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Dia 6 

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. 

14 de março de 2014  

A vida de Deus nos que se deixam formar por Mim em 
Imaculado Ventre. 

A Santa Mãe:  

Filhos pequenos! Eu sofro, porque não se abrem à 
vontade de Deus. Deixem-se; abram-se; abandonem-se à 
Vontade do Pai, que é seu mesmo Amor e Misericórdia. 

Filhos! Não se deixem levar pela corrente do mundo. 
Procurem a fortaleza na oração constante, em Jesus vivo em 
cada Sacramento. Procurem a Cruz. Amem a Cruz. Carreguem 
sua Cruz. Quer dizer: os sacrifícios, as penitências e 
inclusive suas vidas, entreguem-nas, como se oferece o 
santo fumo do incenso nos Altares Eucarísticos. Sejam 
brasas ardendo no mundo, para que encham dessa chama meus 
outros filhos. 

Se soubessem quanto lhes amo, contagiariam aos demais 
com seu amor, e procurariam a salvação de sua alma, de seus 
seres queridos, as almas do mundo inteiro, e cumpririam 
com agrado a Vontade do Pai. 

Filhos! Não sabem a grande escuridão que vivem. Por 
isso, hoje, nestes tempos, com estes Chamados, dou-lhes as 
chaves, as diretrizes, as regras. Porque, como Mãe, amo. 
Como Mãe, os corrijo. 

Não causem mais dor ao Meu Filho, que ainda está na 
Cruz. Mas procurem como consolá-Lo. 

Abram-se, e deixem-se guiar por Mim. Só assim poderão 
ser gratos ao Meu Filho. Amem os Mandamentos da Lei de 
Deus. Vivam na graça, e cresçam em oração, nos sacramentos, 
e deixando-se guiar em Meu Puríssimo e Imaculado Ventre. 
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Como qualquer Mãe, Eu vou modelando-os. Dou-lhes as 
características. Dou-lhes as aparências. Encho-os de Meus 
sentimentos; de minhas atitudes; de Meus altos e profundos 
desejos. 

Filhinhos! Como qualquer Mãe, Eu quero o melhor para 
vocês. E o melhor para vocês é o Céu. Eu, a humilde, como 
criatura, reconheci o Criador. Eu, como filha odediente, 
fui fiel a Cruz. Eu, como vocês, fui humana, ignorante. 
Mas Deus, Meu Pai, apartou-me, guiou-Me, formou-Me, 
modelou-Me. E Eu quero tirá-los dessa ignorância que vivem. 

Vivam no Coração do Pai. Porque, vocês, filhinhos, 
perecem por ignorância. (“Meu povo perece por falta de 
conhecimento” - Oseas 4,6). Amém. Amém. Amém. 

Procurem o Reino de Cristo, o Redentor, Meu Filho, por 
excelência. 

E em Meu Ventre, procurem um lugar espiritual, um 
refúgio, que encontrarão. Em Meu Ventre lhes falarei, os 
educarei, os levarei ao Pai, dar-lhes-ei a Luz, a Vida, a 
Vida em Deus. 

Quero encher-lhes do Espirito Santo, para assemelhá-
los ao Mestre dos Mestres, Rei e Senhor Cristo Jesus, o 
Redentor, o Salvador, o Amante de todos os corações, O que 
deseja salvar suas almas, para a maior glória de Deus. 

Eu fui quem falou à primeira Igreja de Meu Filho. Eu 
os guiei, os acompanhei em oração. E por isso, forem fiéis, 
porque foram humildes e obedientes. 

Deixem, pequenos, que Meu Pé Virginal dobre esse seu 
orgulho, sua soberba e destrua sua ignorância. Amem ao Pai. 
Não sigam crucificando o Filho. E formem-se pelo Divino 
Espirito Santo, em Meu Santíssimo Ventre. 

Amo-os com amor de Mãe. Ama-os o Pai, o Filho, e o 
Espirito Santo de Amor e Mestre da Conversão. Amém. 
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