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Se vives dificuldades dentro do Meu Plano, é sinal de que ele está se cumprindo.
Tende sempre uma mente madura e um coração forte, para aprenderes a superar a ti mesmo todos
os dias, sabendo que por trás de cada prova e de cada desafio está Meu Coração e projeta Minha
Vontade sobre tua vida: em todos os teus sentidos, em cada respiração, assim como também em
cada novo sono.
Não percas tuas expectativas; isso também disse aos Meus apostólos no passsado. Mantém teu
espírito ardente e o gozo de Deus sempre te preencherá.
Não existe amarra nem rédea que não possa ser desatada. Não existe obstáculo nem prova que não
possa ser superada. Porque se confiares em Mim plenamente, Meu Coração te protegerá e Eu
sempre renovarei tua vida através das aprendizagens, dos ensinamentos e das provas, que no
próximo tempo deverás viver por Mim.
Mas não te desanimes. Se Eu Sou teu Senhor e teu Deus, nada te faltará. Tenho grandes tesouros
especiais para entregar-te, quando teus passos se dirigirem só para Mim e puderes encontrar a
liberdade em Meu Caminho.
Não tenhas medo de saber o que te espera na volta do caminho. Não tenhas medo de sentir o poder
e o rigor de Minha Vontade, porque se Eu, que Sou teu Esposo e teu Companheiro, estou ao teu
lado nada te passará. Apenas necessito que cresças nos graus de amor, da entrega e do serviço.
Muitas almas necessitam aprender por meio do teu exemplo, sincero e verdadeiro, para Comigo.
Quando estiveres a ponto de cair no abismo ou em uma grande dificuldade, surpreender-te-ás,
porque Eu te terei entre Meus Braços, para consolar-te e dar-te a força do espírito.
Dos Meus mais preciosos soldados, os que Eu convoquei e escolhi para Minha tarefa planetária,
exigirei grandes coisas. E sei que, talvez, poderão ser grandes para eles, mas, Eu sempre os
socorrerei, sempre os auxiliarei. E, apesar de Minha Consciência estar em silêncio, não perderei um
momento, nem a oportunidade de poder acompanhá-los nos passos da transformação e da redenção.
Apóstolo Meu, verte tuas aspirações sobre Mim, porque Eu também desejo ser consolado por tua
entrega, por tua dedicação e por tua grande perseverança. Só desejo o bem para ti, pois Eu, o que te
fala, que Sou teu Deus, estou aqui; confia em Mim e toma Minha Mão para poderes chegar até o
fim, ao que mais desejo para ti, ao que pensei e desenhei na meditaçao de Meu Coração e de Meu
Espírito.
Eu somente serei teu refúgio e não existirá outro. O mundo é uma ilusão e afunda em si mesmo, na
perdição. Por isso, Eu ofereço grandes sacrifícios para os que escolhi com Minha própria Mão. E
ainda que não compreendas completamente Minha Vontade, Eu te ajudarei a sustentar a cruz que
Meu Pai te entregou. E serei o novo Cirineu, Aquele que vem ajudar-te a alcançar a liberdade e o
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perdão de todas as tuas penas.
Esvazia-te, esvazia-te, apenas esvazia-te!
Anima-te a fazê-lo por Mim e Eu farei muitas coisas através de ti, porque Meus desígnios são
muito desconhecidos; Minhas Vontades são inexplicáveis. Mas, Meu Propósito para tua vida é
muito claro e nunca o mudarei, porque o que está escrito no Coração de meu Pai se cumprirá.
Por isso, Eu te chamo. Segue-Me e não te canses de fazê-lo!
Não venho olhar teus pecados. Não venho contemplar tuas imperfeições, tuas dúvidas, tampouco
teus fracassos. Apenas necessito que confies em Mim e que Me esperes todo o tempo na adoração,
no silêncio, na comunhão com a Natureza. E do nada, tudo se dissolverá, porque Meu inimigo não
conhece o amor, nem o poder que ele tem.
Tu és uma chispa de Deus. És uma célula imaterial de Seu Espírito. E Ele uma vez soprou e
viajaste pelo Universo para encarnar como espírito, dentro de uma grande experiência que é o amor.
Sem amor ninguém vive, tampouco o mundo. Sem amor, as almas morrem. Sem amor, as almas
adoecem. Quando não puderes estar no amor, busca-o em Mim, que Eu to darei, far-te-ei sentir
como no primeiro dia em que decidiste dizer-me ¨sim¨. E tudo passará! Não existirá angústia nem
temor que prevaleça, porque o Amor que Eu tenho pelos que escolhi com a Minha Mão é
intransferível.
