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Dia 5 

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. 

13 de março de 2014 

A Vida de Deus em Mim.  

A Santa Mãe:  

Filhos! Deus foi Meu Deus. Mas também foi e é Meu Pai. 
Só com a obediência e a humildade, pode-se ser grato aos 
Seus olhos. Obedientes em cumprir suas Palavras, como Eu, 
no momento da Encarnação. 

Assim, como Meu Ventre foi apartado do pecado, e 
consagrado para Meu Filho Jesus. Assim Eu fui preservada 
para dizer sim. Sim na dor. Sim nas provas. Sim, Eu tinha 
clara Minha missão de ser a Mãe do Filho de Deus. Eu sou, 
e tenho sido, o centro deste grande Mistério: Meu Ventre 
foi o Santuário do Pai; o Trono do Filho, e o Sacrário do 
Espirito Santo. Por isso, sou obediente, sou Humilde, 
porque deixei Meu ser totalmente para Ele. Sou humilde, 
porque dei-Lhe Meu Ventre para dar à Luz ao Seu Filho. 

Sou humilde, para acolhe-los a todos vocês em Meu 
Ventre, desde a Cruz. Quando Meu Filho disse na Cruz: 
“Mulher eis aí teu filho”, desde esse momento Meu Ventre 
abriu-se, e continuamente se abre para vocês (O Ventre da 
Santíssima Virgem abriu-se para os homens, somente com 
permissão e ordem de Jesus). 

Deixem-se formar por Mim. Aproximem-se da Luz. Deixem 
que a carne Imaculada do Filho, que é Minha carne; deixem 
que o Preciosíssimo Sangue de Cristo, que é Meu Sangue, 
funda-se em vocês, encha-os e os liberte desta carne 
impura, que deixaram contaminar com o pecado. 

Deixem que Eu os forme; que Eu os leve, que Eu lhes dê 
à Luz para o Céu, para Cristo, para o Pai. 
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Formem-se, eduquem-se e cresçam com esta Mãe, Mãe da 
Dor, Mãe do Amor. Mas, além disso, Mãe de todos vocês, 
pecadores. Eu os guiarei. Eu gestarei em vocês uma nova 
humanidade, para a Glória de Cristo. 

Meu Filho vem logo, e encarregou-Me, desde o princípio 
da Igreja, para levar a luz, guiá-los e formá-los a todos, 
Meus filhos, para prepara-los para a nova humanidade, que 
se deixa redimir; humanidade que se deixa guiar, humanidade 
que se deixa conduzir. 

Por isso estou aqui, com amor de Mãe; com Meu 
acompanhamento maternal e quero leva-los para Jesus. 

Eu, como Boa Mãe, quero a Luz e a Salvação, o 
conhecimento de Deus, para vocês. Que Eu os venha chamar 
novamente. 

Aceitem Meus Chamados de Amor à humanidade, e ingressem 
na escola do Divino Espirito, Meu Puríssimo e Imaculado 
Ventre. Assim seja, Meus pequenos. Deixem que Eu lhes dê a 
Luz para Deus, para o Céu. Amém. 

Comentário de Manoel de Jesus 

A Santíssima Mãe pediu-me que explicasse estas grandes 
virtudes da Obediência e da Humildade. 

Estas grandes virtudes, são a chave para um bom 
crescimento espiritual, porque os Profetas foram humildes 
e obedientes. 

Nosso Amável Redentor foi humilde. Não alardeou sua 
condição divina. Mas abaixou-se. Fez-se um de nós. Viveu 
segundo nossa natureza. Não segundo a carne, mas segundo 
nossa humanidade limitada. 

Pobre, com dificuldades, medos, trabalhos, cansaço, 
dor: o humilde por excelência. Foi nesta humildade que 
Jesus formou-se: humildade e obediência aos seus Pais. 
Humildade para obedecê-los. 

Jesus, o Unigênito do Pai, foi o mais obediente de 
seus filhos. Ele encarnou-se no Ventre de uma criatura 
saída do Coração do Pai. O Senhor encarnou-se; abaixou-se 
com humildade à nossa condição, e fez-se homem, por 
obediência ao Pai. 

Mas não podemos falar de obediência e humildade sem 
Amor: Amor para o Pai. Porque será o Amor que nos leve à 
humildade e da humildade. Isto quer dizer, de reconhecermo-
nos criatura, filhos do Pai, chegaremos à obediência. 
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Maria, a mais humilde no momento do Fiat, e a mais 
obediente, reconhecendo, aceitando, e pondo em primeiro 
lugar, a Vontade amadíssima do Pai. 

Então, praticando com amor a humildade e a obediência, 
nos assemelharemos mais a Jesus, e reconheceremos a 
Santíssima Vontade do Pai, como fez a Santíssima Mãe. Assim 
seja. 

Louvado seja Jesus Cristo, com Nossa Santíssima Mãe, 
seja para sempre louvado. 

 

******************* 


