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Que os valentes sigam 
percorrendo o Caminho de 
Meu Filho, para que, algum 
dia, possam encontrá-Lo face 
a face.

Que toda essência hoje possa 
ser preenchida pelo espírito 
da Ressurreição do Senhor.

Com suas mãos, teça Comigo 
o manto da misericórdia 
e restaure em cada ato o 
que necessita de perdão e 
compaixão.

Eu os abençoo e, por meio 
de suas orações, levo Minhas 
bênçãos para o mundo inteiro.

Com Meu Raio Celeste de 
Graça irradio ao mundo e 
espero dele uma resposta.

Eu uno todos os cristãos em 
um só caminho, o caminho 
do amor, porque no amor não 
existem diferenças, razões 
nem conceitos.

Busque-Me, quando se sentir 
sozinho. Chame-me, quando 
sua vida naufragar no mar da 
dor. Busque-me e será, acima 
de tudo, feliz.

O consolo com o qual Eu  
posso te brindar é 
inextinguível, porque é um 
consolo divino, livre de 
condições humanas e pleno 
de Amor, do Maior Amor 
Superior.

Neste tempo, em que 
rememoras os passos de 
teu Senhor, deixa que Ele te 
inspire e renove o propósito 
de teu coração. 

Que os frutos sejam fecundos 
em seus corações, porque 
todas as portas lhes foram 
abertas; agora basta  
cruzá-las.

Deixa que teu olhar seja puro 
e transmita Misericórdia; que 
tuas ações sejam puras e 
transmitam as bênçãos que 
recebeste de Deus.

Ora, serve e ama teus irmãos. 
Ali estará a tua segurança, a 
tua proteção e, sobretudo, ali 
encontrarás o Propósito de 
Deus para ti.

Queridos filhos, que nesta 
próxima Sagrada Semana 
vocês possam voltar a 
atravessar o mistério do 
que significou para o mundo 
a entrega de Amor do  
Meu Filho.

Que os apóstolos de Cristo 
já possam plasmar seu 
compromisso com o Mestre  
e Senhor.

Que cada fato da vida do 
Meu Filho seja contemplado  
como a oportunidade de 
reconciliar-se com a vida e 
com Deus.

Assim como o amanhecer 
renova o dia, os ciclos da vida 
e a própria vida de todos os 
seres, assim Eu os renovo a 
cada novo encontro.

Quero transmitir-lhes Meu 
amor e a promessa celestial 
de que, em seus corações, 
sempre Me encontrarão.

Os sinos estão chamando. A 
Sagrada Semana se aproxima, 
e vocês são convidados a 
comungar desse importante 
encontro. Despertem.

Enquanto transcorrem os 
dias, o momento de Minha 
Paixão, Morte e Ressurreição 
se aproxima como um legado 
espiritual e valioso para  
as almas.

No amor estarão livres de si 
mesmos, das prisões da vida 
e protegidos de todo mal.

Refugia teu espírito e coração 
no Templo do Meu Ser, porque 
ali encontrarás claridade e 
sabedoria.

Eu estou presente no 
interior dos que têm 
confiança e creem em Mim. 
Companheiros, mantenham a 
calma. Toda prova passará. 

A cada dia que a rememoração 
da Paixão de teu Senhor 
se aproxima, prepara teu 
coração.

Recolhe teu coração na 
Presença de teu Senhor e 
ingressa na memória viva de 
Sua Paixão.

Quando oras, Deus lava 
teu coração e te purifica, 
renovando tua alma e tua 
essência em pureza e 
transparência.

Aprende a escutar em tuas 
orações a voz do planeta e de 
seus Reinos.

Que, na véspera desta 
próxima Sagrada Semana, 
seus corações se acendam 
de amor e de devoção  
por Jesus.

Sou a Senhora da Cruz e, 
neste sagrado dia, rememoro 
todos os fatos importantes 
e abençoados que o Meu 
Filho deixou como legado à 
humanidade.

Una suas orações às Minhas 
preces de luz e deixe que Eu 
cuide de todas as coisas.

Que Minha Paz reine nos 
corações do mundo e que 
eles sejam preenchidos pelo 
Poder Misericordioso que 
hoje trago do Reino dos Céus.


