Junho 2019

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

Quando a Graça de Deus
descer ao mundo, filhos
Meus, abram os seus braços
e seus corações e não a
ignorem.

2

A Misericórdia de Deus desce
sobre os Seus filhos para
ensiná-los a perdoar, a unir
corações em um propósito
de Paz.

3

Eu estou presente e atento
em todos os Sacrários da
Terra; ali posso atender às
suas súplicas.

4

Reverenciem-se uns aos
outros, demonstrando assim
a compreensão do Divino em
cada coisa por Deus criada.

5

Com a finalidade de despertar
em seus corações o amor
que os conduz à Verdade é
que os chamo ao serviço e à
caridade, chamo-os à oração.

6

Que esta Maratona da
Divina Misericórdia seja a
maratona do sacrifício e da
instituição do Divino Perdão
entre os povos e as nações
que se conquistaram e se
lastimaram.

7

A imperfeição foi criada
pela falta de reverência dos
corações, porque tudo o que
Deus criou é perfeito.

8

Como uma Mãe Piedosa,
hoje venho para envolvê-lo
no manto sagrado de Cristo,
para que as suas feridas mais
profundas e inconscientes
possam ser curadas.

9

Esperem-me no silêncio
interior, na quietude de suas
almas, que o Espírito de Deus
virá Comigo.

10

Repousa o teu coração dentro
do Meu, para que sempre
possas alcançar a paz.

11

Para que a Vida divina
encontre em teu coração
uma porta para ingressar na
humanidade, deves ter como
prioridade a manifestação
dessa vida.

12

Que hoje se abram as portas
do seu coração para que
reconheça o mais valioso que
Deus deixou guardado dentro
do seu ser.

13

Quero que possas caminhar
ao Meu lado, buscando todos
os dias ser um pouco mais
transparente contigo mesmo,
com a vida e com tudo o que
te rodeia.

14

Como Pastor e fiel instrutor
das almas que aspiram
chegar a Deus, hoje Eu lhes
peço que jamais percam a
reverência diante do Sagrado.

15

Orem pela paz e elevem os
seus corações a Deus, pois o
mundo disso necessita.

16

Recorram a Meu Imaculado
Coração, cada vez que
uma pequena incerteza ou
insegurança se aproxime de
suas consciências, porque
ali estarei.

17

Paz para todas as almas e o
Bem de Meu Pai para todos
os seres da Terra.

18

Reverenciem-se uns aos
outros, demonstrando assim
a compreensão do Divino em
cada coisa por Deus criada.

19

Venho
para
retirá-los
da ignorância, porque a
ignorância e a indiferença
humana não têm nação,
não têm religião e não têm
cultura.

20

Que, por meio da Fonte e do
Oceano de Minha Divina e
Insondável Misericórdia, as
feridas mais profundas do
sofrimento humano sejam
fechadas.

21

Que a unidade entre os
orantes construa a unidade
entre as nações e prepare-os
para o novo tempo, uma Terra
sem fronteiras, sem divisões.

22

Sejam portadores da alegria
de Meu Coração Maternal,
pois o mundo precisa de
alívio e vocês podem ajudar
com a oração.

23

Que o motivo de suas orações
seja ajudar a converter a
consciência do mundo.

24

Meu Pai Me enviou para
trazer-lhes a Paz e a vitória
do Meu Amor em todos os
corações que se abrirem para
Me receber.

25

Disponham-se, a cada dia,
para que sejam instrumentos
de Deus e se deixem guiar.

26

Libere seu coração de
toda ofensa, busque a
reconciliação com Deus todos
os dias.

27

Reflita tudo de bom que
guarda seu ser e deixe a Mim
todo o restante.

28

Que cada instante de tua vida,
filho, te leve a buscar a Deus;
cada aprendizado te conduza
a Ele.

29

Minhas Palavras são impulsos
divinos, são como a Luz que
se acende em um quarto
escuro para que encontrem
a porta para sair da prisão
destes tempos.

30

A paciência é a chama que
nunca se apaga, é o brilho
incandescente que tudo
acende.
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