira, não existirão rivais no 
momento da batalha, porque seus corações estarão firmes em 
Meu Coração e nada os derrubará. Porém, aquele que ora e 
vigia pouco será como os corações que não perseveram nem 
seguem Minhas Palavras.

É necessário ter um espírito nobre e sólido para enfrentar as 
correntes e as mudanças que se anteciparão mais do que muitos 
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creem saber. Por isso a oração misericordiosa é o alimento espi-
ritual que Eu, do Meu Sacerdócio Divino, lhes dei a conhecer.

Pedindo a Deus por Misericórdia, purificarão as faltas e come-
çarão de novo sob o impulso da pureza de coração.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por receberem Minhas Palavras abertos de mente e 
de coração.

Cristo Jesus, seu Amado Rei

Minha Consciência irradia aos corações, por meio da mensa-
gem, a luz e a expressão dos Sete Raios.

Em um arco-íris criado pela infinidade dos elementos, vocês 
poderão Me encontrar como o tom imaterial de luz e de cor 
que suprirá as necessidades de suas vidas. Nesses matizes de 
cores e formas lumínicas, suas consciências podem ingressar 
com confiança e com fé. Assim estarão se unindo às dimensões 
misericordiosas de Meu Coração.

Vejam Meu Sagrado Coração como uma chama incandescente 
de onde emanam os matizes de luz e de cor para a vida de todos 
os seres. Quando Meus Sete Raios chegam em luz e em cor aos 
seus seres internos, Minha Consciência Sacerdotal prepara o 
templo onde espera residir perpetuamente.

Busquem na Natureza, assim como em toda a Criação, a luz 
de Minhas diversas Cores e Raios, porque sempre haverá al-
gum deles pelo qual sentirão plenitude, amor e afinidade em  
seus corações.

Se Minha Consciência, lá do Céu como lá do Universo, não 
se apresentasse agora em luz diante da humanidade através de 
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diversos raios, as almas teriam dificuldade para Me reconhecer 
como o Instrutor Universal.

Por isso hoje lhes revelo a grandeza infinita de Meu Amor, 
aquele Amor que provém do Deus Vivo e que habita sempre 
na presença de Seu Filho Primogênito.

Conheçam agora, Meus companheiros, como Meu Amor Di-
vino é indestrutível e se manifesta, nestes tempos, às criaturas 
e ao mundo.

Encontrem-Me nos matizes dos raios e, cada vez que virem 
um arco-íris, recordem que Meu Coração Misericordioso 
está atuando, em Graça e em Piedade, através das cores dos  
Sete Raios.

Recolham de seus seres os frutos que já amadureceram e não 
perturbem mais suas vidas com aquilo que ainda não se redi-
miu. Sempre busquem entregar-Me aquele aspecto que é duro 
e impenetrável porque Eu, como seu Amado Rei, saberei o que 
fazer com ele e para onde encaminhá-lo.

Apenas coloquem todo o seu ser dentro dos raios para que des-
cenda em seus espíritos a alegria de viver em Deus e de servir 
a Deus. Sob este impulso crístico, renovarão a velha Terra e, 
assim, Meus Sete Sagrados Raios consagrarão as essências que 
estão perdidas.

Para que sua esperança de se redimirem seja mais forte que 
sua própria vontade e para que o amor emane eternamente e 
transmute seus aspectos desconhecidos, vocês repetirão com 
fé, devoção e convicção divina, a seguinte oração:

Oração Vitoriosa 
aos Sete Raios de Jesus

Sagrado Raio Branco 
que emana do Coração de Jesus, 

cultiva a pureza absoluta em meu ser.
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Sagrado Raio Azul 
que emana do Coração de Jesus, 

semeia em minha consciência a Piedade.

Sagrado Raio Rosa 
que emana do Coração de Jesus, 

transcende agora minhas dificuldades.

Sagrado Raio Dourado 
que emana do Coração de Jesus, 

traz para minha consciência Tua Sagrada Sabedoria.

Sagrado Raio Verde 
que emana do Coração de Jesus, 

cura minhas velhas feridas para que nasça o novo ser.

Sagrado Raio Ouro-Rubi 
que emana do Coração de Jesus, 

nutre minha consciência 
para que nela despertem os Divinos Dons.

Sagrado Raio Violeta 
que emana do Coração de Jesus, 

transmuta minhas dúvidas, culpas,  
tristezas e qualquer maldição 

para que meu espírito seja Uno com Jesus 
e seja Uno em Deus eternamente.

Sob a Luz Imperecível do Pai, 
em Cristo, agora e sempre,  
vivo a missão espiritual.

Amém.

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por receberem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus, o Sagrado Raio do Amor
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Quem persevera e não se cansa de ser provado por Mim, por 
seu sacrifício e entrega, alcançará o Reino dos Céus.

Hoje Eu os convido a caminhar confiantes e com fé, a consa-
grar suas vidas a Mim e a deixar de uma vez por todas as ilusões 
do passado. Dessa maneira, sempre terão um coração firme e 
decidido a viver a Vontade de Deus.

Esperem com alegria Minha silenciosa chegada, pois agora o 
tempo os está chamando rapidamente à purificação e à reden-
ção de seus seres.

Quando seus corações estiverem limpos e puros de toda man-
cha, Eu os levarei ao Paraíso para que glorifiquem Meu Pai em 
eterno, assim como fazem os santos e os bem-aventurados que 
honram a Glória de Deus e Seu Perpétuo Amor Transformador.

Porém, ainda encontrarão pedras em seus caminhos. Eu os 
convido a caminhar sobre cada uma delas, para que desperte 
em vocês a esperança da liberação e da paz.

As provas existem para serem vividas e para definirem o adven-
to do novo ser redimido e perdoado por Minha Eterna Luz.

Eu os perdoo e os renovo todos os dias por meio da oração 
misericordiosa.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por receberem Minhas mensagens no coração.

Cristo Jesus, seu Fiel Pastor

Bem-aventurados os mansos e os silenciosos de coração diante 
de qualquer adversidade, negação ou juízo que recebam, por-
que eles serão chamados os transfigurados por Meu Misericor- 
dioso Coração.
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Quando se faça uso de julgamentos ou de palavras contra Meus 
servidores, e que seja injusto ante os olhos do Universo, procu-
rem ter um espírito maleável para que só caminhem sob o raio 
de Meu Amor e de Minha Paz.

Recordem todos os dias o que sofreu Meu Ser durante a Paixão 
e a Morte e, ainda assim, nunca deixei de amar aqueles que Me 
castigaram injustamente.

Aquele que nestes tempos não puder servir a Deus com hu-
mildade, não poderá alcançar com facilidade a fonte de Meu 
Amor, que a tudo cura e a tudo redime.

Por isso, quando lhes disserem tudo o que fizeram de errado, 
guardem em seus corações a lição e o momento, porque por 
trás das injustiças que o mundo vive e que vivem os seres hu-
manos entre si, existe uma porta segura para a liberação de 
vocês mesmos.

Não tomem cada experiência como algo destrutivo. Conside-
rem tudo o que acontece como uma oportunidade de viverem 
em um espírito de humildade e de vazio de si.

E com aqueles que julgam sem consciência, ainda quando seja 
um irmão que está ao lado de vocês, sejam somente uma pon-
te para a paz, para a compaixão e para a harmonia. Aliviem 
a carga que esse irmão leva em seu coração e não o julguem, 
porque esse momento será para que vocês atuem com profun- 
da misericórdia.

Tudo o que recebem é proporcional ao que Deus espera que 
vocês alcancem nesta vida sobre a Terra. Assim, perceberão 
que chegou a hora de deixar o controle de vocês mesmos e dar 
o passo à grande transformação. Quando sentirem que os fe-
rem, recordem por um instante Meu Rosto Lastimado. Assim, 
reunirão forças internas suficientes para sair de vocês mesmos 
e dar a oportunidade de redenção e de perdão aos que foram 
injustos com vocês.
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Recordem que cada experiência vivida aqui na Terra é um pre-
cioso e possível tesouro nos Céus.

Adiante! Sigam adiante, superando-se sem olhar o que já é 
parte do passado.

Sejam bons e santos.

Meu Coração os abençoa sempre.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem Minhas mensagens com o coração.

Cristo Jesus

Que Minha Paz permaneça em seus corações.

Hoje, através de Minha Paz e de Meu Amor Misericordioso 
por vocês, abriu-se uma nova flor, flor que emanou um aroma 
como o de um belo fruto criado por Deus. E este aroma de 
piedade e amor se estendeu ao mundo inteiro, por intermédio 
de todos os que disseram sim aos grandes desafios que Meu Pai 
lhes colocou por amor à sua conversão.

E esta flor que hoje se abriu é a flor do Imaculado Coração, 
a que foi gestada na essência de cada um dos filhos de Deus.

Semear esta nova semente significou vários desafios para as 
consciências. No fim, depois das provas, da transcendência e, 
o mais importante, depois da doação de vocês, uma parte do 
Plano de Deus se cumpriu.

E esta flor deu boas sementes que germinaram em vários co-
rações que estavam fechados para Deus, em corações distan-
tes de Deus e em corações que não estavam redimidos pelo 
Amor de Deus.
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Pela perseverança, pelo amor, pela fé e pelo serviço entregue 
por filhos de Minha Santa Mãe, nasceu uma nova luz para o 
mundo; nasceu, após tantos meses, o portal salvador de Cristo 
e do Imaculado Coração de Maria.2

Entre confirmações, decisões e superações por parte dos solda-
dos da Virgem Maria, algo muito importante foi construído 
nas consciências: o amor ao Propósito de Deus.

Esse amor que cada um dos filhos ofertou foi verdadeiro e 
simples. Esse amor tocou o profundo do Coração de Deus e 
Ele, uma vez mais, exerceu Sua Graça e Sua Piedade através 
da sagrada presença da Mãe Universal, a Rainha do Mundo.

Ela, em Sua doçura maternal e em silêncio, caminhou ao lado 
de Seus filhos que, sem saberem por que, disseram sim ao Seu 
bendito e importante chamado. E por estes frutos de esforços e 
amor que ofereceram os soldados da Virgem Santíssima, agora 
brilham no firmamento universal outros sóis e outras estrelas; 
novas almas que estavam às escuras voltaram a se acender só 
por observar a luz do grande portal imaculado.

Em toda esta obra que teceu sua Bendita Mãe, revelou-se diante 
de seus olhos um grande mistério, o mistério do amor doado e 
entregue, o mesmo que Eu vivi por vocês na Cruz.

Por isso, que hoje seus corações se alegrem por terem cum-
prido fielmente o Propósito de Deus. Sua Mãe Imaculada os 
acompanhou e os seguirá acompanhando, para que os frutos 
da redenção possam despertar em todo o mundo.

Vejam quão importante é transmitir uma mensagem de paz 
por um portal consagrado à Vontade do Altíssimo, onde uma 
alma que sente as palavras abre seu coração, sua consciência se 
transforma e seu coração se redime. Depois essa alma se doa, 
despertando ao serviço e à caridade, e essa pequena ação redime 

2.  Cristo se refere ao relançamento do site www.divinamadre.org.
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toda a humanidade. Assim, os anjos escutam o oferecimento 
dessa alma e eles, por amor e misericórdia, abrem os Céus e 
a Piedade universal desce sobre o mundo. Essa sublime ener-
gia ativa o mesmo impulso em outros corações, o mundo vive 
um tempo mais de paz e as almas vivem sua própria conversão 
através da oração.

Compreendam assim, Meus amigos, quão grande é o Amor 
de Deus por vocês. Entendam com o coração o resultado da 
presença deste simples, porém amoroso portal consagrado aos 
três Benditos Corações de Maria, de Jesus e de José Castíssimo.

Que em suas consciências hoje reverberem Minha Profunda 
Gratidão e Meu Amor, porque Minhas ovelhas estão escutan-
do a Voz do Grande Pastor.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por cumprirem Meus pedidos em humildade e doação.

Cristo Jesus, seu Rei

Irmãos,

Lembrem-se de que Eu Sou o seu Rei da Paz e que pela Minha 
Paz encontrarão o caminho da harmonia que tanto buscam.

Hoje os convido a serem constantes e pacientes no caminho 
da entrega e do vazio de si que vocês decidiram viver Comigo.

Como bons discípulos, Eu os reúno para lhes recordar que to-
dos os dias devem perdoar e trabalhar para que esse amoroso 
perdão se estenda ao mundo inteiro, porque é por intermédio 
de vocês que Eu conseguirei realizar Meus Planos.

Recordo-lhes a importância de trabalhar também pela profun-
da unidade entre seus corações; assim permitirão que os novos 
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desígnios celestiais se manifestem naqueles que necessitam de 
uma cálida palavra de consolo.

Tento prepará-los como simples mediadores da oração e da ca-
ridade. Existem muitas almas que necessitam do mesmo im-
pulso diário que Eu deposito em vocês, para que possam dar os 
passos rumo ao templo do Meu Sagrado Coração.

Por isso lhes faço recordar que também vivam todos os dias 
na essência da humildade, para que a vida orgulhosa e vaidosa 
possa desvanecer-se como a neblina ao amanhecer.

Peço-lhes que sejam Unos Comigo, porque só por Meu inter-
médio poderão ser unos com os seus semelhantes. Apenas se 
animem a ser corrigidos e a viver a transformação de seus cora-
ções, porque vocês já Me disseram sim.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Queridos irmãos em Deus,

Que Minha Luz hoje seja profusa entre os espaços mais fundos 
de seus corações, para que desta forma se estabeleça o Reino de 
Minha Paz em toda a humanidade.

Orem pelos que dormem e que, sem perceber, descansam na 
vida comum deste mundo atual.

Ofereçam a Deus seus jejuns, suas orações, seus sacrifícios 
pela humanidade e seus sofrimentos, porque se tudo isso fosse 
doado com fé, muitas situações espirituais poderiam se rever- 
ter prontamente.

Agora apenas lhes peço que busquem estar mais tempo em 
Meu Coração Misericordioso, porque ainda suas almas não 
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nadaram em Meu Oceano de Graças, mas seus temperamentos 
os levaram a praticar outras coisas.

Que seu verdadeiro exercício seja a oração misericordiosa do 
coração. Cada vez que clamem por Minha Presença no silêncio, 
Eu estarei entre vocês, acompanhando os grandes processos de 
seus seres internos.

Meu Fogo Misericordioso e Liberador quer aproximar-se um 
pouco mais de seus seres, porém ainda falta a permissão total 
para que alguns véus caiam de seus rostos. Se vocês dessem a 
permissão, veriam a luz da verdade que se aproxima, vinda do 
Céu, com a esperança de convertê-los em bons discípulos de 
Minha oração.

Construirei em vocês Meu Templo de repouso, quando de ver-
dade se animarem a se esvaziar de si mesmos para descobrirem 
os prodígios do novo ser.

Sejam simples em tudo, até o ponto de amar com reverência 
cada detalhe que se apresenta em suas vidas.

Estou aqui para escutá-los sempre.

Sob a Graça e o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Hoje ouço a voz sincera de suas orações, vozes internas de amor 
que tocam Meu Sagrado Coração, e a luz gerada se expande ao 
mundo inteiro necessitado de paz e de redenção.

Hoje, por meio de Minha Graça Sublime, irradio outra vez a 
Luz de Minha Consciência Pastoral sobre o mundo, porque 
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Meus rebanhos se unem perfeitamente a Mim na Hora da Infi-
nita Misericórdia.

Com esse fim, hoje lhes anunciarei as simples bases para to-
dos os que queiram exercitar a Maratona espiritual da Divina 
Misericórdia nos dias 5 e 6 de agosto, no Centro Mariano de 
Aurora. 

As bases primordiais, requisitos espirituais para a Maratona da 
Divina Misericórdia, são:

- Ter um espírito de humildade e de fé.

- Amar acima de todas as coisas a Presença de Deus por inter-
médio de Jesus.

- Unir os corações como uma única proposta evolutiva.

- Ajudar, por amor, a humanidade.

- Trabalhar durante a Maratona para construir um espírito de 
fraternidade.

- Permitir-se ser partícipe da Lei da Divina Misericórdia.

- Exercitar a oração misericordiosa durante esses dois dias, sob 
a ação do perdão e da reconciliação.

- Viver um momento de absoluta paz.

- Dissolver da memória todas as preocupações durante o trans-
curso da Maratona espiritual da Divina Misericórdia.

- Reverenciar cada momento compartilhado.

- Estar disposto interiormente a receber cura e liberação.

- Perceber com o coração a corrente de amor e de misericórdia 
que descenderá dos Céus durante estes dois dias.

- Esperar com alegria a vinda do Grande Mestre.
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- Vigiar com o coração tudo o que será construído.

- Proteger, como os anjos, cada momento de oração na comu-
nidade.

- Aguardar silenciosamente a presença do Espírito Santo.

- Interiorizar no espírito o impulso crístico que será recebido.

- Guardar, na memória interna, a união com Cristo.

- Doar com o coração a vida, para que floresça o poder da 
oração.

- Reunir-se durante estes dois dias como um só rebanho.

- Sustentar, por amor, a bandeira da paz.

- Exercitar o bem comum entre todos os peregrinos.

- Comungar com Cristo em reverência e alegria.

Aqueles filhos Meus que se disponham a cumprir por amor es-
ses simples requisitos poderão Me ajudar a que o impulso desta 
Maratona orante se estenda ao mundo inteiro, principalmente 
aos que mais necessitam de cura e salvação.

Durante os dois dias da Maratona espiritual da Divina Miseri-
córdia, todos os presentes receberão, depois de Minha chegada 
às três da tarde, a comunhão interna com Minha Consciência, 
mediante uma celebração ecumênica. Da mesma forma, será 
possível receber esse Manancial de Graças em todos os lares que 
se unirem, em amor e espírito, a estes dois dias de Misericór-
dia, preparando o aniversário3 das Aparições de Minha Mãe 
Celestial, a Virgem Maria.

3.  O dia 8 de agosto é o aniversário das Aparições da Virgem Maria que se inicia-
ram no ano de 2007.
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Queridos companheiros, que a paz permaneça sempre em seus 
seres.

Sob a Glória do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por responderem aos Meus Pedidos com o amor de seus 
corações.

Cristo Jesus Misericordioso

Nos dias 5 e 6 de agosto de 2013, dias especiais de Misericór-
dia, Minha Face estará presente para acompanhar todos os 
peregrinos pelo caminho e exercício espiritual da Maratona 
da Divina Misericórdia.

Esse exercício, que poderá ser realizado por todos os que sintam 
colaborar com os Planos Redentores de Meu Coração, signi-
ficará uma grande ajuda para a consciência planetária da hu-
manidade. Ou seja, Minhas Misericórdias Celestiais poderão 
ser vertidas até mesmo sobre os pecadores mais empedernidos 
e, assim, haverá uma grande onda de conversão entre todos os 
que se sintonizarem com o Meu Oceano de Graças.

Dessa maneira, durante os dias 5 e 6 de agosto, Minha Cons-
ciência trará Consigo os Poderes Redentores do Pai Celestial, 
e aquela alma que se dispuser a liberar-se de si mesma o conse-
guirá, se seguir os passos e os requisitos dessa Maratona orante.

Assim como solicitei a realização desta Maratona orante, tam-
bém pedirei que esse mesmo exercício espiritual seja realizado 
em outros lugares do mundo, junto aos Meus videntes, que 
escolhi com a finalidade de que mais almas conheçam o amor 
e o poder de Minha Misericórdia.
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Todos os que se unirem aos dias de profunda Misericórdia 
poderão receber a ajuda espiritual de que necessitam para dar 
os passos que Meu Pai espera que deem nestes tempos. Aos 
peregrinos, Eu lhes darei especial atenção ao chegarem ao 
Centro Mariano de Aurora para compartilhar os dois dias de  
oração contínua.

Agradecerei se todos responderem a esse importante impulso 
espiritual para estes tempos, quando deverão reinar a paz e  
a misericórdia.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por receberem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Que hoje seus seres sejam revestidos pelo manto marrom da 
humildade, assim como Minha Sagrada Mãe que hoje o veste 
em louvor e honra ao Deus do Amor.

Que neste dia, consagrado a Nossa Senhora do Monte Car-
melo, seus corações se unam ao poder e à força do raio da hu-
mildade que brota incessantemente do Imaculado Coração.

Que hoje, como bons filhos de Deus, suas vidas experimen-
tem o exercício da humildade para que possam reconhecer que 
Deus está em todas as coisas simples, assim como no reverente 
e no sagrado.

Também vejam o raio da humildade nos sacerdotes, que dia a 
dia devem proclamar a Palavra de Vida que sempre deve estar 
plena do carisma da humildade e da simplicidade em tudo, 
porque esses são Meus verdadeiros discípulos e apóstolos.
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Permaneçam dia a dia buscando a humildade em suas preces e 
em suas tarefas. Façam tudo em nome da sagrada humildade, 
para que sejam agraciados pelos Dons do Espírito Santo, como 
uma vez foi a Virgem Maria no Cenáculo.

Um caminho para que ingressem na sagrada humildade é pe-
dir ao Espírito Santo que os envolva em Sua Divina Luz e lhes 
mostre como viver em humildade para que, assim, vivam o 
desapego de si mesmos.

Essa é Minha aspiração atual: que a cada dia que passa sejam 
verdadeiros discípulos da humildade, para que desapareçam 
de suas consciências a competição, a arrogância e a vaidade.

Quando assumirem viver em humildade e pela Humildade de 
Deus, reconhecerão os rostos que se escondem sob seus véus. 
Peço-lhes que não os enfrentem, mas que lhes deem a ordem 
de transformação e de transcendência, porque assim estarão 
em harmonia.

Caminhem pela mesma senda da Cruz que Eu caminhei por 
vocês e sintam a humildade como uma tábua de salvação e 
como obediência às Leis Maiores e aos seus Superiores.

Hoje lhes peço que todos os dias, antes das três da tarde, re-
leiam a última mensagem que tenha sido transmitida, porque 
em humildade compreenderão o que Eu lhes peço dia a dia.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem por meio do espírito da humildade.

Cristo Jesus, o Humilde Pastor
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Hoje venho ao encontro de vocês por meio da Presença do Sa-
grado Coração de Jesus, para que sempre se lembrem que Meu 
Coração tem um precioso espaço para as almas que difundem 
Minha Existência no mundo inteiro.

O coração é o Templo de Deus para suas consciências, porque 
através dele seus males serão remediados e toda dor será dissi-
pada. Tratem de viver no coração para saber quando é ele que 
lhes fala e quando é o inimigo que dita ideias erradas para sua 
mente inferior.

Pelo coração seus sentimentos se aclaram e pelo Meu Coração 
saberão o passo a dar e o caminho a seguir.

Vivam no coração, porque assim poderão reconhecer a pureza 
divina que Deus guarda em cada criatura.

Que por intermédio do coração se unam as almas, para que 
Me ajudem a cumprir o Propósito de Deus.

Ingressem no Oceano Infinito de Meu Sagrado Coração, por-
que assim receberão a luz eterna de Meus Raios e suas trevas se 
dissiparão de qualquer espaço.

Se ainda não sabem o que fazer com suas vidas ou como proce-
der, peço-lhes que ingressem na consciência de seus corações, 
para que Meu Oceano possa unir-se ao rio de amor que corre 
pela vida sem direção. Quero que seus corações e o Meu sejam 
um só; assim saberão o que fazer em cada momento.

Meu Coração é infinito, é piedoso e misericordioso. Meu Co-
ração é o refúgio para suas dúvidas e é a luz para sua escuridão. 
Estejam todo o tempo em Meu Eterno Coração e, assim, es-
tarão comungando sempre Comigo, com Meu Eterno Amor.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.
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Grato por viverem em Meu sagrado refúgio do Coração.

Cristo Jesus, o Sagrado Coração

Consagração ao Sagrado 
 Coração de Cristo Jesus

Oração para ser recitada às quintas-feiras, 
dia dos Mistérios Luminosos

Eterno Templo,  
que guardas em amor minha morada, 

Eterno Fogo, 
que iluminas meus caminhos, 

Eterno Rei, 
Sagrado e Insondável Coração de Jesus, 

vive em mim, sê em mim, 
atua e trabalha através de meu coração, 

para que sejamos agora e sempre 
unos no Paraíso Eterno de Deus.

Amém.

Eu Sou o compositor e vocês são as cordas entre Minhas Mãos.

Eu afino suas vidas segundo o tempo e a necessidade. Aquela 
corda que está gasta, Eu a renovo, quando tão somente se per-
mitem estar entre Minhas Mãos.

Todas as cordas de Meu grande instrumento devem soar como 
uma só, cada uma emitindo seu tom e sua cor para transmitir 
harmonia e ordem. Quando as cordas se tensionam demasiado, 
Minhas Mãos trabalham o dobro para que elas respondam ao 
que Eu lhes indico, para que elas deem a nota correta em cada 
momento e lugar.
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Em Meu grande instrumento existem diversas cordas; cada 
uma delas provém de estados e composições diferentes. Porém, 
se Minhas cordas não obedecem aos Meus comandos, como 
tocarão o que Eu estou querendo tocar?

Para se deixarem moldar e se afinar por Minhas Mãos, devem 
amar Meus Raios. Assim conhecerão o sentido e o porquê de 
Minha Boa Vontade para com vocês.

Muitas de Minhas cordas, por si mesmas, Me falharam repe-
tidamente, e Eu as ajustei segundo o Meu parecer, porque se 
deram a permissão de estar entre Minhas Mãos para sempre.

E algumas das cordas de que Eu necessito para renovar Meu 
grande instrumento, não as encontrei e, como se fosse pouco, 
foram compradas por Meu inimigo.

Quem irá querer fazer parte do som de Meu Fogo?

Agora necessito tocar a grande melodia do retorno, que 
anunciará Minha segunda Vinda ao mundo para salvar a 
humanidade.

Algumas de Minhas cordas se gastaram e não se deixaram afi-
nar o suficiente pelo grande Compositor de melodias univer-
sais para a vida, e disso é o que em verdade Eu necessito agora.

Porém, em Minha obra musical, Eu conto com mais instru-
mentos e quando Minhas Mãos se cansam de marcar o ritmo 
perfeito para cada uma das cordas, Eu coloco sobre elas a essên-
cia de Minha Misericórdia, que lhes dará a oportunidade de 
atuar como Meu Plano prevê. Por isso sejam dóceis cordas em 
Minhas Mãos; não resistam a quebrar nem a renovar o que já 
está demasiado velho, porque espero derramar a Água de Vida 
nos novos odres redimidos.
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Sejam pacientes e vivam por Meu Amor. Tudo chega à vida 
para se transformar em bom e puro. É hora de tocar a grande 
melodia preparatória.

Por isso entre Minhas Mãos afino ardentemente Meu ins-
trumento universal, para que ele seja escutado em todos os 
rincões do Universo. Esse será o som do instrumento redi-
mido por Meu Amor e transfigurado por Minha Insondá- 
vel Misericórdia.

Sob a Luz do Pai, sejam misericordiosos.

Grato por se deixarem afinar dia a dia como Meus instrumen-
tos, a caminho da redenção.

Cristo Jesus, o Sacerdote Maior

Queridos Meus,

Hoje os convido a recordar a união perfeita que existiu no pas-
sado entre os membros da Sagrada Família para que, através 
desse exemplo, seus seres internos possam alcançar o sagrado.

Para o melhor entendimento de vocês, Eu lhes direi quais fo-
ram os frutos que a Sagrada Família alcançou pela convivência 
e pela vida diária em Nazaré.

Em cada um de nós despertaram Dons do Espírito de Deus, 
que estiveram a serviço constante da humanidade, ainda quan-
do vivíamos sobre a face da Terra.

O Espírito de Deus despertou na Virgem Maria o dom da ora-
ção para realizar os Planos de Deus; o dom da maternidade 
para acolher todos os filhos de Deus; o dom da humildade para 
reafirmar Sua puríssima entrega a Deus; e o dom da virgindade 
para irradiar o Amor Puro de Deus.
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Em Meu Pai, São José, despertou o dom da castidade para 
conservar os Desígnios de Deus; o dom do bom obreiro para 
manifestar a Vontade do Pai; o dom do silêncio para cons-
truir o novo nos planos internos; e o dom da alegria para curar  
os enfermos.

Esses e outros dons também se fizeram evidentes no espírito do 
pequeno Menino Jesus, como o dom da palavra para transmitir 
o Amor de Deus; o dom da redenção para converter os que 
estavam distantes de Deus; o dom do retiro para interiorizar 
os Planos de Deus; o dom do coração para irradiar o Espírito 
de Deus; e o dom da meditação para levar adiante as Ideias do 
Pai Universal.

Os dons na Sagrada Família sempre foram um mistério para 
muitos e eles geraram, por meio dos três Sagrados Corações 
da Santa Família, uma mudança profunda na consciência da 
humanidade, levando-a, assim, à conversão e à redenção.

Por isso, neste dia, orem e meditem sobre os poderes dos Dons 
que emanam do Coração de Deus. Assim ajudarão a consagrar 
de novo a necessitada humanidade.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem os Dons de Deus.

Cristo Jesus

Como foi em Betânia e em Betsaida, hoje ingresso em suas 
casas para cear em espírito com suas almas e seus corações.

Que neste sábado de insondável misericórdia seus pés cami-
nhem decididos em direção à Minha Grande Barca espiritual, 
para que juntos naveguemos em espírito por outros lagos, luga-
res que uma vez vocês conheceram e que só por meio de Meu 
Coração voltarão a percorrer.
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Hoje lhes falo do caminho ao Infinito, aquele espaço criado 
por Deus neste Sagrado Cosmos onde o Universo reúne Su-
premas Consciências que servem eternamente ao Alto. Por isso 
hoje não durmam, despertem ao princípio redentor que com 
amor e verdade Eu lhes revelo.

Agradeço a todos os que, por diversas razões e provas, con-
fiam em Meu Sagrado Propósito de amor e perdão. Porque, 
apesar de seus caminhos estarem confusos ou pouco claros, 
Minha Luz Salvadora retorna para reunir os últimos discípu-
los, aqueles que em fé e perseverança caminharão por muitos 
rumos para o Infinito Universo. Lá, naquele espaço sagrado de 
onde Eu provenho para anunciar à humanidade Meu Retorno,  
está presente o Eterno Coração Amoroso e Poderoso do  
seu Pai.

Por amor e misericórdia, Ele envia ao mundo Aquele que foi 
cravado na Santa Cruz, porém agora o Filho do Homem não 
volta para carregar outra vez o mal do mundo. O Filho de Deus 
vem em Glória para desterrar os Infernos e fechar as portas a 
todo sofrimento.

Minha Sagrada Liberação virá reviver os que estão mortos em 
vida e os que perderam a união espiritual Comigo.

Cristo Poderoso, Misericordioso e Piedoso retorna para con-
viver, agora e sempre, com todos os Seus. Assim, sob a Glória 
do Plano de Deus, os mil anos de paz farão ressurgir a original 
Terra Prometida.

Só falta um pouco mais. Quem Me seguirá?

Sob o Amor do Pai, sejam misericordiosos.

Grato por seguirem Meus Passos na Cruz com tanto amor.

Cristo Jesus
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O coração que Me abre a porta e a de sua casa sempre será aben-
çoado por Minha Presença Misericordiosa, principalmente nos 
momentos de desafios.

O coração que se une de forma profunda a Mim, em oração, 
colherá os frutos de ouro, que Eu lhe entregarei como um 
tesouro dos Céus.

Por isso, nestes tempos de mudanças e de provas, Meu Retorno 
se prepara primeiro no interior das consciências, assim Meu 
Espírito está congregando quantos se distanciaram em outros 
tempos de Meu Caminho de Redenção.

Como Bom Pastor, volto a unir os rebanhos e os conduzo si-
lenciosamente por novas pradarias, limpas e frescas, com ares 
renovados e frutos ricos para o coração e para a vida. 

Porém, para chegar a esta Sagrada Terra Prometida, Meu Co-
ração antes de tudo deve levá-los pelo caminho do sacrifício e 
da oração para que, em nome da humanidade, possam redimir 
o mal que o mundo gera ao flageladíssimo Coração de Deus.

Por isso, Seu Filho Amado, aquele que será visto e virá entre 
as nuvens, está pulsando como um sol radiante dentro dos es-
píritos solitários e vazios, e na vida dos que se compromete- 
ram Comigo.

Hoje venho ao encontro de vocês para fechar um ciclo e come-
çar outro novo, um novo ciclo guiado pela luz de Meu Amor 
Sacerdotal, um ciclo que tentará colocar seus seres no caminho 
correto e seguro.

Nutram seus espíritos com Minhas novas Parábolas e Instru-
ções que Eu lhes entrego dia a dia do Céu.

Estou unido a vocês para caminhar em amor ao seu lado; por 
isso Eu necessito de almas dispostas a viver Meu grande mi-
lagre de Amor, Amor no qual podem confiar, pois não lhes 
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falhará nem uma só vez, Amor que é poderoso e semelhante 
ao amor que a humanidade pode expressar.

Quero ser seu Amor quando tão somente Me permitirem. 
Assim viverão o grande milagre de Amor. Que os apóstolos, 
como na origem, caminhem juntos dois a dois para levar Mi-
nha Misericórdia. E isso não será uma promessa, será uma rea-
lidade que vocês cumprirão Comigo.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por receberem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus, seu Único Rei

Aquela alma que estiver cansada e que se refugiar em Meu 
Coração não perecerá. Porém, para não perecer, ela deverá per-
mitir que Minha Luz retire toda a treva de sua consciência e 
que Meu Amor supra suas profundas carências.

O caminho de transformação que Eu lhes prometo antes 
de Meu Retorno é intenso e ardente como uma brasa em 
um grande fogo. Tudo necessita se purificar, porque assim a 
alma poderá ser partícipe do novo espírito que permeará a 
Terra Prometida.

Meus amigos, deverão confiar de maneira absoluta em tudo 
aquilo em que sua mente não crê; assim, em humildade e aber-
tura, conseguirão ver aqueles véus que há tempos confundem 
seus preciosos caminhos. Para rasgarem esta grande trama de 
confusão, vocês deverão caminhar em direção ao Meu Sagrado 
Coração.

Após seis meses de instruções diárias, Minha Consciência vem 
buscar os frutos maduros e as novas sementes que servirão para 
ser semeadas nas áridas terras da humanidade e dos corações.

22
julho

por_mm_1ed_book_v3.indb   305 10/02/2017   07:09:12



306

Mensagens de Misericórdia

306

Agora já é tempo de seguirem firmemente Meu Caminho, para 
que o velho ser se desterre para sempre e nasça a verdadeira 
face do amor.

Estou com vocês o tempo todo e acalmo seus seres no silêncio.

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por meditarem sobre Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus

Em verdade lhes digo que aquele que se dispuser a Me servir 
não perecerá, mas suportará Comigo tudo o que deverá ser 
retirado dos corações bons. Isso é e será assim porque os que 
são escolhidos por Minha Consciência se entregam ao  pleno 
sacrifício pela humanidade.

Pouco a pouco irão descobrindo como é Minha Tarefa Reden-
tora neste caótico mundo de ilusões e expectativas.

Insisto: sob o Poder de Meu Pai sigam, Meus apóstolos, e façam 
em Meu Nome tudo o que Eu lhes disse desde o princípio, que 
fariam coisas maiores do que as que Eu fiz na Terra.

Aquele que crer nisto o viverá e assim o comprovará, porque 
apesar dos tempos que vive esta humanidade, Minha Graça 
permitirá realizar coisas impossíveis em consciências impre-
visíveis. Minha Lei de Amor é única, e esse mesmo amor que 
Eu vivi por vocês será o que os nutrirá e os fortalecerá nos 
momentos de crise.

Acima de todas as coisas, que sua fé seja maior do que qualquer 
situação, porque assim estarão vivendo em Minha Confiança.

O trigo já está se separando do joio. Meu Coração Miseri-
cordioso irá em busca dos que menos merecem Minha Graça  
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Celestial, e Eu assim o farei por meio dos que se doam, apesar 
de tudo, ao Meu Coração Paternal.

Aquele servidor que dá sua vida por Meu Plano, Eu mesmo 
o livrarei na hora de sua morte e poderá conhecer, por toda a 
eternidade, as Moradas que buscou sem resultado sobre este 
mundo.

Tudo está permitido, mas Meu Amor sempre vencerá o mal, 
porque o amor verdadeiro une as almas a Deus.

Sob a glória do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por receberem Minhas Lições no coração.

Cristo Jesus

A Parábola do Bom Discípulo e do Bom Mestre

Havia uma vez, numa terra distante, um mestre que ensinava 
seus trabalhos a um discípulo, que lhe havia sido recentemente 
enviado para aprender sobre o caminho espiritual.

Nessa história, o mestre estava sendo iniciado em seu primei-
ro retiro interior e devia desfazer-se de suas expectativas e de 
seus próprios poderes para entregar-se ao Infinito Eterno. Nos 
planos do retiro não estava prevista a chegada deste último 
discípulo, que fora enviado mais tarde do que o esperado. O 
mestre já havia instruído outros discípulos antes de iniciar seu 
retiro eremítico, pois, para ele, a principal aprendizagem era 
dar-se, acima de tudo, a todos.

O discípulo recém-chegado não era muito hábil nas tarefas que 
o mestre lhe encomendava. O discípulo – aprendiz que apesar 
de ser muito dedicado e de seguir com humildade, palavra por 
palavra, o que seu mestre lhe ditava – um dia se viu perdido, 
como que sem bússola. Isso aconteceu por falta de atenção, 
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enquanto tentava compreender as razões de cada tarefa que o 
mestre lhe indicava.

O mestre raras vezes se sentia incomodado com isso, porque 
a tarefa de sua consciência era amar e ver cada discípulo tal 
como era, muito além de seus erros. Neste dia, porém, o Uni-
verso do Pai confirmaria se o mestre poderia alcançar a maior 
expressão do amor, diante da grande diferença existente entre 
o pedido dele e o que o discípulo fez. O resultado disso po-
deria haver mudado o destino dos dois: nesse dia, o discípulo 
deveria confirmar sua confiança naquele que o guiava, apesar 
das diferenças entre eles.

Qual é o ensinamento de toda essa experiência?

Que um mestre, se não tem discípulos, nunca poderá ver com 
sabedoria tudo aquilo que ainda deve desterrar de si; e que, 
por amor, sempre deverá ter a missão como seu principal pro-
pósito. E o discípulo, em seu caminho, sempre deverá contar 
com a companhia do mestre, para que ele lhe indique os passos 
que deverá dar na consciência, evitando assim a perda de sua 
missão, ao escolher outros caminhos.

Esta é a lição do amor: se entre o mestre e o discípulo não reinar 
o amor, não poderá haver unidade; e, se faltar unidade, ficará 
sem resultado a missão dos dois. Esse é o grande passo para 
quem guia e para quem aprende. Se não houvesse os dois, o 
propósito, que já estava escrito, não se poderia cumprir.

A atitude do mestre e a do discípulo deverá ser de humildade, 
de devoção e de amor, para que a luz esteja presente em ambos 
os caminhos.

Tudo deverá surgir do verdadeiro amor, para que os pró-
prios males sejam banidos e em todas as situações triunfe a fé  
em Deus.
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Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por meditarem sobre Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus

Que nunca se apague a alegria dos rostos de Meus discípulos 
por estarem servindo a Deus. 

Que a alegria possa se refletir como luz e como cura em seus 
rostos, para que aqueles que hão de despertar Me reconheçam 
imediatamente em cada interior.

A verdadeira alegria espiritual é o que falta no mundo para 
poder curar as dores, os sofrimentos e os grandes males. Por 
isso, nestes tempos, Eu refletirei sobre os Meus a alegria infi-
nita de Meu Coração e o farei como no passado. Assim po-
derão ver nos bons rostos Meu Sorriso refletido em amor e  
em compaixão.

Aquele que ora Comigo de coração poderá refletir a beleza de 
Meu Sorriso e em consequência, poderá refletir Minha Ale-
gria Eterna, a de poder estar com vocês. Assim verão como, na 
alegria, suas provas e desafios serão mais leves, porque estarão 
imitando Meu grande Sorriso de luz.

Eu sorrio para as pequenas crianças; sorrio para aquele que Me 
devolve com amor um sorriso de seu coração.

A cura é necessária nestes tempos, por isso nunca deixem de 
sorrir com a luz de seu coração, porque assim a cruz de vocês 
será mais leve e poderão estar Comigo sorrindo ao mundo para 
aliviá-lo de sua grande dor.

A Alegria Celestial torna belas as almas que, com ela, se conec-
tam e se unem ao Amor Universal.
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Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por sorrirem de coração

Cristo Jesus

Eu Sou o Condutor de suas vidas.

Eu Sou o Capitão que, por amor, os levará a encontrar um novo 
porto, o porto da salvação.

Somente através de Mim se abrem os novos caminhos.

Somente através de Meu Coração a alma encontrará a sabedo-
ria, porque só pelo Meu Amor vocês alcançarão misericórdia 
e piedade.

Nunca se esqueçam de que Eu os amo como Deus os criou; que 
Meu Coração sabe de suas dificuldades; por isso aferrem-se 
à Minha Luz para caminhar passo a passo sob a proteção de 
Meu Coração.

Eu quero conduzi-los a algo que agora vocês não são; para isso, 
deverão dar-Me o sim, para que se dê o grande milagre em seus 
espíritos.

Eu lhes peço que orem pelos que estão cegos interior e espiri-
tualmente, porque são as almas que mais se separam de Meu 
Coração Misericordioso.

Peço-lhes fé e verdade, entrega e confiança plena em Meu Cora-
ção. Os Novos Cristos já estão despertando para perceber que 
não deverão carregar mais sobre os ombros a carroça de ontem.

O novo e misericordioso os espera; não tenham medo de não 
ser aquilo que tanto controlaram em toda esta caminhada.

Só dediquem sua vida ao Plano de Deus e vigiem para que o 
Propósito sempre esteja claro diante de vocês.
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Chegou a hora de repousar em Meus Braços e de afirmar o 
caminho inusitado que hoje Meu Coração lhes propõe.

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem de coração Minhas mensagens.

Cristo Jesus

Nos momentos de maiores provas é quando Meu Espírito 
Misericordioso está presente para todas as almas. Por isso, ante 
qualquer circunstância de transição ou de batalha, peço-lhes 
que não percam a fé, porque nestes tempos ela deverá ser mais 
forte que um carvalho e mais firme que o ferro.

A fé será a espada que junto ao amor cortará todo o mal.

Meus apóstolos corajosos e decididos trabalharão para que 
Meu Plano Redentor seja uma grande vitória sobre a Terra.

Sempre deverão estar com o coração no Alto e no Supremo 
para que nada lhes impeça de realizar com humildade a tarefa 
que lhes foi encomendada.

Hoje Meus Anjos da Paz estão sobre Meus servidores, guian-
do-os pelo caminho do bem e do amor.

Amo-os e lhes agradeço por sua perseverança, porque com pou-
cas ovelhas Eu farei Meus grandes milagres de amor.

Adiante, Meus soldados da Misericórdia.

Sob a Luz e a Proteção do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por receberem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus
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Não tenham medo, porque Meu Coração lhes tirará o desas-
sossego.

Não tenham medo, porque Minha Fé os fortalecerá.

Não tenham medo, porque Meu Manto os cobrirá.

Não tenham medo, porque estão em oração unidos ao Meu 
Coração.

Não tenham medo, porque Minha Luz os guiará.

Não tenham medo, porque Minha Confiança os unirá a Deus.

Não tenham medo, porque Meus Passos lhes indicarão o novo 
caminho.

Não tenham medo, porque já abriram seus corações ao Meu 
Chamado.

Não tenham medo, porque Meu Poder os salvará.

Não tenham medo pelo que foram, porque em pouco tempo 
serão para Mim o novo.

Não tenham medo, porque nunca os deixarei sós.

Não tenham medo, porque é necessário amadurecer de  
coração.

Não tenham medo, porque Minha Face lhes mostrará a Com-
paixão de Deus.

Não tenham medo, porque serão provados.

Não tenham medo, porque estarão em Minha eterna oração.

A todos digo que não tenham mais medo. Ao velho chegou a 
hora de morrer, para que os odres novos recebam Minha Graça 
e Minha Misericórdia.
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Saciem a sede desta longa caminhada em Minha Fonte de Mi-
lagres. Eu conheço bem todos os graus de sede que as almas 
vivem, porém, se estão unidos à Minha oração misericordiosa, 
transitarão vitoriosamente por este ciclo de grandes mudanças.

Eu Sou a Luz que ilumina a escuridão.

Eu Sou o Caminho que os redime na última senda.

Eu Sou a Verdade que lhes revela quem em verdade são vocês 
ante Minha Compassiva Presença.

Não se detenham; a barca enfrenta a grande tormenta do fi-
nal dos tempos. Remem. Remem. Remem e não se cansem 
de remar, porque Eu lhes darei fortaleza e poder interior para 
agirem através do amor.

Saibam mais uma vez que Eu estou com vocês, porque Meu 
Coração os escolheu para algo grandioso.

