Setembro 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

Pequenos filhos, permaneçam
em Meu Coração. Nunca
os abandonarei. Sempre os
acompanharei, porque os
amo e os protejo.

2

Encontra o sentido de tua
existência seguindo o Meu
Evangelho e ingressando no
caminho interior que hoje
te ofereço.

3

Orem para que o Plano de Deus
se cumpra, contemplando, no
Universo, o Propósito perfeito
que o Criador tem para cada
uma de Suas criaturas.

4

Repouse
seu
pequeno
coração em Meu Coração
Infinito e Imaculado. Encontre
na Paz que Minha presença
traz à sua vida a razão para
louvar a Deus diariamente.

5

Venho para despertar em ti
o dom da Minha Humildade,
que te fará livre de ti e
do mundo.

6

Vocês viverão em paz e
sem desconfianças quando
puderem semear a Paz e
a confiança no mundo por
intermédio de suas obras,
de seus sentimentos e de
suas palavras.

7

Meu Coração percorre o
mundo, levando a Paz de que
as almas tanto necessitam,
porque, como podem ver
em cada uma de suas vidas,
a Paz quase já não existe
no mundo.

8

Venham a Mim, através de
suas orações e do Amor mais
puro de seus corações.

9

Sejam valentes e caminhem
através
de
Minha
Misericórdia; que seus olhos
só busquem o olhar sagrado
de Meu Coração.

10

Filhos, reconheçam-se como
parte de um infinito, que
ignoram, pela sua própria
pequenez.

11

É através dos grupos de
oração que as portas da Terra
se abrem para Mim, para que
Meu Coração desça em Glória
e visite no amor cada cidade
deste mundo.

12

Aquele que Me busca e
Me ama verdadeiramente
receberá de Mim o amor e a
confiança de Meu Reino.

13

Confiem no Poder de Deus
em suas vidas, porque Ele
triunfará diante de todas
as impossibilidades dos
seres humanos.

14

Quando seus corações se
mostram como crianças, Eu
não posso ver suas faltas,
porque elas se apagam do
Universo no momento em que
vocês entram em oração.

15

Hoje os chamo a ficar perto
do calor de Meu Imaculado
Coração, de Meu Amor
materno, assim como esteve
Jesus em Seu nascimento.

16

Alegrem-se por estarem
conscientes de Mim e por
saberem que, por Minha
Comunhão Eucarística, vocês
encontrarão a vida eterna.

17

Cure os males do corpo com
o bálsamo do espírito; viva no
espírito da paz.

18

Pequenos filhos, hoje Eu
não estou apenas chamando
vocês para o despertar da
consciência, mas também
para encontrar Jesus, o
Redentor, através de Mim.

19

Vocês são como centelhas de
Minha Eucaristia; aqueles que
visitam o Sacrário recebem
os códigos da redenção e
do perdão.

20

Alivie o coração humano,
libertando o seu coração de
toda a angústia que o separa
de Deus.

21

Lembrem-se de que a oração
é a base para que a vida do
espírito de todos os Meus
filhos possa despertar a
tempo e em consciência.

22

Aos Meus pequenos, Eu
os abençoo com o poder
amoroso de Jesus, para que
seus corações encontrem
um refúgio seguro dentro do
Templo Celestial de Deus.

23

Minhas mãos oferecem-lhes
a luz da Minha cura para que
logo possam curar-se.

24

Simples
seria,
para
todos os seres humanos,
encontrar Deus e mergulhar
na profundidade de Seu
Sacratíssimo Coração, se
vencessem as barreiras
do orgulho.

25

Como Mãe do Universo
entrego-lhes Minha Paz para
que, nesta hora, o amor
desperte em seus corações.

26

Na
hora
de
Minha
Misericórdia, Meu Coração
desce em Espírito Onisciente
para reparar os enfermos de
espírito e de corpo.

27

Peço-lhes que curem os
rancores humanos como
forma de aprender como é
fácil deixar o amor emergir
no próprio coração.

28

Hoje os chamo a despertar
a humildade no coração por
meio da Luz Divina de Jesus.

29

Quando sentirem falta de paz,
observem, queridos filhos,
como está seu exercício
de oração.

30

Hoje lhes entrego três chaves
que os protegerão de si
mesmos e do inimigo; essas
chaves são a humildade, a
pureza e o amor.
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