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Neste dia de Misericórdia, 
suas orações ressoam em 
Meu Coração Imaculado, e o 
Sagrado Coração de Jesus 
está atento à voz de suas 
súplicas.

Eu estou com os orantes,  
com cada coração e alma 
que dia a dia se abre para 
descobrir o mistério de orar 
com o coração.

Que a Estrela da Minha Paz 
ilumine os caminhos dos 
mundos internos para que 
as essências sempre se 
encontrem no oceano da fé a 
da compaixão.

Hoje, filhos amados, venho 
para trazer-lhes impulsos que 
os levam ao aprofundamento 
de sua vida espiritual, ao 
despertar da verdade em 
seu interior e à sua profunda 
união com Deus.

Ver-Me-ão vir como um Sol 
na noite, como Aquele que 
venceu as trevas e a morte; 
Aquele que fez do mundo 
um mundo resgatável e uma 
humanidade redimida.

Minha Voz volta a ser escutada 
nos desertos deste mundo, 
e a Minha Palavra ecoa nos 
corações que reconhecem a 
Face Glorificada do Senhor.

O Pai é Um só. Mas Ele está 
presente em Três Pessoas: o 
Criador, o Filho Primogênito e 
o Espírito Santo.

Sempre rezem Comigo para 
fortalecer-se; a oração é 
o diálogo entre Nossos 
Corações e é por onde 
pode fluir Minha Graça para  
seus espíritos.

Busca o silêncio, busca o 
serviço, busca a humildade, 
busca a oração e todas 
essas coisas te conduzirão à 
Verdade de Deus. Elevarão, 
enfim, tua consciência.

Clama, alma pequena, por 
tuas almas irmãs que dormem 
na ilusão deste mundo.

És chamado a estar em paz 
e, com paz em teu coração, 
ser uma ponte entre o mundo 
perdido e o Coração de Deus.

Eleva-te, filho Meu, para 
além das aparências, 
dos sentimentos, dos 
pensamentos e das 
sensações.

Que hoje o Espírito Sagrado 
da renovação e da insondável 
Misericórdia de Meu Filho 
siga curando a Terra ferida 
para que triunfe o Bem  
e a Paz.

Venho trazer-lhes a paz e 
depositá-la em seus corações 
para que essa paz possa 
preenchê-los e renová-los.

Levanta os teus braços  
e encontrarás a Deus.  
Vive-O na natureza, no 
silêncio do coração, no fervor 
de uma sincera oração.

Uma ponte para o Coração 
de Deus, filhos Meus, assim 
é como o Meu Imaculado 
Coração se expressa e se 
manifesta em suas vidas e 
em toda a Criação.

Somente o amor te fará 
compreender a imensidade 
do que significa o que Deus 
te entregou com toda a força 
do Seu Amor e Poder.

Oh, Sagrada Fonte do 
Amor! Essência curadora, 
redentora e compassiva, 
brota como fonte inesgotável 
e inextinguível nos corações  
que aceitam a Tua 
convocatória.

Eu Sou o último Profeta 
destes tempos. Assim como 
Sou o Princípio, também 
Sou o Fim, e por Mim tudo 
passará, até a última célula 
viva deste planeta.

O silêncio lhes abre a porta 
para entrar no Meu Coração 
e ali permanecer em regozijo 
e luz.

Eleva-te para onde tua 
consciência pode expressar 
a verdade e a paz, a unidade 
com o Criador e com a vida.

Diante do caos do mundo e 
do caos interior, busquem o 
espírito da paz e permitam 
que suas consciências 
estejam colocadas fora das 
dimensões de conflito.

Clama, alma de Deus, para 
que teu Pai, que está nos 
Céus, mas que está em 
tudo, escute tuas preces e, 
sendo elas sinceras, sejam 
atendidas.

Quando o teu coração já não 
souber o que fazer, filho, 
mantém teu espírito na 
certeza da Presença de Deus.

Como soldados orantes 
de Cristo, elevem seus 
estandartes e caminhem 
como um grande exército  
de Luz para o centro do  
Altar do Senhor.

Que, através de suas orações 
conscientes, o espírito 
crístico da fraternidade 
humana desperte no mundo.

Descubram, dentro de si, as 
sementes de Luz que o Meu 
Filho uma vez plantou dentro 
de vocês.

Mais que a Mãe do Filho 
do Homem, Eu Sou a Mãe 
da Vida, vida que nasce e é 
emanada do mais profundo 
Amor de Deus.