A todos os maratonistas da Divina Misericórdia agradeço por 
responderem, desde já, ao Meu Chamado pela paz e pela libe-
ração do mal no mundo.

O Céu lhes agradece.

Sob o Amor Poderoso do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem Minhas mensagens na verdade do coração.

Cristo Jesus

Quem se aferra à Minha Sagrada Cruz dela não cairá, porque 
Minha Cruz o elevará ao Infinito.

Somente por amor Eu entreguei Minha Vida por vocês, por-
que os rebanhos que haviam se desviado do caminho deviam 
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regressar à Presença de Deus. Por isso quem está em Minha 
Cruz Redentora receberá a Graça, porque na Cruz se encontra 
a transformação da vida e do coração.

Todos os dias às três da tarde Eu os abençoo, apesar de suas 
faltas, porque Minha Cruz já é vitoriosa nos Céus.

Quem segue o caminho da Cruz através do silêncio e da ora-
ção poderá descobrir os abismos que ainda deverá cruzar para 
liberar-se do passado. Porém Minha Santa Cruz, em verdade, é 
a ponte que sempre os unirá ao Céu e os desterrará do passado, 
para que surja uma vida melhor.

Meus companheiros, quem nestes tempos não aceitar sua pró-
pria cruz, não a amar e não agradecer pelo que Deus lhe con-
fiou, custará a subir a íngreme colina do sacrifício, que o levará 
à liberação. Por isso, com tempo, meditem na experiência de 
Minha Cruz e permitam que seus corações amadureçam no 
sacrifício e na fé.

A Cruz é a vitória da redenção.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem na Cruz todos os dias, na Cruz da redenção.

Cristo Jesus

Queridos,

Não temam fracassar pelo que eram no passado ou pelo que 
agora descobriram de vocês mesmos e que, a partir de agora, 
deverá morrer.

Eu estou aqui, neste dia de glória e misericórdia, porque since-
ramente aceitaram lavar seus rostos e seus pés na Minha Fonte 
de Amor Reparador e Inesgotável. Por isso, dia a dia, por meio 
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da oração misericordiosa, Eu os animo a seguir adiante na bus-
ca do caminho da santidade e da perfeição da alma, para que 
tudo seja renovado na vida.

Meus amigos, Eu sei como se sentem agora e do quanto neces-
sitam do Meu auxílio.

Tenho o Meu Coração aberto para que, com fé e confiança, 
vocês possam ingressar sem medo nem perturbação nele.

Eu não os julgarei, apenas mostrarei aos seus corações a hora 
do grande passo para os seus espíritos.

Cultivem um espírito de esperança, porque se o fizerem, verão 
nascer em vocês Minha Alegria e Minha Misericórdia.

Lembrem-se de que o mundo está sofrendo e se purificando; 
é hora dos Meus Soldados abandonarem as espadas de ontem 
e de levarem nos seus corações e entre suas mãos o Meu estan-
darte da redenção.

Meu Espírito Paternal hoje os acompanha no silêncio da oração.

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por transformarem suas vidas através do Meu Santo 
Coração de Amor.

Cristo Jesus, seu Fiel Confessor

Queridos peregrinos da Minha Divina Misericórdia,

A Maratona da oração se aproxima às vésperas do Encontro 
com o Imaculado Coração de Maria. Dessa maneira, a Graça 
de Deus estará sendo vertida novamente mediante as Aparições 
da Virgem Maria.

Este mês de julho é o mês misericordioso e também o será 
o mês de agosto, porque a Grande Consciência Maternal 

31
julho

por_mm_1ed_book_v3.indb   315 10/02/2017   07:09:12



316

Mensagens de Misericórdia

316

estará tecendo com Suas mãos as redes da salvação. Por isso 
será importante chegar ao Centro Mariano de Aurora com 
espírito de devoção e de misericórdia, porque assim seus 
 corações se aproximarão do manancial de piedade e de cura do  
Imaculado Coração.

A Maratona da Divina Misericórdia tentará motivar os co-
rações à oração fervorosa do Terço da Divina Misericórdia, 
oração que Eu mesmo entreguei à Minha primeira Apóstola 
da Misericórdia, a venerável Irmã Faustina Kowalska.

Essa Maratona deixará sementes plantadas nos corações que 
se somarem a este importante exercício de oração, porque o 
próprio estado de oração permanente, durante mais de cinco 
horas contínuas, agirá por si mesmo em seus seres e sentirão 
Minha Presença muito próxima.

O importante, Meus peregrinos, será que uma vez mais ofer-
tem essa Maratona de oração como um sacrifício de amor e de 
renúncia pela salvação das almas que se consomem no fogo do 
Inferno e pela paz que deve reinar nestes tempos no coração 
de todos os seres da Terra.

Minha Presença se fará sentir através das orações e dos cânticos 
que vocês Me entoarem com amor e devoção.

Como disse Minha Mãe Divina, Meus filhos, os peregrinos 
darão testemunho da união que têm Comigo através da prática 
orante do Terço da Divina Misericórdia. Assim, Meus Ouvidos 
internos estarão atentos quando, de cinquenta em cinquenta 
contas, os peregrinos com voz forte repetirem a todos os seus 
irmãos “Pela Sua dolorosa Paixão…” e os outros filhos respon-
derem “…tende Misericórdia de nós e do mundo inteiro”.

Assim ingressarão em Meu Oceano de Graças, que aguarda há 
muito tempo lavar seus corações de toda mancha e renová-los 
através do Meu Amor.
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A todos os peregrinos do mundo inteiro desejo, do Meu Es-
pírito Paternal, uma boa jornada de oração pelo bem desta 
humanidade.

Sob o Amor Misericordioso de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem Minhas mensagens com o coração.

Cristo Jesus

Hino Oficial da Maratona  
da Divina Misericórdia

Ó Senhor Jesus, 
sigo Teus Passos até o Céu. 

Uno meu coração ao Teu Coração, 
caminho junto a Ti pelo Plano de amor, 
e as almas serão liberadas de toda dor.

Abro meu coração para Deus, 
escuto Tuas palavras com devoção 

e cumpro com o Chamado de Tua Eterna Voz.

Sou um ser orante por toda a Eternidade, 
oro o Terço da Misericórdia com o coração 
e a humanidade recebe Tua Misericórdia  

e Piedade.

Vem, vem, vem, Cristo, 
vem até aqui!

Vem, vem, vem, Mestre do Amor, 
porque juntos viveremos a Maratona da oração, 

a Maratona do perdão, da redenção.

Misericórdia, Misericórdia, Misericórdia 
é nossa eterna aspiração.

Divina Misericórdia é nossa grande missão 
e em Cristo alcançaremos a salvação.
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“Paz Infinita será
o novo batismo de
seus seres, porque 

somente pela Paz  
Infinita suas almas

alcançarão a missão que
Deus lhes encomendou

nestes tempos.”

2013 
Agosto
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Queridos irmãos e filhos de Meu Pai,

Quando suas orações são sinceras e amorosas, são escutadas 
com amor dos tronos que estão nos Céus, e Deus, seu amado 
Pai, envia o universo de Sua Infinita Misericórdia.

Quando a oração sustenta com fortaleza o Propósito, gera um 
desdobramento dos poderes de sua Graça e toca primeiro os 
corações que estão caídos. Assim Meu Coração Misericordioso 
também atua para salvar as almas que estão perdidas ou as que 
sofrem no fogo do Inferno.

Se a oração for permanente, sem se tornar monótona, o resul-
tado que gerará ao final será mais intenso e evidente para os 
que oram com o coração, e as realidades que fazem sucumbir 
o mundo se fecharão e se estabelecerá a paz.

Durante estes dias preparatórios para a Maratona da Divi-
na Misericórdia, Meu Coração sentiu as Graças que os dis-
cípulos têm atraído para si em colaboração ao resgate deste 
mundo. Nestes tempos, a oração coliga o Céu com a Ter-
ra, coliga as almas com Deus e, em consequência, com os  
Sagrados Corações.

A alma que dedica espaços de sua vida à oração se transformará 
pouco a pouco; será um cuenco1 em Minhas Mãos, que será 
polido e moldado, tomará uma nova forma desconhecida para 
o mundo; será um espírito permeável a receber os impulsos de 
Meu Amor para alcançar a conversão e a redenção.

Porém, à Minha mesa há poucos cuencos; a maioria deles está 
deixando depositar dentro de si elementos que não pertencem 
à Minha Fonte Universal. Por isso chegou a hora de decidir 
se o coração vai querer estar Comigo no Céu ou se vai querer 
guardar para si os códigos velhos.

1.  Cuenco: palavra em espanhol. Tigela individual de formato semi-esférico.
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Minha Misericórdia espera atuar no final destes tempos como 
mediadora e redentora de todas as causas que impedem o des-
pertar da vida espiritual. É hora de confirmar a escolha do 
caminho, e esta decisão também chega aos que se entregaram 
a Mim na vida consagrada. A alma verdadeira espera por seu 
grande passo ao Infinito.

Sob a Redenção e o Poder de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem Minhas mensagens com o coração.

Cristo Jesus

Queridos apóstolos,

O trajeto para chegar ao Paraíso ainda será um pouco mais 
extenso, porém Meu Coração se alegra quando os discí-
pulos se unem a Mim por meio do canto do amor. Assim 
Meu Espírito Paternal irradia os Códigos Crísticos sobre as 
consciências que perseveram na fé e no amor atendendo ao  
Meu Chamado.

É Hora de Misericórdia; por isso, dia a dia permitam que, por 
meio da oração misericordiosa se cumpra Meu Grande Projeto 
de Redenção em suas essências.

Meus servidores, quero ser Água de sua água, Coração de seu 
coração, Espírito de seu espírito, Sopro divino em seu interior, 
Verdade ante todas as coisas. Abram-Me a porta de seus seres 
para que, como Bom Obreiro, reforme e construa Minha Vida 
em suas vidas, Meu Coração em seus corações.

A hora indica um único rumo, direto à essência de Meu Miseri-
cordioso Coração. Por isso, a vida de oração permanente nunca 
os cansará, mais ainda, ela lhes dará forças para que, quando 
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Eu retornar, possa recolher os frutos preciosos que cultivaram 
no centro de seus seres.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por estarem vivendo em Meu Coração.

Cristo Jesus

Na hora de maiores provas é quando Minha Presença em 
seus corações confirmará a adesão às Minhas Leis Maiores  
de Misericórdia.

No sacrifício se encontra a liberação do próprio ser, e isto 
permite que outros princípios universais e celestiais guiem o 
espírito de cada ser. No caminho do sacrifício se constrói a 
verdadeira consciência da caridade e dela nasce a verdade, que 
sempre será permeada pela Luz Maior.

Nestes momentos de maior esforço e sacrifício é quando o  
Senhor lhes envia Sua Graça para curar seus corações. Aqueles 
que decidirem caminhar por esta senda e por amor à humani-
dade terão a força suficiente para realizar as obras que o Grande 
Espírito de Deus lhes encomendará.

Pelo sacrifício, a situação planetária poderá equilibrar-se e mais 
almas encontrarão o alívio que tanto buscam. No sacrifício se 
encontra a verdadeira paz e a conversão.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por receberem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus
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Tu que te desesperas, olha-Me nos Olhos.

Tu que te perturbas, olha-Me nos Olhos.

Tu que vives o calvário da vida terrena, olha-Me nos Olhos.

Tu que sentes que tudo está perdido, olha-Me nos Olhos.

Tu que pensas que não serás salvo por Mim, olha-Me nos 
Olhos.

Tu que perdes as forças e a coragem de seguir-Me, olha-Me 
nos Olhos.

Tu que estás no caminho da transformação, olha-Me nos 
Olhos.

Não deixes de Me contemplar e olha-Me nos Olhos.

Confirma tua permanência em Mim e olha-Me nos Olhos.

Sacia a sede de teu espírito em Meu Coração e olha-Me nos 
Olhos, porque Eu te confortarei e contigo carregarei a cruz 
que deves levar até o fim da meta.

Busca-Me sempre e olha-Me nos Olhos.

Estou aqui, olha-Me nos Olhos.

Fortalece tua fé e perde teus medos. Olha-Me nos Olhos e 
sempre Me diz sim, apesar de tua solidão, de teu cansaço, de 
tua inquietação.

Olha-Me nos Olhos, porque conhecerás o poder de Minha 
Misericórdia para contigo.

Olha-Me nos Olhos e não te esqueças de Mim.

Olha-Me nos Olhos e encontra a Luz Salvadora de Meu  
Coração.
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Olha-Me nos Olhos e confessa-te Comigo. Eu te conheço mui-
to bem.

Olha-Me nos Olhos e abandona-te em Mim.

Sob a Graça do Pai, sê bem-aventurado.

Grato por receberes Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

1a Maratona da Divina Misericórdia – primeiro dia

Queridos companheiros,

Hoje Meus Braços de Amor e de Paz estão abertos para aco-
lhê-los eternamente no Reino de Deus.

Agradeço-lhes, desde agora, o esforço espiritual por cumprir 
com Meu grandioso Pedido de redenção e de paz.

A Divina Misericórdia, Fonte Inesgotável de Vida e de Pieda-
de, descendeu vitoriosa sobre o coração das nações da América 
e isto é assim porque vocês fizeram hoje coisas maiores do que 
as que Eu fiz.

A verdadeira salvação, nestes tempos, se concentrará na vida 
de oração permanente. Por isso, hoje não só estão Me servindo 
por amor, mas vocês mesmos estão confirmando que é possível, 
todos os dias, Me entregarem um pouco mais. Assim como é 
no Céu é na Terra.

Queridos irmãos Meus, Meu Coração hoje se enobrece pela 
colaboração que Me têm dado. Por isso entrego-lhes neste dia 
Meu Precioso Sacratíssimo Coração, para verter sobre vocês 
Meu Amor Universal e para que este Amor Misericordioso 
os renove.
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Quando as almas oram diretamente ao Meu Coração Divi-
no, os Céus de imediato respondem com Graças de amor e 
de perdão.

Aquele que, em humildade, comer de Meu Corpo santo terá o 
perdão de seus pecados, aqueles cometidos contra o Glorioso 
Coração de Deus. E aquele que comungar Comigo com  devo-
ção terá Vida Eterna depois desta vida e por mais que, depois 
de terem comungado de Meu Corpo, Me faltarem de novo, 
peço-lhes que recordem deste momento que compartilharam 
Comigo, tesouro inesquecível para a sua conversão.

Hoje o Universo esteve muito atento às suas orações e amanhã 
também o estará, porque amanhã chegarão a orar Comigo re-
novados em espírito e em alma.

Nunca se cansem de aspirar a estar Comigo.

Nestes tempos lhes dou Minha Graça e Minha Força Espiri-
tual para cruzarem a ponte rumo à liberação de vocês mesmos.

Agradeço-lhes sua fraterna resposta; que tudo se guarde em 
suas memórias para sempre.

Sob a Misericórdia de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por ingressarem hoje em Meu Sagrado Coração.

A Paz esteja com todos,

Cristo Jesus de Nazaré

1a Maratona da Divina Misericórdia – segundo dia

Queridos corações Meus,

Ao longo deste tempo, Eu tenho doado Minhas Graças a vocês 
e, assim, silenciosamente, Meu Espírito tem trabalhado com 
seus seres como um agricultor que semeia a terra.
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Queridos companheiros, nesta Hora de Misericórdia, Eu lhes 
peço que tenham uma sólida fé, para que ela derrote os atavis-
mos que separam de Deus as almas do mundo.

Meu Coração lhes agradece por este encontro de hoje, porque a 
Maratona da Divina Misericórdia se gestou em suas pequenas 
consciências e hoje os frutos já estão maduros em alguns dos 
Meus. Os que ainda faltam amadurecer, os guardo no Templo 
de Meu Coração, esperando um maior despertar espiritual.

Meu Manancial de Salvação não só se verteu vitorioso sobre a 
América nestes dois dias, como também a Europa e o Oriente 
viram-se dentro desta Graça Redentora.

Convido-os a compreender em Minha Sabedoria o poder de 
Meu Amor por vocês. Não descansarei um só dia até alcançar o 
que quero de vocês. Por isso Eu os provo nas coisas impossíveis, 
para que decidam nesta última hora onde vão querer estar.

Meu Coração está dentro de vocês todo o tempo que Me per-
mitam; também ele está na Eucaristia, assim como na Confis-
são. Não temam ver-se tal qual são, porque o tempo de Minha 
Graça tem chegado para aqueles que só Me digam sim.

Que outro caminho percorrerão senão o Meu?

Eu Me encontro dia a dia ao lado de vocês para lhes dizer em 
verdade o que quero de suas vidas. A muitos santos Eu pedi 
coisas impossíveis; agora Eu peço aos Meus companheiros de-
safios e entregas inalcançáveis.

Mas em tudo isso está Minha Ciência Cósmica, Minha Luz 
Celestial. Eu sei como na realidade vocês são e até onde poderão 
se doar a Mim. Por isso venho todos os dias do Universo para 
entregar-lhes Minha Absoluta Confiança e Minha Santidade.

Os Novos Cristos deverão aparecer nos tempos de caos.
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Agradeço a todos os orantes do mundo e espero que esta Mara-
tona da Divina Misericórdia peregrine pelas nações do mundo, 
para que mais almas conscientemente se preparem para rece-
ber-Me em Minha segunda e gloriosa Vinda.

Estou com vocês.

Estou aqui por vocês.

Estou em seus corações.

Paz e Bem para todos.

Sob a Glória do Pai,  grato por serem hoje bem-aventurados.

Cristo Jesus, o Rei Universal

A alma se assemelha a uma chama ardente, que ante qualquer 
sopro de vento deve esforçar-se por permanecer todo o tempo 
acesa.

Aquela alma que, em humildade, servir-se de Meu Fogo não se 
apagará e resistirá a qualquer corrente contrária.

Só lhes peço que estejam unidos a Mim para discernir passo 
a passo, evitando, assim, as reações excessivas de seus tempe-
ramentos.

A oração misericordiosa sempre lhes será portadora de luz em 
todas as questões. Quem espera uma resposta da Sabedoria de 
Deus só deverá orar com o coração e a resposta lhe chegará por 
algum caminho.

Não temam equivocar-se, temam verdadeiramente estar en-
ganados sobre vocês mesmos e perder a Verdade do Supremo.

Meu Coração é um mediador entre o Céu e a Terra. Meu Co-
ração lhes comunica a Voz Maior.

7
agosto

por_mm_1ed_book_v3.indb   328 10/02/2017   07:09:15



329329

Agosto de 2013

Estejam em Mim e estarão bem; agora assumam a escola que 
cada um deverá cursar no final destes tempos, a escola da 
redenção para alcançar o perdão.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Eu Sou o Sangue Renovador que ingressa no coração de todos 
os seres para dar-lhes a Vida Eterna.

Eu Sou a Água que purifica pacificamente cada interior e, 
assim, acendo os Códigos de Luz que liberarão os Meus  
do pecado.

Por isso a Eucaristia é o símbolo e a aliança fiel que Eu lhes 
deixei para que se unam a Mim. Aquele que deixa de comungar 
Comigo na Eucaristia é como se estivesse Me deixando de lado. 
Não existe nada mais importante que a união Comigo.

Minha Obra não poderá construir-se em vidas que se pareçam 
com extensões de areias movediças. Minhas bases deverão estar 
fundadas no pilar da oração, no pilar da Comunhão, no pilar 
da Confissão e no pilar do serviço. Assim se erigirá um templo 
ordenado e alinhado com Minhas Leis Crísticas.

Enquanto o odre guarda suas relíquias de ontem com descon-
fiança, Meu vinho novo estará esperando no Céu para verter-se 
apenas nos odres redimidos.

É tempo de decidir em que lugar vão querer estar; o estábulo 
e o celeiro já estão abertos, porque o Agricultor do Céu estará 
chegando para separar o joio velho do trigo bom e maduro.
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A decisão estará em suas mãos, e a oração os ajudará a dar o 
grande salto ao Meu Sagrado Coração.

Sob o Bem do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem Minhas Palavras com amor.

Cristo Jesus

Mensagem transmitida durante o 6o Encontro de Oração,  
no Centro Mariano de Aurora

Assim como Eu estive três dias no Inferno, da mesma forma 
retornarei outros três dias para resgatar aqueles que estão caí-
dos sobre a superfície da Terra.

Contemplem Minha Presença Solar. Eu não Sou o que vem 
ao seu encontro, é o Universo que vem para lhes falar, porque 
Eu Sou o Universo e todos olham através de Meu Sistema para 
cumprir Minha Vontade, que é a Vontade de Deus.

Hoje lhes trago um Raio desconhecido para suas consciências, 
Raio que se chama Imaterial, porque é hora de que o conheçam 
antes de Meu Retorno.

O Universo e Aurora estão unidos neste momento como um 
único Sol.

É momento de reverenciar para poder salvar o mundo, mo-
mento de determinação.

Eu venho todos os dias ao mundo para ajudá-lo, mas quem vem 
todos os dias a Mim?

Envio-lhes Minha Mãe como resgate e salvação; Ela será quem 
abrirá a porta para o Meu Regresso. Por esse motivo, devem 
reverenciá-La como sua verdadeira Mãe. Recordem-se de que 
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Eu, na Cruz, a entreguei a vocês, despojando-Me de Sua ma-
ternidade por amor a todos.

Hoje Minha Presença é solar porque é infinita, é perfeita ante 
seus olhos e sentidos internos. Não Me materializo como 
energia porque lhes daria medo conhecer Minha Nova Face, a 
Face de Minha Infinita Misericórdia, aquela que Eu alcancei 
na Cruz diante da escuridão e da tribulação.

Por que Eu instituí as três da tarde como uma hora impor-
tante? Porque o mundo está desconectado de si mesmo em 
espírito e em verdade. Por isso tento, dia a dia, que se unam 
a Mim e que fortaleçam esta união Comigo antes de que o 
mundo se purifique por completo. Essas não são palavras filo-
sóficas, são Minhas Verdades, a Verdade do Supremo, por isso 
descendo do Universo para ir ao encontro de vocês.

Esta é hoje Minha mensagem para vocês, uma mensagem que 
Eu estou permitindo que escutem porque tudo tem seu lugar, 
seu tempo e seu ritmo.

Quero que vivam em Meu Sacerdócio, aquele que Eu instituí 
na Cruz.

Meu Coração Me pesa pela dor do mundo, porém existem 
bons corações que o aliviam.

O poder de Meu Amor por vocês nestes tempos transfigura; ele 
poderá quebrar as capas mais profundas de suas consciências e 
liberá-los profundamente.

O Céu escolheu este lugar, não só porque Meu Pai colocou 
Seus Olhos sobre ele, mas porque Ele também contempla o 
mundo como um só. Alguns lugares na Terra servirão de reco-
lhimento para as almas, onde elas poderão encontrar as últimas 
essências da paz que o mundo está perdendo por suas decisões.
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Ainda resta um tempo a mais para caminhar junto a Mim; 
Eu venho para desterrar seus sofrimentos e suas dores. Porém, 
quem Me permitirá? Porque quando tento fazê-lo, vocês não 
se sentem cômodos. A vida espiritual, a vida em Deus, não  
é comodidade.

O silêncio é oração, é perpétua fé, é o vazio eterno de si. Porém, 
muitos não o conseguem e, assim, o inimigo alcança o que 
quer: dominar os corações de Meus filhos. Por isso desde o 
princípio prometi voltar, para que depois de Minha Misericór-
dia possa verter o Raio da Liberação, e que o inferno que vive 
o mundo possa terminar para que se estabeleça Minha Paz, 
aquela que Eu semeei com Meu Sangue na Cruz.

Hoje quero estar mais perto de todos. Hoje estou dando um 
tempo especial a vocês e observando com dor a humanidade 
porque ela não muda.

Meu primeiro descenso à Terra foi no Oriente, porém Meu 
segundo descenso não será ali. Virei em Glória e, como lhes 
disse uma vez, estarei com vocês até os últimos dias.

Consagrarei com Minha Consciência instrumentos como 
a Eucaristia, a adoração, a contemplação, para que o dé-
bil fogo não se apague nestes tempos críticos de vaidades e  
de competições.

Que ninguém se assombre pelo que verá.

Que a vida seja o caminho da oração como Eu ensinei aos Meus 
apóstolos no Horto Getsêmani.

Hoje não venho ao mundo como tenho vindo todos os dias 
para que o mundo Me dê as costas, mas venho para que reco-
nheçam que Eu Sou o Único Caminho que os levará à fé e à 
redenção; porque Eu sei o que se guarda dentro de vocês, o que 
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é puro e imaculado, o mesmo que Deus criou em Mim quando 
Eu nasci no presépio de Belém.

Hoje deixo para vocês Minha Firmeza, que sustentará as bases 
de suas vidas. Hoje deixo para vocês Minha Confiança, que 
permitirá elevar seus espíritos. Hoje deixo Meu Amor Puro e 
Inquebrantável, que os curará quando apenas Me disserem sim.

Estou diante de consciências de diferentes escolas, mas agora 
não é mais tempo de se deter nisso.

Meus queridos companheiros, o Universo lhes fala sem can-
saço, transmitindo a mesma mensagem, para que a escutem 
e a cultivem no coração. É muito necessário que escutem o 
Universo e que Eu Me entregue uma vez mais para lhes falar  
dia a dia.

Meu Coração se alegra nesse sentido, alegra-se por encontrar 
as almas orando à Minha Misericórdia para renovar o pedido 
original que Eu fiz à Minha filha Faustina e que poucos com-
preenderam, por ser um pedido imaterial, por ser algo de Meu 
Espírito Imaterial.

O que mais posso hoje lhes deixar senão o Meu Coração, aque-
le que nunca lhes falhará e que lhes fará sentir a verdade diante 
das dúvidas e incertezas?

Quem irá querer beber de Meu Sangue no final destes tem-
pos, para que suas células mudem e se transformem segundo  
Meus Preceitos?

O Céu lhes quer mostrar a Verdade, mas é imperioso mudar, 
deixar de ser para si e ser totalmente para Mim, tal como Eu 
desenhei em Meu Coração Misericordioso. Por isso, Eu tenho 
confiado Minha Presença a muito poucas consciências ao redor 
do mundo e ao longo da história.
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Até que não se cumpra aquilo que está escrito não descansarei, 
porque Eu Sou parte de vocês e vocês são parte de Mim, em 
algum nível da vida e do espírito.

Ontem veio Minha Mãe encontrá-los; agora venho Eu para 
reafirmar o que Ela lhes disse em Sua Pureza Virginal.

Quero que sejam parte de Minha Energia, de Minha Cons-
ciência, de Meu Oceano, de Meu Manancial.

Sei que seus sentidos e suas vontades são frágeis; porém Eu 
quero o que está além disso, quero seu coração, aquele que 
nunca se obscurece, que nunca perde o amor, por mais que  
esteja contrariado.

A vocês caberá, como rebanho nestes tempos, tecer os fios de 
luz e formar a rede de salvação. Assim como Eu peço a  vocês, 
também tenho pedido a outros apóstolos que estão nestes 
tempos, em humildade e em entrega, trabalhando para Mim  
na Terra.

Quem se arriscará Comigo a segurar a tocha da vitória da Luz?

Não devem deixar que os dois fogos os queimem, mas que só 
o Meu Fogo os purifique, segundo Minha Vontade e Minhas 
Decisões.

Hoje estão dentro do Oceano de Minha Misericórdia, não se 
esqueçam, porque jamais se repetirá isso até o fim de seus dias 
e até que cruzem o umbral para que nos encontremos. Nesse 
momento Eu lhes direi: que têm feito com esse Fogo? Que 
têm feito com essa Água de Renovação com que os batizei  
para perdoá-los? 

Ainda lhes resta muito que aprender nesta caminhada inter-
minável, nesta escola da Terra.

por_mm_1ed_book_v3.indb   334 10/02/2017   07:09:15



335335

Agosto de 2013

Recordem-se de que sobre vocês está o Universo Maior, com 
o qual poderão contar momento a momento. A humanida-
de olha para si mesma todo o tempo em vez de olhar para o 
Universo e compreender as Leis das Estrelas, compreender os 
sinais que indicam o Novo Tempo para os que se dispõem a 
ler com o coração o que Deus tece no Céu com Sua Vontade  
e Criação.

É hora de unir o que está separado na consciência. É hora de 
se permitirem ser alguém novo, renovado, cristalino, puro  
e humilde.

Sei que muitos queriam estar perto de Mim, onde hoje Eu Me 
encontro, porém saibam que estou com cada um de vocês espe-
rando o momento e amando-os com o Amor de Deus, o Amor 
que Eu amadureci na Cruz como homem, como Ser e como 
Consciência Divina.

Quero lhes deixar um presente e uma bênção a todos, princi-
palmente a um conjunto de almas que Me corresponde desde 
outros tempos e que hoje Me atrevo a lhes dizer que devem 
voltar para Mim em consciência e despertar2.

Esta é uma mensagem para seus seres internos.

Deus se alivia e se alegra quando vê Seus filhos cantando; tam-
bém Meu Coração resplandece de alegria quando esse canto 
nasce, assim como a oração, do coração.

Alegrem-se, porque estou retornando.

Que cantem os filhos de Deus e se abram os Céus, porque a 
Luz e a Paz estão chegando para liberar o mundo de seu pró-
prio mal.

2.  Aqui o Mestre está falando a um grupo específico que estava presente no 
momento desta Aparição.
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Sob o Amor e a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por meditarem e refletirem sobre Minhas Palavras com 
o coração.

Cristo Jesus

Mensagem transmitida durante o 6o Encontro de Oração,  
no Centro Mariano de Aurora

Nunca se esqueçam de que Eu Sou o Senhor da Piedade e que 
permaneço todo o tempo ao lado de vocês para socorrer suas 
consciências no caminho.

Nunca se arrependerão de terem se encontrado Comigo.

Aquele que se une a Mim se salvará: esta é a Lei do Amor para 
os que se animam fervorosamente a Me seguir sem que nada 
mais lhes importe. Por isso, hoje lhes contarei a história de uma 
de Minhas discípulas.

Houve uma vez, em uma cidade deste país3, não muito longe 
daqui, uma servidora que ainda estava adormecida para o ca-
minho espiritual. Ela despertou da noite para o dia, porque Eu 
visitei seu coração.

Sua vida estava entregue ao mundo e Eu lhe pedi que Me entre-
gasse sua existência. Quando Eu Me anunciei, disse-lhe como 
havia dito aos Meus Apóstolos: “Deixe tudo o que você é e Me 
siga, sem olhar para trás e confie em Mim”.

Sua vida mudou porque seu coração, pobre e solitário, foi per-
meado por Meu Amor Fiel. A partir daquele dia ela entregou 
tudo pelo Todo, só para viver a experiência inquebrantável de 
Meu Amor Divino.

3.  Esta mensagem foi transmitida na cidade de Paysandu, Uruguai.
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Foi esse Amor Meu que lhe deu sabedoria para dar os passos 
no vazio que Eu lhe estava indicando. Foi o Amor de Meu 
Coração que a guiou apesar das vendas em seus olhos e a levou 
a encontrar o caminho que Eu tanto lhe desejava em Meu Espí-
rito. Foram o amor e a piedade que a redimiram; abandonou-se 
por inteiro em Meus Braços e descansou em Meu Colo sem 
nenhum medo interior.

O grande momento para sua vida foi cruzar o umbral des-
conhecido para viver Minha Eterna Vontade. Quando isso 
aconteceu, abriram-se as portas e o mundo deixou de ser seu 
esposo para que Eu Me convertesse em seu eterno e fiel Esposo.

A partir dali, o Reino e o Universo lhe falaram e a formaram 
como uma parte de Meu Coração, e Minha Consciência lhe 
entregou, eternamente, vários rebanhos ao seu encargo e à  
sua instrução.

Depois disso, o Senhor lhe entregou tudo pela confiança que 
ela Me havia demonstrado desde o princípio. E, assim, nasce-
ram sob seu manto maternal novas ovelhas, que ingressaram 
em Meu Discipulado e Apostolado.

Por isso hoje lhes quero demonstrar o poder de Minha Piedade 
e de Minha Confiança, Confiança que provém do Universo 
manifestado.

Por que lhes transmito essa história?

Para que creiam, a partir de agora, que Meu Projeto para vocês 
tem um princípio e um fim, e aquele que se deixa guiar por 
Mim não padecerá, mas receberá o sopro do Pensamento de 
Deus para decidir até sobre as coisas mais simples.

Este é Meu Exemplo Divino, o de uma discípula que só Me 
disse: “Sim, Mestre, quero estar em Ti”.
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Seus corações são possíveis portas de luz para que outros co-
rações e outras almas ingressem em Meu Universo, em Meu 
Verdadeiro Universo de Amor Superior.

Sob a Luz e o Perdão de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus da Divina Piedade

Mensagem transmitida durante o 6o Encontro de Oração,  
no Centro Mariano de Aurora

Eu escolho os corações que transmitirão nestes tempos Minhas 
Mensagens renovadas; isso tem uma finalidade espiritual e di-
vina, porque neles Eu tento que Meu Sagrado Coração repouse.

Aspiro a que os que estão despertando para Mim, e regressam 
depois de tanto tempo, retomem Meu Caminho de Santidade.

Como Filho e Servidor Eterno de Deus, chego ao mundo para 
retirar de Meus discípulos o peso que o passado ocasiona e 
que impede a concretização de Meu Projeto em cada pequena 
alma. Por isso, neste último ciclo, renovo Meus soldados através 
do caminho da oração misericordiosa, que está consagrada ao 
Terço da Divina Misericórdia.

Esse Terço não só lhes recordará dia a dia Minha Paixão para 
que possam imitá-la, como também reúne os poderes univer-
sais que se imprimem como Códigos de Luz na alma que ora 
esse poderoso Sacramento de oração.

A Oração para Mim é um grande Sacramento redentor, como 
é a Comunhão. Esses dois princípios sacerdotais lhes permi-
tirão estar mais próximos de Mim e, a partir do ecumenismo, 
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resgatar a importância de viverem de Meu Corpo e de Meu 
Sangue pelo amor e pela salvação dos que há muito tempo co-
mungam com as modernidades do mundo e não com Meu 
Espírito Salvador.

Encontrarão a Mim, como já disse, em todos os Sacrários da 
Terra. Por isso, vão com confiança até os pastores e até os con-
sagrados, para que eles lhes ministrem Meu Corpo e Meu San-
gue, símbolos de união eterna com o Glorioso Pai das Alturas.

Hoje lhes recordo todas essas coisas, porque chegou o momen-
to de que exista uma ordem universal em tudo, e para que isso 
seja realidade em seus espíritos vocês deverão praticar os sagra-
dos sacramentos.

Eu os escuto no silêncio.

Eu os abençoo na oração.

Eu os batizo com a Água de Vida em cada Confissão.

Eu Me entrego a vocês na Sagrada Comunhão.

Por isso, estejam atentos aos sinais dos novos tempos, porque 
só Me poderá reconhecer, em Meu Regresso ao mundo, aquela 
alma que viva através do amor do coração.

Eu Sou o Coração Vivo e Eterno. Sou o Coração que quer 
pulsar forte dentro de seus seres, quando simplesmente se aban-
donarem em Meu Espírito Paternal.

Sob a Misericórdia do Pai, agradeço a todos por terem acom-
panhado o grande propósito do Plano de Deus.

Paz e Bem para Meus filhos,

Cristo Jesus, o Rei Universal
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Frei Elías del Sagrado Corazón: Ante a presença da Vir-
gem Maria, surpreendentemente, descendeu em Glória dos 
Céus Nosso Senhor Jesus Cristo para transmitir Sua mensa-
gem diária, ao mesmo tempo em que Nossa Senhora trans-
mitiu a Sua para a Vigília de Oração.

A Bem-Aventurada Virgem Maria nos disse:

Queridos filhos, agora Meu Bem-Aventurado e Amado Filho 
Jesus prosseguirá comunicando-lhes as Palavras Celestiais.

Cristo Jesus começa a transmitir Sua mensagem:

Amados Meus,

Neste dia de Graças Maternais, como já disse Minha Mãe, o 
Senhor lhes envia, em consequência de todos os bens espiri-
tuais que vocês receberam durante o Encontro de Oração, um 
impulso de concretização de Sua Vontade para suas vidas.

Por isso, companheiros Meus, será necessário que, pela oração 
diária do coração, vocês reconheçam o clamor do Céu diante 
da necessidade absoluta de fiéis servidores marianos e crísticos 
para este ciclo planetário.

Pelo que acontece no mundo, o Céu lhes tem dado tudo o que 
ele guarda, esperando de vocês uma resposta imediata para que 
decidam viver uma constante vida de oração.

Para tal finalidade, o Universo Celestial preparou há seis 
anos este espaço sagrado do Centro Mariano de Aurora para 
que as almas do mundo, especialmente todos os corações das 
Américas, tivessem uma referência para percorrer o caminho 
espiritual.

Assim como tem sido na história da humanidade, o Céu es-
colhe as consciências imaturas e simples, e também escolhe os 
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lugares esquecidos e distantes, para que o Pai possa entregar, 
por meio dos Mensageiros Celestiais, todos os Seus Dons de 
amor, de cura e de reparação.

Para aqueles orantes que seguem Minhas mensagens diárias, 
Eu lhes digo que estão sendo partícipes de um momento único 
para suas almas, algo que ficará guardado no espírito superior 
de cada ser, para depois seguirem os passos até o Céu.

Por isso lhes peço que, em oração, estejam atentos ao momento 
que vivem como almas e como irmãos nos diversos grupos de 
oração; se vocês estão atentos, saberão dar os passos correta-
mente e evitarão erros.

Nestes tempos o Céu está abrindo suas portas sobre a Ter-
ra para redimir os que se distanciaram de Deus. Por isso, o 
Céu escolhe lugares onde o ecumenismo possa se expressar 
e o poder humano não interfira no Propósito Divino. Desse 
modo, todas as almas são livres para participar e sentir se este 
chamado é para elas.

Agora a leitura interna é única para cada ser e o Céu lhes envia 
uma mensagem mundial, uma mensagem para todos, porque 
chegou o momento da unidade definitiva e da integração fra-
terna com as Leis Superiores do Reino dos Céus.

Só quero dizer aos Meus que um último caminho de regresso 
à Vida Maior está se evidenciando em sua senda.

Deus, em Sua Glória, lhes tem dado a arte de decidir e de es-
colher.

Aguardamos a todos: orantes e peregrinos.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por escutarem com atenção Minha mensagem.

Cristo Jesus
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Todo o tempo tente estar em Mim, porque Minha Fé o forta-
lecerá nos grandes momentos de provas.

Aquele que se abandona em Mim receberá quanto necessita, 
deixará de estar todo o tempo em si mesmo e será transfigurado 
por Minha Presença.

Muitos creem que o despojamento interior é renunciar só al-
gumas vezes e, em verdade, o vazio de si é um exercício eterno 
para os recém-iniciados em Meu Caminho Crístico.

É tempo de se tornarem vitoriosos e humildes mediante a ora-
ção misericordiosa. Eu chamo vitória à transformação total 
de si e à renúncia a quem se foi segundos atrás; porque assim, 
em verdade, a consciência se renovará e encontrará o consolo 
somente em Meu Coração de Amor.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem a transformação através do amor ao Meu 
Sagrado Coração.

Seu Mestre, Cristo Jesus

Para os momentos mais difíceis e diante de situações graves, a 
oração misericordiosa será o portal de salvação. Com o rosário 
em mãos e a oração contínua, abram os caminhos para que a 
Graça desça sobre o mundo.

Vocês se encontram em um tempo decisivo; por isso unam-se 
ao Meu Coração e permitam que, apesar das provas, floresça 
sua confiança em Meu Coração.

Caminhem sem demora para o templo de Minha adoração. 
No silêncio construam as barreiras da paz, as que os separarão 
das armadilhas do inimigo.

13
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Diante de qualquer circunstância peço-lhes que não temam, 
pois agora é o tempo da batalha por meio do poder da oração 
misericordiosa do coração.

Não se separem de Mim e vivam em Minha Fé Perpétua, por-
que ela será a chama para seus caminhos.

Adiante! Adiante, soldados do sacrifício.

Sob a Glória do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem em Meu Eterno Coração Confiável.

Cristo Jesus, o Redentor

A alma que busca todo o tempo estar em Mim e se esforça, 
nunca se deterá no caminho nem no tempo, porque Meu Amor 
sempre fará avançar a alma que se dedica a estar Comigo dia 
a dia. Assim não será presa do inimigo e, nos momentos mais 
difíceis, seu espírito estará tão forte quanto o Meu.

Por isso, a alma deve dedicar espaços importantes ao Meu 
Coração Misericordioso, porque a porta da redenção a abre 
primeiro quem exercita a oração misericordiosa e, assim, Meu 
Manancial o lavará e o nutrirá com códigos novos.

Apesar das circunstâncias e dos tempos atuais, percebam quan-
do se separam de Mim tão somente pelas coisas mais externas. 
Antes que isso aconteça, retomem o caminho infinito que têm 
construído em direção ao Meu Sagrado Coração e deixem-se 
renovar por Meu Fogo Purificador.

As almas que não Me dedicam tempo são as almas mais frágeis 
no mundo, porque além do desafio de seus compromissos, in-
clusive no serviço, elas são vulneráveis às armadilhas que com 
astúcia articula o inimigo. É necessário, nestes tempos, não se 
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esquecer de Mim e nutrir-se de forças de luz através da oração 
diária; porque o ciclo das almas está se redefinindo nesta era, 
e a definição espiritual determinará o número total de reba-
nhos que estarão preparados, em consciência, para Me receber 
quando Eu retorne.

Estejam atentos à união diária Comigo, porque só necessito 
que pensem em Mim para que Minha Graça e Minha Miseri-
córdia possam estar entre vocês nestes tempos.

Rezem pelas almas que infelizmente estão se afastando  
de Mim.

Assumam que sua consagração ao Meu Sagrado Coração é 
perpétua, é renovadora, é redentora.

Avancem sem medos, porque quem está em Mim está em Deus.

Sob a Glória do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por escutarem Minha Voz com atenção.

Cristo Jesus

Queridos rebanhos,

Alegro-Me de coração e de alma quando Eu vejo ante Minha 
Presença os que se animam, através de Mim, a manter o fogo 
da ardente transformação.

Assim Meu Coração congrega verdadeiramente os que estão 
dispostos a seguir o caminho da cristificação, caminho cheio 
de desafios e de provas constantes, por todos os dias da vida.

Por isso, Eu deposito Minhas Bem-Aventuranças nos corações 
simples, humildes e obedientes. Eu deposito Minha Luz nos 
que necessitam nestes tempos alcançar o caminho da san-
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tificação e da paz eterna. Dessa forma, permito que se esta-
beleça Meu Reinado sobre as almas que mais se abandonam 
ao mundo, em vez de se entregarem com confiança ao Meu  
Coração Misericordioso.

Nestes tempos lego às almas a grandeza de todo o Meu Ser, a 
Graça constante que sanará suas feridas e abrirá novas portas 
aos que só Me digam sim. Mas recordem-se de que Meus servi-
dores padecerão neste ciclo por seus semelhantes, padecerão e 
darão testemunho de vida por aqueles que tenham Me virado 
seus rostos para ver as coisas do mundo.

Por isso necessito do esforço e da entrega de todas as almas 
que se animarem a viver, por esta humanidade, os sacrifícios 
que muitos santos ofertaram para que o mundo se mantivesse 
nesta órbita universal.

Estou aqui, no silêncio, permitindo-lhes ingressar em Minha 
Misericórdia.

Estou com vocês sempre.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por repararem em oração o Meu Sagrado Coração.

Cristo Jesus

Minha Misericórdia Divina descende em todos os horários do 
dia, e em cada um deles Meu Coração transmite uma tarefa, 
segundo a necessidade das almas que estão sedentas no mundo.

Minha Insondável Misericórdia percorre os espaços que as 
almas Me abrem através da fonte constante da oração; isso 
permite que Meu Coração Misericordioso ajude e libere as 
consciências que devem elevar-se e sair da Terra.
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Por intermédio da Divina Misericórdia os corações são toca-
dos por Minha Luz e por Meu Amor Incondicional. Para que 
isso aconteça deve nascer, primeiro, a permissão do coração 
confiante, daquela alma que se abandona completamente em 
Meus Braços de Piedade e de Amor.

Estar em Mim é um desafio diário, mas a oração misericordiosa 
das três da tarde e dos demais horários do longo dia lhes per-
mitirá manter uma unidade Comigo e, assim, vocês se verão 
dentro de Meu Sacratíssimo Coração.

A consagração ao Plano de Deus através da Divina Miseri-
córdia é possível, só que a alma que assim o determine deverá, 
como primeiro passo, livrar-se de seu próprio controle daquilo 
que crê ser a segurança absoluta para sua vida.

A Divina Misericórdia ajuda a concretizar o despojamento interior 
para que a alma alcance a consagração perante Deus Altíssimo.

