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Ainda é tempo de Misericórdia, 
a piedade ainda pode chegar 
ao mundo inteiro.

Deves ter presente que a 
Divina Misericórdia do Meu 
Filho faz milagres e converte 
situações impossíveis de 
se resolver pela vontade 
humana.

Deus conhece suas aptidões 
e virtudes. Cristo sabe do 
poder dos talentos e Meu 
Coração auxilia a todos 
aqueles que, com amor no 
coração, chamam por Mim.

Aceitem o tempo de 
Misericórdia que ainda 
resta e sejam valentes 
soldados orantes, dispostos a 
consagrar a vida ao Deus do 
Amor, o Único para todos.

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

Magnífica é a rede interna 
de oração que une nações 
e povos, rede criada e 
amparada pela Mãe Celestial.

Prostrem-se ao solo e 
recebam Minha Luz, Minha 
Verdade, Minha insondável 
Misericórdia.

Estou ao teu lado desde que 
nasceste, aonde foste e até 
aonde decidiste peregrinar, 
tudo está sob o Meu olhar.

Devem perdoar tudo o que 
é interno e também o que 
é externo. Devem perdoar 
o que não aceitam e devem 
perdoar o que lhes dói.

Misericórdia, filhos, é o 
que este mundo mais 
necessita neste tempo. Por 
isso, busquem, clamem, 
encontrem, recebam, doem e 
sejam a Misericórdia.

È o amor com o qual fazes 
tudo que és chamado a fazer 
que mede, diante de Deus, os 
passos do teu coração e da 
tua consciência.

Misericórdia é o bálsamo 
curador que devolverá a visão 
aos olhos que estavam cegos 
para que possam contemplar 
o Redentor.

Sejam pacificadores, na 
certeza de que o espírito da 
paz desce ao mundo quando 
os seres decidem vivê-lo.

Seja cada instante de tua 
vida uma missão ofertada 
ao Criador. Encontra em 
cada acontecimento uma 
oportunidade de servir, 
renunciar, amar.

Filhos meus, como sou Mãe 
de todos, atendo seus pedidos 
e não deixo de responder 
a quem Me pede algo, algo 
que seja da Santa Vontade  
de Deus.

Meu coração sempre será sua 
fortaleza, Meu Manto será o 
universo que os amparará de 
todo mal.

Que a Luz  de Deus eleve 
todas as consciências, e que 
essa Luz transforme até o 
mais pequeno.

Não temam estar diante de 
Deus, Ele os ama. Meu Filho 
os contempla e Eu os protejo 
sob Meu Manto protetor.

Já é tempo, já é o momento 
de a ação da Misericórdia 
curar todos os espaços 
da consciência, para que 
as almas recebam nova 
oportunidade.

Seja a Minha Luz uma chuva 
de bênçãos para vocês.

Eu os renovo e também os 
redimo e os abraço com 
a Minha Luz, quando tão 
somente Me pedirem. Demos 
graças a Deus e a toda a  
Sua Glória.

Sintam-se com a capacidade 
de atravessar estes tempos 
difíceis através da confiança 
que vocês têm no Meu 
Coração.

Contempla todos os dias a 
Paixão do teu Senhor, para 
que compreendas aonde  
Ele aspira a levar-te e qual 
é o propósito que Deus tem 
para ti.

Une tua voz às preces mais 
profundas dos que clamam 
pela paz.

A paz é um estado de união 
com Deus, estado no qual, por 
um instante, a consciência 
se dissolve na Consciência 
Divina do Pai Criador.

Para que uma alma retorne 
a Deus, ela deve receber 
impulsos constantes que a 
inspirem e a conduzam em 
sua elevação, em sua busca 
do Coração do Pai.

Venho do Céu, neste dia de 
Graça plena, para proclamar 
a vitória dos corações 
redimidos por Cristo.

Assim como o sol nasce 
no horizonte, assim será 
o sinal da mudança do 
tempo, e a mudança virá 
apressadamente, da noite 
para o dia.

Hoje fiquem em Jesus, 
porque Seu Sagrado Coração 
os aliviará e os reparará com 
Sua compaixão.

Deixem de lado, filhos Meus, 
por um instante, todos os 
conceitos da sua mente e 
sintam em Minhas palavras a 
Presença de Deus.


