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Dia 21 

CONSAGRAÇÃO AO VENTRE IMACULADO E MATERNO DE MARIA 
Chamados de Amor e de Conversão dos Sagrados Corações 

Unidos de Jesus e de Maria, sobre o Puríssimo e Imaculado 
Ventre da Santíssima Virgem Maria 

29 de maio de 2014  
Como devem ser os Sacerdotes nascidos do Ventre Puríssimo 

e Imaculado de Minha Santa Filha.  

Deus Pai: 

Meu menino! Fala-te teu Deus, Yhavé, teu Pai, o que te 
ama. Desde o princípio te amei. 

Filho! Em Meu Coração Eterno, Eu já havia pensado na 
criação de um Precioso Tabernáculo, não só matéria. Mas 
carne. Carne para santificar toda carne. 

Filhinho! Esse Tabernáculo é o Ventre de Minha Santa 
e Preciosa Filha; de tua Santa Mãe, a que tanto amas, e 
tantos desejos tens de amar. 

Hoje, Meu precioso filho, quero te falar sobre Meus 
destinatários, arautos do Rei, e missionários do Meu Amor; 
administradores de Meus Dons e Misericórdia. 

Filho! Eles são os sacerdotes! 
Cada sacerdote foi eleito desde o princípio por Mim. 

Pois o amei antes que seus pais; que seus filhos 
espirituais o conhecessem. Como desejo acender neles o fogo 
do Amor Divino! Fogo que os fará piedosos, santos e puros; 
fogo que os consagrará, purificará e libertará. 

Cada ministro do Meu Altar, deve ser em tudo Santo, 
Santo, Santo. Porque nele vejo ao Meu Filho. Nele vejo ao 
Meu Servo, o Grande Servo de Yhavé, revelado por Mim no 
Livro do Santo Profeta Isaías.  

Leiam, Meus queridos sacerdotes, os Cantos do Servo de 
Yhavé, no Livro de Isaías. 

Como dói Meu enamorado Coração, ver sacerdotes tão 
tíbios, sem tomar consciência de que sua missão não é 
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explicar o mundo: É salvar almas. E quantas almas estão se 
condenando, com suas vidas e ensinamentos! 

Sacerdotes! Voltem para Mim, que Eu os amo, e perdoarei 
todos seus pecados e fracassos. 

Meu inimigo goza nos sacerdotes frios, sérios em seu 
dever, não de salvar almas, senão em falar da ciência 
mundana e pagã, onde não acharão Minha Verdade. Por isso, 
filhos Meus, muitos se frustram e se arrependem do caminho 
que tomaram.  

Meu sacerdócio não é para saber muito. Mas para amar 
muito. Para entregar-se aos Meus pobres filhos pecadores. 
Hoje chamo os ministros do Meu Filho, sacerdotes do Meu 
Coração, que se formem por Mim, no Ventre Puríssimo de 
Minha Santa Filha. 

Os sacerdotes nascidos do Ventre Puríssimo de Minha 
Filha, são Sacerdotes conscientes de sua Missão de 
reconciliar o mundo e as almas comigo, seu Deus. Eles são 
piedosos, puros e pulcros. Pois, amam tanto os seus 
ministérios e Me reconhecem realmente na Sagrada 
Eucaristia. 

Devo recordar, filho, que onde está Meu Filho Jesus 
Cristo, ali estou Eu. 

Do Ventre Puríssimo de Minha Filha, estão formados 
sacerdotes santos; espirituais, mas não carnais; 
inocentes, mas não sábios nas coisas do mundo, senão em 
Minha Ciência Divina. Seu único ensinamento é fazer 
conhecer às almas, que Eu as amo. Necessito sacerdotes 
Piedosos, Marianos e Eucarísticos.  

Salvai com vossas orações as almas sacerdotais. 

Ave Maria Puríssima, sem Pecado Original Concebida.  

Hoje te falou o Pai Sacerdotal; O que goza nos 
sacerdotes como Melquisedec, sacerdote de Meu Coração, que 
honra e glória aos sacerdotes fiéis aos Meus verdadeiros 
ensinamentos; que cada necessidade Minha está em seus 
corações sacerdotais.  

Amo-os, sacerdotes, e a ti, Meu instrumento, também. 
Amém. 

Ave Maria Puríssima, sem Pecado Original Concebida. 
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