Eu estou aqui todos os dias para ajudá-los a alcançar e a con-
cretizar esta ardente meta espiritual.

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por escutarem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus

Hoje se cumprem dois anos que, no dia 18 de agosto de 2011, 
Aurora amanhecia em esplendor ao receber a Graça do descen-
so da Mãe Virginal4, da Mãe do Amor. Ela, em Sua humildade 
e entrega materna, abriu Seus braços para acolher a todos em 
Seu Coração.

Esse foi o dia em que o Céu se uniu à Terra, e os anjos celestiais 
encheram de Luz todos os rincões da Aurora Interior.

4.  Aqui Cristo se refere à primeira Aparição pública da Virgem Maria em Aurora.
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Desde esse dia Deus abriu uma nova fonte de Misericórdia para 
o mundo, que serviria de reparação e de cura para as almas do 
mundo inteiro.

Assim como em Medjugorje, Minha Mãe preparou o cami-
nho para que mais rebanhos reconhecessem o único Pastor do 
Amor e da Misericórdia.

Por isso, o Céu hoje se reúne para louvar a Deus eternamente, 
para que Sua Magnífica e Amorosa Vontade siga descendendo 
sobre o mundo e sobre todas as almas.

Agora vocês poderão ver os frutos alcançados através da oração 
por muitas criaturas de Deus, que retornaram ao Reino do Pai 
e se reconciliaram com o Amor Infinito de Deus. Vejam hoje, 
Meus queridos, os frutos da Nova Aurora, do Novo Sol que 
brilha nos corações que apenas disseram sim ao chamado da 
Mãe Santíssima.

Que este dia fique guardado em suas memórias, porque Deus 
pôde cumprir Seu Propósito nos mais pequenos corações.

Louvemos ao Pai por Sua Insondável Misericórdia e Piedade.

Sob o Amor de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por responderem a Deus com o coração.

Cristo Jesus

Frei Elías del Sagrado Corazón: Neste dia da Aparição 
mensal de São José, Cristo Jesus transmitiu Sua mensagem 
diária diante da presença do Castíssimo Coração.

Queridos filhos na Terra,

Os Sagrados Corações, nestes tempos, têm o propósito espiri-
tual de transformar e elevar a condição da humanidade atual. 
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Com esse fim, o Castíssimo Coração de São José tem se pro-
posto a ajudar no despertar da vida espiritual nas consciências 
que estão adormecidas.

Dessa maneira, o Sagrado Coração de Jesus atua por meio do 
Castíssimo Coração de São José para abrir uma fonte inesgo-
tável de Graças e de Pureza Infinita para toda a humanidade, 
através deste grande Espírito Obreiro.

Jesus quer consagrar as Américas ao Sacratíssimo e Bendito 
Coração de São José para que esta parte da humanidade alcan-
ce a paz e a pureza da alma e do corpo. Isso será possível pelas 
orações diárias e constantes que nomeiem as Bem-Aventuran-
ças do Casto Coração.

Se a humanidade, em sua maioria, respondesse ao pedido 
do Sagrado Coração de Jesus, haveria, por intercessão desse 
Obreiro de Deus, uma salvação ilimitada de almas que, nestes 
tempos, estão se condenando ao Inferno eterno.

Antes de Minha Vinda gloriosa, as Américas deverão con-
sagrar-se ao Castíssimo Coração de São José e ao Imaculado 
Coração de Maria, para que esta parte do mundo seja digna de 
receber a visita espiritual do Rei das Estrelas.

Se esta consagração a São José e à Virgem Maria se realizasse 
como um voto por parte das almas, os acontecimentos muda-
riam e a humanidade seria perdoada em sua totalidade.

Para uma maior consagração das almas ao Bendito e Sacratís-
simo Coração de São José, Minha Consciência Misericordiosa 
lhes deixará por escrito neste dia as Sete Bem-Aventuranças do 
Castíssimo Coração de São José, Bem-Aventuranças que lhes 
permitirão encontrar forças internas para os tempos críticos, 
com o fim de que se estabeleça a paz em todos os seres.
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As Sete Bem-Aventuranças do Castíssimo e 
Sacratíssimo Coração de São José

Primeira Bem-Aventurança
Receber os Dons do Céu  

por meio da consagração ao Pai na Terra.

Segunda Bem-Aventurança
Redimir os erros  

através do amor ao Venerável São José.

Terceira Bem-Aventurança
Perdoar o passado  

por meio da cura do Casto Coração.

Quarta Bem-Aventurança
Viver eternamente a aspiração de servir.

Quinta Bem-Aventurança
Ser misericordioso até nas pequenas ações 

para que as Graças desçam dos Céus.

Sexta Bem-Aventurança
Orar com o coração para que a devoção 

da alma emerja.

Sétima Bem-Aventurança
Preferir estar no Céu junto ao Casto Coração de São 

José para que todas as almas encontrem a salvação.

Quem meditar sobre essas Bem-Aventuranças receberá o im-
pulso de permanecer eternamente sob o amparo divino do 
Castíssimo Coração de São José.
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Sob a Glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam puros 
e bem-aventurados.

Grato por receberem no coração o Amor do Casto Coração 
de São José.

Cristo Jesus

O maior alívio que irradia Meu Coração Misericordioso é a 
fonte da piedade e do consolo; por isso venho todos os dias 
para secar as lágrimas de seus rostos e para ver neles um sorriso 
redimido e luminoso como um sol resplandecente.

Estou aqui, retornando pouco a pouco, para preparar primeiro 
o espírito interior de cada filho que deve fortalecer-se na fé e 
em Minha Misericórdia.

Venho demonstrar-lhes que, depois do prolongado sacrifício 
que oferecerem ao Meu Coração, espera-lhes o tesouro inamo-
vível do Paraíso, do Reino da Paz e do Amor de Deus, onde os 
anjos se alegram por estarem em Deus eternamente.

Venho chamar e recordar o compromisso que muitos têm Co-
migo. Venho por aqueles que ainda têm uma tarefa Comigo e 
que se afastaram por temor do que dizem os demais; a todos 
reúno em Meu Compassivo Coração de Amor.

Companheiros, a meta final é para todos, mas agora é o mo-
mento de beberem da Fonte de Minha Unidade. Será pela vi-
toriosa unidade que todos viverão em paz; a falta de unidade 
gesta a ausência de fraternidade.

Dia a dia venho para fortalecê-los um pouco mais no Amor e 
no Perdão de Deus.
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O Céu espera que Seus filhos deem o máximo para que as 
portas que estão fechadas para muitos possam ser abertas  
pela misericórdia.

Sintam hoje a calidez de Minha Voz, a força inquebrantável de 
Meu Espírito, que emana para vocês sem demora e sem tempo.

É hora de levantar as bandeiras para confirmar os Planos de 
Deus.

É hora de atuar através do verdadeiro amor, que cura e auxi-
lia os que mais necessitam de Minha Insondável e Pacífica  
Misericórdia.

Guardo-os no silêncio de Meu Coração, ingressem no universo 
de Minha Serenidade; busquem sempre Minha Paz Eterna.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por escutarem com atenção Minhas Palavras.

Cristo Jesus, seu Pastor do Amor

Venho ao encontro de vocês todos os dias para retirar, de suas 
consciências e de seus corações, todos os pecados que ofendem 
ao Grande Reino de Deus. É por meio de Minha Misericórdia 
e de sua absoluta confiança em Mim que Eu poderei redimi-los 
e perdoá-los.

Vivam nestes tempos o caminho da pacificação, da entrega e da 
renúncia a si mesmos. Assim, através desse exercício espiritual, 
ajudarão a despertar do sonho os que vivem sem Deus e creem 
que tudo está bem.

Por isso, estou chamando Meus rebanhos para pedir-lhes que 
vivam o caminho da transformação e da consagração ao Meu 
Coração Puríssimo.
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Pela consagração diária, constante e devota vocês poderão se 
liberar das cargas que são como pedras no caminho para a  
vida espiritual.

Apesar de tudo, Eu necessito de vocês fortes e decididos para 
viverem a transformação no modelo perfeito que suas consciên-
cias estão construindo no transcurso dos anos.

Meu Propósito será mostrar a alguns o caminho e o modelo 
da santidade, o caminho do serviço abnegado a outros e o ca-
minho da oração misericordiosa à maioria de Meus rebanhos.

Estou aqui para lhes dizer que hoje são perdoados por Meu 
Sacratíssimo e Bendito Coração.

Sob a Graça Divina do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem em Meu Sagrado Coração todos os dias.

Vão em paz e em comunhão Comigo.

Cristo Jesus, seu Pai e Mestre Protetor  

Nesta Hora de Misericórdia, Minha grande sede de almas é 
saciada pelas orações de todas as almas devotas.

Nesta Hora de Misericórdia, Meus Raios transpassam os co-
rações feridos, solitários e enfermos, transmitindo a todos eles 
um estado de paz inexplicável.

Além disso, nesta Hora de Misericórdia, todos os orantes que 
estão unidos ao Meu Coração Bendito Me ajudam a abrir o 
manancial espiritual que permite lavar as manchas dos cora-
ções pecadores e salvar as almas que estão perdidas.

Quem confia em Minha Misericórdia poderá compreender 
Meu Mistério de amor puro e insondável pela humanidade.
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Dia a dia busco e chamo os Meus, para que Me ajudem a res-
gatar a parte do mundo que ainda está cega e surda espiritual-
mente.

Eu conto muito com os pastores, a quem Eu confiei, por amor, 
o Sacerdócio e a sagrada cerimônia da Eucaristia, para que ali-
mentem o espírito do Povo de Deus.

Por Minha Misericórdia, vocês acharão o caminho de sua con-
versão e do perdão.

Sob o Amor de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por meditarem sobre Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Enquanto vocês estiverem neste mundo, a vida será um exer-
cício de constante transcendência e redenção. Por isso, não 
detenham seus passos naquilo que faz parte de sua indomável 
condição humana.

Entreguem-Me dia a dia seus pequenos seres e bebam de Mi-
nha Fonte de Misericórdia, que os liberará do pecado.

Deixem-se levar ao Reino da Paz e do Amor Absoluto.

Não percam de vista Minhas pegadas peregrinas, porque estou 
ao seu lado para ensinar-lhes o correto uso da Lei do Senhor.

Afirmem suas vidas na Pureza Infinita de Deus; aspirem a cada 
dia ser menos para si e mais para os que em verdade necessitam 
de ajuda.

A chave para sua purificação constante encontra-se na oração e 
na fé, porque através delas fortalecerão a vivência de seus votos.
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Eu sei com antecipação que Me faltarão, Eu sei com antecipa-
ção que virão ao Meu Encontro buscando forças internas para 
enfrentar sua própria batalha interior.

Só lhes digo que se necessita coragem e amor para viver em 
Meu Projeto, porque para serem bem-aventurados de espírito, 
vocês antes deverão conhecer o deserto de seus seres. E ali, no 
deserto, Eu estarei para lhes dar de beber de Minha Fonte Mi-
sericordiosa de Piedade.

Confessem-se Comigo e só Me digam todos os dias que estão 
Comigo.

Vivam na fé.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus

Pelas causas injustas e pelas blasfêmias do mundo inteiro, Eu 
tenho misericórdia de todos vocês.

Pela falta de amor, de perdão e de reconciliação no mundo, Eu 
tenho misericórdia de todos vocês.

Pela ausência de caridade, de entrega e de firmeza, Eu tenho 
misericórdia de todos vocês.

Pela vida que é negada aos que deveriam nascer perante Deus, 
Eu tenho misericórdia de todos vocês.

Pelas guerras e pelos conflitos humanos, Eu tenho misericórdia 
de todos vocês.

Pela ignorância e pela falta de reparação do Coração de Deus, 
Eu tenho misericórdia de todos vocês.
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Pela tristeza e pela dor dos corações do mundo, Eu tenho mi-
sericórdia de todos vocês.

Pela fome e falta de cura nas almas, Eu tenho misericórdia de 
todos vocês.

Por todas as causas que impedem a evolução e o despertar das 
almas, Eu tenho misericórdia de todos vocês.

Pelos erros que comete o mundo contra a Criação, Eu tenho 
misericórdia de todos vocês.

Queridos companheiros, a oração misericordiosa os acompa-
nhará e lhes dará a força necessária para que sejam dignos de 
receber Minha Misericórdia.

Unidos agora e sempre, vivamos na Misericórdia. Só isso bas-
tará.

Sob o Bem do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por escutarem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus

Eu bato à sua porta. Posso entrar?

Deixe-Me estar com você e falar-lhe das Maravilhas de Deus.

Estou aqui para escutá-lo. Você sabe que terá todo o Meu Con-
solo.

Não se decepcione, tome Minhas Mãos para prosseguir na 
senda do sacrifício.

Aquiete-se, e no silêncio diga-Me do que necessita. 

Não perturbe mais seu coração, só concentre seu olhar em Meu 
Sagrado Coração e sinta o pulsar de Meu ritmo celestial.
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Fique em Mim e procure viver a grande experiência de Amor 
Redentor Comigo.

Busque a calidez de Minha eterna companhia e veja em todo 
lugar a Luz de Minha Onipresença.

Reúna-se com seus amigos para falar de Deus e só o faça em 
perpétua oração.

Nutra-se de Minha Palavra de Vida e, diante de qualquer ne-
cessidade de auxílio, Me chame, porque Eu o escutarei.

Fique em Meu Reino, viva em Meu Reino e sinta-se parte do 
Oceano Infinito de Minha Misericórdia.

Esvazie seu coração do passado e será livre das cadeias que o 
oprimem para que ressurja a luz do verdadeiro ser.

Pense em Mim.

Faça tudo em Meu Nome para que suas ações sejam sagradas 
e caritativas com os que necessitam de alívio.

Estou aqui, chamando à porta de sua casa. Estou chegando no 
Silêncio e na Glória de Deus, seu Eterno Pai Celestial.

Sob o Bem de Deus, seja bem-aventurado.

Grato por viver Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus, o Pastor

Meu Coração Sagrado está presente em todas as almas, mas em 
algumas vidas Meu Coração é mais sentido e amado, sobretudo 
naquelas que oram com fé à Minha Divina Misericórdia.

Mas em outros corações que Eu visito encontro vazio, dor e 
desassossego pela falta de oração e de atenção especial ao Meu 
Sacratíssimo Coração.
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A todos Eu quero conduzir ao Meu Reino, onde existem a paz 
e a felicidade de estar em Deus eternamente.

Nestes tempos as almas definirão por si mesmas se vão que-
rer estar perto ou longe de Mim. Deus lhes deu a liberdade 
de decidir para que nenhuma delas se sinta prisioneira de sua 
própria vida.

Agora chegou o momento de todas as almas que Eu convoco 
conhecerem o poder de transfiguração de Minha Divina Mise-
ricórdia. Chegou o momento de se unirem ao Meu Manancial  
e de não perderem o caminho para transformar o coração e a 
vida interior.

Meu Caminho indica uma única senda, a que os levará a um 
fim espiritual: ao Reino de Deus.

Orem pelas almas que nestes tempos estão prisioneiras de si 
mesmas por causa das realidades do mundo e para que depois 
de tudo prevaleçam Minha Luz e Meu Amor nos corações.

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por sentirem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Meu Coração Pacificador também se faz presente e vive entre 
as famílias que, unidas a Mim, rezam o Terço à Minha Divina 
e Insondável Misericórdia.

Por isso, nestes tempos, permito-Me dizer-lhes que Meu Amor 
Restaurador e Compassivo quer chegar ao coração de cada fa-
mília, porque desde a origem de Minha Vinda ao mundo como 
Jesus, o Filho de Maria, Minha Missão foi e será conservar 
a unidade perfeita e amorosa entre os seres queridos de cada 
família no mundo.
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Nestes tempos a oração misericordiosa em família permitirá 
restabelecer a paz e o amor verdadeiro e sincero que se perde em 
numerosas famílias do mundo inteiro. Antes de Meu esperado 
Regresso, Eu peço às boas famílias a oração diária.

Este pedido tem como motivo espiritual a consagração de to-
dos os seres queridos ao símbolo predileto da Sagrada Família 
de Nazaré, aquela essência de vida amorosa, austera e simples, 
que ficou gravada nos três Sacratíssimos Corações de Jesus, de 
Maria e de José.

Com esta finalidade, se a oração misericordiosa se fizesse pre-
sente todos os dias às três da tarde, como um modelo de união 
e de fraternidade entre os corações das famílias, o Sagrado Co-
ração de Jesus se serviria da oração poderosa que cada família 
gerasse por amor ao Bem Maior.

A oração à Divina Misericórdia, como epicentro familiar, evi-
tará futuras divisões, conflitos, desarmonias e barreiras que 
o inimigo cria e impõe entre os seres queridos. Como disse 
Minha Mãe Celestial, o Sagrado Coração de Jesus triunfa-
rá em cada lar que se abrir para recebê-lo como um emblema 
protetor.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por escutarem com amor Minhas humildes Palavras.

Cristo Jesus

Frei Elías del Sagrado Corazón: Ao final desta mensagem 
diária, Cristo nos entregou, com o Absoluto Amor de Seu 
Coração, a seguinte oração para ser recitada todas as sextas-
-feiras, dia da consagração das famílias ao Coração de Jesus.
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Oração de Consagração Familiar  
ao Sagrado e Poderoso Coração de Jesus

Eterno e Sublime Céu 
que nos impregna por inteiro, 

precioso Coração do Rei Universal, 
sagrada Água de Vida 

que brota constantemente, 
Divino Sangue que a tudo lava, cura e redime, 

amadíssimo Coração de Jesus, 
protege, consagra, ampara, 

preserva, cuida, cura e redime 
cada uma de nossas famílias, 

para que eternamente, 
ante Tua Presença Misericordiosa, 

mereçamos viver agora e sempre 
em Teu Glorioso Reino, 

pela intercessão do Imaculado 
e Poderoso Coração de Maria.

Amém.

Às três da tarde, ao Meu Coração agrada entrar em todos os 
lares onde Meu Espírito é bem recebido e esperado.

Este ato da parte dos fiéis devotos ao Meu Sagrado Coração 
representa o verdadeiro mistério da fé que brota de cada alma, 
e este ato de amor também representa para Mim um emblema 
de unidade entre o Céu e  a Terra.

Meu Coração prepara nestes tempos, todos os dias às três da 
tarde, os soldados de Minha Infinita Misericórdia, aqueles que 
deverão dar testemunho ao mundo de Minha aproximação 
inusitada à Terra, à Minha casa original.
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Por suas preciosas orações, será preparada a Terra em que se 
colocará a semente da Nova Humanidade, que brotará como 
uma bela flor, da qual emanarão os aromas da redenção.

Hoje lhes peço que perseverem em Meu Propósito para que 
Deus lhes envie Suas Eternas Graças, que os ajudarão a cami-
nhar entre os abismos e as grandes batalhas. Mas para que isso 
seja possível, deverão surgir os testemunhos sinceros de sua fé 
e amor ao Meu Coração Confiável.

Nesta era de tribulação e de ausência de luz, Deus chama todos 
os Seus filhos para que subam a tempo na barca da salvação, 
aquela barca da Divina Misericórdia que passa diante de seus 
lares e toca a essência de seus corações.

Por isso Eu enviarei, como no passado, os novos apóstolos, 
desta vez revestidos de paz e de misericórdia, para que, em hu-
mildade e em oração, deem exemplo de redenção e de renasci-
mento à vida do espírito, à Vida Universal de Deus.

Tudo acontecerá na medida da entrega dos que favorecerem, 
em amor, o Meu Sagrado Projeto Redentor.

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus

Meu Coração Misericordioso, às três da tarde, gera uma ex-
plosão de Luz e de Graças sobre os corações que aguardam 
com fé e confiança Minha Divina Misericórdia. Mas Meus 
Poderes também são vertidos sobre os corações que estão 
cegos de espírito e não podem ver a grandeza de Minha  
Humilde Presença.
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Eu necessito de todos os rebanhos; por isso nesta era Meu  
Coração se servirá dos valentes para poder chegar às essências 
mais distantes do caminho da redenção espiritual.

Agora chegou o momento de reverter os males que o mundo 
gera e aos quais a humanidade, em sua maioria adormecida, se 
abraça como ovelhas sem pastor. Por isso Minha Misericórdia 
vem restaurar os espaços profundos da consciência.

Meu Coração se aproxima com a intenção de aliviar o grande 
desespero de muitas almas, às quais falta a paz, porque lhes 
falta a oração do coração.

Meu Desejo Divino é que todos possam vislumbrar que o 
Grande Senhor, aquele que lhes pertence desde o princípio, 
está retornando; mas desta vez para dar testemunho da verda-
deira Presença de Deus e da Vida Maior.

Para isso, os bons rebanhos deverão se unir como um só para 
Me ajudar, retirando do pensamento as críticas, as indiferen-
ças, as opiniões e os julgamentos, porque àquela alma que 
não se disponha a estar vazia de si custará o dobro de esforço  
encontrar a paz.

É hora de morrer para si mesmo e é hora de ver a realidade 
que aflige o grande número de corações que estão sós, em um 
deserto extenso de solidão e sede.

A Fonte de Vida que representa o Sagrado Coração de Jesus 
vem para saciar a sede espiritual  e Ele quer que a humanidade 
repare o Bendito Coração das ofensas gravíssimas que lasti-
mam o Coração do Todo-Poderoso.

Se houvesse uma resposta verdadeira e permanente por parte 
dos orantes, a humanidade receberia a Graça do perdão e, se a 
devoção ao Misericordioso Coração de Jesus se estabelecesse, 
ela teria um tempo a mais de paz.
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Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por escutarem Minhas Palavras com atenção.

Cristo Jesus

Não há nada mais forte, nestes tempos de tribulação, que o 
Poder insondável e magnífico de Minha Divina Misericórdia.

Vão em Meu Nome e digam que Eu estou vertendo Minhas 
Bênçãos e Graças para todos os filhos da Terra.

Não haverá treva, por maior que seja, que a força poderosa de 
Minha Luz não dissipe e, assim, dissolva os males que mantêm 
presos os corações.

Por isso venho primeiro anunciar-Me, em Espírito divino e 
amoroso, para que suas almas participem de Minha Presença 
e de Meu Regresso. Porém antes se deverá transformar aquilo 
que está dentro de cada ser, o que separa Minha Vida Maior 
de suas vidas.

Só busquem ser misericordiosos e orantes de alma, isso bastará 
para derrubar as barreiras que impõem suas pequenas consciên-
cias diante de Mim.

Busquem viver uma vida de caridade e deem o exemplo da 
verdadeira união de vocês Comigo todos os dias. Agora seu 
Amadíssimo Pai lhes envia o Rei do Universo para tecer uma 
rede de novos pescadores de almas, almas que se aproximarão 
de Meu Coração depois de terem renunciado uma vez à Minha 
Misericórdia. Isto será possível pela fé que irradiam os novos 
apóstolos sobre aqueles corações que estão frágeis e inseguros 
de se confirmarem em Meu Caminho Crístico.
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Necessito o tempo todo de sua união sincera Comigo; isto per-
mitirá que seus passos sejam guiados por Meu Coração e não 
por suas vontades.

Amem todo o tempo o que vivem e saibam que cada pequeno 
esforço pelo outro será um grande esforço pelo mundo inteiro.

Estou aqui neste dia de reparação para lhes dar a conhecer  
Minha gratidão a todos os Meus que, na confiança do espí-
rito, se animaram a cruzar o umbral misericordioso ao Meu 
Coração.

Eu os acompanho e os vigio sempre em Meu eterno Amor 
Protetor.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por receberem Minhas Palavras no centro de seus seres.

Cristo Jesus, o Guardião Espiritual das Almas Caminhantes

A Confissão nutre a consciência e a purifica porque, diante de 
Mim, evidencia os erros e as provas que o Senhor envia para 
transcenderem-se e superarem-se. Na Confissão diária da alma 
ao Meu Sagrado Coração harmonizam-se todos os espaços da 
consciência, e Meu Raio de Pacificação pode ordenar cada vida.

Na Confissão existe o Mistério do Amor Divino, que vai sendo 
revelado à alma que se dispõe a banir os obstáculos que criam 
os diferentes aspectos da vida.

Pela Confissão, como ato de reparação e de misericórdia, as 
consequências previstas para a consciência podem mudar pela 
intercessão da Lei da Graça e da Lei do Perdão.

Aquela alma que se dispõe a se confessar Comigo estará ingressan-
do no universo da Minha Compaixão, e deste perpétuo espaço se 

31
agosto

por_mm_1ed_book_v3.indb   363 10/02/2017   07:09:16



364

Mensagens de Misericórdia

364

apagarão do coração as sequelas que continuam ferindo a essência 
de cada ser.

Na Confissão se constrói o templo da comunhão Comigo e, 
assim, as almas escapam dos enganos e das tentações que o 
inimigo impõe a cada nova prova.

Durante a Sagrada Confissão os corações poderão construir 
um novo e pacífico espírito, Espírito de Deus, que lhes permi-
tirá encontrar luz e sabedoria sobre todos os assuntos da vida.

A Confissão não é um reconhecimento das culpas ou dos erros: 
a Confissão é a ponte para a Infinita Misericórdia do Senhor.

Pela Confissão se desatam os nós que impedem a união perfeita 
das almas Comigo.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por escutarem Minhas Palavras com amor.

Cristo Jesus, o Fiel Confessor
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“Quem comunga Comigo
limpa todos os dias as manchas de seu 

coração e afirma, em cada novo encontro, 
que Meu Sagrado Espírito é parte dele.”

2013 
Setembro
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Em Meu Sagrado Coração encontra-se a Paz.

Em Meu Sagrado Coração encontra-se o Bem Maior.

Em Meu Sagrado Coração encontra-se a Santíssima Piedade.

Recordem-se de que, para aquela alma que Me buscar, Eu não 
serei um juiz, serei o Libertador dos corações que buscam o 
consolo para serem confortados por Mim.

Já estamos em setembro, o mês quando na América floresce 
um novo ciclo, uma nova transformação da vida das almas que 
trabalham para seguir Meu Caminho Crístico.

Setembro será um mês de bênçãos e de prodígios para a hu-
manidade; este mês marcará um antes e um depois para 
a consciência que se sirva amplamente do Manancial de  
Minha Misericórdia.

Por isso não preocupem seus seres pelo que parece não ter sido 
transformado nem entregue por inteiro ao Meu Coração. Ago-
ra só lhes resta seguir Meus Passos, inclusive entre as ruínas 
da humanidade e entre as pequenas misérias de vocês, já que 
existem misérias maiores que provêm deste mundo e que ne-
cessitam ser extirpadas com urgência.

Com esta finalidade, Eu estou reunindo os frutos que Minhas 
sementes deram depois de tanto tempo. Agora é o momento 
de observarem com piedade tudo o que Eu lhes entreguei em 
confiança. Por isso necessito de que não olhem mais para trás, 
mas que vejam no horizonte a chama de Minha Misericór-
dia, que está começando a iluminá-los e a redimi-los pelo bem  
do Universo.

Se alguns já se encontraram com a realidade do verdadeiro 
ser, peço-lhes que não temam, que confiem em Mim, porque 
isso significa que a vida humana está a ponto de dar um passo 
interior de confirmação do Plano de Deus.

1o
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E para aqueles que ainda não encontraram a realidade do ver-
dadeiro ser, orem pelos que a encontraram e agradeçam a opor-
tunidade de reconhecer que, depois desta vida sobre a Terra, o 
Paraíso Eterno os espera.

Meu apoio se estende a todas as criaturas que se unirem a Mim 
e Me disserem quanta paz necessitam.

Fiquem em Minha Luz para sempre.

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem Meu Caminho de Consagração e de Fé.

Cristo Jesus, o Mestre da Piedade e da Divina Misericórdia

Por meio da oração misericordiosa das três da tarde, dia a dia 
Eu venho para que seus corações e os corações do mundo intei-
ro sejam lavados de toda mancha com Meu Sangue Precioso.

Venho às três da tarde para purificar com Minha Água suas 
almas dos desejos e do amor próprio.

Também venho às três da tarde para unir, com Minha Alma, 
aquilo que, com sua astúcia, o inimigo afasta dos Meus discí-
pulos: o amor no coração.

Por isso às três da tarde cabe-lhes o esforço para que, por amor 
e redenção, vocês recebam os méritos de Minha Glória e de 
Minha Ressurreição.

Eu os convido a servirem-se espiritualmente dos dons de 
Meu Coração e a encontrarem neles a saída rápida deste  
mundo material.

Unam-se a Mim apesar de qualquer circunstância e sejam bons 
instrumentos em Minhas Mãos, pois agora é o momento de 
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renunciar ao que passou e é hora de se renovarem mediante a 
presença de Meu Espírito.

Aqueles que proclamem a importante Hora de Minha Mise-
ricórdia serão saciados por Meu Amor e beberão Comigo do 
cálice da reparação no próximo tempo.

Animem-se por um momento a ser parte da Vontade Suprema, 
para perceberem o desenho perfeito que o Universo realiza em 
seus corações abertos ao Meu Coração Glorioso.

Que pela oração misericordiosa de todos os seres orantes o 
mundo inteiro possa ser ajudado nestes tempos.

Sob a Luz Vitoriosa de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Meus Sinais no coração.

Cristo Jesus

A todos os maratonistas de Minha Misericórdia, Eu só lhes 
peço que realizem a mesma tarefa que se realizou durante a 
Primeira Maratona da Divina Misericórdia, no Centro Ma-
riano de Aurora.

Desta vez, o Centro Mariano de Figueira terá a oportunidade 
de preparar a morada que receberá a visita do Redentor Celes-
tial e a cálida e amorosa chegada dos peregrinos que levarão 
adiante esta nova Maratona do coração.

Os detalhes preparatórios contribuirão para que os frutos da 
Maratona possam ser colhidos e levados no coração de todos 
os peregrinos.

Este impulso de oração misericordiosa estará unido à pri-
meira transmissão do canal da Misericórdia Maria TV, que 
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abrirá as portas para que as almas ingressem em Meu Reino 
de Misericórdia

Todos os membros do Centro Mariano de Figueira prepararão 
o caminho desta Maratona para que as almas se sirvam, duran-
te estes dias de setembro, do que em verdade elas necessitam 
para fortalecer a fé, reafirmar o compromisso Comigo e ser 
partícipes de Minha Insondável Misericórdia.

O Centro Mariano de Figueira foi escolhido para iniciar 
este novo ciclo, no qual a Mensagem Divina, que provém do 
Céu, possa ser espalhada pelos quatro pontos cardeais. Para 
que isso seja possível, a Maratona da Misericórdia do mês de 
setembro deverá ser um encontro interno para alívio dos so-
frimentos das almas. Assim Minha Presença estará, como em 
Aurora, em todos os detalhes que sejam realizados com amor e  
por amor.

Esta nova Maratona da Divina Misericórdia promete uma 
ajuda especial e espiritual para o Brasil e sua situação interna 
como nação. Também prevê que, mediante a oração miseri-
cordiosa, situações que seriam insuperáveis para as consciên-
cias possam ser reordenadas e recebam a paz necessária para 
estes tempos.

Desse modo, Uruguai e Brasil estarão abençoados por Minha 
Misericórdia; mas como se deverá terminar de criar a sagrada 
triangulação do Espírito Santo, essa tarefa será completada pela 
nação argentina.

Por essa razão cito a cidade de Buenos Aires para que, nos 
dias 5 e 6 de outubro de 2013, receba a Divina Misericórdia 
Universal, e que esta chegue ao coração de Meus filhos ar-
gentinos, porque as três nações deverão consagrar-se ao Meu 
Sagrado Coração.
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Tudo será especialmente acompanhado por Meu Espírito.

Boa e fraterna preparação para todos os peregrinos maratonis-
tas de Minha Misericórdia!

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por responderem ao Meu Chamado de Misericór-
dia Universal.

Cristo Jesus, o Rei dos reis

Bem-aventurados sejam os que pacificam as almas em Meu 
Nome por meio da Divina Misericórdia, porque nessa hora 
acontece o grande milagre de amor. Por isso vão Comigo ao 
encontro do peregrino e do solitário, porque nesse momento 
Minha Luz chegará em auxílio de quem mais necessita de Meu 
Espírito de Luz.

Peço-lhes, Meus apóstolos, que nesse percurso sejam o tes-
temunho vivo da conversão e da redenção. Se assim fosse, o 
caminho a percorrer estaria aberto e os que necessitassem de 
Mim receberiam o amor de suas palavras.

Nestes tempos se reagruparão os rebanhos, para que sejam con-
duzidos ao estábulo do único e verdadeiro Pastor, mas agora 
deve-se ir em busca das ovelhas que ficaram esquecidas ou que 
estão feridas pelas velhas incompreensões da vida. É hora de 
unir e não de separar.

É hora dos que dizem estar Comigo recuperarem a ovelha 
mais ferida ou mais afastada de Meu Caminho, porque Mi-
nha Misericórdia Divina é para todos, sem preferências nem 
predileções.
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Meu Amor Puro vence o erro. Meu Amor Puro abre novas 
portas e novas oportunidades para quem, confiante, entregar-se 
a Mim todos os dias.

Chegou a hora de reunir os que estão perdidos como almas 
e os que deverão, antes do novo ciclo, estar em Meu Sagrado 
Coração Redentor.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por estarem em Meu Eterno Coração.

Cristo Jesus

As verdadeiras almas que curam o fazem por meio do amor. 
Por isso Meus Raios Curadores descem sobre elas para realizar 
a obra de liberação do passado.

Os instrumentos de cura são guiados pelo Fogo do Espírito 
Santo, Fogo Divino que os inspira, sem demora, para curar o 
coração e a alma dos que estão feridos espiritualmente.

Nestes tempos o verdadeiro Curador é guiado pela fluidez e 
pelos princípios da Cura Crística,  dons que o Espírito Santo 
proporcionou para que o Filho de Deus realizasse Sua Obra 
Curadora e Redentora.

Tudo está unido a um mesmo princípio, que é o Amor de Deus. 
Assim a cura da alma e do corpo acontece de forma espontâ-
nea, apenas porque a consciência recebeu o Amor de Deus.

O caminho para curar o espírito dos enfermos é infinito, e 
isso é possível a partir da união misericordiosa do curador com  
seu Mestre.

As principais doenças no mundo só poderão ser curadas pelo 
amor e não existirá maior ciência espiritual que o Amor de 
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Deus, que restabelecerá os códigos de vida que tenham se 
perdido.

Hoje Eu quis visitar, intencionalmente, um dos poucos pon-
tos de cura no mundo que irradia amor e o semeia na alma 
enferma. Refiro-Me ao Setor de Cura, no Centro Mariano de 
Figueira, que despertou ao conhecimento da Cura Universal. 
Essa Cura emana direto da Fonte Primordial do Amor e da 
Unidade. Esses princípios estão presentes porque a missão dos 
instrumentos de cura tem sido continuar com os exemplos do 
Cristo Homem de Deus e Curador.

Sob este dom do Amor de Cristo, os corações que estiveram 
abertos de verdade receberam Meus Raios de Cura e de Paz 
por intermédio dos apóstolos da Cura Crística.

Para corresponder à essência da cura crística só se deverá orar 
com o coração para que a Obra do Espírito Santo se realize nas 
almas que sofrem.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por ajudarem a curar e a aliviar o coração de todos os 
seres.

Cristo Jesus, o Mestre Curador do Coração

Apesar das fraquezas e dos pecados das almas do mundo in-
teiro, Minhas Graças Infinitas e Misericordiosas se derramam 
sobre os que se animam a Me mostrar a verdadeira face de 
sua debilidade.

Meu Amor, que é grande, infinito e reparador para os corações 
da Terra, desperta fortaleza, coragem e vontade para transfor-
mar os pecados que se repetem constantemente.
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Neste tempo de Graça que a humanidade vive, apesar das guer-
ras e das revoluções sociais, Meu Espírito Único, o Espírito 
do Filho de Deus, vem ao mundo para anunciar Seu esperado 
Regresso de paz e de redenção a todos os lobos ferozes que 
ainda não conhecem o poder do Meu Amor.

Quando Eu descender por entre as nuvens, verão a Glória de 
Deus vir manifestada em esplendor. Como preparação, não se 
aferrem aos seus pequenos pecados: ofereçam pequenos sacri-
fícios a Deus pelos grandes pecados que condenam o mundo, 
porque os Sagrados Corações estão atentos à oferta de seus 
corações.

Antes de Meu Regresso, convido-os a imitar a fé inquebrantá-
vel do centurião da Galileia. Acreditem no poder da fé diante 
de suas faltas, porque pela oração todas as situações internas 
se resolverão.

Clamem dia a dia por Meu Coração Misericordioso. Assim 
suas almas se repararão e suas faltas se dissolverão. Caminhem 
até Mim como o centurião, para que Eu possa dizer que sua fé 
venceu todo mal.

Sob o Bem do Pai, sejam misericordiosos.

Grato por persistirem em viver Meu Caminho de Redenção.

Cristo Jesus, o Mestre do Perdão

Neste dia de misericórdia Meu Coração irradia Graças sobre as 
almas que mais necessitam delas, principalmente aquelas que 
se distanciaram de Mim.

Eu reúno as essências para o grande momento, para que todas 
voltem a se unir como uma só e representem o novo rebanho 
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redimido, rebanho com o qual Eu contarei na hora importante 
de Meu Regresso ao mundo.

Mas agora é necessário cultivar a semente da pacificação in-
terna, porque esta sublime luz da paz deverá servir como um 
foco incandescente que alivie a perturbação de muitos seres 
internos no mundo.

Pela oração misericordiosa o mundo alcançará a paz, e a vitória 
do Reino do Pai será possível pelo esforço dos pequenos seres 
que servem ao Plano de Deus. Nestes tempos Eu os chamo à 
unidade interior e ao cumprimento do Propósito Divino em 
cada ser e pelo Bem Maior do mundo.

Neste caminho de oração que percorrem os peregrinos, Eu os 
chamo a prosseguir pela senda segura da fé e do amor, por-
que dessa forma muitos mais imitarão seu exemplo crístico  
de evolução.

Acima de todas as coisas, lembrem-se de que agora e sempre 
estarão em Meu Coração de Amor.

Sob a Glória do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem Minha Mensagem através do amor do  
coração.

Cristo Jesus Misericordioso

A Infinita Compaixão é o remédio perfeito para curar todos os 
males. Por isso, na Hora da Divina Misericórdia, Meu Coração 
Sagrado se compadece dos pecados do mundo e aquela alma 
que em sinceridade se une a Mim recebe os raios de Minha 
Compaixão Infinita.

8
setembro

por_mm_1ed_book_v3.indb   377 10/02/2017   07:09:17



378

Mensagens de Misericórdia

378

As graves ofensas que as almas geram nestes tempos poderão 
ser perdoadas por meio da Infinita Compaixão, quando cla-
mem por ela.

Hoje lhes peço meditar sobre o grau de seu pedido de compai-
xão ao Meu Misericordioso Coração. Do Céu, Eu espero que 
as vozes Me chamem para aliviar a dor na Fonte Infinita de 
Minha Compaixão.

A alma que confia em Mim não perecerá. A alma que mergu-
lha no Oceano de Minha Compaixão se liberará, desde agora, 
das amarras do passado. Mas só existe um primeiro passo, que 
é chamar por Minha Compaixão.

Sob a Glória do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por escutarem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus, o Redentor

Quando uma alma sente verdadeira sede de Mim, reconhece 
que chegou a hora de mudar e nunca temerá transformar aqui-
lo que não lhe serve mais.

Essa alma se atreve a buscar a liberação de si escutando com 
atenção a voz de seus semelhantes, porque entre tantas palavras 
e dizeres poderá estar presente a voz instrutora do coração.

Se a alma se decide plenamente a percorrer o caminho da san-
tidade, o Céu lhe proverá de todas as provas possíveis para que  
se confirme.

Se a alma busca a consagração ao serviço, chegará à sua vida 
tanta caridade para realizar e tanto amor para doar que não 
terá tempo para si.
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Se a alma não busca nenhum caminho e decide caminhar no 
mundo por si só e sem instrução, logo perderá o sentido de sua 
vida e afastará o espírito sagrado da morada do coração.

Às almas que nascem da Fonte e vêm a este mundo para viver 
o perdão e a redenção, não lhes pode faltar a instrução, porque 
se perderiam entre as coisas materiais sem ter orientação nem 
discernimento. Mas a alma que se sustenta pela oração mise-
ricordiosa sempre receberá a Graça de entender, de aceitar e de 
compreender todas as coisas.

Deus prevê o caminho para cada um de Seus filhos; por isso 
Ele sempre mostrará aos Seus o que deverão aprender e no que 
prontamente deverão crescer.

Nesta escola da Terra existem mestres e discípulos, e todos têm 
lições pendentes a aprender, pois o despertar ao Amor Absoluto 
e Único possui um só caminho. Por isso hoje lhes digo que, 
mais do que nunca, estejam atentos aos sinais de autocorreção 
em suas vidas. Para todas as almas será uma oportunidade de 
amadurecer em consciência e de transcender as barreiras que 
o egoísmo deste mundo impõe.

Através do Terço da Divina Misericórdia tudo se resolverá 
quando a alma simplesmente der um sim verdadeiro e humilde.

Os tempos neste ciclo falarão ao mundo por meio de sinais 
internos e externos, estejam atentos.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem Minha Mensagem com o coração.

Cristo Jesus
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E quando finalmente se cumprir o tempo dos 144 mil apósto-
los de Minha Divina Misericórdia, Eu reunirei o mundo intei-
ro para uma nova Ceia de Redenção na qual se proclamará, de 
viva voz, a Vitória de Deus por intermédio do Filho Primogê-
nito. E não mais existirá dor que não seja aliviada, enfermidade 
que não seja curada, nem conflito que não seja resolvido, mas 
sim haverá ressurreição para os que esperam estar em Minha 
Eterna Glória.

Mas antes, com a minoria, Meu Coração fará grandes mas si-
lenciosas obras de conversão e de aproximação ao Meu Reino 
Celestial nos que estiveram longe de Mim.

E os valentes, aqueles que lutarão contra a impunidade e esta-
belecerão a Divina Justiça, batalharão com a espada da fé e com 
o escudo do amor. E os que alguma vez estiveram mortos em 
vida ressuscitarão da noite para o dia. Nenhuma consciência 
em todo este grande e infinito universo ficará sem saber, de 
alguma forma, que o Filho de Deus retornou para buscar em 
luz e em amor aos Seus.

As palavras misteriosas de ontem serão reveladas, e todos com-
preenderão a nova filosofia de Meu Eterno Coração. Àquele 
que houver persistido além de si mesmo ao longo dos tempos 
e dos anos, Eu lhe prometo, diante de Meu Supremo Pai, que 
verá Meu Misericordioso Rosto transfigurado e reconhecerá a 
Lei de Meu Amor.

Ai daqueles que negarem a mensagem que Eu tenho enviado 
através dos desconhecidos, dos que não colocam ouro nem po-
der sobre as coisas; porque na hora do Juízo Universal, Meu 
Coração, o Templo de Minha Sabedoria, mostrará a Verdade 
Suprema aos que não creram em Minha Mensagem prepara-
tória de final dos tempos.

Um bom discípulo Meu guarda as palavras no coração e as cul-
tiva como sabedoria, para crescer no amor e na verdade interior.
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Quando voltar, não apenas Me sentirão no coração, porque 
Meu Regresso será um grande fogo que iluminará de orien-
te a ocidente para que o mundo veja, finalmente, a Glória de  
Deus.

Sob o Bem Maior do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por escutarem e guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Se Me chamas, Eu te escutarei e, em um instante, seremos 
Unos de coração, mente e espírito.

Entre o Meu Coração e o teu nunca deverão existir divisões 
nem barreiras, porque Meu Propósito sempre será levar-te ao 
encontro do Único.

Sabes que o tempo passa e que as mudanças se aproximam. 
Vive através do pulsar de Meu Coração e que teu palpitar seja 
o motivo da busca sublime.

Encontra o Sagrado em cada espaço e reverencia o que o Uni-
verso provê a cada instante da vida. No caminho, busca o novo 
e une-te ao Meu Coração Eterno para que a Luz do Céu indi-
que a travessia até Meu Pacífico Coração.

Apenas reflete sobre o que acontece e cultiva um espírito de 
liberdade, para que tua essência voe próximo à Casa do Pai.

Sê manso e responde rapidamente segundo a necessidade.

Ser um verdadeiro Cristo é servir.

Ser um verdadeiro Cristo é estar atento aos detalhes e às emer-
gências.

Ser um filho de Deus é viver a Lei Suprema e imitá-la.
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Em todo o caminho existe o Amor Puro, que sempre vencerá 
toda dor e todo desafio, porque o Amor Crístico renova.

Sob a Glória do Pai, sê bem-aventurado.

Grato por viveres Minha Mensagem com o coração.

Cristo Jesus

A Grande Transformação Crística

Aquele que se dispuser e decidir seguir Meu Caminho de Con-
sagração a Deus lembre-se de que as provas que enfrentará serão 
como pedras em seu caminho e servirão de confirmação per-
manente para que algum dia cruze o umbral até a Eternidade.

