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Amados filhos,
Que o dia de hoje em seus corações comece diante da Presença de Meu muito amado Filho.
O Rei chegará para reinar novamente sobre a vida de todas as almas. Ele saciará a sede do coração
e renovará a esperança em todos aqueles que a perderam.
Queridos filhos, hoje os chamo a presenciar o insondável manancial de vida e de salvação que vem
através de Meu Filho, o Redentor. Venham todos ao Meu Coração, Meus queridos, para que
caminhemos juntos nessa peregrinação à conversão do coração. A hora da reconciliação está sendo
entregue a cada um de Meus filhos; por isso, pequenos, vão em oração e adoração, anunciando ao
mundo que o Redentor de Almas está chegando com uma Boa Nova de Paz e de Misericórdia.
Queridos filhos, a Graça de Deus deve ser uma vivência para seus corações; assim, queridas
crianças, vocês chegarão a vislumbrar o caminho para a consagração do coração. Hoje lhes irradio
Minha chama da paz para que ela dissipe o medo de seus corações. Vejam chegar novamente em
suas vidas a Senhora rodeada pelo Sol para que esse sinal restaure no mundo o que até agora foi
injusto para com Deus. Venham ao Meu encontro para que Eu os ajude a reconciliar seus corações
com o Altíssimo.
Meus amados filhos, a fonte e o manancial de Minha Paz e de Meu Venerável Filho Jesus estão
abertos e em abundância a todos os corações. Comunguem da Presença de Cristo para que Seu
Sagrado Coração lhes mostre o novo caminho a percorrer.
Queridos filhos, oremos com o coração pela paz de todos os corações solitários.
Eu os guio por esse caminho em direção à verdadeira paz.
Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado.
Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade

