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Tenha paciência; tenha amor; 
tenha vontade e lhe asseguro 
que conseguirá chegar ao 
Céu e fundir-se com o Deus 
do Amor.

Creia no poder da Misericórdia 
e eleve suas súplicas como 
flores aos Céus porque, 
assim, Eu as recolherei para 
entregá-las com amor ao 
Criador.

Quando ninguém puder 
socorrê-lo, sob Meu Manto 
Eu o colocarei para que,  
junto aos anjos do Céu, louve 
a Deus, a Fonte do Amor  
e do Perdão.

Que se construa em ti uma fé 
inamovível, para que possa 
reinar a unidade entre tua 
consciência e Deus.

Que hoje sintas Minha Paz, 
porque estás no lugar e no 
momento em que deves estar.

Que a força de suas orações 
chegue ao Coração do Pai e 
abra as portas dos Céus.

Toda a existência foi feita 
com um perfeito equilíbrio e 
harmonia. Por isso deve ser 
respeitada e amada, para 
que vocês também sejam 
respeitados e amados por 
seus semelhantes.

Que a tua consciência 
se expanda e que nessa 
expansão tudo seja curado e 
redimido.

Que seus exemplos e seus 
atos sejam misericordiosos, a 
fim de que, no grande universo 
da Minha Misericórdia, as 
almas e o mundo alcancem 
a paz.

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, filho, pelas nações, em 
unidade com todos os povos 
e culturas. Responde ao 
chamado de tua Mãe Divina 
para orar pela paz.

Ora com fervor e com 
sinceridade; ora abrindo as 
portas do Céu e clamando 
pela paz, por perdão e por 
Misericórdia. Ora por uma 
nova vida. Ora pela Nova 
Humanidade.

Fixa teu olhar e teu coração 
em Deus e não tanto no caos 
e na ignorância do mundo. 
Precisas fazer de teu coração 
um coração sábio e puro  
no amor.

Hoje, queridos filhos, oremos 
por todas as intenções, 
porque é necessário que 
seus corações estejam em 
constante serviço.

Agora, neste dia, aspire a 
estar em Deus e em vigília, 
em eterna oração pelas 
almas.

Orem Comigo, acompanhem-Me 
em Meu percurso por cada nação, 
orando pelo próximo como oram 
por si mesmos. Filhos, se assim 
o fizerem, Meu Coração triunfará.

Não deixes que nada 
externo te derrube, toma 
cada experiência como a 
oportunidade de morrer para 
ti mesmo todos os dias um 
pouco mais.

Meu Coração é o Templo de 
Deus que, incondicionalmente, 
abre-se para receber toda 
a humanidade e, assim,  
ajudá-la a encontrar o 
caminho para a luz, a 
Misericórdia e o bem.

Recebam os raios solares do 
Meu Coração e transfigurem 
suas vidas completamente, a 
fim de que Eu possa contar 
com mais soldados.

Cada vez que exercitas e 
praticas a Minha Misericórdia, 
um milagre de amor se produz 
em tua alma e na alma do 
planeta.

Bem-aventurados os que 
vivem Minha Misericórdia e 
a difundem no mundo com 
obras de paz e de caridade, 
com obras de bem e de 
irmandade.

Não deixes que o caos, o ódio 
ou o temor se aproximem 
de teu coração. Ama e não 
te esqueças de que o Amor 
é tua única ferramenta  
neste tempo.

Mistério entre mistérios é o 
Amor que Deus te convida hoje 
a receber, viver, multiplicar e 
distribuir ao mundo.

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

Ora, porque, enquanto oras, 
nos mundos sutis anjos e 
arcanjos percorrem a Terra, 
dissolvendo o mal que 
aprisiona as almas.

Enquanto ao teu redor o 
mundo agoniza, que teu 
coração esteja em oração, 
teus sentimentos estejam 
em paz, tua mente esteja  
em Deus.

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

Que hoje desperte em vocês  
a alegria de viver e de estar 
em Deus porque, assim, 
estarão em comunhão interna 
com o Criador.

Com a doçura de Meu 
Imaculado Coração, 
novamente convido-os à paz, 
porque na paz encontrarão 
o caminho, a verdade e a 
renovação de suas vidas.

Concebe dentro de ti Minha 
chama de Paz e livra-te de 
toda reclamação e demanda.

Que as almas glorifiquem o 
Pai e que o Seu Santo Espírito 
livre-as de todo mal.