Por isso nunca temam se encontrar com tudo o que foram al-
guma vez no passado, porque isso faz parte da arte da constante 
purificação para alcançar a Paz Puríssima.

O discípulo é como um grande livro que guarda um passado 
completamente desconhecido para sua pequena consciência 
dentro deste universo.

Para acessar a realidade de sua vida e de toda sua existência, o 
aprendiz deverá, com estrita obediência, fazer tudo aquilo que 
em certos casos poderá lhe parecer absurdo.

Este é o grande passo para a Transformação Crística: reconhe-
cer que, em consciência, o discípulo sabe muito pouco da vida, 
da verdadeira Vontade do Senhor, e que só lhe resta seguir com 
o coração os sinais que lhe são indicados.

Neste tempo de apostolado, os aprendizes deverão cruzar com 
seus próprios pés o grande e extenso lago das impurezas desta 
humanidade, que não permitem que o sentido existencial da 
essência brilhe em cada alma.
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Pela Lei da Graça, a Divina Misericórdia, a Fonte Puríssima de 
redenção e de compaixão que lava, nutre, limpa e purifica esses 
grandes lagos de lamentações é o remédio que dissolverá essas 
cargas e renovará as vidas preciosas de todos os seres.

Como discípulos, animem-se a experimentar Meu Caminho 
porque nunca lhes falharei, inclusive nas horas de grandes pro-
vas de confirmação e de fé.

Sob o Bem do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por purificarem dia a dia suas vidas por intermédio de 
Meu Coração Misericordioso.

Cristo Jesus, a Água da Nova Vida

Com as simples e verdadeiras ovelhas, Minha Consciência Sa-
cerdotal ajuda a grande Consciência Planetária. 

Com os orantes e os adoradores de Meu Santíssimo Corpo 
Glorificado, Eu construo o caminho para a Nova Humani-
dade.

Com os silenciosos, os reverentes e os devotos, Eu construo a 
fonte que dará de beber a todos os que têm sede.

Com os Meus, Eu executo todas as obras e a eles dou Meu 
Sacrifício para que possam se formar como Novos Cristos.

Porque com os humildes e os pacificadores, Eu consigo chegar 
profundamente aos abismos deste mundo e recolher as essên-
cias que caíram em pecado mortal. Por isso a cada novo dia 
Meu Coração pedirá um pouco mais aos Meus servos, porque 
será necessário reverter a situação planetária e como Eu sempre 
disse: “Com os Meus, Eu realizarei Minhas grandes Obras”.

Por isso digam-Me sim, porque sempre os acompanharei.
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Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por estarem em Meu Sagrado Coração de Paz.

Cristo Jesus

O templo da pureza que se guarda dentro de cada ser às vezes 
é destruído pela guerra da personalidade e do ego.

Em Minha Infinita Misericórdia, Eu venho para reconstruir 
em vocês aquilo que é demolido pelas forças terrestres humanas.

Eu venho convidá-los a ingressar em Minha Misericórdia para 
que nunca percam a essência original, tal como Deus os criou 
no princípio.

Agora Eu os chamo a recordar o Princípio da Pureza. É uma 
tarefa árdua buscá-la e mantê-la no centro do coração, porque 
logo surgem interferências que impedirão que essa sagrada pu-
reza continue se manifestando em cada um de vocês.

Tratem de permanecer em Minha Fonte de Misericórdia, por-
que dali Eu os purificarei e vocês nascerão de novo como es-
sências e como almas renovadas. Tentem manter o espírito de 
pureza no dia a dia, em cada ação, assim como em cada palavra. 
Desta forma, seus exemplos ajudarão intensamente a recupe-
rar aquilo que a humanidade perdeu: serem almas puras de  
coração.

Eu os encaminho, Eu os conduzo a um caminho reto e puro, 
que os levará a encontrar sabedoria e amor para transformar 
aquelas atitudes impuras que mancham seus espíritos. Ser puro 
é ser verdadeiro de coração, sem guardar nada para si. Ser puro é  
Me reconhecer no outro e é ter compaixão e misericórdia pelas 
impurezas do semelhante.
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Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem na pureza de Meu Coração.

Cristo Jesus

Meu Coração é o centro da Eucaristia e pela Eucaristia seus 
seres serão redimidos do pecado e do erro.

Quem comunga Comigo limpa todos os dias as manchas de 
seu coração e afirma, em cada novo encontro, que Meu Sagrado 
Espírito é parte dele.

Pela Comunhão Eucarística, os males da alma são liberados e 
os passos são seguros para quem se dispuser a caminhar pela 
senda da transformação.

É por Meu Coração Eucarístico que os seres ingressam no ato 
sublime da verdadeira reverência e é, nesse momento, que a 
consciência encontra o consolo e a fortaleza que tanto busca. 
Meu Corpo Eucarístico é o elemento solar capaz de liberar e de 
transmutar as sequelas profundas que o mal pode ter deixado 
na consciência pelos assédios recebidos.

Desde o primeiro momento em que Minha Vida instituiu a 
Comunhão Eucarística como ministério, Eu estava deixando 
para o mundo o poder de Minha Essência Solar e Divina, por-
que era e é somente através da Eucaristia que a humanidade 
poderá liberar-se dos erros que ela mesma comete.

Por isso, em cada novo ato de comunhão de uma alma Comigo 
se estabelece uma relação espiritual e divina capaz de unir o 
Céu e a Terra, universalmente, por alguns momentos.

Quem comunga de Mim não só abre sua consciência a novas 
Revelações Celestiais, mas também, em um ato de pacificação, 
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se removem do mundo as graves e pesadas ofensas que ferem 
a Deus Pai.

É necessário que a humanidade, antes de Meu Regresso, en-
tenda, compreenda e conheça o que acontece quando um ser 
da Terra comunga de Meu Espírito Santo Eucarístico: as Leis 
mudam e se reverte o mal existente no coração de todas as 
almas do mundo.

A própria consciência que comunga Comigo é perdoada e, cada 
vez que participa desta Sagrada Cerimônia, sua vida fica em 
branco como as folhas de um livro sagrado onde nada ainda 
foi escrito.

As almas mais pecadoras recebem a oportunidade de Me 
encontrarem em algum momento da vida e, especialmente, 
a Comunhão Eucarística de todos os seres Comigo repara e 
restabelece os planos de vida e de evolução, tanto para as cons-
ciências como para seus espíritos.

É hora de abrir o cofre que existe no coração de cada ser, para 
que a Luz Infinita verta e expanda os Códigos Crísticos em 
cada consciência.

A Eucaristia, nestes tempos, prevê um rápido processo de re-
denção, expulsando as indiferenças e as arrogâncias que as al-
mas geram dia a dia.

Meu Corpo Eucarístico, adorado e venerado pelas almas, es-
tabelecerá os mil anos de paz para a Terra futura. É hora de 
construir essa paz em um tempo em que não existe a paz, para 
que assim todos a alcancem.

Sob a Paz do Senhor, sejam bem-aventurados.

Grato por comungarem de coração com Meu Espírito.

Cristo Jesus, Espírito Eucarístico
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Pela Fonte de Graça que brota de Meu Sagrado Coração na 
Hora da Divina Misericórdia, Meu Manancial Salvador e Re-
dentor é vertido em especial sobre quem, em verdade, no cená-
culo da oração, Me dedica seu tempo sem demora e sem pressa.

Nessa sagrada hora universal, o Universo se alinha e as estrelas 
enviam seus raios de luz para adequar novamente situações 
irreversíveis e levá-las a situações de paz.

Todo discípulo deverá ter consciência dessa sagrada hora em 
seu tempo e em seu espaço, para que ele também receba a parte 
de misericórdia que lhe corresponde.

É importante para a formação misericordiosa de um consa-
grado, assim como de um devoto de Meu Coração Insondável, 
despertar em consciência a esse sublime momento. O pedido 
orante que Eu ditei à Irmã Faustina Kowalska ainda está vigen-
te e estará até Meu Regresso quando, por Ordem Universal de 
Deus, Meu Coração trará a Justiça Divina.

Peço-lhes que recordem esse momento e essa Hora de Mise-
ricórdia, que seus espíritos só busquem saciar a sede na Fonte 
que os reparará e os liberará. Assim perceberão que as fontes 
artificiais que o mundo criou levam, cedo ou tarde, à perda da 
paz e do amor.

Eu Sou o Médico das Almas, sempre os esperarei em Minha 
sala celestial de oração para curar e consolar em Minha Luz 
seus corações.

É momento e tempo da humanidade reverenciar, amar e res-
peitar as relíquias salvadoras que os Sagrados Corações entre-
garam por amor ao mundo inteiro.

Se isso fosse assim, vocês, como rebanhos, evitariam que os 
exercícios espirituais de oração se tornassem pesadas rotinas de 
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cumprimento e de obediência, algo vazio no coração de quem, 
em verdade, não os faz por amor.

Estejam atentos às mudanças bruscas.

Eu os acompanho sempre.

Sob o Bem do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem Minha Mensagem através da essência  
do coração.

Cristo Jesus

Louvado seja seu Santo Deus nas Alturas, porque santos serão 
aqueles que, em humildade, colaborarem com o cumprimento 
da promessa de Meu Regresso, aquela que está escrita no Livro 
Sagrado, a Bíblia.

Que se alegrem os que em sinceridade se consagram ao Meu 
Coração, porque eles sempre terão um espaço seguro no Reino 
de Meu Pai.

Que se alegrem os que colaboram Comigo, para que Minha 
Tarefa encarne nos que Eu escolhi desde o princípio. Sem a aju-
da de Meus colaboradores da Divina Misericórdia, as Ordens 
unidas ao Meu Espírito não poderiam existir.

Eu lhes dou de beber de Minha Fonte e de Minha Fonte ema-
na o Grande Espírito para todo o Universo. Quem se dirige 
a Mim nada perderá, porque encontrará o caminho infinito 
que tanto busca.

Aqueles que sustentam todas as Ordens são os que vivem, no 
mundo, o grande sacrifício; neles Meu Coração se respalda, 
porque, em Amor e em Graça, permitem que Meus apóstolos 
caminhem em direção à missão que Meu Pai lhes confiou.
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Louvados sejam todos os que fazem parte de Meu Corpo  
Místico, porque uma célula de Minha Luz se implantou nos 
que Me disseram sim.

Nunca se esqueçam da vida do espírito. Seu espírito será como 
os tempos: ele se adequará às mudanças finais e a humanidade 
poderá ser sustentada pela fé inquebrantável de todos os Meus 
seguidores da Misericórdia.

Agora vão de dois em dois e digam que Eu os consagrei de cor-
po, mente e coração e digam que Eu os ressuscitei em espírito 
e que novamente viram Minha Luz Interior.

Sejam pontes firmes para os que deverão cruzá-las.

Hoje lhes entrego três chaves que os protegerão de si mesmos 
e do inimigo. Essas chaves são a humildade, a pureza e o amor. 
Que essas três fontes brotem em seus corações; assim aqueles 
que têm sede poderão beber e sair do deserto em que vivem.

Antes de Meu Regresso, certas Ordens às quais Eu confiei Meu 
Legado servirão de salvação e de resgate para os necessitados 
de Meu Amor Absoluto. Vão e digam que Eu os amo sempre 
e que estou com vocês.

Sob a Glória do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem Minhas Palavras de coração e de espírito.

Cristo Jesus, seu Humilde Rei

2a Maratona da Divina Misericórdia – primeiro dia

Saibam, desde agora, que Minha Consciência Universal e Crís-
tica ora para sempre por vocês, para que os novos rebanhos 
possam despertar de verdade ao Meu Chamado Planetário.

18
setembro

por_mm_1ed_book_v3.indb   389 10/02/2017   07:09:18



390

Mensagens de Misericórdia

390

Assim como no Horto Getsêmani, em vigília, jejum e oração, 
e agora do Céu, Eu compartilho Minhas Graças Primordiais 
com os corações que se dispõem a escutar Minha Amorosa Voz.

Companheiros, hoje vocês passaram ardentemente pela fase 
da primeira etapa da oração misericordiosa; isso, tanto no Bra-
sil como no Oriente, gerou infinitos frutos para os corações  
mais necessitados.

A alma que confia em Mim ingressa no Céu Infinito e Desco-
nhecido, para receber o batismo de Minha Luz e o sacramento 
de Minha Reconciliação.

Neste dia de especial Graça Espiritual para todos, Eu os convi-
do a Me considerar presente em suas vidas, porque devem saber 
que Meu Coração Eterno está aí quando apenas o chamam 
com amor e em devoção.

A todos os que se animaram a responder ao Meu pedido oran-
te, agradeço-lhes, pois um novo Sol no universo se está gestan-
do, para que as almas recebam a irradiação misericordiosa de 
seus raios de paz e de redenção. Este Sol do qual hoje Eu lhes 
falo é a Essência de Meu Coração que está sendo encontrada 
por todos os que, dia a dia, Me chamam durante a oração.

Meu Espírito distribui Graças Reparadoras às essências que 
simplesmente Me dizem: “Vem, Mestre do Amor”.

Neste dia, Minha Luz impregna as formas e os espaços criados, 
e isso é possível como consequência amorosa do oferecimento 
de todos os maratonistas de Minha Divina Misericórdia. E 
assim passará o tempo e, por Meu intermédio, verão crescer 
a fé em suas vidas e coisa alguma jamais poderá separá-los do 
caminho de consagração e de santidade que Eu proponho para 
alguns dos Meus.
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Todos terão sempre um grande espaço em Minha Consciência, 
um lugar de renovação, de cura e de fé para se confortarem nas 
provas que o Senhor lhes enviar para amadurecer seus seres.

Amigos Meus, que amanhã o fogo se amplie em vocês e abrace 
Esferas Celestiais Maiores.

Recordem-se de que só quero almas em profunda contempla-
ção e adoração à Minha Misericórdia.

Eu venho para desmitificar os fanáticos, porque Meus reba-
nhos de paz e de luz estão formados pelo trabalho e pelo sa-
crifício; neles instituirei Minha Nova Morada sobre a Terra, 
buscando a essência das almas puras.

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem Meu Chamado de coração.

Cristo Jesus, seu Pastor Interior

2a Maratona da Divina Misericórdia – segundo dia

Hoje celebro do Céu uma nova ceia pascal, a Páscoa do cora-
ção, porque aquele que em verdade comunga de Meu Corpo 
recebe o ministério da Nova Páscoa do coração, uma Páscoa 
que renova seus espíritos para apartá-los do pecado constante 
e, assim, ressuscitá-los para a Vida Maior das estrelas.

A Páscoa Sagrada do coração é a que todo o Universo com-
partilha Comigo e essas grandes, mas humildes consciências, 
vivem, no Tempo Real, Meu Caminho de Cristificação.

A Páscoa provém da essência do Meu Espírito e, em consequên-
cia, da Suprema Divindade.
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Como Sacerdote Maior, Eu reúno, neste tempo terreno em 
que vocês vivem, as essências que se originaram das diversas 
Fontes de Deus e, por meio da Minha Graça e da Minha Mi-
sericórdia Divina, conduzo as ovelhas ao estábulo interno do 
Meu Coração.

Reunido com os Meus nesta ceia, apresento-lhes, em amor a 
eles, aos novos apóstolos da Luz, aqueles que uma vez estive-
ram Comigo na Terra Santa. Estes irmãos, os novos apóstolos 
servidores de Cristo, serão agora seus guias, serão os pastores 
que prepararão espiritualmente Minha chegada ao mundo pela 
segunda vez, neste tempo terreno.

Hoje, nesta Páscoa Espiritual, peço-lhes: unam-se, como re-
novados apóstolos, ao exemplo dos antigos, para que o amor à 
palavra e o amor ao serviço ao Plano de Deus despertem nestes 
Novos Cristos que, embora imperfeitos, tentam imitar-Me.

Eu Sou o fruto maduro da videira e deste fruto nasce o Sangue 
de Vida que lava e redime, para  toda a Eternidade, quem o 
busca acima de todas as coisas. Sigam cultivando em seus co-
rações o caminho do apostolado; é hora de que os Meus deem 
o testemunho da redenção e da conversão que Eu realizei neles.

Recordem-se de que a humildade os acompanhará, para que 
algum dia, vazios de si mesmos, surja o novo ser redimido que 
fará parte da história do Meu Legado Universal.

Lembrem-se de que alguns conhecerão o poder e a grandeza 
de Meu Reino.

É tempo de confiar em Mim, como diz a oração. Caminhem 
sem demora para os Meus Braços, pois aguardo lavar suas 
mãos e seus rostos, para dar-lhes de comer da Minha Nova  
Páscoa Redentora.
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Agradeço-lhes por permanecerem em Meu Coração Sagrado 
durante este dia de oração reparadora pelo mundo inteiro. 
Muitas almas sedentas da Minha Luz foram recolhidas dos 
abismos do mundo.

Grato por confiarem em Minha Infinita Misericórdia.

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Seu Rei do Amor, Cristo Jesus

Eu venho do Céu Eterno e Onipresente para apaziguar seus 
corações. Eu venho com a esperança da sua imediata redenção 
e entrega absoluta ao Meu Coração Misericordioso.

Aquele que em verdade está Comigo receberá do Pai todos os 
tesouros e as dádivas que se guardam no Céu.

Também nas horas difíceis, Eu estou com os Meus para que 
possam amadurecer nas aprendizagens da vida.

Às três da tarde, Minha Consciência irradia todos os Raios que 
Eu adquiri por meio da obra da Minha Infinita Misericórdia. 
Estes Raios, que provêm do Sagrado Universo de Deus, são 
os Raios Imateriais que restaurarão a humanidade que está  
em ruínas.

Por intermédio dos Meus soldados da misericórdia, espe-
ro reconstruir os milhões de templos e de moradas internas 
daqueles que vivem sobre este mundo atual e cujas almas  
os abandonaram.

Necessito sempre das cálidas e devotas orações de vocês. Ne-
cessito de que se unam a Mim apesar das circunstâncias e dos 
sofrimentos, porque em verdade lhes digo: não existe maior 
milagre de amor do que o Amor de Deus por todas as Suas 
pequenas criaturas.
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Por isso vão e sigam firmes pelo caminho prometido, caminho 
que deverão percorrer ardentemente entre as duras pedras e os 
espinhos do roseiral, porque do outro lado da esfera da Terra, 
no portal do Meu Coração Compassivo, encontra-se seu ama-
do Deus da Verdade, da Unidade e do Amor.

Peço-lhes que não baixem os braços; elevem-nos ao Alto para 
que seus espíritos possam alcançar o caminho que perderam. 
Lá, no Alto, existe a Supraconsciência do Infinito, a Fonte 
que sempre os proverá e saciará a sede de que tanto padecem  
seus seres.

O Pai escuta e contempla suas necessidades. Sejam corajosos, 
ainda falta um trecho para a finalização do Meu Caminho e 
para o Meu Regresso vitorioso ao mundo.

Nunca se esqueçam de que os amo e que, em silêncio, Eu pro-
tejo Minhas ovelhas de qualquer assédio.

Estou com os que se esforçam por cumprir o Plano de Meu 
Pai. Eu estou com os trabalhadores do Plano Maior, todos os 
dias da vida.

Sob a Misericórdia de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por permitirem cumprir os Meus Desígnios de amor e 
de redenção.

Cristo Jesus, seu Salvador

Na Hora de Minha Misericórdia, Meu Coração descende em 
Espírito Onisciente para reparar os enfermos de espírito e  
de corpo.

Dessa forma, o Terço à Minha Divina Misericórdia reconstrói 
a essência enferma e, em consequência, cura o corpo enfermo. 
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Por isso suas orações misericordiosas às três da tarde podem 
abranger espaços profundos de suas consciências e também 
situações mundiais de caos, de fome e de guerra.

Aquele que em verdade ora de coração à Minha Insondável 
Misericórdia fortalece sua fé, sua piedade, sua compaixão e 
seu perdão interior.

Minha Presença Universal, que descende às três da tarde, res-
taura e reordena tudo o que dia a dia parece desordenado e o 
que não está sob a Lei Poderosa de Meu Senhor.

Viver em Minha Misericórdia significa permanecer em Meu 
Oceano de Graças e de Redenção para todas as almas.

Por intermédio do Raio da Divina Misericórdia, os pecadores 
mais empedernidos, os que estão longe de Deus, podem salvar-
-se pelo simples ato devoto de sua oração.

Então, hoje lhes peço que amem este mistério da Divina Mi-
sericórdia de Cristo, porque quem persistir, sem saber e sem 
questionar Meus Mistérios, da noite para o dia despertará em 
Meu Reino de Amor.

Quando Eu estive entre vocês, tentei demonstrar-lhes por meio 
da Minha Transfiguração, da Última Ceia e da Minha Paixão 
os passos humildes para alcançar o manancial de Puríssima 
Compaixão que Deus depositou em Meu Ser Sideral.

A Fonte da Misericórdia abarca além deste pequeno universo, 
porque desde que Eu ascendi ao Universo Celestial, o Pai Me 
concedeu a Graça de afastar o mal e a dor de todos os Meus.

Quem vive no Mestre ama a Lei da Hierarquia.

Quem obedece às ordens internas estará construindo em sua 
vida o espírito da sagrada humildade.
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Desde o princípio, quis que Me conhecessem e Me buscassem 
e, agora que estou diante de suas vidas, de seus passados e das 
suas realizações de ontem, Meu Espírito Misericordioso quer 
dissolver de suas histórias todo mal que tenha acontecido.

Por isso Me chamem confiantes e repitam: “Jesus Cristo, eu 
confio em Ti”. Esta será a resposta e o sinal de que finalmente 
poderei realizar Meus Desígnios em suas almas.

A Fonte ainda está aberta para todos, antes da Justiça Divina.

Sob a Glória de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem Minhas Palavras de coração e de espírito.

Seu Mestre de Amor, Cristo Jesus

Assim como o despertar da nova primavera, Meu Coração flo-
resce em seus corações para recordar-lhes o compromisso de 
amor Comigo. Por isso lhes peço que agora e sempre descan-
sem em Meus Braços, para dissolver o cansaço por tão longa 
caminhada.

Em Meu Ser Universal, vocês encontrarão consolo e fortaleza 
para seguir caminhando.

Aos poucos que em verdade respondem ao Meu Chamado, Eu 
agradeço pelo esforço interior em persistir, apesar do peso da 
vida e do desgaste.

Minhas Mãos lhes oferecem a luz de Minha Cura para que 
logo possam curar-se.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por persistirem no Projeto de Meu Coração.

Cristo Jesus
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Na data santa de São Pio de Pietrelcina, hoje os chamo a recor-
dar a inocência e a pureza desta grande Consciência que levou, 
gravados em seu corpo, os sinais de Minha Paixão.

Nele, vejam refletido o exemplo da simplicidade e do amor, da 
coragem de servir a Deus e de cumprir com a Vontade do Pai, 
acima de todas as coisas.

Vejam neste Santo Padre Pio o sinal do amor verdadeiro e forte 
pela humanidade.

Agora, como um Instrutor da humanidade, aceitem-no como 
o mediador e confessor pelas virtudes de sua vida. Que no 
exemplo de seu sagrado sacerdócio vocês possam encontrar o 
caminho para sua comunhão Comigo.

Neste dia bem-aventurado, o Céu e a Terra agradecem pela 
presença desta Consciência Sagrada que, assim como vocês, 
imitou o caminho de fé e de amor por intermédio de Meu 
Sagrado Coração.

Recordem que esse Santo Padre Pio é o mediador nos casos im-
possíveis e quem cultivará em seus seres o amor pela humildade.

Sob o Bem do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por permanecerem em Meu Sagrado Coração.

Cristo Jesus

A Antiga Lei da Purificação

Desde o primeiro dia em que Minha Mãe, Maria, apresen-
tou-Me no Templo do Senhor, o sumo sacerdote reconheceu, 
diante de seus olhos e diante dos olhos dos mais sábios, que 
se encontrava frente à presença da Pureza Virginal de Deus.
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Em um ato de humildade, São José Castíssimo levou como 
oferenda ao Templo duas pombas, que, misteriosamente, re-
presentaram o Espírito Santo durante a circuncisão de Jesus. 
A partir desse dia, a Lei da Purificação converteu-se na Lei da 
Consagração para todos os seres.

Cristo, como Menino Rei, trouxe mudança profunda para a 
vida de todas as consciências. Ele foi o Messias que anunciou 
a liberação do pecado do povo e, em consequência, da huma-
nidade, por meio do poder do Amor de Deus.

Por isso hoje não temam por estar frente à atual Lei da Purifi-
cação, porque quem aspira à Vida do Infinito poderá alcançar 
a consagração de seu coração a Deus.

Ninguém chega ao Pai sem antes haver passado pela purifica-
ção de seu corpo, de sua mente e de seu espírito.

O Menino Rei, desde sua consagração no Templo de Jerusalém, 
trouxe a oportunidade de reverter os pecados e os aspectos da 
vida por meio da compaixão.

Não se vejam tão impuros, vejam seus seres no ciclo da ardente 
purificação da vida terrena.

Jesus Misericordioso é esse Manancial que os lavará e ao mes-
mo tempo lhes mostrará tudo o que deverá ser purificado pela 
alma valente que se anime a vivê-Lo.

Vocês estão em um tempo de profunda redenção dos peca-
dos capitais; por isso afirmem sua fé no Senhor Deus Todo- 
-Poderoso, para que Cristo receba a permissão de liberá-los e 
de auxiliá-los durante a grande purificação.

Ofertem suas misérias ao Universo.

Hoje os convido a ingressar no templo da purificação para que 
mais almas se consagrem logo ao precioso Plano do Criador.
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Sob o Bem do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por se purificarem através de Meu Amor Redentor.

Cristo Jesus

Eu Sou a Grande Videira e vocês são os ramos; nenhum ramo 
amadurece se a videira não estiver bem plantada.

Meu Pai é o Grande Obreiro que com Suas Mãos tece e elabora 
a nova trama da humanidade.

Aqueles ramos que estão secos, Eu os queimarei no fogo para 
que sejam purificados e, como novas sementes, deem uma  
nova videira.

Para que a videira não seque, os frutos devem se nutrir da 
Água de Vida que se guarda como seiva de vida para toda  
a humanidade.

Aquele fruto mal colhido se estragará; por isso só permitam 
que a colheita divina seja realizada pelo Grande Agricultor, 
para que todos os frutos sejam guardados e repousem como 
oferenda em Seu celeiro.

Neste Universo, nada se perde, tudo se transforma pela Ciência 
da Criação.

Procurem amadurecer como bons frutos; assim vocês ma-
nifestarão a melhor colheita para Meu Pai e serão frutos da 
boa videira, que se beberá como vinho novo na última Ceia  
da redenção.

Ajudem nesse florescimento os frutos que ainda não estão ma-
duros; deem a eles a seiva de vida que vocês, como ramos de luz 
e de paz, receberam.
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Imitem a fortaleza dos pomares do Céu e sejam frutos renova-
dos pelas Mãos do Grande Cuidador da colheita.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por reverenciarem Minhas Palavras por meio de seu 
amor.

Cristo Jesus

Eu Sou o Sacrário e vocês são as centelhas de luz da Grande 
Eucaristia. Quem Me adora por inteiro receberá do Céu pro-
porcionalmente por ter-Me contemplado.

Chamem todos ao ato supremo da adoração do Senhor, para 
que as almas construam dentro de seus seres uma relação espi-
ritual inquebrantável e, assim, nada possa separá-las do Meu 
Coração.

Vocês são centelhas de Minha Eucaristia; aqueles que visitam o 
Sacrário recebem os códigos da redenção e do perdão.

Vão e adorem Meu Corpo Resplandecente, a fim de que os 
corações recebam a ajuda misericordiosa de que necessitam.

Vocês são as centelhas de Minha Eucaristia e Eu Sou o Sa-
crário, onde o mais puro do Criador se guarda, para que as 
essências retornem à Fonte de todas as coisas.

Vocês são as centelhas de luz que Eu irradio ao mundo para que 
a necessidade de redenção e de perdão se cumpra em todos os 
que não Me visitam no Santíssimo Sacramento da Eucaristia.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por contemplarem Meu Sagrado Coração.

Cristo Jesus
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Quando suas orações são doadas com amor, elas chegam ao 
Meu Coração como flores que o aliviam. 

Hoje, irmão Meu, companheiro da longa trajetória ao Infinito, 
dê-Me tudo o que você é e o que não é, para que Eu o transfor-
me segundo Meus Desígnios.

Entregue-Me aquilo que está bem dentro de você ou o que 
angustia seu coração, porque às três da tarde Meu Coração 
abre a Fonte que o libera do pecado.

Assuma que nada você poderá ser, se não for através de Mim.

Não se desanime pelas suas quedas nem se alegre pelos seus 
acertos, porque somente o espírito da humildade lhe dará a 
conhecer que tudo deverá ser no perpétuo silêncio do coração.

Eu guio Minhas ovelhas até o final do caminho, para que 
a partir dali comecem a caminhar Comigo como apóstolos  
em redenção.

Se Minha Consciência escolhesse almas sábias e perfeitas, qual 
teria sido a razão de Minha Vinda à Terra?

Eu vim ao mundo para liberá-lo do erro e para demonstrar-lhe 
que em Minha Misericórdia se encontra a liberação de si mes-
mo. Por isso siga caminhando apesar dos deslizes nos caminhos 
da vida. Minha Esperança por redimi-lo o confortará.

Quando se dirigir a Mim, faça-o em confiança e sem medos.

Eu Sou o Filho do Deus do Amor, aquele que sempre o com-
preenderá e o animará a se transformar em algo que desco-
nhece, porque você será parte de Meu Desenho Redentor do 
final dos tempos.

Alegre-se por estar consciente de Mim e por saber que por 
Minha Comunhão Eucarística você encontrará a vida eterna.
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Sob a Graça do Pai, seja bem-aventurado.

Grato por permanecer em Meu Sagrado Coração.

Cristo Jesus, o Mediador

Neste caminho de transformação de suas vidas encontra-se 
presente Meu Sagrado Coração de Amor.

Aquele que Me busca e Me ama verdadeiramente receberá de 
Mim o Amor e a Confiança de Meu Reino.

Aquele que se esforça por viver em Mim receberá de Meu  
Espírito a temperança e o porvir.

Todas as almas fazem parte de Meu Projeto Redentor; todos 
os corações são partícipes de Meu Caminho ao Céu; em todos 
eles Eu afirmo Minhas bases de paz e de redenção, para que a 
Nova Terra possa manifestar-se.

Ainda procuro ser tudo para as almas, a tal ponto que os cora-
ções sintam anseio de estar Comigo, como se não existisse nada 
mais. Assim Eu lhes entrego novos corações que necessitam de 
cura, de caridade e de amor, porque espero que Meus servidores 
doem e entreguem a seus semelhantes o amor que sentem por 
Mim. Assim se poderá construir a verdadeira fraternidade e 
não mais haverá barreiras nem preferências entre os Meus.

Aguardo que todos os corações sempre fortaleçam suas vidas 
através de Minha Presença.

Somente espero que nasçam os Novos Cristos do amor e do 
perdão.

Sob o Amor Absoluto do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem em Meu Coração de Redenção.

Cristo Jesus
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Minha Misericórdia chega até os lugares mais desprotegidos 
da consciência e da alma de todos os Meus filhos.

Especialmente às três da tarde, Meu Oceano abarca todos os 
rincões dos corações para animá-los a seguir adiante pelo ca-
minho da conversão.

O Terço da Misericórdia constrói novas pontes de salvação e 
de piedade para todas as almas.

Peço-lhes que estejam firmes apesar de tudo, porque Meu Co-
ração os protegerá de qualquer plano do inimigo.

Estou em misericórdia com vocês.

Sob o Amor de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por permanecerem em Meu Coração.

Cristo Jesus

E chegará o esperado dia em que Meus seguidores no mundo 
inteiro se unirão como um só em torno de Meu Coração, e a 
religião será uma só, porque ela congregará a todos no Grande 
Espírito do Meu Senhor e, assim, reconhecerão Sua Única e 
Verdadeira Face.

Por isso, dia e noite, Eu chamo Meus apóstolos para repartir as 
missões que nestes tempos deverão cumprir, a missão do amor 
através do coração que confia.

Nestes tempos Meu Espírito Sacerdotal tentará unir, num 
mesmo Fogo Crístico, todos os que seguem Meus Passos. 
Será necessário que todos os servidores sejam unos para que 
o mundo possa suportar o momento de seu grande e esperado  
Juízo Universal.

29
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Agora que estão no ponto de amadurecer e de obedecer, como 
bons discípulos, nunca percam a união Comigo, por maior 
que seja a tarefa ou a ação material. Se perderem a união, su-
tilmente estarão cortando os laços de amor que os unem ao 
Meu Coração.

Busquem, trabalhem e ajam para alcançar uma vida de san-
tidade, antes que o cofre do mundo, que guarda os grandes 
pecados, seja aberto pelas ideias do inimigo.

Sejam valentes e caminhem por intermédio de Minha Mise-
ricórdia; que seus olhos só busquem o olhar sagrado de Meu 
Coração. Que nada os distraia. Cultivem uma atenção ardente 
para que possam estar em uma tensão operativa.

O tempo do relógio marca a hora de desvelar os segredos  
do Universo.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por escutarem com atenção as palavras de Meu Coração.

Cristo Jesus
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“Nestes tempos 
Eu os chamo à unidade 

interior e ao cumprimento 
do Propósito Divino em

cada ser e pelo Bem Maior 
do mundo.”

 
Outubro

2013 
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Meu Coração Piedoso se expande até os confins do Universo 
para resgatar as essências que estão perdidas e, especialmente, 
as almas que se esqueceram de Mim desde o princípio.

Minha Insondável Misericórdia tem piedade dos inimigos, dos 
que se opõem a que Minhas Obras se cumpram nas almas que 
vim despertar no final destes tempos.

Como Eu lhes disse, rezem por seus inimigos e opositores, para 
que a luz da sublime redenção abra um espaço de amor nas 
consciências que perderam o sentido da vida espiritual.

Nesta hora, Minha Consciência Pastoral reúne todos os reba-
nhos que necessitam responder aos Meus Comandos universais 
de redenção.

Não temam encontrar obstáculos, pois eles fazem parte do 
amadurecimento do amor em seus seres. Sigam firmes sem 
olhar para trás, com a oração misericordiosa como escudo, e 
não mais inquietem seus corações.

É hora de transfigurar o passado em um bom futuro de Graças 
e de Bênçãos.

Meu Confiável Coração fará com que algumas consciências 
que de Mim se esqueceram reconsiderem-se.

Abram os braços e digam sim à Vontade Suprema que o Pai 
lhes está entregando. Em confiança e amor sigam caminhando, 
porque a humanidade deve redimir-se.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem sempre na proteção de Meu Coração  
Misericordioso.

Cristo Jesus

1o
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Nos momentos mais difíceis, Meu Coração Misericordioso 
irradia às consciências que sofrem. Na Hora de Minha Mi-
sericórdia, o manancial de vida e de reparação lava profunda-
mente as feridas espirituais dos corações frágeis e solitários.  
E quando vocês se sentem sós, Minha Sabedoria ingressa em 
seus pequenos espíritos e consola a alma que necessita de forças 
para continuar em Meu Caminho.

Nos Planos do Pai, Suas Obras se cumprem sem obstáculos 
segundo a disponibilidade e a entrega dos Seus servidores; ou 
elas se detêm, quando a alma necessita de repouso interior.

Aqueles que, em verdade, Me servem e Me entregam tudo são 
poucos, e neles Eu afirmo Minha Vontade, para que Meu Pro-
jeto Salvador se cumpra.

Hoje guardem a face curadora de Meu Ser; saibam que o Sa-
grado Coração de Jesus também ajuda e acompanha Seus dis-
cípulos quando eles estão enfermos ou tristes.

Minha Luz vem ao mundo para tornar a acender o compromis-
so. Que nada os incomode, por mais grave que pareça. Confiem 
no momento de purificação e de redenção que suas almas e seus 
corpos estão vivendo.

Sejam Unos Comigo; assim Eu os ajudarei a se sustentarem, 
apesar das agressões do inimigo. Saibam que Minha Luz sem-
pre triunfará na Terra e no Céu.

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem Minha Mensagem de alma e de coração.

Cristo Jesus

2
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Deixe que Meus Passos o guiem até o Infinito; assim você en-
contrará a Fonte que nutrirá por completo seu ser interior.

Libere seu coração de todos os medos, pois Meu Coração Lumi- 
noso o protege e indica o próximo caminho que deve percorrer.

Permaneça em Meu Coração, porque neste Templo Sagrado 
você não perderá o sentido da vida nem o caminho seguro  
do espírito.

Seja firme, valente e disposto para que, ao subir em Meu barco 
de amor, Eu possa fazê-lo conhecer os Universos Maiores de 
paz e de unidade.

Durante a Hora da Minha Divina Misericórdia, a humanidade 
mais perdida e separada de Meu Supremo Deus é conduzida 
por um caminho que leva à redenção e à pronta conversão.

Agradecerei, desde já, suas orações pelos mais necessitados; 
nestes tempos existem muitas almas que com astúcia foram 
distraídas e impedidas de se encontrarem Comigo.

Por meio do canal de Minha Infinita Misericórdia, o Senhor 
Me envia pela segunda vez para ressuscitar em espírito aqueles 
que deixaram de falar com Meu Pai e se ocuparam de falar das 
coisas do mundo.

Sei que para muitos dos Meus é difícil permanecer sobre a ór-
bita da Terra; porém, Eu lhes digo que vocês ingressaram no 
caminho do constante sacrifício.

Saibam que para Deus é precioso saber e ver que todos os Seus 
filhos se ajudam mutuamente por um fim maior.

Agora os encontro em Meu Coração, com a oração misericor-
diosa como constante e verdadeiro alimento para suas vidas.

3
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Queridos, chegou o momento de dar tudo pelo Todo; assim 
Meus Planos Misericordiosos não sofrerão limitações por causa 
de Meus servidores, mas se cumprirão pela doação absoluta 
dos corações.

Caminho ao seu lado, na Serenidade do Coração de Deus.

Adiante! Prossigam com fé em Meu Caminho de transforma- 
ção, pois a meta indica um futuro de paz e de unidade com  
o Altíssimo.

Sob a Misericórdia de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por permanecerem em Meu Coração de Amor.

Cristo Jesus, o Guardião e Protetor do Amor

Saudação Celestial de Jesus Cristo a toda a Argentina por 
motivo da 3a Maratona da Divina Misericórdia

Queridos companheiros Meus, louvado seja seu Pai nas  
Alturas.

Hoje quero saudar de modo especial, a partir de Meu Coração 
Sacratíssimo, todas as almas da Argentina, e principalmente 
todo esse grupo ecumênico que se dispôs, desde o princípio, a 
cumprir Meus Pedidos de misericórdia.

Depois que o Céu escolheu um patriota cristão desta nação,  
o Papa Francisco, a Argentina agora terá a divina oportuni-
dade de remediar suas faltas através do portal orante à Minha  
Divina Misericórdia.

Quero dedicar os dias de Minha Presença Celestial na Argen-
tina a todos os filhos amados desta nação. Nesta especial oca-
sião, Eu os convido a se unirem ao Meu Insondável e Poderoso 

4
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Manancial de Misericórdia durante os dois próximos dias 5 e 
6 de outubro; assim todas as províncias e culturas argentinas 
poderão receber o mesmo fruto de amor que Eu depositarei em 
seus pequenos corações.

Amigos Meus, Eu falo diretamente àqueles que são mais sim-
ples e não são letrados, nem teólogos nem filósofos da espiri-
tualidade, porque a ciência de Meu Amor Misericordioso em 
verdade ainda não é conhecida.

Por isso, nestes tempos de mudanças e de oportunidades para 
o despertar da consciência, Eu lhes peço que sejam bons pa-
cificadores e orantes; unam-se a esse rebanho espiritual e ecu-
mênico que aguardará, na próxima noite de vigília, a vinda do 
Humilde Pastor e Pescador de Corações.

Eu regressarei ao mundo primeiro em espírito de amor, de mi-
sericórdia e de humildade, porque quero demonstrar ao mundo 
assim como fiz com Meu pequeno e santo vidente Segatashya 
de Kibeho, em Ruanda, que em verdade Meu Amor Crístico 
é para toda a humanidade.

Eu sairei agora dos sacrários que estão fechados em busca das 
almas sedentas, para que Meu Espírito esteja em todos os cora-
ções da Terra; neles Eu Me encontrarei consolado, livre e unido 
aos Meus discípulos.

Queridas almas da Argentina, agradeço-lhes o sincero esforço 
de orar pelo cumprimento de Meus Desígnios para esta nação 
e para o mundo inteiro.

Esta Terceira Maratona representará a união predileta de suas 
vidas com o Santo Espírito de Deus, pois Ele ajudará a que 
Meu filho, o Papa Francisco, realize a missão que o Céu está 
lhe encomendando; a missão de unir corações e religiões antes 
do Regresso Glorioso de Cristo.
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Sob a Luz Poderosa do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato, Argentina, por abrir-Me a porta de seu coração.

Seu Rei, Cristo Jesus

3a Maratona da Divina Misericórdia – primeiro dia

Paz Infinita será o novo batismo de seus seres, porque somente 
pela Paz Infinita suas almas alcançarão a missão que Deus lhes 
encomendou nestes tempos.

Queridos companheiros,

Este é o amor que Eu lhes quero revelar: por intermédio da 
Minha Paz Infinita suas vidas poderão se unir ao Universo, e a 
Terra e o Céu serão um como estava previsto desde o princípio.

Para que isto aconteça, primeiro vocês deverão encarnar a Paz 
Infinita em seus corações, porque ela será o caminho perfeito 
para que vocês possam se amar de verdade, como Eu lhes ensi-
nei desde o princípio, quando Minha Vida esteve entre vocês.

Apenas pela Paz Infinita encontrarão o caminho predileto da 
humildade e, assim, suas almas resplandecerão ante Meu Reino, 
porque estarão cumprindo com o dom precioso de viver em paz.

O mundo se apaga pela falta da verdadeira Paz; busquem essa 
Paz Infinita na Origem, na Natureza, no coração de cada ir-
mão pacificador.

Hoje lhes peço que vocês sejam exemplo de paz, para que pelo 
menos os grandes acontecimentos da Lei de Deus sejam leves 
sobre os que não são pacificadores.

Que através desta Terceira Maratona de Oração à Minha In-
finita Misericórdia, vocês, como soldados da oração pela paz, 
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possam sair fortalecidos e amparados, sair prontos para reali-
zar a tarefa missionária e de apostolado a que Eu os convido  
nestes tempos.

Irmãos, sinto uma profunda alegria ao ver corações argentinos 
um pouco mais amadurecidos e dispostos a colaborar com o 
Plano de Meu Pai.

Que neste encontro seus seres possam renascer e receber o Es-
pírito de Deus, para agirem unidos de coração e alma com  
o próximo.

Boa jornada misericordiosa para o dia de amanhã.

Meu Coração acompanha suas preces de amor.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem em Meu Coração.

Cristo Jesus da Argentina

3a Maratona da Divina Misericórdia – segundo dia

Esta Terceira Maratona da Misericórdia despertou uma espe-
cial alegria em Meu Sagrado Coração, porque desde o prin-
cípio queria demonstrar a todos os Meus discípulos que é 
possível vocês fazerem coisas maiores do que Eu realizei em  
outros tempos.

Em verdade, hoje lhes agradeço, porque esta oferta de suas ora-
ções ajudou espiritualmente nos seguintes pontos que quero 
compartilhar com todos:

Primeiro, a Maratona na Argentina congregou almas sedentas 
de Mim e isso ajudou para que todas elas encontrassem o ca-
minho da fé e da renovação.

6
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Segundo, esta oração misericordiosa colaborou para que os Pla-
nos Celestiais na Argentina fossem guiados pela Luz de Deus 
e não pela vontade dos homens.

Terceiro, Meu principal agradecimento deve-se à união frater-
na e ecumênica com o Santo Padre Francisco. Eu lhes asseguro 
que a Argentina, no dia 13 de outubro deste ano, será a primei-
ra nação consagrada no Céu ao Imaculado Coração de Maria.

Eu os convido a descobrir os resultados de cada maratona em 
seus corações.

Minha Esperança Pastoral é uni-los cada dia mais até que sejam 
finalmente unos entre vocês e Unos Comigo.

Será necessário que a Lei se cumpra em toda a humanidade; 
mas, sempre será a fé em Minha Infinita Misericórdia o que 
lhes permitirá ver a luz no horizonte da vida, em cada situa-
ção interior.

Queridas ovelhas de Meu novo rebanho, Eu quero ter por per-
to os que se afastaram de Meu Amor; para isso, receberei dia e 
noite a oferenda simples de seus corações, para que Meu Plano 
Redentor possa cumprir-se.

Esta Terceira Maratona conseguiu unir essências com o Reino 
Sagrado de Meu Pai; problemas graves serão resolvidos, assun-
tos confusos em suas vidas se dissiparão, porque confiaram em 
Minha Misericórdia.

Como bons apóstolos, peço-lhes que orem por aqueles que 
não escutam Minha Voz de amor, para que no dia de ama-
nhã estes filhos de Meu Pai encontrem um caminho de luz e  
de esperança.

Quisera voltar à Argentina, se vocês assim Me permitirem, 
pois, Meu Propósito é consagrar a nação ao Meu Sagrado  
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Coração. Se isto for assim, igual ao que se deu com o Uruguai 
e com o Brasil, estas três nações servirão de amparo e proteção 
às almas de outras nações para quando chegarem os tempos  
da confirmação.

Espero que depositem sua fé em Meu Propósito e, dessa forma, 
o Senhor os abençoará todos os dias.

É hora de unir os corações e levá-los ao Oceano de Minha  
Divina Misericórdia.

Aguardo em silêncio a permanente resposta de vocês; que este 
encontro Comigo no dia de hoje seja o motivo de viver na 
Alegria de Deus. Sejam alegres, sigam adiante vendo em seus 
caminhos Minhas Sagradas Pegadas de Luz. Quero corações 
pecadores para convertê-los em almas misericordiosas.

Agradeço-lhes por terem se animado, durante estes dois dias, a 
ingressar em Meu Oceano de Piedade e Misericórdia.

Sob a Luz Infinita de Deus, sejam todos bem-aventurados.

Grato por permanecerem todos os dias em Meu Coração.

Cristo Jesus

Meu Coração fala através dos sinais de alguns discípulos; por 
isso lhes peço que por amor estejam atentos, porque em algum 
momento Meu Espírito Sábio se fará fortemente presente no 
coração de alguns de Meus servidores.

Minhas Palavras sempre serão simples ao comunicar-lhes Mi-
nha Verdade Suprema. Meu Diálogo com seus seres será através 
de Minha Infinita Onipresença.

Vou sempre querer levá-los à paz do coração, porque será a forma 
perfeita para que possam entender todas as coisas de suas vidas.

7
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Só lhes peço um exercício de atenção por intermédio da oração 
constante, oração que construa a paz e o bem para todos os 
seres. Assim verão em seus irmãos de caminho Minha Maestria 
de humildade e de simplicidade.

Já chegou o momento e a hora em que Me reconheçam como 
a tocha luminosa entre as trevas, como a mansidão ante qual-
quer rivalidade.

A oração à Minha Divina Misericórdia fortalecerá e nutrirá 
suas almas nos momentos de provas e de definições.

Eu estou e estarei em todos os lugares, quando tão somente Me 
chamarem. Eu os quero Comigo.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem com amor Minha Mensagem de verdade.

Cristo Jesus, o Senhor das Sagradas Nuvens Celestiais

Paz

Entreguei-lhes Minha Vida para que pudessem viver através 
de Mim.

Entreguei-lhes Meu Corpo para que se purificassem através 
de Mim.

Entreguei-lhes Meu Sangue para que se renovassem através de 
Mim.

E hoje lhes entrego o grande mérito universal de Minha  
Infinita Misericórdia para que, através de Mim, confiem no 
que Deus lhes envia para amadurecer e crescer em espírito.

8
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Apenas lhes peço que Me sigam até o final. Os soldados da 
nova era ainda são poucos para poder concretizar a missão es-
perada de Meu Regresso.

Confiem a Deus seus seres e suas tarefas, para que outros 
sóis na Terra possam despertar como estrelas da Grande 
Irmandade.

Sejam simples, amorosos e humildes. É tempo de obedecer 
aos comandos que são ditados aos seus corações. É hora de 
se darem por inteiro, para que a redenção se cumpra em toda  
a humanidade.

Só lhes peço que sejam cristalinos como a Água de Vida que 
brota incansavelmente de Meu Lado, como energia e luz repa-
radora para o mundo inteiro. Sejam sementes que agora brotam 
em Graça e Amor dentro do Meu Coração.

Agradeço-lhes, nesta terça-feira, por terem Me ajudado na sal-
vação planetária das essências que estão adormecidas.

Eu os espero na oração.

Sob a Paz Universal do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato, agora e sempre, por estarem unidos ao Meu Coração.

Cristo Jesus

Eu Sou o Sacerdote Maior e vocês são Meus aprendizes, para 
que possam aprender do amor e da verdade.

Eu Sou o Mestre Maior e vocês são Meus amados discípulos, 
para que possam aprender a viver na Lei.

Em cada um dos Meus, verto Meus Dons Celestiais para que, 
no próximo tempo, despertem para o serviço à humanidade.

9
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Todo discípulo deve reverenciar a instrução de seu mestre, por-
que, se assim não fosse, o discípulo não cresceria ereto, como 
faz uma árvore quando dirige sua copa para o alto. Cada ensi-
namento e aprendizagem tem um porquê e uma resposta para 
suas vidas. Sem as experiências de fé e de perdão não será pos-
sível gestar a Nova Humanidade.

Hoje os chamo a viver em Minha escola pastoral, porque é 
necessário que os novos apóstolos despertem ao chamado 
missionário de amor e de paz. Em suas essências se encontra 
o verdadeiro ser, e em seus corações se acha a verdade para  
suas vidas.

Nunca permitam que a mentira ou a ignorância do mundo 
os separe do Mestre da Verdade. Procurem ser, todos os dias, 
claros e transparentes como as águas do oceano; assim poderão 
transmitir a mensagem de paz de que muitas almas necessitam.

O mais importante nestes tempos é participar da Sagrada 
Comunhão Comigo; assim nem a ignorância nem a arte do 
inimigo baterão à sua porta. Somente deverão buscar-Me, dia 
e noite, na alegria ou na dor.

Eu estou em todas as partes quando apenas Me sintam na  
oração. É hora de usar os instrumentos de proteção, como 
a oração, a Comunhão e o jejum; assim nada os abaterá, pois 
terão entendimento sobre as coisas, porque Eu lhes darei a força 
de Meu Amor Redentor.

Estou com vocês. Adiante.

Sob a Verdade Suprema de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por transmitirem Amor Eterno ao mundo inteiro.

Cristo Jesus
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No Universo Celestial, tudo tem uma Hierarquia e, na Terra, 
deve haver um prolongamento desse Comando Divino.

Aquele que seguir as regras estará protegido de si mesmo e evi-
tará inúteis e constantes quedas que o levarão à condenação da 
alma. Basta, apenas, Meus queridos amigos, observar ao redor, 
para perceber em que ponto se encontram as almas no mundo.

Um bom discípulo está atento às regras e elas sempre serão luz 
para seu caminho; se, em verdade, o Pai Eterno não houvesse 
criado a obediência, teria sido difícil a vinda de Cristo.

Desde o princípio, quando estive no mundo, reuni os doze, 
para que eles fossem o exemplo vivo da transformação e da 
obediência ao Meu Sacerdócio Interior. Assim foi como, ao 
longo dos tempos, surgiram as ordens monásticas, aquelas que 
preservariam o espírito da regra e da vida consagrada.

É necessário aceitar os comandos, porque eles sempre os levarão 
a uma profunda reflexão sobre os aspectos da vida. Necessito 
de discípulos dispostos a encarnar a obediência interior, que os 
levará a se encontrarem com o verdadeiro ser e, assim, ascender 
em consciência ao Espírito de Meu Pai.

Meditem sobre os votos que fizeram Comigo, pois eles os res-
guardarão nos momentos críticos.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus
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Em verdade Eu lhes digo que as almas se esquecem de Minha 
Divina Piedade, e será por meio da Piedade que Eu poderei 
resolver seus problemas.

Eu lhes peço que sejam corajosos e que enfrentem com valentia 
os ventos contrários que chegarão a suas vidas. Nunca abando-
narei Meus soldados, mas chegou o momento de que os Meus 
deem os passos para a ascensão do coração.

Em Meu Silêncio Eterno, recolho-os dentro de Meu Ser. Em 
Meu Coração Eu comungo com todos vocês. Não tenham 
medo de ficar completamente vazios diante da vida ou de suas 
famílias, porque é só Meu Amor o que os une. É só Minha  
Redenção que os ressuscitará em vida. Será apenas Minha Mi-
sericórdia que, nos momentos difíceis, os preencherá e Minha 
Fonte lhes saciará a sede interior. 

Olhem sempre para o horizonte, porque uma nova estrela de 
paz e de esperança surgirá em suas vidas. Vocês não ficarão às 
escuras, pois quem confia no poder de Minha Misericórdia 
será guiado até o final.

Em verdade não lhes prometo alegrias nesta vida; prometo-lhes 
Bênçãos e Graças na eternidade. Ali estarão Comigo e não 
existirá mais sofrimento nem dor ao aprender.

Eu Sou seu Caminho, sua Piedade e seu Sol.

Fiquem Comigo, é hora de olhar o Infinito e de encontrar a 
luz de Minha Misericórdia.

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados e mansos.

Grato por viverem em Meu Coração.

Cristo Jesus, seu Rei
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Frei Elías del Sagrado Corazón: Ao final de Sua mensa-
gem, Cristo nos transmitiu uma oração para ser rezada às 
terças-feiras, para a formação das Comunidades-Luz e de 
todos os servidores.

Oração de Reconciliação e de Irmandade  
entre os bons servidores da Paz

Que minha mão nunca se separe  
da fraterna mão do irmão, 

porque, por Cristo, crescerei e serei um novo ser.

Que meus pés caminhem ao lado do irmão, 
porque, em Cristo, seguiremos Seus Passos de Luz.

Que meus olhos sempre olhem para o Céu, 
porque, junto ao irmão,  

buscaremos a Eterna Graça de Deus.

Que meu ser se doe por inteiro ao próximo, 
porque, com Cristo, nascerá a Nova Humanidade.

Em Ti, Senhor, está minha fortaleza. 
Por Ti, Senhor, serei redimido. 

Contigo, Senhor, cumpriremos o Plano de Deus  
em toda a Terra.

Que surja a Irmandade entre os seres. 
Que a Fraternidade seja a tocha  

dos novos apóstolos. 
Que a Paz se estabeleça em cada essência interior.

Amém.
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Que nestes tempos Meus discípulos não temam ser ofendidos, 
porque no caminho da humildade, os corações duros termina-
rão de se abrir ao chamado de Meu Amor Redentor.

Sejam pacientes e silenciosos. Sejam exemplo de bem-aventu-
rança e simplicidade, porque o espelho que reflete seu coração 
será o exemplo dos que Me vivem na paz e na fé.

Estou retornando e buscarei os que escolhi para que Me ajudem 
a cumprir minha Obra Redentora.

Meu Coração Manso está com todos os bons servidores. 

Adiante.

Sob o Bem de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem em Meu Coração.

Cristo Jesus

Neste dia de piedade, Eu os convido novamente a recordar 
Minha Paixão na Cruz. Nestes fatos significativos, encontrarão 
a fortaleza para os momentos de confirmação e de desafios.

Os passos que estão dando alguns de Meus novos discípulos vão 
mudando o rumo da vida planetária e, assim, a Graça de Deus 
está chegando aos corações mais danificados pelas artes do mal.

Nesta Hora de Infinita Misericórdia, Meu Coração reúne os 
Meus para lhes indicar o próximo passo que devem dar na 
senda da cristificação do coração. Por isso estejam atentos aos 
Meus Anúncios. Guardem em seus corações Minhas Palavras 
de luz, as que lhes darão a vida eterna, e, firmes, caminhem em 
busca de Meu Divino Propósito Crístico.

12
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Vão em paz e em reverência glorifiquem ao Deus do Amor, 
porque neste dia de imensa alegria e consagração do mundo 
inteiro, a humanidade está recebendo a Graça da Redenção.

Sob a Luz Infinita de Deus, sejam bem-aventurados agora  
e sempre.

Grato por receberem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus, o Sol da Eterna Graça

Na Serenidade de Meu Coração Misericordioso encontram 
o consolo.

Na Misericórdia de Meu Espírito encontram o alento e a fé 
para prosseguir.

No caminho do apostolado poderão encontrar pontes que-
bradas para cruzar ou pedras duras em seus caminhos. Frente 
a todos esses obstáculos, Eu lhes peço que sustentem o fogo 
ardente de sua fé unido ao Alto; do Céu receberão a Graça para 
poderem superar sem dificuldades todas as provas.

Lembrem-se que todos os Meus discípulos vêm de diferentes 
escolas, assim como foi com os apóstolos; em alguns dos Meus 
aprendizes poderão encontrar prontidão, em outros lentidão;  
e também poderão encontrar maturidade espiritual em forma-
ção e carências no espírito.

Mas, apesar de todas as imperfeições, Eu os chamo para que 
ingressem em Minha Misericórdia, pois para quem se esforça 
de verdade e trabalha para sua transformação, tal esforço será 
reconhecido como um mérito nos Céus.

14
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Não percam a esperança de se libertarem de si mesmos, Meu 
Coração acompanhará os passos daqueles que apenas se dispu-
serem a seguir as simples instruções que Eu lhes trago nestes 
tempos. Aproveitem com sabedoria o manancial que hoje lhes 
entrego, sejam dignos de estar Comigo.

Sob o Amor Poderoso de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por escutarem Minhas Palavras e amadurecê-las  
no coração.

Cristo Jesus

Meu Coração Invencível prevalece ante o caos da Terra, e toda 
alma que esteja unida ao Meu Coração Redentor também pre-
valecerá, apesar dos embates do inimigo.

Poucos são os que se ofertam à Minha Consciência Univer-
sal para ajudar-Me a libertar as almas e consciências que estão 
presas na sua própria condição. O Senhor das Alturas envia 
novamente Seu Filho Primogênito para ajudar a curar a grande 
dor da humanidade.

Desta vez o Universo volta a reunir os apóstolos para que, jun-
tos e como um só, levem em seus corações a espada de Minha 
Libertação, espada que por amor terminará de cortar o mal 
do mundo.

Com o rosário na mão, vivam a oração misericordiosa; que ela 
seja a luz nas trevas e o amparo ante os assédios. Em qualquer 
condição e momento, que seu verbo reverbere para sempre, 
para que a luz e o amor possam vencer e, ao final, reine a paz 
na humanidade.

Hoje Minha Consciência Sacerdotal, Universal e Planetária, 
intercedeu pelo espírito frágil da humanidade e, durante a 
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Hora da Minha Misericórdia, os portais da liberação encami-
nharam almas em condições de serem redimidas e perdoadas. 
Meu Amor por vocês, que é infinito, restaurou tudo o que esta-
va danificado e, uma vez mais, Minha Insondável Misericórdia 
teve sua vitória na Terra.

Esse grande manancial protegerá e lavará as feridas que estão 
abertas em seus seres.

Grato por Me chamarem ao seu encontro orante.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por perseverarem em Meu Coração Misericordioso.

Cristo Jesus

Depois da Hora da Divina Misericórdia, Meu Caudal de Pie-
dade e de Reparação é inesgotável; Minha Luz se expande ao 
Infinito para alcançar os corações que mais necessitam dela. 
Por isso, se em outra hora e momento invocarem o poder de 
Minha Divina Misericórdia, serão levados de volta à origem 
de Minha Fonte de Compaixão Primordial.

Não cansem seus seres com situações desnecessárias. Colo-
quem sua atenção no Cristo interior de cada alma, para que 
sempre possam ver a Luz que Meu Coração irradia através de 
cada pequeno servidor.

Peço-lhes que sejam perseverantes, porque as insídias serão 
maiores; porém, quem sustentou o fogo da devoção no templo 
interior, nenhum vento contrário nem tormenta do mal o der-
rubará, porque estará apoiado nas bases do amor, da verdade 
e da fidelidade a Mim.

Sigam o caminho do sacrifício que Eu lhes indico. Quando 
estiverem cansados, descansem; quando estiverem alegres, riam 
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de verdade, e quando encontrarem obstáculos em seus próprios 
seres, agradeçam ao Pai por poderem ver com sabedoria o que 
ainda deverá morrer de vocês mesmos.

Eu os sustento. Eu os guiarei até o final, quando apenas se 
entregarem a Mim.

Sob o Amor Infinito de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por permanecerem em Meu Coração de Luz.

Cristo Jesus

Lembre-se sempre do poder infinito de Minha Palavra. Assim 
alimentará, através dela, seu pequeno espírito para que, na hora 
definitiva, nada dentro de você possa surpreendê-lo.

Lembre-se do poder de Meu Verbo Criador e mergulhe sua 
alma no oceano poderoso de Minhas Palavras, para que em seu 
ser desperte o amor invencível por Minha Presença Celestial.

Seja firme e decidido para que possa estar disposto a cumprir 
Minha Vontade, por mais difícil que lhe pareça, porque a alma 
verdadeira se une sem demora aos Desígnios do Criador.

Permita que a venda que oculta seus belos olhos possa cair a 
tempo para que você, todos os dias e para sempre, possa renas-
cer na grandeza de Meu Coração Misericordioso.

Que agora você possa ser exemplo de redenção e que possa ser 
exemplo de Minha Misericórdia para o mundo. Que nenhum 
apóstolo se canse de falar Comigo; que possa elevar o poder 
amoroso de sua oração para que os Céus se abram e, em con-
sequência, possam ajudá-los neste caminho de transformação.

É hora de seguir firme. É hora de aceitar a renúncia que Eu lhe 
proponho por aqueles que não renunciam, nem sequer às su-
perficialidades da vida material. Eu o espero na oração e com a 
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esperança de que algum dia possa alcançar Minha Luz Eterna, 
pelos séculos dos séculos, até o Paraíso.

Sob a Glória do Pai, seja bem-aventurado.

Grato por perseverar através do Amor de Meu Coração.

Cristo Jesus

Vocês podem estar mais Comigo; assim Eu lhes darei com-
panheiros de caminho, para que juntos busquem na noite a 
Fonte que lhes saciará a sede imaterial, pois quem realmente 
está Comigo lembra todos os dias de Minha Presença, ao me-
nos ao despertar.

Nestes tempos de purificação e renúncia, Eu os chamo a re-
pensar seus votos Comigo. Todos terão sempre um espaço de 
luz em Meu Coração, mas, para que Minha Tarefa se cumpra, 
Meus soldados deverão, em verdade, estar definidos e, assim, 
Eu os chamarei para tarefas maiores ou menores, segundo o 
grau de sua entrega.

Em Meus Planos Crísticos não existem diferenças nem privi-
légios. Apenas deposito Minhas Vontades naqueles que mais 
necessitam crescer em consciência e em experiência de vida.

Estou aqui, no silêncio, meditando sobre suas vidas e sobre 
o que virá dentro de pouco tempo. Eu os convido a assumir 
os votos de uma maneira humilde e simples; que cada um, 
segundo Me percebe, se coloque no grau de serviço que lhe 
cabe. Meus Olhos Misericordiosos sempre os verão com amor 
e compaixão.

Nestes tempos, o caminho do discipulado é só para os que se 
animam a morrer todos os dias para si, porque os verdadeiros 
tesouros se encontram ao entrar no Reino Maior.

18
outubro

por_mm_1ed_book_v3.indb   429 10/02/2017   07:09:21



430

Mensagens de Misericórdia

430

Que cada um se confirme; que cada alma Me entregue aquilo 
que verdadeiramente pode Me dar nestes tempos críticos.

Eu os observarei detidamente e, assim, vocês se animarão a for-
talecer um pouco mais seus espíritos, através de Meu Coração 
Misericordioso.

Sob o Bem Maior de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por escutarem Minhas Palavras Sagradas com atenção.

Cristo Jesus

Que haja sempre um grande espaço em seus corações para que 
Minha Luz Redentora possa ingressar e preparar uma nova 
morada para Deus.

Hoje, com celestial alegria e regozijo, Eu descendo em Espírito 
de Verdade sobre estas preciosas serras, com a missão espiritual 
de consagrar a Argentina ao Meu Sagrado Coração. Neste dia 
de glória, os Sagrados Corações depositarão Suas Relíquias 
Celestiais neste lugar, para que um novo ciclo de misericórdia 
e de piedade possa nascer nas almas que mais necessitam de 
Minha Redenção Espiritual.

Eu reúno, neste dia, todos os rebanhos de diferentes origens e 
os chamo com alegria a celebrar Comigo a nova ceia do amor 
e do perdão, a ceia que os preparará para Meu Regresso, tão 
esperado em todo o Universo.

Faço jorrar Meus Raios de Luz sobre este Centro consagrado 
ao chamado de Minha Santíssima Mãe, e dedico Minha es-
pecial atenção aos corações que, com confiança e valentia, se 
animarão a levar adiante a atividade deste novo espaço de luz 
e de irmandade, consagrado à Hierarquia Divina.
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Meu Coração de pastor se enobrece ao ver o esforço de Meus 
discípulos. Entre provas, desafios e triunfos na vida diária, Eu 
os convido a caminhar sem medo ao Meu lado, sabendo que 
Meus Passos de Luz sempre lhes indicarão o momento de pros-
seguir ou de meditar com sabedoria e atenção.

Invoquem sempre o poder do escudo de Meu Coração, para 
que os Universos Superiores sejam a Estrela-Guia que os ilu-
mine durante a noite e, assim, os proteja. Saibam que Meu 
Coração está com vocês e que Minha Divina Misericórdia, 
hoje, é vertida sobre o mundo inteiro, especialmente sobre esta 
sua Morada Sagrada do Pai Celestial.

Que o Espírito Santo os inspire e que Ele seja o guardião interior.

Sob o Amor Infinito de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração, para que 
elas cresçam como luz em suas pequenas consciências.

Cristo Jesus Misericordioso

Quem se doa ao irmão por inteiro está construindo, dentro de 
si, a ponte da grande fraternidade e, livre de reconhecimentos 
e méritos, o discípulo poderá chegar, por meio da sabedoria, à 
compreensão de todas as coisas.

Nestes tempos, a caridade verdadeira é tão importante e neces-
sária que a alma, rapidamente, por este gesto fraterno, curará 
as feridas de seu coração.

Eu amo, com predileção, os que se doam sem questionar nem 
impor tempos, mesmo quando eles são rejeitados por seus se-
melhantes. O amor que essas consciências irradiam é tão si-
milar ao Meu que pode transformar algo pesado em leve ou a 
tristeza em profunda alegria de viver.
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Por isso hoje os convido a exercitar a caridade; que ela flua sem 
questionamentos como flui a água de um rio. Que entre todos 
vocês brote o espírito da caridade, para que o mundo, tão neces-
sitado de ajuda, possa remediar todos os seus males. A caridade 
leva ao caminho da misericórdia e do saber humilde e simples.

Animem-se a ser caridosos todo o tempo, porque Eu lhes asse-
guro que viverão o grande milagre de amor e redenção em suas 
vidas. Aqueles que já o fazem por natureza, despertem em seus 
irmãos o máximo interesse pelo serviço, para que assim a paz 
esteja presente nos corações.

Uma das razões da falta de paz no mundo é a ausência do 
verdadeiro espírito de caridade. Se a humanidade, por um 
instante, se detivesse para servir ao outro, tudo mudaria e as 
consciências seriam liberadas de muito sofrimento. Por isso 
Eu Me sirvo da verdadeira caridade de muito poucos; assim 
lentamente cumpro com a Vontade de Meu Senhor.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem a caridade de coração.

Cristo Jesus, o Pastor da Caridade

Eu venho até os Meus discípulos para animá-los a caminhar ao 
Meu lado, porque depois da longa trajetória da vida finalmente 
nascerá o verdadeiro espírito da Eternidade em cada um dos 
servos do Senhor.

Nestes tempos, somem forças interiores na alegria de servir 
aos que ainda não se despojaram de si mesmos. Dia a dia Meu 
Coração se aproxima de vocês para lhes demonstrar que o ca-
minho perfeito só se constrói através do amor do coração.
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Eu os conduzirei a desafios impossíveis, porém, nunca os dei-
xarei sozinhos.

Eu lhes darei sofrimentos inesquecíveis, porém, sempre os as-
sistirei, porque, em verdade, chegou a hora em que os muito 
poucos cumpram o Plano perfeito que está desenhado no Co-
ração de Deus.

Todo o tempo Eu os sustentarei em Meus Braços. Quando 
a solidão parecer maior que a alegria, será o sinal de que, em 
verdade, estão vivendo Meu Caminho Crístico e estão se for-
mando como os Novos Cristos do tempo atual.

Orem pelos que não conseguem dar os passos seguros até Meu 
Coração; eles necessitam do amor e da atenção espiritual de 
vocês. Eu os acompanho sempre, inclusive nas quedas da vida.

Sob a Graça Infinita de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem em Meu Coração.

Cristo Jesus

Meu Manancial, que é infindável e prodigioso para todas as 
almas, tenta verter-se todos os dias sobre os corações que não 
vivem nem sequer na crença de que o Senhor do Universo exis-
te e que é real em todos os espaços do Infinito Cosmos.

Pela união de vocês Comigo às três da tarde, muitas portas in-
certas que as almas abrem por suas ações e atitudes são fechadas 
quando desce o Manancial de Minha Divina Misericórdia.

Agora a Divina Oportunidade e a Graça Misericordiosa de 
Meu Coração são oferecidas a todos, por maior que pareça o 
pecado ou o pecador. Meu Amor alcançado na Cruz dester-
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rou o mal sobre a Terra e, como o Amor de Deus é invencível, 
ele pode remediar e reparar ofensas gravíssimas que todas as  
almas cometem.

Pela vida de santidade e de oração, o Céu intercede e os Mensa-
geiros Divinos descendem para verter Graças sobre aqueles que 
não as mereceriam. É hora de viver por intermédio de Meu Ma-
nancial, porque é somente por meio de Meu Sangue e de Minha 
Água que todos poderão alcançar a Transformação Crística.

Estou em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso estejam 
atentos à Minha Presença espontânea entre os mais simples, 
porque Meu Coração se fará sentir.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por escutarem Minhas Palavras em devoção e amor.

Cristo Jesus, o Mestre e Guia das Almas

Meu Espírito lhes dará força para enfrentar as mudanças, e 
Meu Coração os resguardará de todo mal. Por isso afirmem 
nesta caminhada a união predileta com Meu Coração; apesar 
das tribulações, Minha Presença os preencherá e os animará 
a seguir adiante.

Mesmo em circunstâncias adversas, não baixem os braços. Ele-
vem o coração até o Alto, porque assim o Senhor os ajudará. 
Estejam sempre firmes olhando o horizonte da misericórdia. 
Estou com vocês.

Sob o Bem de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por permanecerem em Meu Coração.

Cristo Jesus
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O silêncio do coração pode dizer muitas coisas à alma, esse si-
lêncio pode acalmar a mente e os sentimentos feridos. Somente 
por Meu intermédio o discípulo encontrará a força para seguir 
entre as pedras e os espinhos do caminho.

Meu Coração Luminoso sempre os proverá de sabedoria quan-
do apenas renunciarem ao que tenham acreditado que esteve 
mal. Nestes tempos, o único caminho é o Amor Divino; se 
não invocarem nem viverem por meio deste Amor de Deus, 
poucos poderão suportar as correntes universais que removerão 
os equívocos em muitos corações.

Um bom coração suporta todos os fogos, ainda que o fogo da 
fricção humana destrua e separe as essências; este é um dos 
fogos em que muitas almas vivem, porque carecem do Amor 
de Meu Pai.

Sejam buscadores desse Amor, que a tudo cura e redime. Se- 
jam valentes para enfrentar as provas que Eu lhes envio dia 
a dia. Unicamente lhes peço que se amem como Eu os amei 
e continuo amando, porque nesse Amor Positivo e Divino 
não ingressará o mal, já que o inimigo, se fosse tocado agora 
pelo Amor Crístico, seria redimido e o mundo seria outro.

A humanidade tem ainda muito que aprender, até reconhecer 
que sem Deus nada pode fazer. Só o Amor constrói os novos 
e vindouros tempos.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por buscarem o Amor de Deus.

Seu Pacificador, Cristo Jesus
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Até o final dos tempos Meu Coração unirá as alianças que Eu 
trago em Minhas Mãos e que representam a unidade entre  
os corações.

Contemplo ainda a grande necessidade de irmandade que 
existe entre os filhos de Meu Pai; por isso dia e noite venho 
ao mundo para salvá-lo e para ajudá-lo a fundir-se na Essência 
de Meu Amor.

O verdadeiro Amor suporta e renuncia.

O verdadeiro Amor perdoa e não se separa pelas palavras.

O verdadeiro Amor dissolve e extirpa todo mal entre os ser-
vidores, para que possa prevalecer o amor à Vontade Divina.

Nestes tempos, muitas almas se separam umas das outras, 
como fazem as pedras em um rio que corre rápido e ligeiro.

Até onde irão estas preciosas pedras? Em que oceano irão parar?

Só Meu Oceano de Misericórdia lhes permitirá lavar suas fe-
ridas e curar seus próprios males. Eu venho na Hora da Mise-
ricórdia para uni-los a Mim e para que nada relacionado com 
o entendimento os separe de Mim.

Confiem em Minha Misericórdia. Rezem cada dia mais e de 
coração. Procurem estar em paz, para assim superarem as bar-
reiras mentais. Sejam precursores de Meu Amor e distribuam 
Minha Luz por onde forem. Não temam se transformarem, 
porque na transformação encontra-se a liberação de si.

Sob o Bem do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por escutarem Minhas Palavras com amor.

Cristo Jesus, seu Salvador
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Meu Coração de Luz visita todos os lares da Terra e permanece 
pleno de amor e de paz quando os moradores Me abrem a porta 
de suas vidas para que Eu possa entrar.

Nestes tempos Eu venho buscar os que uma vez Me disseram 
sim. Agora chegou o momento de se unirem para sempre ao 
Meu Coração e de se entregarem ao Meu Amor Invencível.

Hoje descende Meu Espírito de verdade e de amor para curar 
as feridas que em muitos dos Meus ainda estão abertas. Por 
isso chamo todos a viver a grande oportunidade de suas vidas. 
Estou vertendo Minha Graça sobre aqueles que deverão dar os 
passos até Meu Coração e que agora Me reconhecerão como o 
único Rei das Alturas.

Peço-lhes que se permitam confiar absolutamente em Minha 
Consciência, pois Eu lhes mostrarei o caminho de sua reden-
ção e se dissolverão as interrogações em suas vidas. Só devem 
confiar em que tudo o que vivem tem um porquê para Deus, 
e quem se une a Mim em oração elevará sua consciência e as 
Leis Divinas o curarão por inteiro.

Sob a Misericórdia de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Meu Coração é um grande Sacrário de paz e de reparação para 
as almas; vocês podem dirigir-se a ele com absoluta confiança 
e sempre receberão em seus seres internos a resposta de que 
necessitam para suas vidas.

Meu Coração é um Sacrário de paz e de amor, e nele poderão 
ver a Luz de Deus manifestada, a Luz que provém da Fonte da 
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verdadeira origem de vocês. Devem saber que Eu fui humano, 
homem como vocês.

Meu Coração é um grande Sacrário de salvação e de conver-
são; nele encontrarão consolo e fortaleza, e as debilidades de 
seus seres se dissolverão. Quando apenas invocarem o Sacrá-
rio de Meu Coração, terão ingressado no Oceano de Minha  
Infinita Misericórdia.

O Sacrário de Meu Coração está aberto dia e noite. Nele não 
existe tempo material nem hora de fechar; o Amor Eucarístico 
de Meu Coração torna resplandecentes todas as horas do dia 
e, dessa forma, todos os corações podem dirigir-se com fé e 
devoção ao Sacrário de Meu Coração.

Hoje algumas almas chegaram ao profundo do Sacrário de 
Meu Coração, e isso significa que, a partir deste momento, elas 
deverão recordar e meditar sobre como abriram a porta de Meu 
Sacrário do Coração.

Que a temperança e a coragem fortaleçam suas vidas, porque 
somente através do Sacrário de Meu Coração encontrarão a 
luz para suas perguntas.

Em Minha Sabedoria irradia-se o Amor.

Em Minha Verdade encontra-se o alimento do Espírito  
de Deus.

Em Minha Misericórdia encontra-se a Fonte do perdão e  
da piedade.

Vão em paz e lembrem-se de retornarem logo ao Sacrário de 
Meu Divino Coração de Amor.

Sob a Adoração a Deus Pai, sejam bem-aventurados.
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Grato por buscarem sempre o Sacrário de Meu Coração  
Misericordioso.

Seu Sacerdote Celestial, Cristo Jesus

Na Hora da Divina Misericórdia, Meu Coração descende à 
Terra e a ilumina com infinitas Graças Reparadoras para todas 
as almas.

Aquela alma pecadora e ofensiva que se aproximar de Minha 
Fonte de Milagres, durante esta Hora de Infinita Misericórdia, 
poderá reconhecer, em Minha Consciência, o Amor Divino 
que cura e redime todas as vidas sobre a Terra.

Por isso, durante a Hora da Misericórdia, entreguem-Me suas 
misérias, que Meu Coração conhece desde o princípio, para 
que elas sejam liberadas e redimidas por Minha Misericórdia.

Eu Sou a Luz para o mundo e para os corações; aquele que se 
dirigir a Mim encontrará uma resposta e, dessa forma, uni-
rá seu coração ao Meu, e juntos conheceremos, em profun-
didade, o Universo Celestial e, em consequência, a Fonte de  
Minhas Misericórdias.

Porém, deve existir em vocês uma confiança absoluta em Mi-
nha Presença e em Minha Obra Redentora. Ela se cumprirá 
naqueles que, em verdade, possam ser sempre misericordiosos 
com seus semelhantes.

A Fonte da piedade espera resgatá-los da perdição e do desvio 
espiritual que o inimigo propaga como ideia e pensamento. 
Para aquele que busca realmente a resposta sobre os assuntos 
da vida, Eu lhe digo que a encontrará na Fonte Insondável de 
Minha Divina Misericórdia.
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Quero que suas almas se decidam a ser raios de Minha Mise-
ricórdia para o mundo inteiro. Para que isso ocorra, bastará 
a confiança em Meu Ser, e não temer que Eu remova o que 
está velho e árido em vocês, porque sempre Eu lhes saciarei a  
sede interior.

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem em Meu Coração Sacratíssimo.

Cristo Jesus Misericordioso

Antes que o Anjo da Justiça chegue à Terra, desejo verter sobre 
vocês e o mundo inteiro a Fonte de Minha Misericórdia.

Para que isso seja possível, deverá haver fiéis invocadores de 
Meus Raios Misericordiosos; assim Eu poderei liberá-los do 
pecado, e o inimigo, durante a última hora, será vencido pelo 
poder infinito de Meu Amor Redentor.

Hoje os convido a imitar a fidelidade dos humildes pastores 
de Emaús1, aqueles que creram desde o primeiro momento 
em Minha Ressurreição. Que esse exemplo de apostolado e de 
fidelidade os ajude a reunir as forças internas necessárias para 
os grandes momentos que virão para a humanidade.

Não devem perder nem um momento da Hora de Minha Divi-
na Misericórdia; que ante esse momento de reparação, de cura 
e de perdão, seus seres se prostrem no solo sagrado da oração 
para que, em verdade, sejam ajudados, e nada relacionado com 
seus processos internos possa confundi-los.

Convido-os agora a serem defensores da Hora de Minha  
Divina Misericórdia, porque dessa maneira estarão ajudando 

1.  Antiga localidade da Palestina.
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na redenção da humanidade. Lembrem-se de que estou no  
coração daqueles que o abrem para que Eu possa visitá-los  
sempre.

Sob a Luz do Pai, sejam perdoados e sejam misericordiosos.

Grato por considerarem Meus Ensinamentos com o coração.

Cristo Jesus, o Mestre da Divina Piedade

Minha Eterna Morada do coração reside no Oceano Infinito 
de Minha Divina Misericórdia.

Todos os dias, às três da tarde, Eu aguardo que as almas se-
dentas e as almas devotas dirijam-se a Mim e viajem por meio 
do Terço da Misericórdia até o centro do lar de Meu Coração. 
Ali, com humildade, lhes falarei ao coração das coisas de Deus. 
Assim aliviarei seus seres internos da pressão constante que 
gera este mundo de hoje para que possam chegar até a Minha 
Casa da Morada Eterna.

Hoje lhes peço que decidam viver ardentemente a Hora da Mi-
sericórdia de Deus; assim permitirão de maneira simples que 
as Graças mais sublimes, aquelas de que suas almas necessitam, 
possam ser recebidas nestes tempos de provas e de tribulação.

É tão simples ingressar em Minha Misericórdia, que as almas se 
esmorecem quando se põem a orar Comigo. Mas a devoção que 
Eu necessito de vocês deverá superar os obstáculos da inércia e 
da densidade material. E isso será possível tão só quando seus 
corações Me disserem “Jesus, eu confio em Ti”.

Através desta constante afirmação, abrirão as portas do Meu 
Manancial; essa é a chave que os liberará da perdição e da ten-
tação do mundo. Por isso, diante de cada nova prova, decretem 
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e afirmem “Jesus, eu confio em Ti”, porque esta afirmação, que 
foi entregue à Irmã Faustina, tem o poder de derrotar qualquer 
mal no ambiente natural de suas vidas e de seus seres internos.

Lembrem-se de que Eu confio em vocês.

Sob o Amor de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem em Meu Coração.

Cristo Jesus

Quando Me entregar tudo, Eu lhe darei os bens que se guar-
dam no Céu.

Agora você se encontra frente às portas da doação e da entrega; 
caminhada que sem demora seu coração deverá empreender. 
Mas saiba que Eu estou ali para ajudá-lo a cruzar as pontes 
que estiverem quebradas e a escalar as elevadas montanhas até  
seu espírito.

Esta é a hora de dar tudo pelo Todo. O Senhor está construindo 
em sua morada o caminho da ascensão e nenhuma de suas expec-
tativas se compara com a verdadeira possibilidade de Me servir.

Não há nada mais importante que sua vida interior; que seu 
pensamento nem sentimento se aflijam. Em toda esta tra-
jetória, Deus o acompanhará no silêncio interior. Quero 
ser em sua vida aquilo que ninguém conseguiu ser. Nunca  
o decepcionarei.

Meu Amor Interior não pertence a este mundo. Meu Amor 
Crístico, que vem do Universo, é uma estrela resplandecente 
que lhe envia seus raios de salvação durante todas as horas do 
dia, para que possa perceber que Minha Presença está em todos 
os lugares.

31
outubro

por_mm_1ed_book_v3.indb   442 10/02/2017   07:09:21



443443

Outubro de 2013

À medida que o discípulo der os passos no Plano de Deus, 
maiores serão os esforços para viver a transformação interior, 
mas sua fortaleza indestrutível encontra-se em Meu Coração, 
a grande muralha que suporta os embates de todos os fogos.

Que agora você possa Me olhar nos Olhos e Me dizer: “Sim, 
Senhor, aqui estou apesar das minhas quedas e das minhas 
dúvidas”.

Meu Coração se regozija nas almas que somente Me confes-
sam a verdade, porque Meu Amor é infinito e cura qualquer  
ferida interior.

Fique em Mim e reconhecerá, em verdade, quem você é para 
Deus.

Sob o Bem do Pai, seja bem-aventurado.

Grato por ficar em Meu Coração.

Cristo Jesus
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“Desde o primeiro momento
em que Minha Vida instituiu a

Comunhão Eucarística como ministério,
Eu estava deixando para o mundo o poder

de Minha Essência Solar e Divina.”
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Às vezes Eu permito que vocês nadem contra a corrente, porque 
só assim aprenderão a enfrentar os ventos contrários. Quando 
não encontrarem uma resposta positiva por parte de um irmão, 
será o momento indicado de se tornarem misericordiosos.

O universo das imperfeições e dos erros circunda a vida pla-
netária e, somente através de bons atos de reparação e de mi-
sericórdia, os defeitos de seus semelhantes serão curados em 
seu interior. Nunca esperem respostas grandiosas de ninguém, 
porque a verdadeira resposta se encontra apenas no Amor  
do Senhor.

Agora estão enfrentando o tempo das grandes correntes con-
trárias. À medida que Minha Luz se aproximar do mundo, 
maior será a força da tribulação que antecipará o momento do 
Juízo Universal.

Por isso, dediquem tempo a obras de caridade, para que ao me-
nos os que dormem nas ilusões possam despertar e reconhecer 
que é hora de viver a fraternidade.

Quero dizer-lhes algo: a Misericórdia terá um tempo mais 
para ser vertida sobre o mundo, e depois será vertida a Justiça 
Divina.

Examinem dia e noite suas consciências, para que sempre emer-
jam de vocês pensamentos e atitudes puras.

Sigam adiante.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem Minha Mensagem em seu interior.

Cristo Jesus
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A Parábola das Rosas

Vocês são as rosas e Eu Sou o Jardineiro. Espero que as flores de 
suas vidas estejam em Minhas Mãos, para que possam ser colo-
cadas ao pé do Altar de Deus, como únicos e preciosos ramos.

Todas as rosas são regadas com a mesma água, água que 
flui do manancial que provém de Meu Coração. Por isso, se 
as rosas mais fechadas se abrirem para Mim, como fazem 
para os raios do Sol, delas nascerão sutis e intensos aromas  
da Criação.

Existem jardins em toda a Terra, jardins de almas e de corações, 
que fazem parte do Projeto de Deus, mas todos os jardins de-
vem ser podados pelas Mãos do sábio Jardineiro; se não houver 
o cuidado necessário nos Jardins do Senhor, as rosas e as flores 
poderão secar e desaparecer.

Todas as flores dos jardins da Terra devem se nutrir com a 
Água de Vida e não buscar o alimento interior em outras fontes 
secas; desde o princípio existe uma única Fonte que sempre os 
proverá de sabedoria e de paz.

Sejam rosas preciosas em Minhas Mãos. Se amarem de coração, 
seus seres serão mais belos do que o arco-íris suspenso sobre a 
Terra. Permitam-se ser cultivados nos Jardins Celestiais. Ali, 
nenhum outro jardineiro oculto cortará a raiz que os une ori-
ginalmente ao Meu Coração.

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem no Jardim de Meu Coração.

Cristo Jesus

Minha Luz sempre liberará o mundo do pecado, mas será ne-
cessário que dia e noite recordem-se de Mim, guardem-Me em 
seus corações e em suas memórias; será apenas por meio da 
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constante união eucarística Comigo que suas almas celebrarão 
estar dentro do Templo de Meu Coração.

Mas os pecados oprimem profundamente os que ainda se con-
denam dia a dia pelas ações da vida. Roguem por seus seme-
lhantes por meio da oração misericordiosa e permitam que a 
luz de Meu Reino se aproxime de cada um deles.

Deixo-lhes o compromisso de definir se querem estar Comigo 
ante qualquer circunstância ou apenas quando sua pequena 
vontade o decidir. Nestes tempos de definições, Eu separarei 
o joio do trigo, e isso não farão Minhas Benditas Mãos, mas 
as almas que nestes tempos se estão colocando de um lado ou 
de outro da ponte.

Agora as Leis circulam na Terra para reordenar os espaços que 
necessitam de grande harmonia. Apenas dediquem seu tempo 
a estar Comigo, mesmo diante das “grandes responsabilidades”, 
como vocês as chamam, porque só em Mim poderão dar os 
passos para a redenção.

Hoje os defino, hoje os congrego em Minha Missão operativa 
pelo Plano Maior.

Sob o Amor de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por meditarem sobre Meus Ensinamentos com o  
coração.

Cristo Jesus, seu Senhor

Um mês após a última Maratona na abençoada cidade de Bue-
nos Aires, na Argentina, Minha Consciência Crística retorna à 
origem da Origem, retorna ao lugar onde Me viram caminhar 
entre as laranjeiras, como fora profetizado.

Que esta Quarta Maratona represente a harmonia perfeita para 
os corações que orarem o Terço à Minha Divina Misericórdia, 
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porque a falta de harmonia na humanidade, nos continentes, 
nos oceanos e, principalmente, nos Reinos da Natureza está 
levando a um desequilíbrio do eixo do planeta.

A Fonte Infinita de Minha Misericórdia, todos os dias, harmo-
niza e alinha de forma perfeita o eixo da Terra, e isso sempre é 
possível quando os orantes Me chamam em oração.

Esta Maratona, que se realiza pela segunda vez no Centro Ma-
riano de Aurora, terá a finalidade puramente espiritual de repa-
rar situações gravíssimas que estão se gestando na consciência 
da humanidade.

Por meio do Reino de Aurora e da Senhora de Aurora serão 
elevadas todas as preces ao Céu durante esta Maratona, para 
serem apresentadas diante do Trono de Deus. Assim sua Mãe, 
pela intercessão amorosa de Seu Filho Jesus, pedirá mais paz e 
mais misericórdia para o mundo inteiro.

Minha principal intenção para esta Quarta Maratona será a 
unidade espiritual entre os quatro Centros Marianos: o de  
Aurora, o de Figueira, o do Espírito Santo e o do Menino Rei. 
Isso permitirá que as grandes esferas celestiais irradiem do 
Universo para a Terra e que uma vez mais a humanidade seja 
aliviada.

