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Não deixem de defender a 
sua união interna com Cristo, 
porque o Meu adversário 
tentará destruí-la; mas, se 
chamarem pela Graça da sua 
Mãe Celeste, poderão estar 
protegidos. 

Sua Mãe, a Mãe de todos os 
refugiados, caminha junto com 
cada um deles, atravessando 
a metade do continente, 
buscando um lugar onde 
possam receber-nos.

Que a consciência dos que 
acompanham as missões esteja 
na oração protetora pelos 
missionários; assim a paz estará 
mais firme e o Meu Coração 
poderá triunfar.

Meus missionários da paz 
sempre são guiados para 
estabelecer o espírito da fé 
e da esperança na essência 
dos que ficaram feridos pelas 
crueldades do mundo.

Permitam que todos os códigos 
crísticos sejam semeados em 
seus corações, porque Minha 
maior aspiração, como Rei 
das almas, é que possam viver 
eternamente em Mim.

Venho ao mundo para arrancar 
dos corações os medos internos 
e para liberar as essências do 
sofrimento perpétuo.

Quem aspirar a despojar-
se de si para sempre, que 
Me procure. Quem quiser  
tornar-se desconhecido ante 
dos olhos do mundo como um 
novo ser, que Me chame com 
coragem e valentia.

Ainda que ao seu lado se 
desmoronem os castelos de 
areia, não se perturbem. Tudo 
que Eu lhes disse uma vez está 
se cumprindo; não ficará pedra 
sobre pedra.

Amem-se uns aos  
outros, sempre. Ajudem-se, 
levantem-se, caminhem juntos. 
Vivam a fraternidade como 
porta para a unidade com Deus.

Aquele que cuida dos seus 
irmãos –os semelhantes e os 
menores– Deus, que é perfeito, 
sempre enviará o Seu amparo  
e cuidado.

Recordem que devem esquecer-
se de si mesmos todos os dias e 
permitir que o Senhor opere em 
suas vidas o Seu maravilhoso 
milagre e, assim, derrame as 
Suas infinitas Graças.

Se viverem em função da 
caridade e da fraternidade, 
não só no que diz respeito às 
coisas materiais, mas também 
às espirituais, encontrarão um 
caminho curto para Deus. 

Quando vocês sentirem que 
precisam de uma grande 
oportunidade, busquem aquele 
mais necessitado e verão como 
ela chegará a vocês sem que se 
deem conta.

Meus amados filhos, que o 
caminho para a Misericórdia 
de Deus seja realizado por 
todos os peregrinos para que a 
Misericórdia preencha aos que 
se perderam.

A vida consagrada é a principal 
coluna para a sustentação do 
planeta, e dela se servem todos 
os grupos de oração para que a 
tarefa espiritual se cumpra.

Hoje corto com a Minha espada 
os vínculos que atam as almas, 
para que as suas consciências 
ressuscitem em espírito e sejam 
retiradas do caminho das 
ilusões do mundo.

Eu Sou a Mãe Universal que 
tudo compreende e ama, pois 
Meu único propósito é que 
imitem o Meu Filho e que, 
algum dia, pareçam-se com 
o Cristo dos pobres, amando 
como Ele amou.

Os dons que favorecem a paz, 
o amor e a fraternidade podem 
ser inesquecíveis para as almas 
que recebem não somente 
a ajuda humanitária, mas, 
também, o amor do coração.

Busca-Me quando sentires 
solidão, vazio ou desespero. 
Tenho algo precioso para 
encomendar-te: vive em Meu 
Coração e te direi, em verdade, 
quem és e para que vieste.

Enquanto os acontecimentos 
se sucedem, preparem todos os 
dias suas moradas. O grande 
dia da revelação chegará 
para os que quiserem ver e, 
também, para os que quiserem  
ocultar-se.

Medita sobre o tempo que faz 
que estás unido a Mim. Quero 
ser Vida em tuas células, 
quero ser o Fogo da devoção 
para o teu coração. Não Me 
abandones, Eu Sou todo teu.

Não te desanimes, entrega-te 
a Mim e libera-te logo do que 
há tanto tempo carregas no 
coração. O controle que tentas 
manter e tuas resistências te 
farão sofrer.

Meus Companheiros, são vocês 
que agora deverão empurrar a 
pesada barca da humanidade. 
As chaves já foram dadas. 
Decidam-se pelo Divino. O 
Universo Celestial os aguarda.

Para que o que vocês 
consideram necessário às suas 
vidas se manifeste, devem 
contemplar, em seus próprios 
corações, as necessidades  
do mundo, do próximo e  
dos Reinos.

O Senhor tem predileção por 
manifestar as necessidades dos 
que não pensam em si e que, 
em tudo, põem os demais em 
primeiro lugar.

Não limitem o Poder de Deus, 
pedindo-Lhe todo o tempo o 
que creem necessitar; antes, 
observem de que o próximo 
mais necessita e supram a sua 
necessidade.

As virtudes se ganham quando 
se doam virtudes. As Graças 
são recebidas por aqueles 
que se abrem a viver por obra  
da Graça.

Anime-se a segurar a Minha 
mão de Mãe; venho para  
alentá-lo, para levá-lo pelo 
caminho seguro da redenção.

Que, em tempos de 
Armagedom, a fé e a confiança 
em Cristo sejam o escudo e 
a força maior que gerem a 
entrega absoluta ao Plano do 
Pai, para que Sua Vontade  
se cumpra.

Os missionários levarão em 
seus corações o testemunho 
do Amor de Deus e o 
demonstrarão através das obras 
de serviço e de caridade para 
com as pessoas de cada lugar.

O triunfo do Meu Coração se 
dará através das almas que, 
na hora mais aguda, serão 
o consolo ante o desespero 
e terão força interior para a 
transformação.


