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Impulsos dos Mensageiros Divinos
Frases extraídas das mensagens diárias dos Três Sagrados Corações

Domingo

Imaculado Coração

Segunda

Sagrado Coração

Terça

Castíssimo Coração

Quarta

Imaculado Coração

Quinta

Sagrado Coração

Sexta

Castíssimo Coração

Sábado

Imaculado Coração

1

Saibam, queridos filhos, que
cada ato de Amor Verdadeiro
repercute
no
mundo
necessitado de luz.

2

Agora recolha seu ser em
Meus braços e descanse
em Minha Paz, para que sua
consciência se restaure.

3

Que cada dia lhes conduza
a um novo degrau, sempre
para o Alto, sempre para
uma união mais profunda e
verdadeira com Deus.

4

O cálido abraço maternal
que Eu lhes ofereço todos os
dias é para que suas almas
reconheçam o grande e
infinito Amor de Deus.

5

Peçam ao Universo os poderes
da Graça, da Misericórdia e os
dons benditos que fizeram da
Sagrada Família um projeto
único para a humanidade.

6

E serei Eu quem te preencherá
por dentro e te dará a força
interior que necessitas para
aprender, em Meu Nome,
a superar os obstáculos da
consciência.

7

Olha bem dentro de teu
coração e busca ali o que
Deus construiu em ti; esse é
o teu verdadeiro tesouro.

8

Sejam, neste dia, um grande
espelho de luz a refletir ao
mundo, através da oração
amorosa, a Luz de Cristo em
meio à escuridão.

9

Hoje venho a vocês como
o Cristo dos Enfermos,
para lhes dar o bálsamo de
Minha Reparação, o Dom da
aceitação e da entrega que
possam viver.

10

Percebe, filho Meu, que a
grandeza de Deus está além
de tudo quanto teus olhos
podem ver e tuas mãos
podem tocar.

11

Espelhos de Luz se acendem
enquanto as almas oram e
pedem misericórdia.

12

Que as correntes da inércia
e da indiferença se rompam,
que tudo se renove pelo
grande despertar.

13

Louvado seja, Senhor, pela
presença do Teu Amor infinito,
que restaura todas as coisas.

14

Assim como o Criador se
expressa de tantas formas no
Cosmos, também criou, nos
seres humanos, um potencial
infinito ainda desconhecido
por todos.

15

Conto com vocês, filhos Meus,
para a concretização dos
Planos de Deus. Conto com
suas orações conscientes,
símbolo de que compreendem
a urgência dos tempos.

16

Eu serei o novo cireneu que
te ajudará a carregar a tua
cruz, porque conheço as
tuas misérias, mas também
conheço as tuas destrezas.

17

Percebam
que
é
na
simplicidade e na sinceridade
de seus corações que se
guardam as chaves do
desvendar do potencial do
verdadeiro amor.

18

Acompanharei cada alma
sofredora e estarei ali, onde
qualquer delas queira buscar
consolo, alívio, paz e refúgio.

19

Permaneçam na paz de
Deus que hoje recolhe suas
orações para que, com elas,
possa desenhar-se um novo
futuro para a humanidade.

20

Por onde fores, leva contigo
e em teu coração o oceano
insondável
da
Minha
Misericórdia;
derrama-o
por
onde
caminhares;
transmite-o por onde o Pai te
fizer caminhar e orar.

21

A cada dia, renovem a
consagração de suas vidas ao
Plano de Deus. Quanto mais
verdadeiros vocês forem
nesta intenção, maior será a
Graça que virá ao seu auxílio.

22

Estarei em seus corações
quando vocês o permitirem.
Saibam que sou uma
mensageira de Deus que
quer dar-lhes a conhecer o
Amor Infinito do Pai em Meu
Filho Jesus.

23

Que nenhum lugar te cause
desprezo ou temor. Aceita, a
partir de agora, a condição
humana que a humanidade
tem, a mesma que tu tens.

24

Grande é o mistério da
Criação. Grandiosa é a Graça
que se esconde, que se
oculta no profundo do
coração humano.

25

Orem para compreender os
acontecimentos do mundo
e orem para que sejam
vocês uma luz para os que
estão cegos.

26

A humanidade necessita de
exemplos vivos para seguir, e
Meus filhos devem ser esses
exemplos.

27

Todos são um em essência e,
nessa unidade, existe o Amor
que transcende as fronteiras,
as culturas e os povos.

28

Permitam hoje e para sempre,
que o silêncio possa brotar
em seu interior.

29

Hoje Meu Rosário de Luz
se estende ao mundo,
chamando-os a orar um
pouco mais por este planeta.

30

Serei Eu quem te impulsionará
todos os dias a ser nada e a
ser tudo para os demais.

31

A grandeza destes tempos
ainda te é desconhecida, e
essa ignorância é parte de
tua condição humana, mas
transcendê-la é parte de tua
missão.

www.mensajerosdivinos.org