Todos os grupos de oração que seguem a construção interior 
dessas Maratonas também poderão estar unidos sob o impulso 
da oração misericordiosa.

O Reino de Aurora espera que, ao se finalizar o décimo terceiro 
dia de novembro, o Céu tenha cumprido a tarefa redentora 
das almas deste mundo. Cada novo encontro Comigo promete 
uma mudança na consciência, na vida e nas células do corpo 
físico daqueles que se abrirem confiantes ao Meu Chamado 
Redentor.
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Com alegria, o Céu se unirá novamente com as sagradas terras 
de Aurora, e isso será possível pela confraternidade com Cristo. 

Agradeço desde já o esforço de todos os maratonistas por parti-
ciparem desta Quarta Maratona. Durante a Quinta Maratona 
da Divina Misericórdia, que terá lugar na cidade de Londrina1, 
os Sagrados Corações de Jesus e de Maria realizarão uma bên-
ção regional para todo o sul do Brasil, cumprindo com um 
pedido divino de paz e de unidade para o povo brasileiro.

Meus companheiros, hoje Meu Coração se aproxima de vocês 
para encorajá-los a seguir adiante. Não temam pela gravidade 
de suas faltas ou por elas acontecerem; temam quando vocês 
não puderem reconhecer que necessitam de Minha Misericór-
dia, já que a maioria das almas não dirige seus problemas para 
Meu Sábio Coração.

Estou entre vocês para fazê-los crescer e amar. Espero-os na 
comunhão do coração.

Boa jornada orante para todos os maratonistas.

Grato por viverem em Meu Eterno Coração de Amor.

Sob a Misericórdia de Deus, sejam bem-aventurados.

Cristo Jesus

4a Maratona da Divina Misericórdia – primeiro dia

As raízes verdadeiras do Amor Universal encontram-se na sa-
bedoria e no conhecimento que cada ser deste vasto cosmos 
pode experimentar dia a dia nessa escola que seu Altíssimo Pai 
chama “escola da evolução”.

1.  Cidade do estado do Paraná, Brasil.
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Hoje Meu Coração pôde regozijar-se nessa sabedoria que está 
despertando como luz nos corações orantes. A sabedoria do 
coração é a que sempre lhes permitirá compreender as coisas 
imateriais e espirituais.

O caminho que Eu lhes ofereço para esta vida é o caminho do 
espírito, morada interior que os ajudará a entender os grandes 
Mistérios de Deus. O caminho para se chegar ao amor é a hu-
mildade, instrumento imutável que lhes dará a simplicidade 
necessária diante de todas as provas da vida.

Hoje este caminho da humildade não é buscado pela maioria 
dos Meus, porque a humildade exige dos bons corações o vazio 
de si, a honestidade puríssima e a entrega à Vontade Divina. 
Por isso, Meu Pai Me pediu que lhes recordasse esses princípios 
básicos que formam a vida do caminhante e do peregrino.

Deixo-lhes a aspiração de buscar a Divina Sabedoria; o mundo 
deverá reconhecer, por meio dela, que é hora de mudar e de 
pedir Piedade pelos que ainda estão caídos nos quatro cantos 
da Terra.

A oração à Minha Infinita Misericórdia sempre os levará a 
recordar o caminho de Minha Paixão na Cruz, que realizei por 
vocês. Nestes tempos, a Divina Misericórdia tentará despertar 
espíritos humildes, para que logo se convertam em pontes de 
salvação para os que estão esquecidos no mundo.

Estou lhes pedindo o mais simples de todas as escolas que 
existem no Universo; apenas os animo a buscar este perfeito 
caminho de redenção e de paz para todos.

Agradeço o trabalho dos maratonistas e principalmente de 
todos os filhos que, Maratona após Maratona, Me abrem a 
porta de seus lares para que Meu Amor Invencível possa entrar.
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Abençoo os apóstolos que se animam a caminhar ao Meu lado 
nestes tempos de purificação, mas também de paz para aqueles 
que sempre buscam a Luz de Meu Coração.

Sob o Amor Infinito de Deus, sejam humildes e bem-aventu-
rados.

Grato por ingressarem hoje em Meu Casto e Puro Coração 
Misericordioso.

Seu Guia Universal, o Mestre Jesus Cristo

4a Maratona da Divina Misericórdia – segundo dia

Sempre estarei entre aqueles que mais necessitam do Meu 
Amor e, de maneira especial, Minha Mente Divina Oniscien-
te se projeta pacífica sobre aqueles que em verdade invocam 
Meu Nome Maior.

Eu Sou o Filho do Deus da Humildade. Os que vêm a Mim 
encontram uma senda segura para a reconciliação e para a paz. 
No Meu Coração Misericordioso não existem os desertos, só 
existe a Fonte de Vida, que os nutrirá e saciará a sede interior.

Hoje quero dedicar Meus agradecimentos e Minhas bênçãos 
aos orantes, porque só através deles Eu poderei chegar até a 
humanidade enferma no espírito e na consciência. É por meio 
das almas orantes que os Meus rebanhos se congregam nestes 
tempos para preparar, em silêncio e no profundo do Meu Co-
ração, o Retorno que cada filho espera há tanto tempo.

Alguns Me verão vir em Glória, outros Me reconhecerão pelo 
diálogo interior, mas os que não Me escutam, quem os ajudará?

Por isso, nesta era em que vocês vivem, uma era avançada na 
matéria, mas lenta no espírito, Meu Coração quer provê-los de 
dons que os ajudem a despertar os talentos do espírito.
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Alguns despertarão o talento da alegria, que curará a tristeza 
dos que vivem no deserto da solidão. Outros despertarão o 
talento da caridade, que equilibrará a falta de doação entre 
irmãos de um mesmo Projeto Divino. Em outros seres des-
pertarão os talentos da fidelidade e  da vontade suprema, que 
permitirão ordenar e evoluir a humanidade futura. E um ta-
lento inesquecível para o Meu Coração é o talento do amor 
verdadeiro, que reconstrói espiritualmente tudo o que parece 
estar desunido e repara os corações que se sentem insatisfeitos 
de alma e de vida.

Antes de Meu Regresso, o Santo Espírito de Deus revelará esses 
talentos, que permitirão dissolver o mal no coração dos homens 
e erguerão outra vez todos os que, pelas suas próprias ações, 
caíram no abismo da Terra.

Agradeçam dia e noite por estar conscientes deste grande 
momento espiritual que vivem Comigo, porque em nome 
de vocês, hoje muitos receberam misericórdia e piedade. Es-
tou presente no coração que confia, no manso, no amoroso 
e no pacificador. Estou retornando à morada dos puros e de 
quem se anima a Me dizer: “Sim, Senhor, vem a mim e fica no  
meu coração”.

Que nesta Hora de Infinita Misericórdia, brote de seus seres a 
eterna gratidão ao seu Deus do Amor.

Sob o Bem Maior de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por receberem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Guardem seus seres no silêncio do Meu Coração, assim es-
cutarão com clareza Minhas Palavras que os guiarão até  
o Propósito.
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Revistam-se de Minha Insondável Misericórdia e permitam 
que Minha Luz alcance os recantos mais profundos de suas 
pequenas consciências. Entre os Meus Passos de peregrino en-
contram-se você e seus irmãos; em Minhas Mãos e orações está 
assinalada cada uma das almas que Eu busco desde a Minha 
Paixão e tudo prossegue em seu curso de paz, porque nada que 
não seja a Minha Vontade poderá modificar suas vidas.

Nos momentos mais difíceis é quando Meu Amor se aproxima 
dos Meus discípulos. Meu auxílio infinito sempre irá querer 
lhes mostrar a capacidade de amar profundamente a Deus e 
aos seus irmãos.

O caminho a seguir é árduo, porque está cheio de desafios e de 
provas a superar, mas não há nada mais forte do que o Amor 
Divino, que os preencherá e lhes dará a força interior para con-
tinuar caminhando. Depois da entrega, encontra-se a glória 
interior, o júbilo universal da alma que se libera de si mesma 
por toda a Eternidade.

Sob a Luz de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem em Meu Coração.

Cristo Jesus

Em Meu Coração guarda-se o humilde poder para curar todas 
as coisas, sobretudo o que provém do espírito que está ferido e 
machucado pelas garras deste mundo.

Naquela alma que às três da tarde confia plenamente no Meu 
Coração Misericordioso, Eu poderei realizar Meus Milagres de 
amor em seu espírito e, dessa forma, ela alcançará a paz interior 
de que tanto necessita.
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É necessário, dia a dia, buscar a Fonte da Minha Misericórdia, 
que resolverá aquilo que vocês não conseguem resolver. Meu 
Coração vive e atua por meio do Amor de Deus que vocês, nes-
tes tempos, deverão buscar na oração e na caridade ao próximo.

Nesta Hora de Misericórdia, o Universo participa do encon-
tro que cada alma pode ter com Minha Infinita Misericórdia. 
Assim o que pareceria impenetrável ou difícil de resolver se 
conseguirá quando a alma tiver fundido sua consciência inte-
rior à Fonte dos Meus Prodígios.

Venho todos os dias, nesta importantíssima hora, para evi-
denciar o poder redentor do Meu Coração, que espera receber 
consolo, amor, oração e reconciliação por parte de todos os 
que buscam Minha Luz Eterna, dentro da noite pela qual a 
humanidade está passando.

Sejam firmes e não se rendam por nada, porque quem está em 
Mim não perecerá.

Sob a Luz do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por permanecerem no Oceano da Minha Divina  
Misericórdia.

Cristo Jesus

Eu Sou o Senhor da Graça e da Misericórdia e por isso todas as 
almas podem se dirigir ao Meu Coração para suplicar auxílio.

Existem Raios de Graças que Eu verto sobre aqueles que, dia 
a dia, invocam Minha Presença Paternal; em todos esses co-
rações Eu posso deixar a Fonte de Meus Prodígios, tão logo se 
animem a Me dizer sim.
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Nestes tempos de mudanças para todos, Meus Raios de Graça e 
de Misericórdia descem do Universo para iluminar o caminho 
escuro daqueles que caminham entre as trevas da Terra. Venho 
em busca de todos os que se esqueceram de Mim.

Para isso, Minha Fonte Reparadora de Misericórdia necessita 
de recipientes onde depositar a Sublime Graça. Esses novos 
recipientes serão Meus apóstolos da redenção e do perdão, que 
em serviço e em entrega ao próximo darão testemunho de Mi-
nha Existência em seus corações.

Agora é tempo de seguir caminhando sem olhar para trás, por-
que vocês só deverão concentrar seus espíritos no Propósito 
Redentor da Terra.

Eu os contemplo, os sigo, os incentivo a dar mais.

Sob a Graça de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por escutarem de coração Minha Mensagem.

Cristo Jesus

Suas essências são flores belíssimas no Jardim de Meu Infi-
nito Coração; todas as flores nascem a partir de Mim e Eu 
renasço por meio das flores. Nesta metáfora não existe separa-
ção, porque as essências se unem sempre ao ritmo e pulsar de  
Meu Coração.

Quero que neste dia resplandeça a beleza essencial que Deus 
entregou a cada um de vocês desde o dia do nascimento de suas 
pequeníssimas vidas. Dessa maneira vocês unirão seus seres à 
Fonte Criadora de Deus. No Céu, assim como na Terra, existe 
a Sagrada Unidade, condição que deverão alcançar caminhan-
do rumo ao Meu Coração de Amor.
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Hoje Me encontro diante das diferentes origens e estrelas; hoje 
Me vejo diante da magnitude das essências de Meu Pai. Ima-
ginem, por um momento, que existem tantas essências quanto 
estrelas há no cosmos.

Quem as guiará? Para onde irão após esta trajetória sobre  
a Terra?

Minha Esperança original é levá-los ao Paraíso, ao Ocea-
no onde o Amor e a Unidade Suprema se fundem e recriam 
formas de vida sublime para todo o Universo. Hoje quisera 
que vocês aspirassem a buscar essa Fonte Imaterial que não é 
deste mundo, mas que pertence ao universo de Meu Coração 
Misericordioso.

Eu os guiarei e lhes darei a conhecer estes sábios mistérios.

Sob o Amor de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem em Meu Coração.

Cristo Jesus

Quem acompanha Meus Comandos Celestiais são os anjos 
supremos, que liberam as almas do mundo das prisões que lhes 
são impostas quando elas vivem em constante pecado.

Essa missão angélica também irradia Meus poderosos Raios de 
Misericórdia, que oferecem a todos a oportunidade de libera-
ção. Agora os anjos supremos do Céu se preparam para retirar 
dos olhos do mundo as vendas da ilusão e do desejo material 
por coisas banais.

Mas será necessário que os corações orantes da Terra partici-
pem desses comandos redentores por meio da oração misericor-
diosa do coração; assim seus pés caminharão pelos caminhos 
seguros para encontrar, no próximo tempo, o portal ao Paraíso.
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Permitam que também as vendas de seus olhos sejam retira-
das por Minhas Sagradas Mãos. Eu prometo que não sofrerão, 
mas que verão surgir a luz de Minha Misericórdia como Graça 
Solar no horizonte.

Vejam, nestes tempos, a real necessidade de servir incança-
velmente aos seus semelhantes, porque somente entre Mim 
e vocês construiremos o surgimento da Nova Humanidade.

Que os anjos supremos guiem o caminho infinito de suas al-
mas, que seus instrumentos sagrados estejam preparados para 
a inusitada batalha contra as argúcias do Inferno. Assim como 
uma vez estive três dias no Inferno, Eu voltarei para levar a Luz 
à eterna escuridão.

Implorem Piedade e Misericórdia ao seu Pai; é hora de viver 
em Minha vigilância perpétua.

Sob o Amor de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por permanecerem em Meu Coração Guerreiro.

Cristo Jesus

No deserto da vida só existem cumes a cruzar e serras por 
onde caminhar; lá, no horizonte de seus corações, encontra-se 
Meu venerável Templo, pleno de amor, de unidade e de fé, um 
espaço inquebrantável que suporta os ventos contrários e os 
tremores alheios.

Nada é maior do que Meu Amor Sacerdotal, e se ele estiver em 
vocês, nada poderá derrubar o templo do coração; por isso per-
maneçam atentos, porque estão a tempo de regressar à morada 
dos apóstolos e dos servos de Deus.

Se vocês não rezassem o Terço à Minha Divina Misericórdia, 
o templo já teria ruído há muito tempo. Que a convicção de 

12
novembro

por_mm_1ed_book_v3.indb   459 10/02/2017   07:09:24



460

Mensagens de Misericórdia

460

vocês de querer estar Comigo seja o impulso permanente para 
construir a nova morada para Meu Regresso.

Sejam portadores da chama de Minha Esperança Perpétua e 
creiam no poder da Confiança Suprema que Eu deposito do 
Alto em suas vidas. Sigam adiante, aguardando o tempo vin-
douro da paz do coração e da consciência. Juntos construire-
mos, por meio da oração misericordiosa, o novo caminho para 
os corações que caem dia a dia, que Me negam totalmente e 
perdem o sagrado templo do coração por grandes desmorona-
mentos.

Lembrem-se de que as boas obras se cumprem quando os obrei-
ros constroem rumo ao Alto e para o Divino; assim, nada que 
não sejam os Desígnios do Pai poderá interferir na finalidade 
de Meu Projeto.

Ingressem na corrente máxima de Meu Coração Misericor-
dioso. Que nada os sufoque por completo, mas que suas cons-
ciências sempre se alegrem por estar servindo ao Rei dos reis.

No Céu se fala da dedicação dos que respondem ao Meu 
Chamado, enquanto na Terra os corações orantes se elevam 
ao Templo de Meu Coração.

Sob a Misericórdia de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por Me abrirem a porta do templo interior.

Cristo Jesus, o Sumo Sacerdote e Guardião do Templo do  
Coração

por_mm_1ed_book_v3.indb   460 10/02/2017   07:09:24



461461

Novembro de 2013

Queridos companheiros de caminho,

Não existe maior poder que Eu tenha legado ao mundo do 
que a oração misericordiosa, que une espaços, lugares e nações.

Hoje, aqueles que dedicam espaço para este importante exer-
cício espiritual receberão de Meu Coração os dons que lhes 
permitirão abrir as portas para a cura interior do coração e 
da alma.

Como vocês Me pediram, todas as crianças mais necessitadas 
já estão em Meu Reino e em Meu Coração Eterno. Peço-lhes 
que sigam rezando com fervor, amor e dedicação, para que os 
frutos da oração misericordiosa abram novos caminhos aos que 
nestes tempos se condenaram ao fogo do Inferno.

Neste momento, o Pescador de Almas está percorrendo os 
lugares do mundo que necessitam de um importante auxílio 
espiritual e divino. Em Minha cesta de ouro, Eu recolho as 
orações dos que oferecem alegrias e bênçãos constantes ao Meu 
Sagrado Coração.

Na Hora da Divina Misericórdia, os relógios do mundo se de-
têm, para que o verdadeiro tempo de Minha Divina Misericór-
dia desça em Glória e em auxílio dos que dela mais necessitam.

Apenas lhes peço que sejam perseverantes, como foi a Irmã 
Faustina Kowalska até o final de sua vida na Terra. Somem as 
forças do coração pela união entre seus seres, porque só assim 
permitirão que alguns acontecimentos mudem.

É hora de nadar em Meu Oceano de Graças Reparadoras. É 
hora de erguer a bandeira ao Alto, a bandeira que confirmará 
diante do maligno a vitória da Luz Crística. É hora de atuar 
somente pelo amor puro do coração; vocês necessitam dele, e 
o mundo também.

13
novembro

por_mm_1ed_book_v3.indb   461 10/02/2017   07:09:24



462

Mensagens de Misericórdia

462

Sob a Graça Eterna de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por buscarem sempre a Chama Eterna de Meu Coração.

Cristo Jesus

Meus Pés tocam todos os dias as nuvens que circulam sobre 
seu amado planeta e, a partir dali, da grande abóbada celes-
te do Universo, Meu Coração verte Seus Raios de Divina  
Misericórdia.

Às três da tarde o mundo inteiro tem a preciosa possibilidade 
de renovar-se por meio do Meu Espírito Crístico e, assim, li-
berar as almas do pecado eterno. Minha Misericórdia é uma 
grande usina de energia que, de tempos em tempos, renova 
todas as coisas e todos os seres.

Aqueles discípulos que têm a missão de orar à Minha Divina 
Misericórdia, às três da tarde, ingressam como água benta em 
Minha usina reparadora e transformadora de suas consciên-
cias. Rapidamente, suas essências são impregnadas por sábios 
Códigos de Luz que uma vez Eu alcancei na Cruz, quando Me 
entreguei por inteiro a vocês.

Desde aquele momento, a Fonte de Minha Misericórdia tor-
nou-se prodigiosa e constante, trazendo alívio, liberação e re-
paração para os que dela mais necessitam. Lembrem-se de que 
vocês sempre levarão uma parte de Meu Manancial em seus 
corações, e quem vive através de Meu Coração se liberará.

Sob o Amor de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por receberem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus, o Salvador
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Que seu coração permaneça em silêncio para que você possa 
escutar, agora e sempre, a verdade de Minhas Palavras.

Que sua pacificação seja mais profunda que os grandes ocea-
nos, para que em todo momento você possa perceber com  
sabedoria a verdade sobre as coisas.

Entre agora no universo do Meu Coração para que Eu, a partir 
deste dia, tome o controle absoluto de sua vida. Para isso você 
deve abrir-Me espaço e lugar para que Meus Raios Misericor-
diosos possam atuar e transformá-lo.

Caminhe ao Meu lado sem olhar o que existe à sua volta, con-
centre seu ser no Poder Divino de Meu Amor e aguarde a vinda 
de Minha Graça Suprema.

Confie no que lhe peço, pois é hora de despertar para a Supre-
ma Consciência.

Sob o Amor de Deus, seja bem-aventurado.

Grato por permanecer em Meu Coração.

Cristo Jesus

Diante dos movimentos e das provas da vida, Minha Miseri-
córdia está presente para ajudá-los a purificar seus medos e as 
amarras que os aprisionam pelas ações do passado.

Hoje estou aqui para lhes recordar que, apesar de tudo, vo-
cês deverão estar unidos à grandeza de Meu Coração e, assim,  
caminharão seguros dando os passos até o Senhor.

Venho nestes tempos para purificá-los e para consagrá-los ao 
Meu Sagrado Coração. Entre estes dois processos, de purifi-
cação e de consagração, vocês poderão ver tudo aquilo que já 
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está na hora de ser retirado de suas vidas, para que Eu ingresse 
em vocês.

Fiquem em paz.

Sob o Bem do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por buscarem o Amor de Meu Coração.

Cristo Jesus

Sorria para a vida, para que o brilho da sua alma resplandeça 
diante das trevas.

Alegre-se por inteiro, já que você ingressou no Oceano de  
Minhas Graças.

Sirva sem demora, para que o seu ser se doe por inteiro.

Abra-se ao novo, porque assim o seu ser será conduzido.

Olhe para frente e verá refletido no Céu o desenho perfeito do 
Meu Sagrado Coração.

Doe-se a Deus; esse é o lema para estes tempos, e essa doação 
sempre deverá ser alegre, para que a esperança abra os novos 
caminhos na vida.

Adore-Me incondicionalmente; assim seu espírito estará unido 
aos Meus Comandos Maiores.

É hora de se entregar sem medo, porque não existe maior valor 
do que fazer tudo por amor ao Plano de Deus.

Nunca se esqueça de que o Caminho de Cristo é o Caminho 
ofertado a todos, mas só alguns conseguem se lançar por intei-
ro em Meus Braços, porque sabem que Eu lhes pedirei coisas 
inalcançáveis, mas não será nada maior do que vocês podem 
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realizar; Minhas Obras são simples e verdadeiras, Minhas 
Obras querem levar todos os filhos de Deus ao Paraíso.

Vocês deverão reconhecer em humildade o que Eu lhes peço, 
porque isso será necessário para a redenção do mundo.

Sob a Graça Sublime de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem em Meu Eterno Coração.

Cristo Jesus

Quando um lugar se consagra ao Meu Sagrado Coração e nesse 
espaço as almas participam da consagração, uma porta de paz 
se abre para o mundo inteiro e, assim, muitos dos que caíram 
no desespero recebem uma Graça Maior de absolvição.

Nesse caminho de consagração, o Pai se inclina ante os Seus 
para irradiar-lhes o Amor, a gratidão e o porvir. Dessa manei-
ra, a humanidade dia a dia é liberada e transmutada graças às 
portas que ela abre ante o Universo Celestial.

A ajuda maior dos anjos se concretiza nestes tempos por meio 
do poder misericordioso da oração. Desta maneira, as almas 
recebem do Reino o impulso de que necessitam para seguir 
caminhando, e nada perturbará o caminhar dos corações no 
esforço por dar os passos em direção a Deus.

Nesta era de Divina Misericórdia, os seres orantes e os não 
orantes deverão se consagrar todos os dias ao manancial infini-
to do Meu Coração Misericordioso. Assim poderão construir 
dentro de cada essência um templo indestrutível e sólido ante 
as grandes batalhas da tribulação.

Eu necessito de que os corações possam representar-Me como 
sóis que irradiam o Poder Infinito de Minha Misericórdia.  
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Por isso hoje quero deixar para os Meus uma porta aberta que 
cada um cruzará no seu devido tempo.

Só lhes digo que não há mais muito tempo para se decidir: 
o relógio marca um novo ciclo de mudanças e de renún-
cias para os que sempre Me disseram sim. Por estes, Eu po-
derei cumprir os Meus Preciosos Desígnios de redenção e  
de paz.

Aguardo-os à porta da Minha Divina Misericórdia.

Sob o Amor de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por buscarem a união perfeita com o Meu Inven-
cível Coração.

Em união com Meus rebanhos,

Cristo Jesus da Misericórdia

Nunca se esqueçam da mansidão: ela lhes abrirá a porta da 
paciência e, em consequência, a vida de paz.

Meu Coração Manso espera ter vertentes de paz e de amor 
sobre a Terra, assim a humanidade se liberará das constantes 
faltas que impossibilitam que as almas deem os passos.

Sejam precursores da mansidão, sejam portadores de Meu Raio 
de Paz e de Amor. O mundo necessita sentir-se livre para ca-
minhar rumo à Nova Terra Prometida.

Sejam chamas de fé que se expandem até os corações mais 
necessitados. Somente lhes peço que em verdade sejam Meus 
apóstolos do Novo Tempo, para que Meus Desígnios nasçam 
em todos os corações.

Aguardo-os em Meu Coração Perpétuo.
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Sob o Bem Maior do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por tentarem viver na paz interior.

Cristo Jesus, o Pacificador

O perdão do coração os fará retornar à origem de Minha Di-
vina Misericórdia.

Por isso hoje lhes peço: regressem ao perdão interior, porque ele 
lhes dará a oportunidade de fundir-se com o Sábio Amor de Meu 
Coração. Tracem agora o caminho até o perdão, porque nessa 
senda vocês descobrirão as chaves para a conversão e a redenção  
da matéria.

Que os bons irmãos de caminho se unam e nunca se separem 
do manancial de Meu Amor, que os une totalmente. Quero 
que vocês possam reconhecer a verdade nestes tempos; ela lhes 
revelará o caminho para o encontro com Deus.

Vivam agora e sempre na chama do espírito da fé e poderão 
cruzar os umbrais escuros que podem separá-los de Meu Cora-
ção. Eu Sou o Fogo que nunca se apaga, que ilumina o caminho 
para suas essências e vidas. Quem está Comigo poderá seguir 
a senda que Eu indico neste ciclo.

Vivam na fé inquebrantável do coração.

Sob a Luz de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por escutarem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus
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Na Hora da Misericórdia, Meu Invencível e Poderoso Coração 
vem ao mundo para curar as almas e voltar a elevar ao Céu 
todos os que caíram dele.

Nestes tempos de Graças, Eu os chamo a se encontrarem Co-
migo e caminhar, com confiança, ao Meu lado, pois o Senhor, 
seu Deus, espera que Seus filhos tornem a olhá-Lo nos Olhos 
e Lhe digam: “Pai Eterno, eu confio em Ti”.

Somente pelo canal de Meu Coração vocês poderão encontrar 
a força necessária para seguir adiante sem interferências nem 
dores. Espero, no silêncio de Meu Espírito, que Me entreguem 
tudo aquilo que os separa do amor e da verdade, porque não 
há maior Graça do que viver na grandeza de Meu Amor e de 
Minha Verdade.

Um coração verdadeiro nunca terá medo de mostrar-se tal qual 
ele é. Um coração verdadeiro nunca temerá ser encontrado em 
falta e julgado, porque a verdade brota do Amor de Deus e o 
Amor de Deus é a Sábia Ciência que lhes permitirá entender 
todas as coisas.

Só lhes peço que bebam do Meu Sangue e que comam do Meu 
Corpo em absoluta confiança, porque assim receberão, neste 
tempo que resta, todos os Méritos Infinitos alcançados por 
Mim na Cruz.

Deixo em suas memórias a alegria de servir e de amar seus 
semelhantes porque, apesar da indiferença entre as consciên-
cias, existe a Poderosa Verdade de Deus que lhes mostrará o 
caminho da humildade e do vazio de si.

Caminhem agora rumo à vida nova, livres de sofrimentos e 
de espadas de batalha, porque em Meu Amor Crístico vocês 
encontrarão a possível redenção.

Sob o Amor Humilde de Deus, sejam bem-aventurados.
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Grato por escutarem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus Eucaristia

Enquanto o mundo muda rapidamente e muito poucos que-
rem se afastar da sedução e da tentação do pecado, Meus 
Raios de Misericórdia vêm direto do Céu para permear e ir-
radiar toda a órbita da Terra. Dessa forma, aqueles corações 
que se abrirem receberão sempre o maior auxílio de Minha  
Divina Misericórdia.

A humanidade inteira se encontra em uma era de profunda 
transição. Minha Consciência Redentora e Pastoral tenta a 
cada dia abstraí-los da realidade que hoje vocês estão vivendo. 
Por isso necessito dos Meus novos apóstolos, aqueles que es-
tão dispostos a transmutar por amor e a oferecer ao seu Deus 
pequenos sacrifícios, que aliviarão no Universo o peso da Lei 
que cairá sobre a atual humanidade.

Mas antes que isso aconteça o portal da Minha Misericórdia 
está aberto para que, no Paraíso do Meu Coração, vocês en-
contrem a Fonte de Luz e de Paz, Fonte que lhes permitirá 
suportar a purificação e as mudanças que chegarão para todos.

Quando no mundo inteiro encontro almas dedicadas a Meu 
perpétuo serviço de oração, Minhas lágrimas eternas, aquelas 
que Eu verti após Minha Ressurreição, são enxugadas pelas 
cálidas orações de Meus servos; elas atuam como raios de sol a 
irradiar suprema fortaleza ao Meu Coração.

Sob a Misericórdia que provém de Deus, sejam bem-aventu-
rados.

Grato por receberem Minhas Palavras no coração.

Seu Mestre do Amor, Cristo Jesus
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Frei Elías del Sagrado Corazón: Antes de Sua Aparição 
diária, o Mestre se manifestou caminhando em uma comu-
nidade indígena em Brasília, Distrito Federal, Brasil. Ele 
estava ajudando os povos originários. Logo depois, chegou 
até nós e nos transmitiu Sua mensagem.

Queridos irmãos,

Vocês sabem que agora e sempre a humanidade inteira faz parte 
do Manancial Interminável de Minha Divina Misericórdia.

Meu Coração quer verter Suas Graças não apenas sobre o 
mundo inteiro, mas também, de forma especial, sobre todos 
os povos originários que surgiram desde o princípio do Projeto 
de Deus.

Com esta finalidade, hoje lhes entrego um novo exercício 
de devoção, que ajudará a conservar e proteger a cultura es-
piritual e amorosa de todos os seus irmãos originários. Eles 
também são merecedores, nestes tempos, de Minha Divina 
Misericórdia. Todos os religiosos e devotos que rezarem este 
devocionário poderão canalizar muitas Graças sobre a cons-
ciência de todos esses povos. Espiritualmente, eles estão neces-
sitando recuperar sua identidade perante Deus, a identidade 
e a pureza que sofreram interferências das modernidades do  
mundo atual.

Eu lhes peço que o Sagrado Devocionário ao Coração de Jesus 
pela Consciência Indígena seja rezado com fervor às segundas, 
quartas e sextas-feiras e, de forma especial, às quartas-feiras, 
junto ao Devocionário às Cinco Sagradas Chagas de Jesus2. Isso 
terá repercussões espirituais importantes no Céu e Eu prometo 
estar atento à voz de suas súplicas.

2.  Ver mensagem do dia 13 de junho de 2013.
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Este sagrado devocionário tem a finalidade de proteger, por 
meio do Sagrado Coração de Jesus, todas as consciências ori-
ginárias, a que vocês chamam Consciência Indígena.

Desde quando Eu estive na Terra, o Pai Me confiou a revelação 
sobre a existência de todos esses irmãos na América. Depois de 
Minha Obra no Oriente Médio Eu prometi levar Minha Mi-
sericórdia à América, com a finalidade de que esse continente 
se consagre ao Imaculado Coração de Maria.

Este devocionário poderá ser rezado quantas vezes a alma sentir 
necessidade de se unir ao Meu Propósito de Salvação da sagra-
da consciência indígena.

Sagrado Devocionário ao Coração de Jesus  
pela Consciência Indígena

Nas contas de união deverão orar:

Pela Força Invencível  
do Sagrado Coração de Jesus, 

Pai Amado,  
atende e escuta nossas súplicas.

Amém.

Na primeira dezena repetirão:

Pela Força Invencível  
do Coração de Jesus, 

todos os povos são resgatados.

Na segunda dezena repetirão:

Pelo Poderoso Fogo  
que brota do Coração de Jesus, 

todos os povos são salvos.
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Na terceira dezena repetirão:

Pela Luz Insondável  
que emana do Sagrado Coração de Jesus, 
toda a Consciência Indígena é amparada.

Na quarta dezena repetirão:

Pela Sublime Chama de Amor  
que irradia o Sagrado Coração de Jesus, 

todos os povos originários são reconciliados.

Na quinta dezena repetirão:

Pelos Sagrados Méritos alcançados por Jesus Cristo  
durante Sua Paixão na Cruz, 

Amado Pai, une-nos agora e sempre.

Boa experiência de amor e de oração por seus irmãos.

Sob a Graça de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por responderem ao comando de Meu Coração.

Cristo Jesus

Ao final da mensagem, perguntamos ao Mestre: Por que 
tantas pautas de oração para nós? Cristo respondeu: 

A quantidade de orações transmitidas é proporcional à neces-
sidade de luz no mundo.

Quero dar-lhes a conhecer a Fonte de Minha Luz Misericor-
diosa; para isso será necessário que vocês confiem plenamente 
em Minhas Vontades, no que estou prevendo para cada um 
de vocês.
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Uma alma que confia se entrega aos Braços de Deus e permite 
que seu caminho seja guiado pelos caminhos do Céu. Nestes 
tempos Meu Propósito é abrir seus corações para o encontro 
com a Fonte do Amor-Sabedoria.

É necessário que Meus ouvintes das mensagens diárias abra-
cem forte Minhas Palavras como o caminho de guia e de sal-
vação para suas almas. É hora de vocês se prepararem com 
consciência para o que virá. É hora de encontrarem refúgio 
em Meu Sagrado Coração.

Eu Sou a Fortaleza para suas vidas. Eu Sou o Caminho da 
Salvação, vocês o sabem; porém, será necessário vivê-lo para 
entender esse mistério.

Eu os amo sempre.

Sob o Bem de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Minhas Palavras no coração.

Cristo Jesus

Minha Consciência Universal se alegra quando as almas Me 
abrem, com confiança, as portas de suas casas para que Minha 
Misericórdia possa reinar.

Hoje Eu os convido a responder ao Meu Chamado pela libe-
ração e redenção universal de todas as raças, mediante a Fonte 
Confiável de Minha Divina Misericórdia.

Quero que saibam que Minha Presença está em todos os ca-
minhos das almas. Assim como Eu estive uma vez no Oriente 
Médio, também estive no Extremo Oriente para relembrar os 
compromissos e as Graças que uma vez o Universo depositou 
em Meu Coração.
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Com essa revelação, peço-lhes que recordem o amoroso com-
promisso que cada alma fez Comigo desde sempre. Assim per-
mitirão que Eu possa realizar as obras que tenho previstas para 
os corações.

Necessito de sua ampla abertura do coração para abrir nova-
mente as portas àqueles que as têm fechadas. Só lhes peço que 
Me vivam como Seu Companheiro inseparável de caminho; 
assim ajudarão, a partir da consciência, a reconstruir o que está 
destruído na consciência da humanidade.

Hoje venho para fazer-lhes conhecer Meu Amor Verdadeiro 
por vocês, aquele amor que o Pai gestou em Meu Coração des-
de o primeiro momento. Hoje estou com vocês, mas amanhã 
desejo estar com o mundo para dizer-lhe: Venha e siga-Me; é 
hora de encontrar a verdadeira paz.

Sob o Amor Infinito que provém de Deus, sejam bem-aven-
turados.

Grato por viverem em Meu Coração.

Cristo Jesus

Meus Braços de Compaixão se abrem para receber em Meu 
Reino todos os discípulos que, nestes tempos, deverão seguir 
Meus Passos pelo caminho que Eu lhes indicarei para que al-
cancem a Vida Eterna.

Nesta era de definições, Eu os chamo a concentrar suas vidas na 
Minha Luz Suprema; dessa forma nada os atormentará nem os 
perturbará e vocês estarão preparados para enfrentar Comigo 
os tempos finais.

Dia a dia deixo em suas essências a Fonte de Minha Divina 
Misericórdia, para que possam reconhecer que Meu Amor por  
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vocês é insubstituível e durará por toda a Eternidade. Ago-
ra que vocês já tomaram em suas mãos a bandeira da paz, si-
gam-Me confiantes e abram-Me as portas, para que Minha 
Consciência possa chegar rapidamente aos rebanhos que mais 
necessitam encontrar Minha Paz e a Verdade de Meu Pai.

Sejam transmissores de Meus Códigos Redentores e Crísticos 
através da devoção que vocês têm proclamado ao Meu Sagrado e 
Bondoso Coração. Neste ciclo necessito de que Meus apóstolos 
estejam bem atentos e despertos, para que Minha Voz seja ouvida 
em todo lugar e em cada interior.

Convido-os uma vez mais à reconciliação e à paz. Não percam 
de vista esses dois sagrados atributos. O Senhor os irradia por 
intermédio de Seu Filho, para que o mundo, algum dia, alcance 
a redenção.

Sob a Misericórdia de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Meus Ensinamentos no coração.

Cristo Jesus, o Pastor de Almas

O Oceano de Minha Divina Misericórdia é maior e mais po-
deroso, forte e invencível que a Paixão que Eu vivi na Cruz por 
todos vocês. Esse Oceano de Graças é prodigioso e compassivo, 
principalmente para aqueles que caíram transitando no cami-
nho da consagração e da entrega absoluta a Deus.

Todos os dias abro esse Sagrado Manancial diante de seus 
olhos para que possam reconhecê-lo como a única saída nestes 
tempos de caos. Aqueles que em verdade dediquem devoção 
à Fonte Insondável de Minha Misericórdia saibam que não 
os abandonarei. Meus Passos de Luz os seguirão até a hora da 
morte e, depois desta vida, no próximo mundo, Eu lhes entre-
garei a oferenda da Eternidade, o Paraíso.
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Aqueles que escutam Minhas Palavras que as guardem em 
seus corações, pois elas servirão de fortaleza e de escudo nos 
momentos definitivos. Que ninguém tema por estar se purifi-
cando pois, para que Meu Vinho Novo seja depositado, o velho 
odre deve ser polido e restaurado por Minhas Mãos. Assim Eu 
poderei contar com consciências redimidas por Minha Sagrada 
e Invencível Luz Crística.

Sob o Amor de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por escutarem e por viverem Meus Ensinamentos.

Cristo Jesus

Se perdem a paz do coração, vocês logo saberão que lhes falta o 
amor. Não permitam que os sofrimentos, as provas e os desafios 
inalcançáveis que Eu lhes envio com tanto amor lhes tirem a 
paciência infinita. Agora, em outro grau de maturidade da cons-
ciência, tudo o que Deus entrega aos Seus filhos tem a finalidade 
de liberar cada vez mais a humanidade do mal e do pecado.

Em verdade, os que estão Comigo até o final são sempre muito 
poucos; é mínimo o número de discípulos que se animam a ser 
queimados pelo Fogo Divino da purificação.

Agora, em tempos de emergências, o Universo se serve das 
virtudes e dos defeitos dos Meus para que, a tempo, possam 
ser revertidas todas as causas que oprimem a consciência  
da humanidade.

No caminho do sofrimento existem a transformação e a purifi-
cação parcial daquilo que muitos carregam sobre seus ombros. 
Mas quem em verdade se arriscará a vivê-lo por amor?

Enquanto o relógio do mundo marca o momento da purifi-
cação para todos, Eu apoiarei Meus discípulos, aqueles que se 
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animarão a carregar uma cruz semelhante à Minha. Saibam 
que não os deixarei sós, porque sei o que significa para vocês 
viver a consagração em um tempo de caos.

Sob a Luz de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por perseverarem através de Meu Coração.

Cristo Jesus

Recordem que Eu venho todos os dias a este mundo para tra-
zer-lhes, por meio da santa oração do coração, um pouco mais 
de Minha Paz e da Paz do Universo.

Necessito de almas fortes que, dia a dia, se animem a viver um 
sacrifício semelhante ao que Eu vivi uma vez na Cruz. Desde 
agora vocês deverão saber que Eu serei sempre aquele Galileu 
que os ajudará a carregar a própria cruz.

Agora, em um ciclo de intensas definições para as almas, Meu 
Coração tenta prepará-los a partir da consciência para o que 
virá. Aquilo que chegará ao mundo o purificará. Ao mesmo 
tempo a Natureza, criada pelas Sábias Mãos do Criador, se 
verá liberada de todo o sofrimento que lhe foi causado por 
esta humanidade.

Vocês, com o rosário nas mãos, têm a grande chave que abrirá 
a porta para a liberação da matéria e, em consequência, da vida 
do espírito. Eu lhes abro Meu Coração Misericordioso para que 
possam refugiar-se nele, porque não há nada mais importante 
que poder viver todos os dias a união com Deus Pai.

Sob a Glória que provém de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por terem esperança em Meu Coração.

Cristo Jesus
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Pela Graça Suprema que vocês recebem diretamente de Meu 
Coração, rezem por aquelas almas que, mesmo estando com 
vida, estão presas nos cárceres do inimigo e não conseguem ver 
o esplendor de Minha Divina Misericórdia.

Eu lhes asseguro que nos próximos tempos se quebrarão as 
cadeias que oprimem e levam ao passado milhões de corações 
do mundo, porque o Sumo Sacerdote do Amor será visto por 
muitos. Ele virá entre as nuvens anunciando a redenção do mal 
na Terra e o estabelecimento da Eterna Paz em quem a perdeu 
por diferentes razões.

Para esse grande momento, Meus discípulos deverão estar 
atentos e preparados para não trocar, na última hora, Minha 
Presença Gloriosa pelas modernidades astutas que o inimigo 
conseguiu semear na consciência da humanidade.

Quando o Filho de Deus chegar, as malignidades que submetem 
as almas de Meu Pai serão expulsas, e essas almas serão reabili-
tadas no cenáculo do amor e do perdão. Não ficará pedra sobre 
pedra, como uma vez Eu o anunciei. Tudo o que parecer estar 
distante dos olhos dos simples se revelará, e nunca mais uma 
mentira impedirá o despertar amoroso de um cálido coração.

Aqueles que, com inteligência e devoção, se unirem ao Terço 
à Minha Divina Misericórdia saberão que passos dar para não 
perder o sentido do caminho espiritual. E ao final, a Religião 
de Meu Pai será uma só: a Religião do amor, da humildade e 
do perdão.

Ninguém ficará sem saber que Eu retornarei logo, em breve. 
Aqueles que Me negaram serão transmutados pelo Fogo Po-
deroso de Meu Amor.

Agora, antes que a barca da humanidade naufrague, susten-
tem com sua fé as tochas que iluminam o mar escuro deste 
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mundo. Logo surgirá no firmamento universal o Sol eterno 
que iluminará a vida dos que sempre tiveram fé no Regresso 
do Filho de Deus.

Sob o Bem e a Paz de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por meditarem sobre Minhas Profecias com atenção.

Cristo Jesus
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Há quase um ano da Minha primeira Aparição diária no Reino 
Sagrado do Centro Mariano de Aurora, os Céus e os Universos 
se uniram para trazer Graças Especiais a todas as almas que, ao 
longo deste último ano, escutaram Minha Mensagem Salvadora.

Agora, depois de quase 365 dias de impulsos espirituais diários, 
as almas puderam consagrar-se na fé ao Meu Sagrado Coração.

Por isso, nestes últimos tempos, Eu os chamo a ser testemu-
nhos vivos para os que não creem e para os que buscam a gra-
tificação permanente. Eu os chamo a ser defensores fiéis da 
Hora de Minha Divina Misericórdia. Se assim fosse, apesar das 
circunstâncias e dos imprevistos, Eu poderia dizer realmente 
que conto com soldados da misericórdia.

Quando Eu lhes peço que sejam defensores da Divina Miseri-
córdia, isso significa que primeiro deverão defender de vocês 
mesmos, de maneira sagrada, esse espaço importantíssimo, 
para que depois as portas da salvação possam se abrir para 
aqueles mais necessitados.

Ontem Eu lhes falei da Graça de Estado1 que seus corações e 
suas vidas estão recebendo em um tempo caótico; hoje Eu os 
chamo a manter a consciência desperta nesta hora sagrada. Em 
verdade Eu lhes digo que vocês só verão os frutos desse trabalho 
de oração misericordiosa no próximo mundo, e será apenas 
ali que compreenderão profundamente a síntese de suas vidas.

Enquanto o mundo colapsa por suas ações cotidianas, Eu lhes 
peço que mergulhem suas consciências no poderoso Manan-
cial de Minha Divina Misericórdia; assim, o Espírito de Deus 
atuará por meio de vocês, e não que vocês tentem atuar por 
intermédio do Supremo Espírito. A misericórdia sempre os 
levará à reconciliação e à humildade do coração.

1.  Graça que acompanha o exercício de certas responsabilidades.

1o
dezembro
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Sob o Supremo Amor de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por escutarem Minhas Palavras com o coração.

Cristo Jesus

Enquanto Meu Bendito Coração abre as portas do Céu na 
Terra, os Infernos obscuros são abertos para salvar os que se 
condenaram eternamente a viver esta condição espiritual.

Quando, em verdade, seus lábios proclamam Minha Divina 
Misericórdia, Minha Compaixão não tem limites nem espa-
ços; ela salva, redime, cura e libera as almas mais enraizadas 
no pecado original.

