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Como Senhora da Luz, hoje 
lhes trago do Céu o Amor 
redentor de Meu Filho.

Quisera que seus corações 
conhecessem o poder da 
Minha maternidade, o amor 
que Eu tenho por cada filho 
Meu deste planeta.

Sou a Mãe do Perpétuo 
Socorro e auxílio para as 
consciências que mais 
necessitam de uma saída.

Sou a Mãe do Perpétuo 
Socorro e em meio ao caos 
mundial construo as pontes 
de paz entre os corações.

É neste tempo que o Santo 
Espírito de Deus agirá através 
das almas que se dispuserem 
a receber Seus impulsos 
divinos e Seus Dons.

O Senhor fará sentir nos 
corações Minha Presença; 
essa será a primeira chamada 
de Meu Retorno.

Hoje Meu Coração se regozija, 
porque o amor venceu o mal, 
e as trevas desapareceram.

Que o Escudo de Meu Coração 
seja para vocês a barreira 
que os separe das maldades 
do mundo e dos inimigos.

Abram-Me a porta e  
invoquem Meu Santo Nome: 
“Jesus, Jesus, Jesus Cristo, 
meu Salvador, ajuda-me, 
guarda-me e protege-me”. 

Que tudo e todos possam 
ingressar na Minha 
Misericórdia para que, em 
algum nível de consciência, 
algo receba a oportunidade 
e a Graça de que tanto 
necessita.

Na simplicidade do coração, 
agradeçam por não estarem 
submersos na comum 
humanidade que ignora a 
existência de Deus.

A gratidão é a chave para 
viver a Vontade de Deus e 
deixar-se moldar por ela. 
Nunca a percam de vista.

Se te sentes perdido de ti 
mesmo, não te busques. Não 
queiras encontrar o que Deus 
afastou de ti. Busca em Deus 
a verdade, o novo.

Confia-te ao Senhor e tem  
a Sua perfeição como tua 
maior esperança. Esforça-te  
por estar em Suas Mãos  
todos os dias.

Sejam gratos e tornem-se 
dignos de escutar as Palavras 
de Deus por meio de Seus 
Mensageiros.

Que neste dia possam  
estar em Jesus, o Salvador; 
que suas orações sejam o 
socorro para muitos corações 
que necessitam de Meu 
auxílio maternal.

Neste momento culminante 
da humanidade, as almas 
terão a Graça de receber 
as dádivas do Céu se  
tão somente tiverem um 
coração sincero.

Quando viverem na Vontade 
de Deus, sentirão o que é o 
Bem, para que, imitando-O, 
suas vidas possam também 
conduzir outras almas.

Sou a Guardiã do Corpo 
Eucarístico de Cristo, e a cada 
nova Adoração os mistérios 
da Ressurreição de Cristo 
cristificam os que adoram.

Emmanuel, sente em Teu 
Coração a gratidão de Tuas 
criaturas e dissolve com Tua 
Luz tudo o que provoca dor.

Companheiros Meus, que 
aprendam a caminhar entre 
a tribulação e o mal, como 
tantos outros que Me seguem 
silenciosamente.

No silêncio como na 
mansidão, Eu os preparo para 
que continuem firmes no 
Propósito, que está acima de 
toda adversidade.

Eu estou presente no  
sacrário dos corações 
humildes da Terra.

Aprofunda-te no oceano da 
Divina Misericórdia para que, 
ao orares, esse manancial 
que desce ao mundo possa 
fluir através de teu ser.

A verdade revela-se aos 
olhos internos de cada ser 
por partes; à medida que o 
ser amadurece e cresce o 
suficiente para vivê-la, ela vai 
se revelando.

Os impulsos de um novo 
tempo estão chegando em tua 
vida, impulsos que já sabes 
que te levam a uma definição 
absoluta e não parcial.

Nem mesmo o jugo mais 
pesado poderá fazê-los 
desistir deste caminho. Todo 
sacrifício, quando vivido com 
amor, torna-se leve e simples.

Ora pelos que não o fazem e 
pelos que se negam a fazê-lo. 
Ora pelas nações do mundo, 
para que alguém mais possa 
se salvar.

Queridos filhos, sejam essa 
corrente de luz positiva que 
sustenta o planeta, sejam 
essa luz que tudo redime e 
transforma.

Sou a Mãe do Perpétuo 
Socorro e ajudo a que cada 
consciência desperta se 
transforme com humildade.

Que seus corações sejam 
pontes que façam descer 
a Misericórdia e a Paz  
ao mundo.