Repousa esta noite teu espírito sobre Meus Braços e entrega-te ao Meu Amor renovador. Eu tenho
a potestade de mudar todas as coisas e todos os acontecimentos. Se pelo menos as almas do mundo
olhassem com sinceridade o Meu Coração, não mais existiria o sofrimento.
Por isso, sofro pelos que não se entregam. Sofro pelos que Me abandonaram e não souberam
confiar em Meu Amor; porque Meu amor, até o fim de suas vidas, será desconhecido e somente o
conhecerão na Eternidade, no Paraíso, onde não mais existe nem vive a dor, nem o sofrimento.
Quisera, apóstolo Meu, que te rendesses aos Meus Pés, que te prostrasses ante Minha Presença
cada vez que o necessitasses; porque Eu te levantarei do solo e te farei forte, tão forte como o
foram os apóstolos, e ninguém perderá seu caminho, porque quem confia em Mim não perecerá.
Poderá atravessar uma grande prova, mas, no maior naufrágio, na maior dúvida ou no maior
cativeiro, Eu estarei ali presente, esperando que Me busquem, que Me encontrem, que Me abracem
e que sintam o Fogo Misericordioso do Meu Coração.
Hoje entrego estas palavras aos que persistem e não se cansam; aos que se animam a amar todos os
dias além de si mesmos. Porque, se em verdade amassem o mistério, ele se daria a conhecer, e as
almas adquiririam sabedoria para realizar as Obras de Deus.
Hoje venho cicatrizar uma ferida espiritual imperceptível e passar Minha Mão sobre ela para curála, sabendo que a Vontade de Meu Pai se cumprirá.
Não desistas nem te canses. O sopro do Espírito te auxiliará e se abrirão as portas, iluminar-se-ão
os caminhos e as trevas desaparecerão ao teu redor. Só necessito que te entregues à Minha
Confiança, para poderes dar o grande e último passo, o que te desposará Comigo eternamente. E

Associação Maria
Aparições de Cristo Jesus

Voz e Eco dos Mensageiros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

viveremos uma Aliança espiritual e amorosa, desconhecida para tua alma. Porque quem se desposa
Comigo alcança a liberdade e é tão semelhante a uma ave em alto voo, livre para louvar Deus por
toda a eternidade e para estar algum dia entre os santos e os bem-aventurados, proclamando nos
coros celestiais o retorno de seu humilde Mestre e Senhor.
Pai, hoje Te imploro. Dá força aos que Te escutam. Dá ímpeto aos que Te seguem. Faz crescer a fé
nos corações que Te clamam. E Te asseguro, Adonai, que o mundo mudará, porque a Terra será
repovoada de novos Cristos, que serão como chamas semelhantes ao Espírito Santo e que estarão
entregues a Ti, em adoração.
Pai, Amado Senhor, fortalece a esperança, obra em Tuas criaturas por meio da cura e da
redenção, para que todos os auto convocados e os que ainda não se convocaram, estejam ao meu
lado, celebrando junto a Mim a cerimônia do Perdão e da Reconciliação.
Dá a conhecer, Senhor, Tua Infinita Vontade. Dá de beber a todos da fonte do Teu Amor, para que
as feridas mais profundas e desconhecidas se cicatrizem, e se estabeleça, Senhor, Teu Reino para
sempre. Amém.
Deixa teu coração vazio para Mim, e Eu poderei depositar Meus maiores tesouros, os que se
revelarão com o tempo por meio de teu serviço, de tua entrega e de tua caridade.
Que Meu Nome ressoe nos corações do mundo, para que Minha Palavra se cumpra em todos os que
chamei neste tempo para servir-me.
Fica em Meus Braços e sente Minha Paz.
Fica em Meus Braços e sente Meu Alento.
Abraça-Me forte e escuta o pulsar do Meu Coração, coloca tua cabeça sobre Meu Peito, para que
ressoe em teu interior a flamejante Chama de Meu eterno Amor.
Que tuas faltas se dissolvam. Que teus pecados sejam perdoados e que tua alma se consagre a Mim,
para que nos últimos dias da vida te unas em matrimônio espiritual Comigo, para sempre.
E assim, os Jardins do Céu florescerão. E como uma doce esposa, caminharás entre as rosas ao
Meu encontro, livre do passado e de toda dor. E ao final dos Jardins Me encontrarás, e colocarei em
tuas mãos Minha Sagrada Aliança, para que sejas Minha companheira de caminho e assim vivas,
depois desta vida, Minha Vontade em outros espaços do Infinito.
E serás uma estrela incandescente, que terá inscrita em seu interior a história da redenção e do
perdão. E muitos seres do Universo conhecerão essa história, porque finalmente tua essência será
como um espelho que derramará da Fonte o Amor, que tudo perdoa, tudo cura e tudo redime.
E reunirei as estrelas do Universo para a cerimônia. E todas as essências que se consagraram a Mim
se desposarão com seu Rei e Senhor. E Eu, com o Cetro da Luz de Deus, em companhia de Maria
Santíssima, abençoarei todas as essências, consagrá-las-ei e as desposarei com Deus, para sempre.
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E nessa hora não mais existirá o mal, porque todos os que tenham confiado em Mim, conhecerão o
verdadeiro amor e a verdadeira Sabedoria.
Pacifica teu coração. Acalma tua mente e entrega-te aos meus Braços, para que Eu possa deixar em
ti o Universo de Meu amor e de Minha Misericórdia.
Vede quão grandioso é o Amor do Pai: Ele, que é tão grande e infinito, fez-se pequeno entre Suas
criaturas, e entregou o maior que tinha, Seu Filho, para que Ele, mediante o pão e o vinho, desse de
comer de Seu Corpo e desse de beber de Seu Sangue, a fim de estabelecer a Aliança entre as almas
e o Criador.
Com especial gozo e alegria, hoje abençoo este pão. E volto a repetir-vos: tomai e comei todos
dele, porque este é Meu Corpo que foi ultrajado pelos homens, para o perdão e a remissão dos
pecados.
Da mesma forma vos digo: tomai e bebei todos dele, porque este é Meu Cálice, é Meu Sangue da
nova e eterna Aliança entre os homens e Deus, a fim de que se cumpra o Seu divino e magnífico
Propósito.
Que os que hoje comerem e beberem da Mesa do Senhor se regozigem, porque seus pecados foram
perdoados, suas amarras foram liberadas e o Amor do Glorificado e Sagrado Coração de Jesus
triunfou sobre os redimidos. Amém
E agora, deixa que Eu lave tuas mãos, teus pés e tua cabeça, com a Fonte Espiritual do Amor, para
que tudo seja renovado e não existam dúvidas de que este é o Caminho que Eu te ofereço para viver
todos os dias, até que eu possa ver com Meus próprios Olhos e sentir com Meu ppróprio Coração,
que Me superaste no Amor.
E ainda que não creias, isso é possível, porque quem verdadeiramente ama se doa. E quem se doa
se entrega a Deus incondicionalmente.
Estabelece então, para os dias que virão, este matrimônio comigo e deixa que te coloque o véu para
desposar-te Comigo e te entregue Minha Aliança para que te unas a Mim. Porque Meu Coração não
só guarda tesouros, mas também muitos mistérios de amor, que neste tempo desejo derramar sobre
as almas que Me buscam e que desejo entregar às almas que de Mim mais necessitam.
Tenho tanto Amor para dar, mas muitos corações o rechaçam por outras coisas, por outros desejos
e por outras satisfações!
Necessito de novos Cristos para poder seguir adiante com Minha Obra!
Sorri-Me! Porque quero ver teus olhos brilharem, e que tuas lágrimas sejam de gratidão e de
esperança pelos que sofrem, pelos que choram desconsoladamente e não têm alívio. E assim,
através de ti, Eu poderei chegar a cada uma delas, e reafirmarás teu caminho, até que finalmente te
encontres Comigo no Céu.
Quero escutar, esta noite, uma canção de uma esposa Minha, canção que revela uma história de
amor entre uma alma e Meu Coração. E pela qual todas as almas poderão sentir-se unidas a Mim,
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por meio desse canto tão simples.
Desejo que algum dia, em tua ardente aspiração e compromisso Comigo, nos vejamos cara a cara.
Porque por mais que Meu trabalho e Meu dever sejam muito grandes para com o mundo, o Senhor
sempre tem Seu espaço para os que necessitem ser escutados na oração e no silêncio.
Eu vos abençoo em nome de todos os anjos e arcanjos do Céu, em nome da Fonte renovadora do
Amor que cura e cicatriza as feridas.
Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam entre vós, agora e sempre. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém
Levarei a súplica desta canção, por todas as almas que não têm a oportunidade de conhecer-me nem
de escutar-me. Isso fala da importância de difundir Minha Mensagem ao mundo inteiro e em todas
as línguas possíveis.
Agradeço-vos