Minha Luz Perpétua e Invencível derrama seus poderes re-
dentores sobre aqueles que não mereceriam a Graça do Meu 
Bondoso Olhar, e isso se torna possível quando um orante se 
lembra de que é imprescindível a oração por seu semelhante, 
tão necessária quanto para o próprio ser.

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

Nesta hora de prodígios, que suas almas se elevem ao Univer-
so para confirmar, nestes tempos, a união perfeita com Meu 
Projeto de Salvação. Abram os braços e recebam em seus seres 
o bálsamo do Meu Amor Incondicional, Amor que nutrirá 
sempre suas pequenas essências.

Sob a Glória Infinita de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem em Meu Coração.

Cristo Jesus

2
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As almas mais preciosas são as que todos os dias alegram Meu 
Coração, porque Me adoram e se consagram à Minha Presen-
ça Eterna.

Por isso todo o tempo devo cuidar dessas almas, que por várias 
razões vieram ao mundo para redimir suas vidas e seus passa-
dos. Por Minha Infinita Misericórdia, essas almas podem se 
liberar das condições pretéritas que não lhes permitem dar os 
passos seguros até Mim. Eu sustento em Meus Braços cada uma 
das almas, para levá-las Comigo até o Reino Maior de Meu Pai.

Nestes tempos, as almas consagradas ingressam no auge de 
fortes experiências e aprendizagens, o que lhes permitirá ama-
durecer com sabedoria e discernimento. Todas essas almas são 
tesouros em Meu Reino, porque nelas Eu verto Minhas Graças 
e Minha Paz para que, para sempre, irradiem ao mundo os 
Dons Sagrados do Céu.

Sob o Amor Infinito de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem suas almas em Meu Coração.

Cristo Jesus

Frei Elías del Sagrado Corazón: Ao final da mensagem, 
Cristo transmitiu um novo sagrado exercício de oração que, 
segundo Suas Instruções, nos ajudará a enfrentar o final dos 
tempos e, sobretudo, a anular a influência dos pecados ca-
pitais. Este exercício é considerado por Cristo um escudo de 
proteção contra essas energias.

A Poderosa Novena a Jesus Cristo Misericordioso provém de 
uma emanação interior de prece que brota perpetuamente do 
Coração de Jesus.

Esta novena é um diálogo direto com a Fonte Criadora, da 
qual surgiram as essências de todas as criaturas. A alma que Me 
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venerar por meio desta sagrada novena ingressará no momento 
histórico em que Cristo viveu Sua Vida Pública e Sua Paixão; 
assim, recolherá em espírito os Frutos Divinos que o Mestre 
deixou gravados na consciência deste mundo.

Quem invocar Jesus por meio desta sagrada novena se aproxi-
mará dos Poderes Celestiais que o Pai Lhe concedeu no momen-
to de Seu Nascimento e nos primeiros momentos de Sua Vida 
Pública, de Sua Paixão, de Sua Morte e de Sua Ressurreição.

Este exercício de oração deverá ser feito durante nove dias, com 
a intenção puríssima de poder receber os mesmos Méritos Espi-
rituais que Jesus recebeu quando Ele esteve sobre este mundo. 
Esta Graça, que hoje Eu lhes concedo para estes tempos de 
caos, é semelhante ao Orândio da Paixão e da Transfiguração.2 
Os sinais da Transfiguração e da Paixão de Jesus representaram 
para as almas a primeira escola de aproximação a Jesus.

Agora a Poderosa Novena a Jesus Cristo Misericordioso simbo-
liza o ingresso em um estado mais profundo de consciência e de 
oração. Revelo-lhes que vocês poderão permanecer na mesma 
vibração crística, no mesmo estado de Cristo.

Esta poderosa novena tentará ajudar a todos, em especial aos 
que de maneira consciente se consagraram, por toda a vida, a 
Cristo Jesus. Ela tentará transubstanciar, quer dizer, mudar 
de estado celular e mental todos os fatos que condicionaram 
o despertar espiritual das almas à Vida Divina. Esta poderosa 
novena lhes trará o impulso dos Méritos Divinos que Cristo 
alcançou durante Sua trajetória sobre a Terra.

Este exercício aspira transfigurar os estados internos de cada 
ser, tornando-os princípios divinos e sublimes. Para isso, o tra-

2.  Exercício Espiritual entregue por Cristo em abril de 2012. Mais informações, 
ver livro: 7 Dias com o Mestre Jesus de Nazaré, dos mesmos autores, Irdin Editora.
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balho de oração com a poderosa novena deverá ser constante, 
sem previsão de término em semanas, meses ou anos. Agora 
cada alma saberá reconhecer a importância de se tornar um fiel 
instrumento de Deus.

Esta Graça é vertida especialmente para transformar algo que 
afoga o mundo, que são os chamados pecados capitais. Esta 
novena servirá de escudo ante a presença dessas energias.

Bom trabalho de interiorização e de expansão de consciência.

Seu querido Mestre, Cristo Jesus

Poderosa Novena  
a Jesus Cristo Misericordioso

Primeiro dia

No primeiro dia orarão para transcender o controle humano 
por meio da Santíssima Pureza que Cristo encarnou durante 
Seu especial nascimento no presépio da cidade de Belém. Nesse 
fato poderão ver manifestado o primeiro poder do Espírito 
Santo, que foi a encarnação sublime de Deus, com a vinda do 
Messias Jesus.

Com todo fervor e determinação interior, rezarão 33 vezes a 
seguinte oração:

Pelo poderoso nascimento de Cristo na Terra, 
Santíssimo Espírito de Deus,  

transcende nossa matéria, 
para que encarne em nós  

o poder da Divina Pureza.

Amém.
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Segundo dia

No segundo dia orarão para expulsar da consciência a condi-
ção humana que no decorrer dos tempos despertou, por obra 
do inimigo, a tentação, o orgulho, a avareza e a gula, energias 
capitais que cercaram os caminhos de luz das almas boas.

Com fé e convicção, rezarão 33 vezes a seguinte oração:

Pela Sagrada Humildade  
expressada pela Divina Família 

e através do Amor Puro  
que Jesus Menino irradiou para o mundo, 

Senhor, expulsa de nossos seres  
todo o domínio que o inimigo construiu.

Amém.

Terceiro dia

No terceiro dia orarão a Deus implorando-Lhe Misericórdia 
através da Divina Piedade que Jesus entregou durante Sua Vida 
Pública. Suplicarão ao Senhor que libere os corações dos peca-
dos da vaidade, da posse, da soberba e da maldição que tenham 
vivido alguma vez.

Com consciência e verdade, rezarão 33 vezes a seguinte oração:

Pelo Sagrado Milagre de Jesus  
nas bodas de Caná, 

sejam convertidos todos os seres, 
para que finalmente desperte no mundo  

o amor verdadeiro pelo Criador.

Amém.
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Quarto dia

No quarto dia recordarão as benditas curas que Jesus realizou 
em cegos, paralíticos e mudos. Assim pedirão a Deus a cura 
profunda de suas almas e dos aspectos que marcaram feridas 
inapagáveis em sua evolução. Solicitarão a Deus que, pelo poder 
curador de Jesus Cristo, todos os fatos que aconteceram na vida 
das almas simples sejam curados por Jesus, como Ele curou os 
enfermos naquele tempo.

Com devoção e misericórdia, rezarão 33 vezes a seguinte oração:

Que as Poderosas Mãos de Jesus 
e Seus Raios de Misericórdia  
pousem sobre nossos corações 

para que a Luz do Reino de Deus libere as amarras 
e cure para sempre todas as nossas feridas.

Amém.

Quinto dia

No quinto dia glorificarão a Deus porque Ele enviou o Filho 
Salvador para que tirasse a sede espiritual do mundo. Recor-
darão, então, o momento em que a samaritana oferece a Jesus 
a água fresca do poço, e Cristo em troca lhe oferece a Água  
de Vida.

Que nesse Mistério Divino suas vidas possam ser lavadas 
pela Bendita Água que brotou intensamente do Lado de 
Jesus na Cruz, para que omissões, crueldades, agravos, ul-
trajes e indiferenças, pecados que a humanidade gerou ao 
longo dos séculos, sejam transmutados pelos Códigos Sa-
grados da Água de Vida, e que a cura se manifeste em todas  
as consciências.
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Com amor e compaixão, rezarão 33 vezes a seguinte oração:

Pela Água de Vida e Redenção  
que brotou do Lado de Jesus, 

que os poderes batismais de liberação e perdão  
desçam sobre nossas vidas.

Amém.

Sexto dia

No sexto dia orarão ao Pai para Lhe implorar Misericórdia 
pelos que perpetuamente se culpam e se condenam, sem haver 
mudado nada em suas vidas. Recordarão agora o momento em 
que Jesus é condenado à morte. Meditarão sobre esse Mistério 
de Vida que Cristo entregou para todos e, assim, compreende-
rão que na absoluta entrega de si se encontra a chave da trans-
formação da consciência.

Contemplando esse Mistério da Entrega de Jesus pela huma-
nidade, rezarão com esperança e alegria 33 vezes a seguinte 
oração:

Pela grandiosa Entrega de Amor de Jesus  
nos braços da Cruz, 

Emmanuel, Sagrado Pai, 
concede-nos a Graça da Entrega permanente  

por nossos semelhantes.

Amém.

Sétimo dia

No sétimo dia da poderosa novena retornarão, com a memória, 
ao momento do encontro de Jesus com Sua Mãe a caminho 
do Calvário. 
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Que o poder maternal do amor, que a tudo sustenta e resolve, 
permita liberar o mundo de todas as constantes quedas e per-
dições pelas quais ele enveredou.

Que por esse importante fato de amor absoluto entre o Filho 
de Deus e a Mãe de Deus, as almas mais frágeis recebam a 
Graça de se afirmarem no caminho do espírito por meio da 
fortaleza suprema que Cristo viveu durante Sua Paixão.

Que essa mesma fortaleza leve os consagrados a Cristo a se abs-
terem de toda tentação e energia que os seduza a se desviarem 
do caminho do bom peregrino. Que a Fé do Cristo remova os 
obstáculos, para que os filhos do Pai caminhem em liberdade 
até o Paraíso.

Com abertura e piedade, rezarão 33 vezes a seguinte oração:

Pela divina e suprema fortaleza de Jesus  
durante Sua Sagrada Paixão, 

Pai, afirma em nossos seres a Fé eterna, 
sublime fogo de eterna ascensão.

Amém.

Oitavo dia

No oitavo dia abrirão a porta celestial para receber a Divina 
Piedade que Cristo, glorificado em espírito e em consciência, 
expressou após ser descido da Cruz.

Que esse Mistério do Amor Invencível que a tudo restaura e 
transforma, apesar dos erros cometidos, possa encarnar como 
luz infinita e permanente nos corações que decidiram viver o 
caminho do apostolado.

Que a Divina Piedade Crística transfigure, sem impedimentos, 
os duros aspectos da inconsciência, aqueles que se guardam e 

por_mm_1ed_book_v3.indb   491 10/02/2017   07:09:26



492

Mensagens de Misericórdia

492

que prevalecem amedrontando os servidores. Que o sublime 
fogo da Piedade que Jesus expressou depois da Cruz para o 
mundo inteiro remova as dificuldades dos que não podem viver 
a castidade, a austeridade, o desapego, a impessoalidade nem a 
entrega a Deus, de coração.

Com paz e firmeza, rezarão 33 vezes a seguinte oração:

Pela Divina e Poderosa Piedade 
que Cristo emanou por amor ao mundo inteiro 

nos braços da Santíssima Virgem Maria, 
Suprema Mãe, acolhe-nos agora e sempre  

no coração de Teu Reino.

Amém.

Nono dia

No nono e último dia da poderosa novena meditarão sobre 
cada um dos oito Mistérios anteriores que Jesus deixou grava-
dos como luz para o mundo. Neste dia deverá emergir a síntese 
de todo o trabalho orante e espiritual. Os Códigos Crísticos 
já deverão estar latentes nos corações que, com tanto amor, 
invocaram os oito anteriores poderosos Mistérios Divinos  
de Cristo.

Hoje recordarão o momento da Sagrada Ressurreição de Jesus 
no terceiro dia e verão nesse fato o poder do Filho de Deus que, 
em profunda humildade, depois de haver sido condenado, mar-
tirizado e humilhado, ressuscitou glorioso, vencendo a morte 
espiritual que condenava o mundo inteiro.

Que por meio desse Mistério as almas que lutam sem descanso, 
as que trabalham verdadeiramente para cumprir o Plano de 
Deus, sejam liberadas de todo mal e que consigam, através do 
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amor à Ressurreição de Cristo, redimir os aspectos profundos 
que condenam a consciência. Que se levantem de onde caíram 
e, assim, possam vencer, como Jesus, a morte espiritual que o 
pecado do mundo gera, e que todos os corações se elevem até 
os pés do Sagrado Altar do Criador.

Com presença e fidelidade, rezarão 33 vezes a seguinte oração:

Pela Gloriosa e Vitoriosa Ressurreição de Jesus, 
que os Sagrados Raios Celestiais  

desçam sobre nossas vidas, 
para que reine a Vida Onipresente de Deus.

Amém.

Cristo Jesus, o Instrutor

Ao término da novena, se o orante quiser recomeçá-la, deve-
rá fazer uma pausa de no mínimo um dia.

Queridíssimos peregrinos Meus,

Pela primeira vez na história de Meus encontros internos com 
vocês, Meu Coração se compraz em abrir novas portas de luz e 
de paz para mais almas3. Por isso, em alegria e gratidão, o Filho 
de Deus estará presente, orando com vocês, por vocês e pelo 
mundo inteiro para que a maioria alcance o estado de Minha 
Divina Misericórdia.

O Senhor do Universo Me enviou especialmente a Londrina 
para que os primeiros grupos de oração, que nasceram na Co-
munidade-Luz Figueira há muitos anos, possam se renovar e 
ingressar no caminho do coração porque, nestes tempos, tudo 

3.  Cristo Jesus se refere à população da cidade de Londrina, Paraná, Brasil.
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o que façam deverão fazê-lo por meio do amor verdadeiro do 
coração servidor.

Quero que contemplem a expressão sincera desse amor por 
meio do fiel exemplo de trabalho, dedicação e entrega absoluta 
ao Plano de Deus que aconteceu por intermédio dos grupos de 
oração de São José do Rio Preto e da região de São Paulo. Ali 
vocês poderão ver como as almas podem ser ajudadas e também 
receber as Graças do Céu quando os servidores da Hierarquia 
abrem as portas de maneira correta. Isso, nestes tempos, deter-
minará o cumprimento do Plano de Resgate.

O Céu, por meio de Meu Coração, quer lhes mostrar que existe 
um só caminho a percorrer, caminho que se chama amor à doa-
ção e ao esmero. Amor que muitos de vocês alguma vez irradia-
ram para o Meu Coração, por mais que em outros tempos Eu 
não tenha estado tão presente em suas vidas como estou agora.

Tudo o que foi aprendido com a instrução espiritual do passa-
do gerou a possibilidade de agora o Céu lhes entregar os frutos 
da fé e da paz por seus esforços sinceros. Vocês sabem que o 
mundo inteiro está repleto de emergências e de necessidades 
para serem resolvidas. Por isso o Universo, em sua infinita ciên-
cia e inteligência, convocou os diferentes grupos de almas para 
que, por afinidade e sintonia, servissem ao Plano Maior.

Agora a cada servidor e orante cabe cumprir uma parte da 
missão para que, no final de toda esta trajetória, cumpra-se o 
importante Propósito de Deus.

Londrina foi uma cidade escolhida por Deus para que os gru-
pos de oração nesta região possam se retirar para meditar e 
orar, dois exercícios importantes para fortalecer o serviço. 

Londrina, espiritualmente, Me faz recordar muito Minha pri-
meira casa em Nazaré, por suas serras e fazendas. Em Londrina 
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existe o ar da simplicidade e do recolhimento, por isso poderá 
ser um ponto de encontro e de meditação para quando os ser-
vidores tiverem necessidade de se retirar para orar e estudar 
com o coração.

A Quinta Maratona da Divina Misericórdia, em Londrina, 
trará o fruto da unidade entre os grupos de almas, já que a 
Região Sul do Brasil deverá ser preparada para servir, nos pró-
ximos tempos, em uma tarefa de resgate e de serviço regional.

Por isso os Mensageiros Divinos, depois de terem estado no 
ano anterior em Porto Alegre, retornam com o objetivo de 
recordar a todos a necessidade de se renovarem e de manterem 
viva a missão que o Pai lhes oferece.

Essa será a missão da unidade entre todas as regiões do sul, con-
centrando-se como uma só coluna espiritual de fraternidade 
e de irmandade. Hoje o sul do Brasil tem a oportunidade de  
manifestar isso para o Plano de Deus em tempos decisivos.

Que a Quinta Maratona da Divina Misericórdia represente 
não só um encontro de oração pela necessária Misericórdia 
para o mundo, mas que também sintetize a reunião de servido-
res e de corações em Cristo, com a esperança de colaborar por 
amor com o Plano e sua manifestação sobre a Terra.

A Quinta Maratona da Divina Misericórdia, que pela primei-
ra vez é aberta a todos, tem a finalidade de congregar novos 
orantes e, em consequência, novos rebanhos que possam iniciar 
esse caminho de retorno ao Coração de Deus. Minha Presença 
incondicional será para vocês a confirmação de suas tarefas de 
oração e de serviço nesta parte do mundo.

Hoje deixo aos presentes Meu Abraço Paternal, aquele abra-
ço de Mestre a discípulo, de Companheiro a amigo, abraço 
que nutre a alma de vida e esperança. Desejo a todos um 
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bom trabalho de oração e paz para seus corações e para o  
mundo inteiro.

Que a Divina Misericórdia seja a chama inextinguível que arda 
sempre em luz e amor.

Sob a Misericórdia de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por guardarem Meus Ensinamentos no coração.

Cristo Jesus, seu Senhor do Amor

5a Maratona da Divina Misericórdia – primeiro dia

Hoje, do Céu, trago-lhes uma chuva de Graças, para que suas 
almas se sintam curadas e liberadas de toda dor e de todo mal.

As Graças Infinitas que Eu verto, todos os dias às três da tarde, 
não são amplamente consideradas por algumas almas; quando 
essas Graças são vertidas, é semelhante à correnteza da água 
de um rio.

Quero deixar para todos neste dia a gratidão infinita pela per-
severança em responder ao Meu importante Chamado pela Paz 
e pela Misericórdia. Como consequência da tarefa realizada 
hoje com todos os orantes do mundo, o Universo Maior, aquele 
Universo que rege além de suas consciências, pôde libertar, 
redimir e transfigurar situações internas em muitas almas; si-
tuações que hoje, em pleno fim de ciclo, pareceriam impossíveis 
de transformar.

Meu Coração se fortalece naqueles corações que Me veneram 
e Me honram como seu único Mestre do Amor.

Quando a voz de um filho de Deus clama ao Universo, os raios 
da Minha Divina Piedade penetram as profundas e duras ca-
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madas dos corações fechados; assim, Eu abro um novo manan-
cial de vida que antes estava árido e seco pela ausência do amor.

A oração misericordiosa nunca deixará apagar o fogo da devo-
ção e da fé; a oração que é dedicada com amor ao Meu Coração 
Misericordioso abre novas portas no caminho da entrega e  
do sacrifício.

Nestes tempos tão delicados Minha Consciência Pastoral cha-
ma todos os que se consideram dignos filhos de Deus e também 
todos os que pecaram contra o Meu Bondoso Coração.

Queridos, Meu Amor alcançado uma vez na Cruz tem a po-
testade de transformar por inteiro suas vidas da noite para o 
dia. Mas só existe um simples requisito interior: viver na Mi-
nha Confiança absoluta, para que assim Me deem a permissão 
de reconsagrar suas essências e convertê-las em um templo de 
adoração ao Meu Coração Sacratíssimo.

Para todo o sempre verto Meu Amor e Minha Luz, abençoan-
do-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Que ninguém se perturbe, que ninguém se desespere; o mun-
do está no limiar de uma purificação grande e intensa e em 
consequência, por lei, todos vocês também estarão, em seu  
devido tempo.

Mas Eu virei como o porteiro na noite para buscar os Meus e 
chamá-los novamente para a Ceia e para a Comunhão Comigo; 
assim reconhecerão que Eu regressei ao mundo para liberá-lo 
pela segunda vez.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem sempre em Meu Silencioso Coração.

Cristo Jesus, Servo Fiel do Brasil
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5a Maratona da Divina Misericórdia – segundo dia

Irmãos Meus de caminho,

Hoje venho com a aspiração de que em suas vidas seus passos 
para o Meu Coração sejam verdadeiros e puros, assim como é 
a Água que brota de Meu Lado por amor ao mundo.

Esta pureza será alcançada quando apenas vocês exercitarem 
a observação impessoal de suas pequeníssimas ações. Assim 
logo saberão quando cometem um ato indiferente e impuro 
ou quando realizam uma obra de amor. Imaginem, por um 
momento, quantos atos impuros mancham Minhas almas to-
dos os dias. Por isso aquela alma que trabalha conscientemente 
com Minha Divina Misericórdia será ajudada a praticar ações 
boas e amorosas por seus semelhantes.

Vocês sabem que o mundo está atravessando uma grande tor-
menta interior. Apesar disso, Meus Raios Solares, que brotam 
de Meu Piedoso Coração, transpassam essa tempestade que 
vivem as almas para ajudá-las a ressuscitar para a vida do espí-
rito e para o amor profundo por Deus.

Não há nada mais divino que o amor entre irmãos, amor verda-
deiro e puro que cura e cicatriza o coração de cada ser. Foi esse 
o amor que Eu ensinei desde o princípio aos Meus apóstolos 
e hoje lhes recordo esta premissa como um exercício para sua 
consciência interior.

O Amor que provém de Deus é invencível, é maravilhoso e 
magnífico. Busquem todos os dias esse Amor que vem de Deus 
e, assim, poderão superar os obstáculos que agora lhes impõe 
o mundo.

Mas não se esqueçam, Meus amigos, de que o mundo, sua 
preciosa e castigada casa que foi criada por Deus, necessita de 
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ajuda urgente. Eu sei que não poderão fazer grandes coisas, por 
isso primeiro comecem pelas ações simples e verdadeiras, ações 
que brotem do amor do coração e que permitam reconciliar e 
unir todas as criaturas.

Para a humanidade chegou a hora de sair da grande ignorân-
cia e de ver, nestes tempos, o que será necessário mudar para 
alcançar o Reino Maior.

Agradeço neste dia a toda Londrina por haver atendido ao 
Meu Chamado, porque Eu retornei aos seus corações para 
curá-los e renová-los. Eu necessito de suas mãos para Me doar; 
Eu necessito de seus pés para caminhar por meio de vocês até 
Meus filhos perdidos; Eu necessito de um espaço em seus co-
rações para ativar novamente a fé e o amor a Deus, seu Senhor.

Grato por buscarem sempre Meu Coração.

Sob o Bem Maior que provém de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por permanecerem unidos como um só ao Meu Hu-
milde Coração.

Cristo Jesus, seu Pastor

Alma Minha,

Dirija seus passos de luz ao Meu Coração e Eu lhe entregarei a 
túnica da humildade para vestir. E com suas mãos você doará 
a vida pelos outros, para que seus semelhantes possam sentir a 
plenitude de sua santidade.

Veja em todo lugar uma resposta, um sinal que se apresenta 
para a transformação do coração. Deixe-se conduzir por Mi-
nhas Palavras. Assim seu caminho, que está cheio de pedras, se 
converterá em um jardim de flores e de aromas sutis.

7
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Ó alma Minha, que pertence desde a origem ao Meu Reinado, 
entregue seu cansaço em Meus Braços e tome seu Esposo Fiel 
e Amável. Busque o Fogo ardente de Meu Coração, porque 
só em Mim você encontrará as respostas para suas dúvidas, 
o alimento verdadeiro para seu espírito, a paz eterna para seu 
pequeníssimo coração.

Amável alma de Deus, deixe que o Obreiro construa Sua casa 
de amor em seu ser, porque assim surgirá o templo de luz que 
irradiará sua presença interior para todos. Consagre sua vida 
ao Meu Caminho. Viva-Me todos os dias como a única e  
suprema paixão de sua vida e deixe que Meu Sangue se verta 
sobre seu corpo, para que ele volte a ser puro como no dia de 
seu nascimento.

Receba no silêncio a luz de Meus Códigos. Agradeça-Me por 
haver chamado à porta de sua vida. Permaneça em Mim para 
sempre, Eu tenho tesouros maiores do que os que existem na 
Terra. Ofereço-lhe Minha Eternidade.

Sob o Amor do Pai, seja bem-aventurada.

Grato por verter sua vida em Meu Coração de Paz.

Cristo Jesus, o Esposo Fiel

Que espera, alma Minha, para entregar-se aos Meus Dons?

Deixe que o Amor perpétuo que brota de Meu Coração a inun-
de, até o ponto em que você sinta uma devoção ardente por 
Meu Ser.

Caminhe ao Meu lado, certa de que está dando os passos em 
direção a Deus. Esqueça tudo o que oprime seu coração e eleve 
sua consciência ao Meu Reino Interior.

8
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Aquela que busca os Céus é a alma que se une à Fonte do 
Amor. Se já Me tomou como Esposo, permita-Me que agora 
seu Esposo Fiel a acolha e a guie pelo caminho do Propósito. 
Fique durante a noite em Meus Braços e sinta a plena segurança 
de que sempre estará bem, apesar das circunstâncias.

Busque-Me a todo momento; sinta-se observada, alma Minha, 
pelos doces Olhos de seu Amado e Fiel Senhor. Aceite que já 
é hora de iniciar um novo ciclo, um ciclo que será permeado 
por Minhas Graças Celestiais.

Aproxime-se de Mim, não tenha mais medo de Me contar 
quantas vezes caiu ao Meu lado. Olhe com atenção, seu Com-
panheiro está lhe estendendo a Mão para levantá-la. Derrame 
suas lágrimas de luz sobre Meu Peito, sinta o calor supremo de 
Minha Compaixão e deixe que o passado se inunde de cura e 
de perdão.

Olhe a Grande Estrela no firmamento da noite, ela está lhe 
indicando o brilho de Minha Divina Misericórdia.

Ó alma Minha, que deixou de ser tão tentada pelo mundo 
para tornar-se uma flor em Meu Jardim Eterno. Eu sempre 
lhe agradecerei por haver-se abandonado à paixão amorosa de 
Meus Braços, porque já entrou na confiança de Meu Coração.

Alma esposa, viva o júbilo do grande encontro e siga adiante 
para alcançar Minha Eternidade.

Sob a Luz do Pai, seja bem-aventurada.

Grato por abandonar-se confiante em Meu Coração.

Cristo Jesus
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Que espera, alma Minha, para despojar-se do mundo e viver 
eternamente no consolo de Meu Coração?

Siga a luz invisível que está à sua frente, são os Raios de Meu 
Coração que iluminam durante a noite escura do mundo.

Ó celeste alma de Deus, que espera impaciente resolver todas 
as coisas, em suas mãos existe o poder humilde da oração, um 
caminho infinito para chegar ao Criador. Fique no Oceano de 
Meu Vazio Sublime para que em tudo possa ver que existe um 
porquê e uma resposta.

Sagrada alma, o que espera para dar-Me o eterno sim?

Em Meu Caminho Eu lhe ofereço o sacrifício como libera-
ção e a entrega como redenção. Em Meu Reino só existe a Paz 
que muitas vezes você busca nas coisas externas. Alma Minha, 
renda-se em Meus Braços, deixe que a Água que brota de Meu 
Corpo umedeça seu corpo para que ele se transfigure em um 
corpo de luz, um instrumento perfeito nas Mãos do Criador.

Você ainda crê que não foi vencida, mas Meu Amor é a vertente 
inesgotável que vencerá seu ser para dar-lhe de beber uma nova 
água, água que a saciará por inteiro.

Pequena alma Minha, o Senhor a chama para encontrar nes-
tes tempos o caminho da humildade e da renúncia; deixe que  
Minha Luz Suprema inunde seus corpos para que sejam o sím-
bolo vivo da nova transfiguração.

Querida alma, chegou a hora do despojamento; aceite o Amor 
Supremo de seu Esposo, porque assim encontrará a resposta 
interior que tanto busca. Confie em Minha Presença, quero 
fazê-la conhecer a grandeza de Meu Reino Celestial.

9
dezembro

por_mm_1ed_book_v3.indb   502 10/02/2017   07:09:26



503503

Dezembro de 2013

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

Sob a Graça do Pai, seja bem-aventurada.

Grato por se entregar ao Meu Coração.

Cristo Jesus

Frei Elías del Sagrado Corazón: Ao final da mensagem 
perguntamos ao Mestre por que estava nos dirigindo Suas 
Palavras nestes dias de forma tão especial. Ele nos respondeu:

Hoje lhes falo desta forma porque muitos dos Meus, em pouco 
tempo, tomarão o Esposo Fiel para sempre. Este é um ciclo 
dedicado às almas preciosas, aquelas que sempre buscam o Fiel 
Consolador. Por isso estou chamando a todos os que quiserem 
Me escutar.

Seu Mestre do Amor

Por que teme, alma Minha, entregar-se ao Oceano de Meu 
Sacrifício?

No Reino Maior existe a Eternidade, sublime lugar que você 
poderá encontrar depois da longa trajetória entre os fogos da 
Terra. Anime-se a sofrer pelos outros, Meu Coração Pulsante 
e Luminoso nunca a abandonará.

Por isso, querida alma Minha, Eu lhe dou a conhecer um pou-
co do que padeci há tanto tempo por você e pelo mundo. Mas 
muitas almas não querem beber desse sacrifício que Eu lhes 
proponho desde o início da caminhada redentora para o Meu 
Coração. Eu não lhe darei dores maiores do que as que Eu  
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padeci, mas no santo sofrimento se encontra a chave que abrirá 
as portas aos que caíram dos Braços de Deus.

Ó alma imperecível, não tema achar difícil o que lhe proponho 
para a sua conversão. Alegra-Me que em seu caminho encontre 
dificuldades, pois o caminho da santidade consiste na renúncia 
de si mesma a tudo.

Alma Minha, fique bem perto de Mim e permita que Eu a 
abrace, para que nos momentos mais duros sinta que o Amor 
de Meu Coração a encoraja a seguir adiante. Querida alma, 
você deve saber desde o princípio que quem se oferta ao Grande 
Pastor será a ovelha que mais se transformará e pastará pelos 
prados amargos.

O Senhor deseja convertê-la em um instrumento vazio para 
que sobre você, alma querida, seja vertida a Graça de Minha 
Presença Interior.

Não perca de vista, alma Minha, que sempre estou ao seu lado 
indicando-lhe o caminho direto ao Meu Coração.

Sob o Amor do Pai, seja bem-aventurada.

Grato, alma Minha, por doar-se ao Meu Coração.

Cristo Jesus

Querida alma Minha,

Aceite com alegria todos os esforços que Eu peço que realize, 
porque assim gerará méritos diante de Deus no Céu. Esvazie 
seu ser de todo parecer; viva na sublime sequência de Meus 
Passos para encontrar em cada lugar o ensinamento que Eu 
lhe quero revelar.

11
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Alma Minha, ponha aos Meus Pés todos os seus desconsolos e 
olhe-Me nos Olhos diretamente; então Eu poderei lhe dizer o 
que deverá transformar em você. Não permita que a tristeza a 
arraste como a forte corrente de um rio; desprenda-se daquilo 
que lhe parece melhor e entregue-se confiante à Minha Von-
tade, porque na obediência ao mais pequeno se refletirá o grau 
em que se encontra sua consagração.

Venha rápido para os Meus Braços e deixe-Me atuar como 
está previsto desde o princípio. Se em verdade, alma Minha, 
você quer Me escutar, abra os olhos e observe o universo de 
mensagens que Eu lhe envio todos os dias. Não queira agora 
compreender o motivo de todas as coisas; case-se com a irmã 
Humildade, para poder sentir que nada lhe pertence.

Entregue-Me tudo o que você guarda e que controla como um 
tesouro; diante da glória de Minha Misericórdia, o despoja-
mento de si conta muito para poder iniciar um novo caminho. 
Sei que espera que Eu apareça diante de você e lhe diga: Que-
rida alma, Eu a espero há muito tempo.

Aqueles que dão passos até Cristo serão os únicos que se ani-
marão a vestir os novos trajes da consagração; mas seu traje 
ainda está guardado no armário do Céu, esperando que sua 
alma dê o sim final, para depois cantar em glória e júbilo  
sua consagração.

Já a avisei de várias formas; fique atenta e perceberá o que Eu 
lhe digo. Todas as almas são preciosas e possíveis vertentes de 
Meu Amor.

Sob a Luz de Deus, seja bem-aventurada.

Grato por permanecer em Meu Coração.

Cristo Jesus
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Alma querida,

Busque em sua trajetória terrestre os sinais que Eu lhe indico 
dia e noite, pois todos eles a levarão a encontrar o caminho  
da perfeição.

Fique atenta, alma Minha, e deixe que Minha Voz reverbere 
no profundo de seu coração. Assim encontrará rapidamente as 
chaves para abrir as portas da redenção.

Não permita, alma Minha, que as rivalidades se instalem em 
sua consciência; viva em Minha Paz e construa sempre um 
castelo de amor para seus semelhantes.

Hoje lhe entrego, alma querida, Meu Discernimento, a ca-
pacidade interior para começar a compreender todas as coisas 
maiores.

Sob o Amor de Deus, seja bem-aventurada.

Grato por permanecer em Meu Coração.

Cristo Jesus

Não tema, alma Minha, ser polida tão fortemente como uma 
velha madeira nas Mãos do Carpinteiro. Quanto maior o poli-
mento, maior será a liberação e, em consequência, alma querida, 
você se liberará do jogo da arrogância e da vaidade. Uma boa 
madeira bem tratada perdurará ao longo dos tempos. Permita 
que Eu a molde segundo o desenho perfeito de Meus Planos.

Não tema, alma querida, ser polida tão profundamente, para 
que cheguem a se desprender de você as impurezas da inconsci-
ência. Entregue-se por inteiro em Minhas Mãos obreiras e verá 
logo, alma Minha, como era necessário que se desprendesse de 
si há muito tempo.

12
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Nas novas obras Deus verte Seu Espírito. Nos corações pu-
rificados Deus verte Sua Graça Infinita. Querida alma, beba 
da Água que lhe ofereço de Meu Lado para que, vivendo no 
sacrifício, encontre o caminho da santidade e do bem.

Deixe que Eu lhe mostre a Vontade de Meu Pai, alma Minha. 
Abandone-se em Meu Coração.

Sob a Luz de Deus, seja bem-aventurada.

Grato por humilhar-se diante de Meu Coração.

Cristo Jesus

Alma querida,

Quando em verdade se arrepender de seus pecados e elevar o 
pedido de liberação deles ao Meu Coração Compassivo, Eu 
poderei ajudá-la a apaziguar seu coração.

Mais difícil é quando as almas cometem faltas, lamentam-se e 
depois voltam a cometê-las. Assim, querida alma, o Universo 
gira em torno delas, esperando uma oportunidade para verter 
Meus Códigos de Salvação.

Existe um ponto na consciência humana onde a ação que re-
sultaria em pecado pode ser detida; esse é o momento de maior 
prova e tentação para os corações; esse é o momento no qual as 
almas deverão vigiar, para evitar cometer erros desnecessários.

Querida alma, sempre mantenha um espírito de sobriedade 
e de simplicidade, para que as provas nestes tempos não se-
jam maiores que sua capacidade de amar e de perdoar. Aquela 
alma que recorre à Minha Misericórdia logo se liberará da 
tensão que o erro lhe causou. Porém, deverá emergir da cons-
ciência um sumo arrependimento, capaz de mudar o destino 
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dos acontecimentos; do contrário, alma Minha, você poderia 
regressar ao estado anterior.

A observação de si é uma escola dura para os que em verdade 
querem conhecer a si mesmos, mas a oração do coração é o ca-
minho mais leve, que lhes prometerá mudanças a curto prazo.

Se novamente você não passar na prova e cair no erro, não se 
desanime; às vezes isso se repete tanto para que recorde que já 
é hora de viver a humildade. Deixe, alma querida, que Meu 
Fogo Divino a purifique; por isso, quando Me chamar, Eu 
lhe enviarei Minhas Virtudes, para que possa transformar sua  
pequena vida.

Seja valente. Seja santa, o Pai a abençoará.

Sob a Luz de Deus, seja bem-aventurada.

Grato por viver em Meu Coração.

Cristo Jesus, seu Fiel Confessor

Querida alma,

Guarde com prontidão seu coração no eterno refúgio de Meu 
Templo, assim se liberará dos pensamentos impuros e verá 
com clareza a Luz Infinita de Meu Coração. Eu poderei dar-
-lhe a conhecer Meus Sagrados Atributos, aqueles que distri-
buirão Graças Especiais para sua vida e para a vida de seus 
semelhantes.

Deixe, alma Minha, que Minha Luz Redentora penetre no 
profundo de seu pequeno espírito, para que todos os dias você 
se libere mais de si e viva no serviço eterno a Deus. Caminhe 
com segurança ao Meu lado e conte-Me, durante essa longa 
caminhada, qual é sua verdadeira aspiração.
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Ó alma transfigurada, somente desejo que sua vida imite Meu 
Apostolado, porque ainda há muitos que querem conhecer-Me 
através de seu pacífico coração. Quando enfrentar as provas 
maiores que ainda não pode superar por si mesma, alma Minha, 
desenhe em seu pensamento Minha Divina Face, para que assim 
Eu retire de seu ser todos os enganos que o inimigo lhe projeta.

Quando apenas Me chamar ou apenas pensar em Meu Coração, 
confie que uma ajuda maior chegará à sua vida, porque um bom 
pastor nunca abandona suas ovelhas.

Querida alma, viva-Me em plenitude, sem restrições. Ao seu 
Senhor da Misericórdia Lhe agrada que você entregue seus cari-
nhos espirituais direto ao Coração Redentor. E quando desani-
mar, deixe que o problema seja resolvido por Minha Insondável 
Sabedoria. Assim encontrará respostas e Graças Infinitas que 
lhe chegarão diretamente de Meu Casto Coração Pastoral.

Agora comungue Comigo e entregue-Me o melhor de si, pois 
Meu Projeto em sua vida ainda é desconhecido para sua consci-
ência. Abandone-se ao Amor de Meu Coração; não a magoarei, 
mas lhe darei Minha Bondosa Paz.

Sob o Amor do Pai, seja bem-aventurada.

Grato, alma querida, por desposar-se com Meu Coração.

Cristo Jesus

Queridas almas e famílias devotas do Sagrado Coração de Jesus 
Cristo,

Quero anunciar-lhes Minha especial Presença no Centro Ma-
riano de Figueira e no Centro Mariano de Aurora nas próxi-
mas datas do Natal de Meu Coração.
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Com alegria, agrada-Me estar entre todos os seres queridos 
que, com fé, ao longo dos anos têm vivido Meu Evangelho e 
Meus Ensinamentos.

Quero que saibam que Meu Espírito de Criança e Filho Primo-
gênito, aquele que nasceu uma vez na amada Belém, estará 
presente entre todos os participantes dos dois importantes 
encontros que se realizarão em ambos os Centros Marianos 
consagrados ao Imaculado Coração.

Pela primeira vez, peço a todos os caminhantes da vida do espí-
rito que, em seus lares, coloquem imagens simples do Presépio 
de Belém. No dia 24 de dezembro deste ano, aqueles que Me 
venerarem por meio do símbolo e do Mistério alegre de Meu 
Nascimento receberão, durante a Noite de Natal, uma Bênção 
Universal de Cristo, o Rei dos reis.

E se nessa noite todos os lares do mundo Me oferecerem um 
Mistério do Santo Rosário em reparação de todas as ofensas e 
flagelações que a humanidade tem causado ao longo dos séculos 
à imagem santa do Menino Jesus, Eu prometo que, quem o rezar 
de coração, com fé e fervor, será liberado das faltas mortais e capi-
tais, aquelas faltas que fazem agonizar Meu Coração Espiritual.

Se muitas famílias e centros de oração se unirem à mesma hora 
cumprindo esse pedido, prometo que as almas que vagam, es-
píritos maléficos que circulam e enganam a muitos corações 
nessas datas, serão retirados por Mim deste mundo. Nessa data, 
o Mestre do Perdão descenderá sobre o mundo em Espírito 
Puro e visitará o lar que Lhe abrir amorosamente a porta.

Dessa maneira, durante essas datas, Eu desejo instituir o espírito 
fraterno, devocional e amoroso que muitas almas perderam; 
todos os que se unirem a este impulso crístico receberão, em 
consequência, as Graças que Deus quer verter sobre suas vidas.
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Agradecerei desde agora que todos os orantes resgatem para suas 
vidas o verdadeiro símbolo de Meu Santíssimo Nascimento, 
porque foi nesses tempos que Deus se fez carne e vida; Ele se 
uniu em amor a todos os Seus filhos através da vinda do Messias.

Saibam compreender desde já o que Eu lhes peço; para sempre 
lhes agradecerei.

Sob a Misericórdia de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por venerarem o Nascimento do Redentor.

Cristo Jesus

Que neste Natal do Sagrado Coração de Jesus todas as famílias 
se unam por um instante à Minha Infinita Misericórdia e que, 
durante as horas da véspera, tenham presente as necessidades 
dos mais desprotegidos.

Quando estiverem reunidos em família, em seus lares, lem-
brem-se da falta do alimento espiritual e material de que tantos 
padecem; quando estiverem sentados à mesa lembrem-se sobre-
tudo dos que não receberão amor nem compaixão de ninguém 
e rezem por eles.

Neste Natal Eu desejo sinceramente, do profundo de Meu 
Sagrado Coração, que todos vocês possam ingressar no espí-
rito da solidariedade e da paz. Será necessário que as famílias, 
reunidas em Cristo, irradiem durante estes dias um amor pro-
fundo, que possa abranger os corações do mundo inteiro.

Eu os convido em verdade a celebrar Comigo a ceia do Natal 
com suas orações e preces ao Pai Celestial. Por isso, que os pró-
ximos dias do Natal sejam considerados celebrações sagradas, 
para que possam trazer a todos o valor pelo reverente e pelo 
sagrado por intermédio do nascimento de Jesus.
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Unam-se ao Espírito Crístico e permitam que a Graça de Deus 
atue em seus corações; dessa forma o mundo se verá aliviado 
de todo mal.

Sob a Luz de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por se deixarem guiar pela grande Estrela de Belém.

Cristo Jesus

Quando você Me entrega sua vida, Eu posso transmutar todo o 
seu ser por completo, mas quando guarda com receio algumas 
coisas, Minha Luz Redentora permanece fora da sua morada.

Como poderei saber do que necessita, se você mantém a porta 
fechada aos seus profundos medos?

Aquele que confia plenamente em Mim nada perderá. Eu sem-
pre lhe darei a chave para que abra a porta correta. Quando 
cometer erros repentinos, você deve ter consciência de que é 
humano, frágil, fraco e exposto a muitas influências; e quando 
de verdade reclamar Minha Presença todos os dias, Eu poderei 
atuar através do seu pequeno coração.

Nestes tempos Meus discípulos estarão enfrentando seus  
próprios medos espirituais e morais. Eu lhes peço que, apesar 
de suas dúvidas e falhas constantes, não deixem de recorrer 
ao Meu Coração; saibam que, desde o Meu Nascimento no 
mundo, o Pai Me deu o poder de liberá-los e redimi-los.

O caminho que Eu lhes ofereço é divino, mas estará sempre 
cheio de provas e de renúncias e, ainda que suas almas não este-
jam preparadas para enfrentá-las, Eu lhes apresentarei desafios 
inusitados que as farão amadurecer e crescer.

Só lhes peço que não percam a sinceridade que construíram 
com o Meu Coração. Hoje quero que a estima de vocês se  
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levante do solo e que sorriam à vida, à vinda da Minha Divina 
Misericórdia. Sempre os escutarei. Não tenham medo de se 
mostrarem diante de Mim tal qual são. Eu necessito de peca-
dores transparentes e de almas errantes, mas que queiram viver 
Comigo uma nova vida cheia de redenção e de paz.

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Eu sempre os absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo.

Grato por se redimirem diante do Meu Humilde Coração.

Cristo Jesus

Aqueles que com alegria Me rezarem um Mistério do Santo 
Rosário diante do sagrado presépio no dia 24 de dezembro e, 
além disso, acenderem uma vela, estarão dando a permissão 
universal para que Eu retire do eterno sofrimento terrestre as 
almas mais desesperadas e que se condenaram a si mesmas ao 
Purgatório mundial.

Por isso o dia 24 de dezembro será algo mais que um simples 
presépio. Se seus corações se mantiverem unidos ao Meu Pre-
cioso Coração durante esse dia, os Códigos Crísticos que estão 
gravados no Sagrado Sangue de Cristo também serão deposi-
tados sobre aqueles corações que Me abrirem a porta interior.

