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Recebe do Pai Celestial Sua 
Luz e Seu Amor. Sente-te 
protegido e abençoado por 
essa poderosa Energia Divina.

A todos os que oram Comigo, 
dou-lhes a fortaleza de Meu 
Coração para que em cada 
novo passo sintam o poder da 
confiança em Deus.

Rezem para que a fé não 
desapareça deste mundo 
e que ela seja inabalável e 
indestrutível nos corações 
dos Meus filhos.

Que, sob a bênção espiritual 
de São Gabriel Arcanjo, as 
almas despertem ao Chamado 
de Deus para que cada ser 
deste planeta cumpra Sua 
Divina Vontade.

Conheçam o Santo Rosário, 
além de uma recitação 
espiritual. Penetrem em seu 
poder e verão os resultados.

Que seus corações se 
alegrem, companheiros, 
nos quatro cantos da Terra, 
porque a Minha hora se 
aproxima.

Eu venho estender-lhes 
Minha Mão para dar-lhes um 
novo caminho, oferecer-lhes 
Meu Coração por todas as 
almas que Me ofendem e que 
não aceitam Meus prodígios.

Sintam o abraço de seu 
Mestre e fortaleçam-se até 
poderem alcançar o que  
Eu necessito em cada um  
de vocês.

Seja a Fé do Meu Coração 
o portal que os conduza a 
Deus, e assim poderão, com 
confiança, dar os passos na 
Escola do amor e do Serviço.

Este é o momento de 
expressar o que cada coração 
tem guardado, para despertar 
o bem, a paz e a solidariedade.

Ora por uma nova vida. Ora 
pela Nova Humanidade. Ora 
pelo retorno de Cristo, para 
que os corações estejam 
prontos para reencontrar o 
Senhor, face a face.

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

Une teu espírito ao Espírito 
do Pai, em oração, e cresce 
em virtude, em gratidão e 
em amor, porque o mundo o 
necessita.

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

Recebe do Pai Celestial Seu 
abraço fraterno. Sente-te 
preenchido profundamente 
por Sua Presença. Faze-te 
pequeno entre os menores.

Que na essência de cada 
alma todas as consciências 
se unam sob um mesmo 
propósito, sabendo que 
sempre deverá prevalecer o 
Amor de Deus.

Que a oração os leve a 
compreender as próprias 
provações e, além disso, a 
grande prova das nações e do 
planeta.

Confiem que o mal não 
permeará o mundo para 
sempre, e persistam na 
oração e na unidade com os 
Mensageiros Divinos.

Meu Coração Misericordioso 
está aqui para fortalecer seus 
espíritos e para fazer de cada 
nova aprendizagem uma 
vitória, que Eu vou colocando 
aos Pés do Meu Senhor, do 
Criador.

Virei à noite, quando o mundo 
ainda não olhar para Deus. 
Virei chamar todos e com 
Meus Pés tocarei este solo 
criado pelo Altíssimo à Sua 
imagem e semelhança.

Não existe maior força 
espiritual que a Fé do Meu 
Coração, porque em Minha 
Fé Eu os sustento, guio-os e 
os protejo de todo o mal ou 
adversidade.

Que a Fé do Meu Coração, em 
vocês, ilumine os espaços, 
consciências e lugares por 
onde forem, para que o 
Amor Crístico preencha os 
corações que sofrem e que 
perderam a fé.

Fixa teu olhar e teu coração 
em Deus e não tanto no caos 
e na ignorância do mundo. 

Fixa teu olhar e teu coração 
em Deus, para que consolides 
dentro de ti aquilo que te 
sustentará no planeta como 
uma semente de uma nova 
vida, imutável em seu amor.

Escuta a Voz de Deus em 
teu interior, inconfundível, 
impassível, transmitindo 
quietude para a tua alma e 
fortaleza para o teu coração.

Não busques fora de ti o 
apoio e o sustento para estes 
tempos. Busca teu sustento, 
filho, no Olhar de Deus, 
manso e piedoso.

Continuem rezando o Santo 
Rosário diariamente, porque 
na oração do Rosário 
encontrarão a escada de Luz 
que os elevará e os retirará 
de qualquer perigo.

Recebe do Pai Celestial o 
bálsamo perfeito de Sua Luz 
e deixa que tudo se sublime 
pouco a pouco.

Para que o triunfo de Deus 
nas nações seja uma 
realidade, filhos Meus, 
tomem os seus Rosários e 
rezem incansavelmente.

Que a oração os una a Deus 
e lhes traga compreensões 
mais amplas sobre a vida.

Tenham fé e persistam, rezem 
e estejam em unidade. Assim, 
o triunfo de Deus será uma 
realidade nas nações como 
em toda a vida.


