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Contemple em Meu Coração 
a Paz da qual você necessita 
e encontre, no profundo Amor 
que ali habita, a força e a 
valentia para seguir adiante.

Minha sagrada compaixão 
permeia o mundo e, 
sobretudo, permeia o coração 
daqueles que Me escutam, 
para que estes sejam o 
prolongamento de Minha 
compaixão sobre a Terra.

Clamem Comigo pela Luz 
do Espírito Santo, para 
que assim, os corações 
que estejam abertos no 
mundo inteiro recebam em 
seu interior a Graça Divina  
e o despertar.

Tenham fé e persistam, rezem 
e estejam em unidade. Assim, 
o triunfo de Deus será uma 
realidade nas nações como 
em toda a vida.

Sente Meu Coração junto ao 
teu e Minha Energia espiritual 
preenchendo cada canto do 
teu ser.

Serve-te dos Meus Dons para 
que a tua vida se transforme 
no projeto que tenho pensado 
desde o princípio.

Deixa que a Minha 
Misericórdia te faça crescer 
nos graus de amor para 
que, algum dia, tenhas a 
capacidade de amar, assim 
como Eu amei cada um  
de vocês.

As crianças são o portal 
para o Meu Coração, porque 
nelas está a essência do  
que Deus pensou quando 
criou o homem.

Fixa teu olhar e teu coração 
em Deus, para que não te 
consumam nem o ódio, nem 
o temor, nem a insegurança, 
nem a falta de fé.

Ora, porque, enquanto 
oras, os Espelhos de Luz se 
acendem no Cosmos como 
nos oceanos e no profundo da 
Terra, respondendo às tuas 
súplicas.

O Amor de Deus está em ti, 
filho; basta que o busques e o 
encontrarás; basta que peças 
ao Pai e Ele te mostrará.

Encontra teu refúgio em 
Deus, filho, contemplando a 
grandeza de Seu Plano para 
os corações dos homens, 
e ora para que este Plano, 
que é perfeito, desça sobre  
a Terra.

Bem-aventurados os que 
acreditam no retorno de  
Cristo, porque eles 
caminharão atrás do Senhor, 
seguindo cada um de Seus 
passos.

Bem-aventurados serão 
os simples de coração, de 
mente e de espírito, porque 
responderão, sem medo e 
sem demora, à Vontade que 
Deus lhes anuncia através de 
Seus Mensageiros. 

Em cada ação do dia a dia, 
vocês podem ser mediadores 
entre o Céu e a Terra, 
simplesmente colocando os 
demais em primeiro lugar.

Filhos Meus, descubram 
em seus corações o poder 
de uma oração verdadeira, 
oração que transforma os 
acontecimentos do mundo, 
que redime os corações.

Orem pelos que não sabem 
orar. Orem pelos que não 
conhecem a Deus. Orem pelos 
que se creem espirituais e se 
enganam a si mesmos, em 
falsas doutrinas.

Minha Consciência de 
humildade se reflete nas 
almas inocentes. Meus olhos 
brilham nas almas boas.

Através do Meu Coração, 
encontra o motivo perfeito 
para unir-te a Deus em 
espírito e, assim, poder 
captar os impulsos da Fonte 
Divina.

Sente Minha Presença em teu 
interior e o grande Universo de 
Amor que se expande dentro 
de ti, e como a tua alma fica 
recolhida pelo bálsamo dessa 
potentíssima Energia Divina.

Sente a força do Amor de 
Deus e cobre-te com Seu 
Manto de pura Misericórdia.

Apesar do desequilíbrio 
psíquico da humanidade e da 
falsidade dos que governam 
este mundo, confia em Minha 
Misericórdia.

O Amor é um dos Dons de 
Deus que coloca as coisas 
em seu lugar, porque é um 
Amor verdadeiro, impessoal 
e neutro. 

Mantenham seus corações e 
suas mentes em paz, através 
da oração, e coloquem suas 
mais profundas aspirações 
em superar-se no amor.

Vai e sê uma semente do novo 
no silêncio de teu espírito, na 
verdade de teu serviço, na 
humildade de tua vida, na 
sinceridade de tuas orações.

Ora não apenas em um 
momento de urgência e de 
agonia; ora por uma nova 
vida, ora pelo despertar de teu 
coração e de tua consciência 
para um novo tempo.

Que a paz nos corações dos 
que seguem a Deus seja o 
sinal visível de Sua Sagrada 
Presença no mundo.

Diante das dificuldades, 
clamem, em humildade, pelo 
auxílio do Senhor e chamem 
em sinceridade pelo auxílio 
do próximo.

Queridos filhos, os sábados 
são considerados pelos  
Céus dias de profunda e 
misericor-diosa adoração ao 
Corpo Eucarístico de Cristo.

Eu os convido a viver, em 
suas pequenas vidas, o poder 
da fé e da união a Mim; por 
isso lhes digo que devem 
aprofundar o contato com a 
vida de oração.

Nunca soltem a mão da 
Mãe de Deus, porque nessa 
união inquebrantável o  
amor triunfará.


