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“Queridos irmãos e irmãs. 

Apóstolos dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, e filhos do 

Casto e Amante Coração do Pai São José, nestes últimos tempos. 

Saúdo-os com afeto de irmão, de servo, a todos. 
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Aos Sacerdotes, aos religiosos e religiosas e a todos os fiéis que 

participam desta Família dos Sagrados Corações. 

Queridos irmãos.  

Queridas irmãs.  

Desejo meditar na Mensagem do Chamado de Amor e de Conversão 

do Casto e Amante  Coração de São José, de quarta-feira passada. 

Impressionou-me. Impactou-me, e tocou-me profundamente o coração, 

as palavras que me dirigiu o Pai São José. 

Ele disse: “Todas as revelações deste século e inclusive as Mensagens 

de Maria Rainha da Paz, foram preparações, introduções, antífonas iniciais 

para o Grande Apostolado.” 

E quando o Pai São José diz: “deste século”, ou se refere a um século 

como tal, que poderia contar-se como o ano 2000 ou cem anos? Não. Mas 

que se refere a um tempo.  

E esse século, esse tempo, é um tempo Mariano. Que poderíamos 

conta-lo desde a aparição da Medalha Milagrosa, La Salete, Lourdes, 

Fátima, Montichiari, Garabandal, San Damiano, Medjugorge. 
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Todas estas Mensagens, se as retomarmos, se retrocedermos, se 

voltarmos nosso olhar para o ano 1830, a Medalha Milagrosa, no seu verso, 

veremos que Santa Catarina Labouré contempla Dois Corações. Um 

Coração traspassado por una espada: o Coração Doloroso e Imaculado de 

Maria. E do outro lado da medalha, o Sagrado Coração de Jesus. 

Aí é como a entrada ao grande mistério.  

Mistério que se nos revelou como sempre tenho dito e como me o 

confirmou o Céu, em Genesis, 3,15: “tu esmagarás a cabeça e de ti nascerá 

um filho”; “A Virgem que dará a luz a um filho”, em Isaías; “a Mulher Vestida 

de Sol que dá à luz a um filho”, em Apocalipse 12. 

E neste tempo, a Mãe, quando se revelou a mim como o Coração 

Doloroso e Imaculado ou Maria Corredentora, se revela Vestida de Sol, com 

uma capa resplandecente, um manto resplandecente, fulgurante, dourado. E 

essa cor dourada também representa o Reinado Eucarístico; o Reinado de 

Cristo, desde o Santíssimo Sacramento. Em cada ostensório do mundo, 

onde Ele espera ser amado, adorado e visitado por nós. 

Pai São José referindo-se a esse grande século, a esse grande 

período, a esse grande Tempo Mariano, diz: “todas são preparações para os 
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Chamados de Amor e de Conversão” para entender a espiritualidade do 

Apostolado. 

Queridos irmãos e irmãs: O Apostolado não tem um fundador. Tem 

dois: Jesus e Maria. 

O Apostolado não inicia com Manoel de Jesus e os Chamados de 

Amor e de Conversão. O Apostolado inicia em Genesis 3,15.  

Mas neste tempo, através deste simples instrumento, o Apostolado 

recebe um ímpeto novo; uma nova chamada, uma nova luz, para manifestar 

o desejo de Deus, através desta pequena, mas grande Obra. 

Pequena, porque é simples; porque é humilde; porque é silenciosa. 

Mas grande, porque vem do Céu. Grande, porque serve. Grande, 

porque o poder consiste no serviço, na consagração, no aniquilamento, no 

abandono e na entrega. 

Irmãos: com muito amor, respeito e sinceridade. Mas também quero 

lhes dizer: creiam, sintam-se pequenos. Sempre pequenos. 

É muito grande a dor que eu, em cada encontro com Jesus e Maria, 

sinto em meu coração, ao ver que Jesus e Maria querem que 

compreendamos a grandeza desta obra. 
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Jesus e a Mãe querem que compreendamos a força desta Obra.  

E inclusive as Mensagens de Maria Rainha da Paz, são como um 

seminário para ser Apóstolo de Amor de Jesus e de Maria, do Apostolado. 

Porque o Apostolado não vem dividir este ou aquele profeta. Não. 

O Apostolado vem unir os filhos de Deus.  

O Apostolado é unidade. Não divisão. Não rivalidade. Não desunião. É 

unidade. É caridade. 

É o Coração de Jesus e o Coração de Maria e o Coração da Igreja. 

Isso é o Apostolado. 

Mas por isso agora convido-os todos a centrarmo-nos nos Chamados 

de Amor e de Conversão. Porque vem um Tempo Novo. Vem uma Etapa 

Nova e vem Chamados de Amor e de Conversão, se assim o permite, 

Novos. Um espirito novo para nossa Obra. 

Centremo-nos nos Chamados de Amor e de Conversão.  

Meditemo-los. 

Estudemo-los e tratemos de compreender a grandeza desta Obra.  

É que a Mãe e Jesus sofrem ao saber, que ainda seus filhos não 

compreendem a urgência dos Chamados de Amor e de Conversão.  
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Por isso, como sempre não me cansarei de insistir: coordenadores, 

sejam pastores do Apostolado em sua nação. 

Sejam pastores. Sejam pais. Sejam mães dessas almas que lhes estão 

confiadas e permitam-me, por muito grande que seja o país, não há 

impedimento irmãos. Não há impedimento para evangelizar, para informar, 

para aproximarmo-nos. 

Cada membro de nosso Apostolado faça os Cenáculos de Oração. 

Propague os Cenáculos de Oração. Venha conhecer os Cenáculos de 

Oração, ainda que seja uma pessoa que o faça. Não importa. Mas façam. 

Façam os Cenáculos de Oração. 

Que nossa Obra, irmãos e irmãs, não se limite ao WhatsApp, ao 

YouTube, à Internet. Não irmãos. São ferramentas. Que nossa Obra chegue 

mais além, por Jesus e por Maria. 

É tempo de dar um “sim” novo. 

É tempo de dar um “sim” decidido. 

É tempo de dar um “sim” santo. 
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E neste novo tempo, tomo o atrevimento, com a licença de Nossa Mãe, 

e depois de haver estado no Jardim de Maia, frente à fonte de Graça e 

Misericórdia orando. 

Quero dizer-lhes: todos os Apóstolos dos Sagrados Corações de Jesus 

e de Maria, todos, estão convidados a vir como peregrinos, quando lhes 

agradar, a esta Casinha da Virgem, para tomar a água da graça e da 

misericórdia, à orar neste pequeno Jardim, que representa o Paraíso de 

Deus que é Maria. 

Maria é Paraíso de Deus.  

Todos estão convidados. Todos estamos convidados a peregrinar. 

Todos estamos agora sendo exortados a comprometermos com esta Obra 

de verdade. Não de palavras. Com ação. 

E o digo com o zelo que neste momento estou sentido. Com a força 

que neste momento nossa Mamãe me está transmitindo. 

Irmãos: chegou o tempo de ser verdadeiros filhos de Maria.  

Irmãos: chegou o tempo. Não esperemos mais. Não esperemos mais. 

Sim a Maria. Sim a Sua Obra. Sim às Suas Mensagens. 
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Unidos em oração. Mas uma oração ativa, irmãos. Uma oração ativa. 

Uma oração que trabalhe. Uma oração que seja obra. Unidos em oração. Em 

oração trabalhadora. Em oração servidora. Em oração que se converte em 

testemunho, para glorificar, para consolar aos Sagrados Corações de Jesus 

e de Maria.  

FIAT. FIAT. 

Amém! 

 