Eu desejo durante esse dia reinar entre os homens e Deus por-
que, aos corações que Me receberem com humildade através 
da mensagem do presépio, Eu darei a conhecer Meus sagrados 
Dons de unidade e de redenção.

Eu os convido a que, em verdade, se preparem para esse dia; 
Deus Me deu a permissão de voltar a consagrar os corações 
que mais se separaram de Mim por algum motivo. No dia 24 
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de dezembro Eu virei ao mundo como o novo luzeiro da noite, 
que brilhará no firmamento interior de cada ser.

Celebrem em Deus os Mistérios Divinos do nascimento de 
Cristo, abrindo as portas de suas moradas internas. Agrade-
cerei às almas devotas por se unirem por um instante à Minha 
maior Tarefa; assim o mundo novamente será aliviado pela 
ação de Minha Divina Misericórdia.

Guardem suas vidas no Sagrado Presépio do Senhor Jesus.

Sob o Bem Maior do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por celebrarem Comigo o Nascimento do Cristo Interior.

Cristo Jesus da Misericórdia

Frei Elías del Sagrado Corazón: Ao final da mensagem 
diária Cristo entregou um ato de consagração para ser pro-
nunciado após o Santo Rosário, na véspera do Nascimento 
do Senhor.

Ato de Consagração  
à Sagrada Família de Nazaré

Raios Divinos descendem do Céu  
sobre a querida cidade de Belém.

Os anjos anunciam aos pastores 
o Nascimento do Rei da Humildade.

Jesus é conhecido por Seu Sagrado Nome. 
Ele é o Príncipe que nasceu da família do Rei Davi, 

mas Sua identidade não pertence a este mundo. 
Seu Sábio Espírito provém do Espírito Santo de Deus.

Jesus Menino chegou ao mundo para libertá-lo do erro. 
Ele é o Salvador de todas as raças. 

Ele é o Messias da Anunciação Celestial.
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O Anjo Gabriel anunciou Seu Sagrado Nome; 
a Virgem Santíssima acolheu em Seu seio o Poder Criador.

De Seu puríssimo ventre nasceu o Salvador; 
de Maria Santíssima despertou o Cristo Redentor.

Diante desse grande Mistério Universal, 
nossos corações se consagram, 

porque as profecias dos Patriarcas se cumpriram 
e o Filho de Deus venceu a morte  

com Sua Divina Paixão.

Toda a raça foi renovada  
pela Vitoriosa Vinda do Filho de Deus.

De Belém surgiu a Luz Eterna  
para o mundo escuro. 

Oriente se uniu a Ocidente  
e nunca mais nada estará separado, 

porque recebemos a Misericórdia de Deus.

Somos ovelhas do Grande Menino Pastor. 
Somos estrelas redimidas sobre a Terra.

Que este Santo Nascimento de Cristo  
nos faça seguir caminhando.

Nada nos deterá. 
Nada nos atormentará. 

Nada nos separará de Deus.

Somos membros da Sagrada Família. 
Somos filhos da Virgem Santíssima. 

Somos fiéis companheiros de São José.

Em Cristo cumpriremos a Vontade de Deus, 
como foi no princípio, agora e sempre.

Amém.
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Quando sentir um grande vazio em sua vida e achar que não 
terá forças para entregar-se a Mim, dirija o olhar ao Céu e  
diga-Me o que espera de sua vida.

Não existe nada mais do que a transformação da consciência, 
especialmente para os que se consagram todos os dias ao Meu 
Coração. Eu venho na Hora da Misericórdia para que todos os 
dias Me entreguem, confiantes, um pouco mais de suas vidas 
e de suas faltas.

Quando as almas conseguirem identificar esta escola da 
Terra como a escola da constante purificação da matéria 
e da consciência, a partir daí, poderão dar os passos para  
Me encontrar.

Deixe de lado tudo aquilo que o atormenta; você deve saber 
que Eu não só Me encontro na Luz, mas também na obscuri-
dade, para redimi-la. Eu Me encontro tanto na alegria como 
na tristeza e na desolação.

Eu acompanho Meus amigos pelo deserto; em silêncio vou 
seguindo as marcas que deixam seus passos ao caminhar. 
Eu estou em todas as partes e em todos os acontecimentos; 
Meu Coração acompanha seus acertos assim como suas 
faltas. Nada de errado cometido em suas vidas Me tirará  
a paciência. Saibam que Eu fui o Cordeiro Imolado, Eu fui 
a Consciência que conheceu a humanidade equivocada e  
condenada.

Aquele que se dirige à Minha Fonte nunca terá sede. Busque-
-Me. Chame-Me. Implore-Me. E o deixarei livre dos equívocos.

Saiba desde agora que Eu Sou o Perdão manifestado. Eu Sou 
seu Companheiro fiel, que aprende junto a você. 

Fique em Minha Paz.
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Sob a Graça de Deus, seja bem-aventurado.

Grato por buscar a Luz de Meu Coração.

Cristo Jesus

Ainda que nestes tempos tudo pareça mais escuro do que a 
noite, concentre seu olhar e seu sentir na Luz de Meu Coração; 
ela será para sua vida a chama imperecível e inapagável diante 
dos fortes ventos contrários.

Recupere as forças, servidor Meu, na Fonte de Minha Miseri-
córdia e deixe que Eu guie para sempre os passos que deverá dar 
em sua vida. Não permita que as dificuldades amedrontem seu 
coração e ofereça a Deus, em sacrifício, todas as provas que o 
Universo lhe envia, para que logo você seja um espírito maduro 
no serviço à Hierarquia Divina.

Deixe que toda situação passe diante de você; fique imóvel e 
impenetrável diante das circunstâncias que geram desarmonia 
e conflito. Seja um pacificador sem fronteiras e una, em cada 
espaço e momento, os corações que estão separados.

Encontre em Meu Caminho o apostolado perpétuo e con-
firme sua vida diante do Trono do Grande Senhor. Busque 
a ciência da paz e nutra seu interior por meio dos Dons Ce-
lestiais do amor e da unidade. Encontre-Me no profundo 
silêncio do coração; que nada, dentro de suas possibilidades, 
mude sua opinião; permita-se, amigo Meu, que o fogo queime  
o antigo em você.

Seja verdadeiro diante de tudo. Seja bom discípulo frente às 
indiferenças. Seja a ponte que une o que está separado en-
tre os homens e Deus. Seja o que em verdade você deve ser: 
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 um santo do Novo Tempo, um imitador humilde do caminho 
da caridade e do bem.

Sob o Amor do Pai, seja bem-aventurado.

Grato por viver em Meu Eterno Coração.

Cristo Jesus

Às três da tarde, Eu compareço internamente para ajudar e 
restaurar em Minha Fonte Renovadora aquelas almas que 
invocam Minha Eterna Presença, apesar das circunstâncias e  
dos imprevistos.

Nos momentos-limite será quando vocês deverão estar unidos 
ao Meu Coração, para que só prevaleça a Luz de Deus. Cul-
tivem nestes tempos um espírito inquebrantável e inalterável 
diante das mudanças bruscas da vida material; construam em 
seus corações uma fortaleza tão invencível que nada seja capaz 
de derrubá-la.

Saibam que Eu, do outro ponto do universo, sempre os amparo 
em Meus Braços para levá-los ao Reino de Minha Paz. Sejam 
consequentes e firmes nestes tempos finais; o mundo já está no 
limiar de um tempo anormal, de um tempo diferente dos que 
vocês passaram nos últimos anos.

A oração misericordiosa será a chama inextinguível; ela será o 
escudo contra todo mal.

Sob a Graça do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por buscarem sempre a Paz de Meu Eterno Coração.

Cristo Jesus
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Hoje venho abençoá-lo; siga-Me com confiança. Eu lhe mostra-
rei a desolação das almas que nestes tempos finais se entregam 
aos braços da perdição e do pecado. Isso fere Meu Coração 
Sacratíssimo; do profundo do Meu Ser sinto uma desolação 
que nunca se acaba, pela opressão que as almas vivem entre a 
vida terrena e a vida do espírito.

Venha hoje e console seu Mestre, acaricie Meu Coração com 
suas reverberantes e simples orações; desejo dia e noite salvar 
todos os que perdem o sentido do caminho que Deus escolheu 
que vivessem desde o princípio.

Necessito, queridos Meus, de consolação permanente. As  
almas nestes tempos são enganadas facilmente por tudo o que o 
inimigo lhes coloca à frente e, como se nada fosse, esquecem de 
que Eu estou aqui neste mundo, em Espírito de Misericórdia,  
para ajudar a todos. Respaldo-Me nos corações que buscam 
Meu Caminho e persistem em querer viver Comigo um cami-
nho semelhante ao Calvário.

Amigos Meus, rezem pelas almas que Me provocam uma grande  
desolação interior; são almas que ainda não aprenderam a amar 
a Deus, nem sequer a viver o verdadeiro perdão. Chamo-os 
para que Me dediquem, por amor e devoção, a atenção de que 
necessito. Desta maneira Eu poderei interceder, por intermédio 
de Minha Infinita Misericórdia, pelos que não mereceriam a 
plenitude de Minha Eterna Graça.

Porém, como Meu Amor é insondável e poderoso, venho ao 
mundo para verter sobre os Meus os códigos da conversão e 
da redenção.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por consolarem Meu Coração.

Cristo Jesus
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Hoje lhe falo ao coração, porque ali sua essência sempre res-
guardará Minhas Sagradas Palavras.

Espero que nesta noite você renasça Comigo no presépio do 
amor e da unidade.

Hoje você se encontra Comigo no cenáculo que a Sagrada  
Família fundou como Luz Eterna para o mundo. Guarde em 
seu coração Minha Sagrada Presença; viva-Me plenamente com 
alegria e júbilo, pois o Senhor o chama para que encontre a 
Verdade Suprema em Meu Coração Misericordioso.

Eu Me ofereço em plenitude à sua vida, estou a seu serviço. Sou 
seu Conselheiro Fiel. Sou aquele que abre as portas da luz para 
todos os que queiram viver na Vida Eterna.

Hoje recolha-se em Meu Coração.

Sob a Luz do Pai, seja bem-aventurado.

Grato por viver em Meu Coração.

Cristo Jesus

Mensagens transmitidas pelo Sagrado Coração de Jesus e 
pela Santíssima Virgem Maria, Mãe dos Corações

Queridíssimos companheiros,

Que a chegada deste Natal signifique para as boas almas a  
reunião interior dos novos apóstolos de Cristo.

Que no transcurso do próximo ano seus corações se preparem 
ardentemente e com fé para celebrar, junto ao Rei da Humil-
dade, o aniversário das mensagens diárias, quando se cumprir 
o ano, isto é, no dia 5 de janeiro de 2014.
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Nesse dia, um novo ciclo de instruções precisas chegará para 
todos, e mais corações adormecidos despertarão, assim que sou-
berem que Eu estive entre os Meus durante 365 dias contínuos. 

Hoje os chamo para que neste sagrado Natal suas vidas tratem 
de viver a humildade e a fé como sacramentos; assim Eu pode-
rei realizar Minhas Obras entre os corações puros e simples.

Quero deixar hoje um Abraço Pastoral, um carinho de Mes-
tre a discípulo e de Amigo a companheiro, porque sei o que 
representa para as almas serem consoladas e compreendidas. 
Peço-lhes que não temam, mas que mantenham acesa a chama 
da devoção, espírito inextinguível que lhes dará a força neces-
sária para cruzar as pontes rumo ao Paraíso, sobre os abismos 
e o caos.

Está se aproximando o tempo em que poderei ser visto e  
encontrado em alguns lugares do mundo, como aconteceu 
antes de Minha Celestial Ascensão. Aquele coração aberto 
saberá distinguir o verdadeiro Mestre do falso mestre, porque 
Meu Amor sempre será inconfundível; Ele lhes trará a paz e 
a confiança de saber que, para quem estiver em Mim, nada  
lhe faltará.

Agora os deixo, para que escutem a cálida e doce voz da  
Mãe Celestial.

Sigam em frente, porque enquanto o fogo queima no pro-
fundo, novas células de vida espiritual despertam na huma-
nidade crística.

Frei Elías del Sagrado Corazón: Agora escutaremos a Voz 
de Nossa Senhora.

Queridos filhos,

Hoje Me anuncio extraordinariamente junto ao Meu Amado 
Filho.
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Depois que Jesus nasceu no presépio interior de cada ser, o 
Espírito Santo espera encontrar moradas puras nos corações 
humanos. Deixem que neste dia de Natal os Sagrados Corações 
irradiem os princípios da Nova Vida Universal; isso acontecerá 
a partir do sim de vocês ao Universo.

No caminho da oração vocês encontrarão o resguardo e a 
proteção de que necessitam para vencer o próprio mal inte-
rior e o mal da humanidade. O Santo Espírito deseja que este 
Natal seja o Novo Pentecostes: que prepare em cada coração 
missionário a tarefa e a Missão a serem cumpridas diante do  
Pai Celestial.

Rezem com amor pela Igreja e pelo Santo Padre, para que  
reconheçam logo a grande tarefa mariana que Meu Imaculado 
Coração vem realizando há 32 anos em Medjugorje e há 6 anos 
na América.

Desejo que a humanidade crente desperte e veja a união dos 
tempos que Eu estou realizando entre o Céu e a Terra; novas e 
desconhecidas Leis estão auxiliando a humanidade, para que 
não se perca entre o caos e a dor.

Meu Coração promete a salvação espiritual dos que em ver-
dade queiram escutar Minha Voz maternal. Quisera que, 
depois de tantos anos crísticos compartilhados com Minhas 
crianças, vocês pudessem crescer para receber um conhecimen-
to maior, porque a Mãe do Mundo, a Estrela Solar, anuncia  
futuros e frutíferos tempos para os que apenas obedecerem ao  
Seu chamado.

A Graça Redentora estará disponível para todos. Eu sempre 
estarei ao lado de vocês para acompanhá-los e fazê-los crescer 
na simplicidade.
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Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.

Nós os abençoamos agora e sempre,

Cristo Jesus, o Mestre do Perdão, e sua Mãe Maria, Rainha 
dos Corações

A pedido do Plano Divino para o mundo material e em res-
posta à Amadíssima Vontade de Meu Pai, quero anunciar a 
todos os Meus queridos maratonistas que o encontro da Sexta 
Maratona da Divina Misericórdia terá um desenvolvimento 
especial, devido ao aniversário das mensagens diárias.

Quero compartilhar com os Meus que, nesta próxima Mara-
tona de janeiro de 2014, haverá uma especial conjuntura uni-
versal no espírito do planeta e no da humanidade, conjuntura 
na qual todos os que se unirem ao espírito da oração mise-
ricordiosa receberão uma oportunidade de Infinitas Graças  
e Bênçãos.

Com alegria, Meu Coração Paternal estará reunindo todos os 
orantes para que recebam novamente Minha Bênção Espiri-
tual, que lhes permitirá dar os passos em direção à Fonte de 
Meu Coração.

Queridos orantes, a Sexta Maratona da Divina Misericórdia 
terá início às seis e meia, com as primeiras 150 contas, e se 
estenderá até as onze horas. Durante esse tempo haverá uma 
atividade espiritual importante, em que se trabalhará na ele-
vação das almas que vivem na obscuridade.

O início da Maratona nas primeiras horas do dia permitirá 
que os orantes possam estar dispostos a responder com seu 
esforço ao Meu Chamado pela Misericórdia. A primeira parte 
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da Maratona irá até as onze horas, com a oração permanente 
que viverão os maratonistas.

Das onze até as três da tarde, todos os orantes terão um tem-
po de retiro, de silêncio e de recolhimento, para poder seguir 
acompanhando Minha Consciência na tarefa planetária que 
Cristo Misericordioso estará realizando.

Às três da tarde, Hora da Divina Misericórdia, cada maratonis-
ta, onde se encontrar, rezará 33 contas de cada uma das orações 
do Devocionário da Misericórdia e rezará uma vez as orações da 
Poderosa Novena de Jesus Cristo Misericordioso.

Às nove horas da noite, todos os participantes da Sexta Ma-
ratona, e nos Centros Marianos, realizarão uma procissão de 
velas em honra ao Sagrado Coração de Jesus e pela consagração 
da América do Sul ao Sagrado Coração de Jesus. Levarão um 
estandarte com a imagem de Jesus Misericordioso e cantarão 
com alegria, para que este pedido do Mestre possa se concre-
tizar na humanidade.

Ao término da procissão rezarão as últimas 150 contas e, ao 
finalizarem essa oração, todos os devotos de Cristo aguardarão 
por Sua Aparição anual, em que se comemorará o ano das men-
sagens diárias. Nesse momento, todos os campanários, sinos e 
cuencos soarão em uníssono, anunciando a chegada do Mestre.

Todo esse exercício espiritual indicado para o dia 5 de janeiro 
de 2014 será repetido no dia seguinte. Meu Sagrado Coração 
encerrará a Maratona, no dia 6 de janeiro, com uma tarefa 
importante para os presentes.

Quisera contar com a especial presença, nesses dias, de alguns 
dos membros dos Centros Marianos do Menino Rei, do Espí-
rito Santo e de Figueira. Dessa forma Eu poderei reunir todos 
sob o Espírito Crístico.
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Esta Sexta Maratona será diferente das anteriores. Meus com-
panheiros orantes deverão estar preparados para uma tarefa 
profunda, já que o Sagrado Coração recebeu a permissão para 
uma maior aproximação ao Centro Mariano de Aurora.

Agradecerei desde já a colaboração e o espírito de devoção e 
alegria por parte de todos.

Sob o Amor Eterno de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por orarem junto ao Meu Coração.

Cristo Jesus da Misericórdia

A proteção do Meu Coração sempre estará sobre Meus servos, 
e não deixarei que nada que não seja Minha Luz os toque, 
porque Eu quero para os Meus a santidade. Assim alcançarão 
a Vida Eterna.

Deixe hoje que Eu Me ocupe de suas dificuldades, entregue-Me 
o que você é. Dessa maneira poderei realizar Meus Projetos 
sobre a Terra. Encontre-Me no silêncio do coração, na união 
da alma com Meu Espírito e fique em paz, porque se você está 
em Mim, Eu estarei sempre com você.

Sob o Amor do Pai, seja bem-aventurado.

Grato por invocar a proteção de Meu Coração.

Cristo Jesus

Chame à porta do Meu Coração e diga-Me de que necessita.

Entre em Meu Espírito e se entregue confiante aos braços de 
Meu Amor.
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Encontre em Meu Coração a chama sublime que iluminará 
seu caminho; persista sem se permitir submeter-se ao julga-
mento interior.

Entregue todos os dias aquilo que você é; assim poderei lhe 
dizer o que Eu quero de você.

Caminhe ao Meu lado segurando Minha Mão Sábia, que lhe 
indicará o caminho.

Viva somente em Mim; busque a resposta só através de Mim.

Quero que você seja a luz manifestada para o caminho, a paz 
para todo necessitado coração.

Em Meu Reino existe um lugar para você, e nesse lugar poderá 
se sentir seguro, porque estará dentro do Meu Coração.

Mergulhe no rio do Meu Amor; espero que assim o faça todos 
os dias.

Aguardarei sua perfeita decisão. Espero você.

Sob a Graça de Deus, seja bem-aventurado.

Grato por viver em Meu Coração.

Cristo Jesus

Na passagem do velho tempo para o novo, muitos aconteci-
mentos ocorrerão no planeta. Nesse momento seus corações 
deverão estar fortalecidos e preparados para a hora final.

Por isso lhes dou a conhecer a Minha Divina Misericórdia; ela 
estará disponível para os que queiram beber da Minha Fonte. 
Eu os chamo para reunir forças a partir do coração. Essa Luz 
Infinita nunca se apagará, porque quem está em Mim poderá 
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sustentar-se sempre. Sigam adiante caminhando firmes. É hora 
de servir a Deus.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem em Meu Coração.

Cristo Jesus

Quando oram “Pela Sua dolorosa Paixão…”, vocês sabem qual 
importante feito de Cristo invocam?

Em cada oração se encontra uma chave que abre uma nova 
porta para a redenção da alma.

Às três da tarde Eu lhes trago a Graça da conversão e do vazio 
de si mesmos; por isso necessito de que sempre se lembrem 
dessas orações, elas servirão de escudo para os momentos  
mais importantes.

Deixem que o raio poderoso de cada uma delas penetre nas 
profundezas da consciência e, assim, renasça um novo ser. Dei-
xem em Minhas Mãos suas intenções. Caminhem confiantes 
ao Meu lado para que Eu possa guiá-los. Estou sempre com 
vocês nos momentos de alegria, assim como nos momentos 
de provas.

Estarão em Meu Coração quando simplesmente estiverem 
Comigo. Eu os conduzo e os guio sempre, não se esqueçam.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por abrirem as portas do coração à Minha Instrução.

Cristo Jesus
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Sei que no próximo ano de 2014 muitas famílias e muitos  
corações poderão Me guardar no interior de suas moradas. 
Antes de cumprir um ano de Minha ininterrupta Presença 
entre vocês, desejo que todos se consagrem à Luz Eterna de 
Meu Sagrado Coração.

Para isso peço que, do dia 1o ao dia 9 de janeiro de 2014, todos 
os corações Me glorifiquem rezando a Poderosa Novena a Jesus 
Cristo Misericordioso.

Eu peço que se reúnam em grupos para que as Américas sejam 
consagradas, nos planos espirituais, ao Imaculado Coração. Se 
essa novena for feita com esmero, amor e dedicação, Eu prome-
to que no dia nono realizarei, como encerramento deste ciclo, 
uma última Aparição pública, para revelar ao mundo o segredo 
da conversão, da liberação e da redenção.

Aqueles que, durante nove dias seguidos, depois da oração à 
Minha Divina Misericórdia, se entregarem como uma criança 
aos braços de sua mãe estarão restaurando Meu Sacratíssimo 
Coração. Assim, antes do final dos tempos, a América inteira 
receberá uma Graça intercessora especial.

Peço-lhes que rezem a poderosa novena, já que é um precioso 
e espiritual complemento do Terço à Minha Divina Miseri-
córdia. Prometi a Santa Faustina que a alma que Me adorasse 
e venerasse por meio da Face de Minha Misericórdia saberia o 
que fazer e onde estar nos tempos finais.

Quero dizer que essa promessa Eu já estou cumprindo por 
meio de Minhas Instruções diárias. Preciso que, em breve, seja 
entregue ao mundo o livro das 365 mensagens diárias de Jesus 
Cristo. Ele servirá de chave espiritual e de apoio interior para 
enfrentar a grande crise espiritual.
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Depois que se cumprir um ano de Minha Presença entre  
vocês, prometo regressar para confirmar Minha Presença em 
seus corações.

Agradecerei desde agora a cálida resposta que seus corações Me 
puderem dar. Assim os conduzirei ao caminho da verdade e do 
bem. Quando lhes peço algo tão grandioso, é porque Minha 
Misericórdia Divina está abrindo uma porta de oportunidades 
a todos.

Que o próximo ano de 2014 seja para vocês o tempo da gran-
de colheita; é hora de ver manifestados os frutos da instrução 
recebida como uma preciosa experiência de vida.

Deixo Minha especial Bênção paternal para todos. Envio um 
raio de amor do Meu Coração Sagrado aos seus corações.

Felizes sejam os que em verdade vivem em Deus, porque deles 
é o Reino dos Céus.

Sob a Infinita Misericórdia de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por responderem sinceramente, durante um ano inteiro, 
ao Meu Chamado.

Cristo Jesus, seu Amado Fiel
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Um Ícone Sagrado de Cristo

Os corações que venerarem este Ícone Sagrado de Cristo, a 
imagem do Sagrado e Glorificado Coração de Jesus, receberão 
a Bênção Especial da Minha Divina Misericórdia.

Por isso peço que, em todos os centros de oração, em espe-
cial no Centro Mariano de Aurora, seja colocada a imagem 
do Sagrado e Glorificado Coração de Jesus, que representará a 
manifestação crística ocorrida no dia 5 de janeiro de 2013, ao 
vidente Frei Elías del Sagrado Corazón.

As almas que durante os dias 5 e 6 de janeiro deste ano Me ado-
rarem e Me venerarem receberão diretamente do Meu Coração 
a ajuda espiritual de que necessitam.

Há um ano, Eu lhes pedi que pintassem a imagem do Sagrado 
e Glorificado Coração de Jesus, tal como indiquei. Depois de 
um ano de trabalho intenso, peço a apresentação dessa Face 
em todas as casas de oração.

O Sagrado e Glorificado Coração de Jesus complementa o 
Cristo Misericordioso; essas duas imagens que foram entre-
gues à humanidade servirão de ajuda espiritual e interna para 
os que as contemplarem.

Mediante esse pedido do Ícone Sagrado de Cristo, vejam que 
existe uma real necessidade do despertar dos Novos Cristos. 
Assim o Plano de Deus não se verá afetado por nenhuma outra 
situação humana.

Que esse Ícone Sagrado seja contemplado amorosamen-
te durante os dois dias importantes da Maratona da Di-
vina Misericórdia, porque ele trabalhará o interior e a cura  
das consciências.

1o
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Por intermédio desse Ícone, busquem a chave para a sua re-
denção. Também aqueles corações que sentirem poderão de-
dicar-Me algumas orações perante esse Ícone Sagrado; Eu as 
receberei com alegria e amor.

Bom trabalho para os adoradores.

Sob o Amor de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por receberem Meu Amor em seus corações.

Cristo Jesus, o Sagrado e Glorificado Coração

Irmãos,

Neste dia, de forma especial, peço aos Centros Marianos que 
construam uma cruz azul iluminada para que a levem como 
um símbolo durante a procissão dos dias 5 e 6 de janeiro. Tal 
cruz servirá de liberação dos espíritos impuros que vagam sem 
rumo nem destino pelo mundo.

Se cumprirem também este pedido, Minha Misericórdia au-
xiliará aquelas consciências que estão presas há séculos neste 
mundo e Eu as levarei todas Comigo, diretamente ao Reino 
da Redenção.

A cruz azul iluminada, durante a procissão nas noites dos dias 
5 e 6 de janeiro, transmutará em Luz todas as presenças malé-
ficas que circulam pelo mundo. Essa cruz azul iluminada será 
levada pelas mãos de um monge consagrado para que a presen-
ça monástica da vida consagrada em todo o mundo também 
seja ajudada por Minha Misericórdia.

A cruz azul é o símbolo vivo da Presença de Emmanuel; por 
isso a construção dessa cruz deverá ser elaborada com precisão, 

2
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pois ela deverá iluminar os espaços internos das consciências 
que participarem dessa procissão crística.

Através desse símbolo universal da cruz azul, o Senhor do 
Universo verá do Céu, com Olhos de Compaixão, a oferta de 
Seus filhos. Para aqueles que caminharem atrás da cruz serão 
abertos, uma vez mais, os caminhos que possam estar fecha-
dos, e Emmanuel, uma das manifestações de Deus, verterá Sua 
Compaixão durante esses dias, liberando espiritualmente das 
amarras os que estão oprimidos no plano visível e no invisível.

Assim, uma vez mais, o Filho e o Pai estarão dando uma opor-
tunidade àqueles corações que se unirem ao símbolo poderoso 
da cruz azul; porque azul será o Céu que dará o sinal do Re-
torno de Cristo, azul será o portal que deverão cruzar os novos 
apóstolos, azul será o Coração que na noite escura iluminará 
o mundo inteiro.

Eu lhes dou todas as chaves simples para que saibam abrir as 
portas à redenção.

Sob o Amor do Pai, sejam bem-aventurados.

Grato por viverem em Meu Coração.

Cristo Jesus

Por que teme?

Você já não recebeu Minha Insondável e Infinita Misericórdia 
por quase 365 dias seguidos?

Por que teme Minha Santa Justiça? Ela nunca o condenará 
nem o afastará do Amor de Meu Pai. Minha Justiça, que virá 
ao mundo depois de Minha Misericórdia, será compassiva e 
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salvadora; ela reordenará as consciências que se afastaram de 
Deus, porque Minha Justiça dará vida ao que estava morto e 
ressuscitará o que estava morto em vida.

Aceite o abraço de Meu Coração e sacie sua amarga sede em 
Minha Doce Fonte de Amor e de Cura.

Venha a Mim, Eu o liberarei. Não deixe guardada em seu cora-
ção nenhuma amargura. Beba do Sangue Precioso que brota 
do Meu Lado, lave seu rosto nos Códigos de Minha Luz e 
deixe-Me atuar como Eu previ.

Estou aqui em nome de uma Graça Especial para suas vidas 
porque, depois de todos esses dias, ficarão gravados na memó-
ria universal esses encontros Comigo. Eu os preparo para o 
apostolado. Eu lhes ensino como amar e perdoar.

Busque-Me quando sentir solidão, vazio ou desespero. Tenho 
algo precioso para lhe pedir: viva em Meu Coração e lhe direi 
em verdade quem você é e para que veio. Nunca se canse de 
buscar-Me; sempre estarei para escutá-lo, confessá-lo e dar-lhe 
Meu Perdão Infinito.

Agradeça ao Pai por reencontrar seu verdadeiro Mestre In-
terior. Seja todo o tempo em Mim. Assim poderá sair de si 
mesmo e o Espírito da Humildade estará em seu pequenís-
simo espírito.

Sob o Amor Bondoso de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por buscarem Meu Coração.

Cristo Jesus
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Na véspera de Meu sagrado Aniversário de Instruções diárias, 
desejo que os bons e santos corações, os que Me seguem apesar 
do cansaço, do vazio ou da dor, Me façam conhecer como seu 
Sagrado e Glorificado Coração de Jesus.

Àqueles que derem a conhecer Minha Face do Retorno, Eu 
lhes prometo o seguinte:

Quem usar a imagem do Glorificado Coração de Jesus não pe-
recerá em vida, mas conhecerá o poder de Minha Misericórdia.

Quem adorar a sagrada imagem entrará em contato e em 
união interior Comigo, como se Eu estivesse presente ao seu  
lado eternamente.

A quem usar consigo a sagrada imagem, próximo de seu cora-
ção  ou colocá-la na cabeceira de sua cama, e Me rezar todos os 
dias uma pequena oração, Eu prometo ser o Vigia e o Portei-
ro de sua casa, para que nada que não seja Minha Luz possa  
se aproximar.

A quem compartilhar de forma sagrada e fraterna o Ícone do 
Sagrado e Glorificado Coração de Jesus com os enfermos, os 
anciães, os jovens e as crianças, Eu prometo que estarei visi-
tando nos planos internos a quantos Me adorarem por apenas 
cinco minutos de seu tempo, pois Eu desejo profundamente 
prevalecer no coração e na vida de cada ser.

A quem com humildade Me fizer conhecer como o Sagrado 
e Glorificado Coração de Jesus, Eu prometo ajudar, proteger, 
amparar e iluminar o caminho de todos os que Me chamarem 
com amor, devoção e verdade; prometo estar presente nos mo-
mentos de emergência e de socorro.

A quem reconhecer o Sagrado Ícone como verdadeiro e ao mes-
mo tempo como misericordioso, Eu prometo protegê-lo até os 
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últimos dias de sua vida e levá-lo Comigo ao Reino Universal 
da Paz.

A quem Me vir refletido na sagrada imagem, Eu prometo fazê-
-lo sentir profunda confiança, plenitude e júbilo celestial para 
que viva na eterna alegria de Meu Coração.

O Sagrado Ícone de Cristo representará a união entre o Céu 
e a Terra, entre as almas e Cristo Glorificado, que retornará 
ao mundo para tornar a tirá-lo da morte na qual vive. Deus 
deseja que glorifiquem o Sagrado Coração de Jesus, pois Ele 
é ofendido pelas ações injustas das almas. Assim, Eu prometo 
que quem guardar em sua casa esta sagrada imagem receberá 
Minhas Graças Especiais para alcançar a redenção.

Que esta Maratona de Aniversário signifique para todos um 
passo na entrega absoluta ao Cristo Rei, para que assim des-
pertem os Novos Cristos.

Sob a Glória que provém de Deus, sejam bem-aventurados.

Grato por receberem Meu Coração em seus corações.

Cristo Jesus Glorificado

6a Maratona da Divina Misericórdia

Amados Meus,

Depois de um ano de bênçãos contínuas, Meu Sacratíssimo 
Coração deseja profundamente consagrar suas vidas ao Plano 
de Deus. Por isso venho neste dia especial como o Sacerdote 
Maior para as almas boas, abrir de forma definitiva a porta de 
Minha Divina e Liberadora Misericórdia, para que o coração 
das almas seja liberado dos pecados do mundo.

5
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Hoje venho anunciar Meu Carinho Paternal e Minha  Glória 
a cada um de vocês. Hoje quero lhes dizer que Deus Me 
 concedeu, pela fé de todos vocês e pela confiança que cons-
truíram em seus corações, retornar com novas instruções para 
a vida do espírito e da alma.

Quero lhes dizer que Meu Sagrado Coração se compraz em 
anunciar que estará com vocês todas as sextas-feiras e, de ma-
neira extraordinária, no dia 4 de cada mês e nos dias de Mara-
tona, 5 e 6 de cada mês; nesses dias virei para verter sobre os 
Meus mais Bênçãos e Graças Reparadoras.

Honra-Me dizer que Me compraz a resposta devota de Meus 
companheiros e por isso o Senhor Me envia para lhes pedir 
que saiam de dois em dois e anunciem ao mundo que Mi-
nha Infinita Misericórdia está atuando em suas vidas dia  
a dia.

Esperarei com alegria que todos os dias continuem rezando o 
Terço à Minha Divina Misericórdia, e assim também poderei 
visitá-los no silêncio do coração.

Agradeço pelo ano de Graças compartilhadas com os Meus.

Deus os abençoe.

Grato por terem sido bem-aventurados de coração.

Seu Amado Rei do Amor, Cristo Jesus Misericordioso
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A contemplação 
do Sagrado e Glorificado 

Coração de Jesus
Em janeiro de 2013, Cristo Jesus, de forma extraordinária, 
revelou-Se aos videntes da Ordem Graça Misericórdia em Sua 
Face Gloriosa. Uma nova Face que, segundo o Mestre, será 
apresentada ao mundo em Seu retorno. Cristo, então, fez um 
pedido especial: que essa imagem, mostrando Seu Sagrado e 
Glorificado Coração rodeado por doze estrelas, fosse pintada 
tal como Ele revelava, para ser venerada por todas as almas que 
buscam Seu auxílio espiritual.

Em mensagem transmitida no dia 4 de janeiro de 2014, Cristo 
Jesus afirmou: 

Quem adorar a sagrada imagem entrará em contato e em 
união interior Comigo, como se Eu estivesse presente a seu 
lado eternamente.

Ao longo do ano de mensagens diárias e em mensagens poste-
riores, Cristo passou outras instruções sobre o ícone, ao qual 
chamou Sagrado e Glorificado Coração de Jesus.

Símbolos da imagem

Nosso Senhor explicou que o ícone do Sagrado e Glorificado 
Coração de Jesus representa a união entre o Céu e a Terra, 
entre as almas e Seu Espírito. Ele anunciou muitas Graças na 
vida daqueles que contemplarem, guardarem e compartilharem 
de forma fraterna essa abençoada imagem. Explicou também 
o significado dessa imagem, considerando-a complementar 
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à tarefa espiritual realizada por Santa Faustina, em 1931,  
na Polônia:

O Sagrado e Glorificado Coração de Jesus complementa o 
Cristo Misericordioso; essas duas imagens que foram entre-
gues à humanidade servirão de ajuda espiritual e interna 
para os que as contemplem.

Assim, ao estabelecer a adoração de Sua Face Glorificada,  
Cristo Jesus oferece à humanidade uma nova e importante 
chave para a redenção e a evolução espiritual nesta transição 
planetária. 

O Coração Glorificado representa a eterna constância de Seu 
Amor pelo mundo e o permanente fluir dos dons do Sagrado 
Coração para todas as almas que O aceitam como verdadeiro.

As Doze Estrelas representam doze dons que a cordialidade 
infinita de Seu Sagrado Coração concede às almas que O 
esperam e que aspiram fundir-se Nele. Também são o resultado 
da vitória da sua Misericórdia em cada uma das passagens da 
Paixão e revelam doze sinais que serão vistos antes do regresso 
do Filho de Deus, na hora mais aguda da Terra. Ele nos diz:

Quando o abismo escuro estiver aberto, [as Doze Estrelas] 
serão o escudo para as doze tribos do Apocalipse espalhadas 
pelo planeta. Cada tribo receberá um sinal, uma estrela 
guia para realizar a obra final da Redenção.

Os Raios azul-celeste que emanam do interior do Sagrado  
Coração representam toda a Graça concedida por Deus desde 
o momento da encarnação de Seu Filho, bem como todos os 
prodígios outorgados pelo Redentor. Essa Graça potentíssima 
tem como base a Sua Insondável Misericórdia; assim a Miseri-

A Contemplação 
do Sagrado e Glorificado Coração de Jesus
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córdia inocenta as almas perdidas e a Graça as salva, tornando- 
-as veneráveis aos Olhos do Criador.

Seus Braços abertos e estendidos expressam a oportunidade 
que todos temos de abraçar a Graça do Filho de Deus e de ser-
mos impregnados pelos milhões de raios divinos que brotam 
da eterna doação de Suas Mãos.

O Manto dourado significa para o espírito de cada criatura a 
inquebrantável proteção crística, o escudo contra todo assédio 
e tentação.

O Cinturão dourado simboliza a aliança eterna e a consagração 
que as almas devem estabelecer antes que se cumpra a grande 
hora definitiva.

Os Pés descalços representam o despojamento que as almas são 
convidadas a viver, já que desprender-se do mundo e caminhar 
descalço para Deus é uma missão eterna.

O Céu onde se encontra o Mestre evoca a aspiração que devem 
ter as almas boas de regressar, em consciência e espírito, à Casa 
do Pai Celestial.

O último símbolo revelado pelo Senhor é a mensagem que 
aparece aos pés de Sua Santa Imagem, que diz:

“Difunda Misericórdia. Viva a Paz da Nova Era Redentora.”

Segundo Cristo, este enunciado é a continuidade da Obra da  
Misericórdia, que agora é ampliada por meio da Obra Reden-
tora da Graça. Combinando esta afirmação com a que aparece 
aos pés da imagem do Cristo Misericordioso, temos:

“Jesus, eu confio em Ti, difundindo Tua Misericórdia para 
viver a Paz da Nova Era Redentora em Teu esperado Retorno.”
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“Enquanto Meus Raios Misericordiosos 
se derramam sobre o mundo e muitas almas 

sedentas reencontram Meu Caminho,
Eu busco os que se comprometeram

a preparar Meu Retorno.”
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Músicas da Sagrada Semana

AlAbAnzAs Al Rey

Saiba mais sobre a Sagrada Semana:
www.mensageirosdivinos.org/sagrada-semana

Ouça e baixe gratuitamente o álbum Alabanzas al Rey:
www.mensageirosdivinos.org/alabanzas-al-rey

Todos os anos Nosso Senhor compartilha sete dias de oração e 
contemplação de Sua Paixão, num encontro aberto ao público 

que Ele mesmo denominou Sagrada Semana.

Nessas ocasiões são oferecidos, a pedido do Mestre,  
sete cânticos de louvor, cantados por monges da 

Ordem Graça Misericórdia.

O álbum Alabanzas al Rey reúne canções que expressam 
o amor que cada um desses corações devotos sente 

pelo Filho de Deus.
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Mais informações:
www.mensageirosdivinos.org/mensagens-de-paz

A Virgem Maria, mãe de Jesus, no período de um ano, 
transmitiu mensagens diárias aos monges videntes da 

Ordem Graça Misericórdia, impulsos espirituais reunidos 
no livro Mensagens de Paz.

Juntamente com Mensagens de Misericórdia, esse livro 
integra a Coleção Mensageiros Divinos, publicada pela 

Irdin Editora.

Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

Mensagens de Paz
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Para mais informações, acesse:
www.irdin.org.br

Tem como propósito difundir obras de natureza filosófico- 
-espiritual para esta época de grande necessidade de busca 
interior. São ensinamentos que nos convidam a ampliar a 
consciência, a desvendar os mistérios da história do nosso 

planeta e a ingressar em caminhos de paz.

Sem finalidade lucrativa, a Irdin é uma editora mantida 
por colaboradores voluntários.

IrdIn EdItora
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Mãe da Divina Concepção 

Mensagens de Misericórdia
Sagrado e Glorificado Coração de Jesus

Madre María Shimani de Montserrat - Frei Elías del Sagrado Corazón
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“Lembre-se sempre do poder infinito de Minha Palavra. Assim 
alimentará, através dela, seu pequeno espírito para que, na 
hora definitiva, nada dentro de você possa surpreendê-lo.” 

Cristo Jesus, em 17 de outubro de 2013

Cristo tem-se revelado aos monges videntes da Ordem Graça Misericórdia 
desde o ano de 2011, para anunciar o poder de Seu Amor e de  
Sua Misericórdia. Através de Suas Mensagens, Nosso Senhor revela à 
humanidade instruções espirituais precisas para o tempo em que vivemos. 
Num sentido mais oculto, Sua Divina Presença preenche de bençãos os 
nossos corações, resgata em nosso íntimo a sintonia com Leis Universais e 
auxilia no reconhecimento do Propósito Divino para nossas vidas. Dessa 
forma o Mestre nos prepara para o momento do Seu esperado Retorno, 
anunciado há dois milênios.

A partir do estudo desta Obra, o leitor será convidado a vivenciar um 
contato íntimo com Jesus e Seu Amor Misericordioso. Poderá reconhecer 
que a leitura atenta de cada mensagem, dia a dia, fortalecerá em seu mundo 
interno os atributos que são base para o despertar espiritual e o ingresso no 
caminho do discípulo e do apostolado crístico. 

Associação Maria
Mãe da Divina Concepção

Em 2007 iniciou-se, na América Latina, um novo ciclo de 
instruções espirituais transmitidas à humanidade. Vindos 
do céu ao nosso encontro, a Virgem Maria, Cristo Jesus 
e São José transmitem Suas mensagens por intermédio 
de monges videntes da Ordem Graça Misericórdia e 
prosseguem com o sagrado ofício de guiar e proteger o 
desenvolvimento humano, exprimindo o ensinamento 
divino com o mais sublime e puro amor. 

É compreendendo a importância desses eventos que a 
Associação Maria, Mãe da Divina Concepção, foi fundada 
em dezembro de 2012 com a finalidade de difundir a nova 
mensagem universal de amor e de paz, que os Mensageiros 
Divinos nos transmitem nestes tempos. De caráter 
beneficente e humanitário, atua de forma gratuita e oferece 
a todos a oportunidade de crescer espiritualmente por 
meio do estudo, da oração e do serviço altruísta.

Ordem Graça Misericórdia
A Ordem Graça Misericórdia é uma organização religiosa, 
ecumênica e autônoma. Sem vínculo com qualquer religião 
instituída, propõe um viver monástico por meio da vida 
consagrada, tendo como base o ensinamento de Cristo.

Fundada em 2009, a Ordem procura ofertar-se 
incondicionalmente como instrumento da Obra Divina, 
em comunhão com todos os seres humanos e demais 
Reinos da Natureza. Trata-se, acima de tudo, de uma 
proposta de vida fraterna, comunitária, consagrada à paz, 
à oração, ao bem e ao serviço abnegado. 

Madre María Shimani de Montserrat
Monja consagrada da Ordem Graça Misericórdia e vidente, 
dedicada a dar testemunho da instrução de Cristo Jesus, da 
Virgem Maria e de São José, tarefa espiritual que desenvolve 
em diferentes lugares do mundo, formando e orientando 
grupos de oração e de serviço altruísta.

É membro do Conselho de Guiança Permanente da Ordem 
Graça Misericórdia – organização religiosa dedicada à  
oração e ao serviço abnegado, com monastérios em 
diferentes partes do mundo. Coordena as atividades das 
Comunidades-Luz e dos Centros Marianos na Argentina, 
Brasil, Portugal e Uruguai.

Realiza palestras com enfoque na situação planetária 
atual e nas amplas perspectivas da humanidade de se 
aproximar da vida espiritual pela oração e pela caridade. 
É autora dos livros “Mensagens do Grande Reino Celeste”,  
“Cristo da Luz, Samana Redentor”, “Sete dias com o Mestre 
Jesus de Nazaré” e “Mensagens de Paz”, publicados pela 
Irdin Editora.

Frei Elías del Sagrado Corazón
Monge consagrado da Ordem Graça Misericórdia e  
vidente, dedica sua vida à oração e ao serviço abnegado, 
seguindo as indicações de Cristo Jesus e da Virgem Maria.

Foi contatado pela Virgem Santíssima aos sete anos de 
idade e, a partir desse momento, preparado por Ela para  
a tarefa pública iniciada em 2011.

Tem realizado palestras sobre sua experiência como 
vidente a serviço dos Mensageiros Divinos. É autor do livro 
“Mensagens de Paz”, publicado pela Irdin Editora.
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