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Rezem e não se cansem de 
fazê-lo, porque a oração os fará 
dignos e simples ante toda a 
Criação, como Eu sou simples 
e humilde entre vocês, porque 
os amo.

Todos os dias ensino-os a orar 
a Deus e a conversar com Ele, 
para que, quando chegarem 
os momentos de oração, 
vocês avancem dando passos 
significativos.

Crê, apesar de qualquer 
obstáculo, na força e no poder 
do Meu Coração Imaculado; 
desprende-te, assim, do que é 
velho, de tudo que cristaliza a 
vida do espírito.

Quando a sua Mãe Celeste 
visita as nações do mundo, e 
especialmente os seus povos,  
é para desativar o caos  
espiritual reinante na 
consciência humana.

Como Mãe da Igreja Interior 
de cada ser, venho pedir-lhes 
amorosamente que olhem 
dentro do si e vejam como está 
o seu Templo Interior.

Às vezes, Eu permito que vocês 
nadem contra a corrente, porque 
só assim saberão enfrentar os 
ventos contrários.

Minha Luz sempre libertará o 
mundo do pecado, mas será 
necessário que, dia e noite, 
recordem-se de Mim, guardem-
Me em seus corações e em suas 
memórias.

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.

Reveste-te da Minha insondável 
Misericórdia e permite que a 
Minha Luz alcance os rincões 
mais profundos da tua pequena 
consciência.

Neste tempo de mudanças, 
Meus Raios de Graças e de 
Misericórdia descem do 
universo para iluminar a senda 
dos que caminham entre as 
trevas da Terra.

Vocês estão em um planeta 
muito sagrado, sob o olhar fixo 
de Deus, todo o tempo; não 
desperdicem a oportunidade 
que Ele lhes dá.

Chegou o momento de 
abandonar a sua pequenez 
e lançar-se à grandiosidade  
da Criação.

A luz arderá como fogo dentro 
das suas células e queimará  
as moléculas daninhas para 
que não exista escuridão em 
suas consciências; por isso,  
não resistam.

Filhos, sintam quantas 
consciências no Universo os 
observam e aguardam que 
digam “sim”!

O tempo de definição está 
decorrendo e Meus filhos mais 
perdidos terão oportunidade de 
salvar-se.

Através das orações, Eu limpo 
os infernos deste mundo e retiro 
desses lugares todos os que 
clamam por Meu auxílio.

Cada vez que Eu visito alguma 
nação para verter sobre ela 
Minhas Graças extraordinárias, 
primeiro as liberto das 
forças que a aprisionam há  
muito tempo.

Nestes tempos, oração será o 
escudo e, ao mesmo tempo, 
o remédio espiritual contra 
toda crise mental, psíquica e 
emocional, que possa surgir em 
suas vidas.

Vocês são as rosas e Eu sou o 
Jardineiro. Espero que as flores 
das suas vidas estejam em 
Minhas Mãos para que possam 
ser postas ao pé do altar  
de Deus.

Não temam pela gravidade 
das suas faltas ou por elas 
ocorrerem; temam quando 
vocês não puderem reconhecer 
que necessitam da Minha 
Misericórdia.

Hoje quero dedicar a Minha 
gratidão e as Minhas bênçãos 
aos que oram, porque só 
através deles Eu poderei chegar 
à humanidade enferma no 
espírito e na consciência.

Nas almas que às três horas da 
tarde confiam no Meu Coração 
Misericordioso, Eu poderei 
realizar os Meus milagres de 
amor em seu espírito que, 
assim, alcançará a paz interior.

Chegou o momento de 
despertar à realidade, ao 
verdadeiro propósito de Deus 
para as suas almas.

Chegou o momento de 
abandonar a ilusão e deixar 
que os seus olhos se iluminem 
pela fonte de Luz Divina que os 
Mensageiros do Senhor trazem 
ao mundo.

Não se entristeçam, alegrem-se!  
Este é o momento que toda a 
humanidade esperou por tanto 
tempo.

No Cosmos existem amadas 
criaturas que fazem parte do 
Plano de Deus, que clamam 
pelo seu despertar e que 
sentem dor cada vez que negam 
a existência da luz.

Filhos Meus, Eu visito as nações 
para verter-lhes a Minha santa 
Paz, a Paz que brota do Meu 
Coração e da Minha Alma, e 
desejo que a vivam através da 
Minha Divina Consciência.

Necessito que a cruz luminosa 
seja o maior tesouro para cada 
orante; que seja o ímã celestial 
que atraia os princípios da 
redenção e da libertação.

O projeto da humanidade ainda 
está em sua fase de redenção. Por 
isso, nada ficará sem remover 
para que surja, finalmente, o 
verdadeiro ser que vive em ti.

Pouco a pouco, as cadeias 
começarão a se romper, e muitas 
consciências que estavam 
presas nos sistemas humanos 
alcançarão a liberdade interior 
das suas almas e das sus vidas.

Eu venho ao mundo para 
que vivam o que lhes parece 
impossível, porque, em verdade, 
filhos amados, o que lhes peço 
está ao alcance de todos.


