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3 de janeiro de  2020

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus

Amados apóstolos do Meu Sagrado Coração 
Eucarístico!

Eu Sou o Cordeiro de Deus; o Cordeiro que 
está sobre o Trono. Estou reunindo Meu exército 
de almas fiéis em Meu Apostolado dos Últimos 
Tempos.

Filhos Meus! Desejo falar-lhes sobre os 
Centros Espirituais. Edifícios, sejam grandes ou 
pequenos, que levem o nome de CENÁCULOS 
DOS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS DE 
JESUS E DE MARIA. 

Nestes Cenáculos terão todas as devidas 
disposições para uma Capela, para celebrar o 
Culto Divino; outro espaço para retiros Eucarísticos 
Marianos e outro espaço para realizar obras de 
caridade, que são as obras de Misericórdia 
corporais e espirituais.

Queridos filhos! 
Primeiro concretizem ter uma casa ou Centro 

de Espiritualidade. Depois, procurem ter um bom 
sua espiritual; um sacerdote que lhes assessore e 
ajude.

Queridos filhos! 
Quanto ao culto da celebração Eucarística e da 

Adoração Perpétua, embora seja verdade que em 
primeira instância as autoridades religiosas dão um 
período de discernimento, esse tempo não deve 
atrasa-los em realizar seu apostolado.

Primeiro, comecem a realizar o que estou 
pedindo. Em seguida o Céu, Meu Sagrado 
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Coração, irá se encarregando de abrir o camino 
para que nestas casas de difusão do Apostolado se 
celebrem os Sacramentos e a Adoração Perpétua. 
Primeiro abram o caminho, realizando apostolado, 
isto é,  pondo mãos à obra no que estou lhes 
instruindo.

M e u S a g r a d o C o r a ç ã o d e s e j a q u e 
compreendam bem Meus pedidos:

- Primeiro: concretizar a casa espiritual.
- A seguir: escolher um bom Capelão, um 

sacerdote com muita espiritualidade.
Tendo isto, abrirão caminho para os passos 

seguintes a dar: a Celebração do Culto Divino e a 
Adoração Perpétua.

Comecem, quer idos filhos, orando as 
Devoções do Apostolado e realizando obras de 
Caridade.

Com Meu Sagrado Coração os abençôo: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém.

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

6 de janeiro de 2020

ESCUTEM AS PALAVRAS DE SUA MÃE!

Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria

Querido filho!
O Espirito de Jesus está sobre ti. 
E tudo o que Nossos Sagrados Corações 

Unidos revelam através dos Últimos Chamados de 
Amor e de Conversão, são palavras ungidas.
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Jesus derramou sobre ti um bálsamo de mirra, 
que significa tua vitimização. 

Aspergiu-te com o aroma de incenso, que 
significa tua oração. 

E encarnou o Tesouro de Deus em teu coração: 
Nossos Sagrados Corações!

O mundo deve compreender que nossos 
Santíssimos Corações são as duas palmeiras, as 
duas oliveiras, as duas Testemunhas, que já estão 
pregando e reunindo o exército branco dos 
Apóstolos dos Últimos Tempos. 

Meu Apostolado! Meu Resto: ESCUTEM AS 
PALAVRAS DE SUAS MÃE!

Orem as Devoções do Meu Apostolado! 
Orem a Ave Maria dos Últimos Tempos. 
Com ela deterão as guerras e os sofrimentos 

que o mundo está exposto.
Meu menino! São José te deu seu Báculo (NT: ”

cajado”), símbolo de amor e autoridade, sem medo de 
nada e de ninguém. DÁ TESTEMUNHO DO AMOR 
DE DEUS!

Com Meu Doloroso e Imaculado Coração, 
abençôo o mundo inteiro: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém.

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

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante Coração de São José

8 de janeiro de 2020

Filhos! Necessitam compreender que o 
Apostolado dos Corações Unidos de Jesus e de 
Maria não se resume somente em um movimento, 
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uma comunidade ou uma espiritualidade. O 
Apostolado é um caminho de Santidade.

Quem se consagra a Jesus e a Maria, dentro 
do Apostolado, inicia um caminho espiritual para 
união perfeita com Deus. 

O Apostolado é, em si mesmo, um caminho de 
santificação, um modo de viver e de dar 
testemunho.

Queridos filhos! Os Chamados de Amor e de 
Conversão são os Últimos Avisos, para que o 
mundo se arrependa.

A conversão e o arrependimento é uma decisão 
voluntária. 

Aceitar os Chamados e vive-los, é uma 
decisão. 

Deus tem uma condição para poder agir em 
seus filhos; e é a decisão do homem em aceitar 
sua mensagem.

Queridos filhos! Compreendam que estes 
Últimos Chamados de Amor e de Conversão 
somente são uma guia para que regressem à 
Igreja, aos Sacramentos e à vida de graça.

Mas a decisão e a conversão da vontade, 
depende de vocês. 

Quando se decidirem por Deus, e tomarem 
s e r i a m e n t e s u a s p a l a v r a s , a t é e n t ã o , 
verdadeiramente, o Espirito Santo agirá. 

Decidam-se por viver em nossos santos 
Corações!

O Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, o 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria e Meu 
Casto e Amante Coração os abençoam: Em Nome 
do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.
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***********************

11 de janeiro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria

Queridos filhos!
O Apostolado, ao ser um caminho de 

santidade, também é uma escola de amor. 
Através deste caminho da fé, crescem e se 

educam, através do Meu Amor Maternal, para viver 
minhas virtudes; imitar Meu exemplo e amar a 
Deus e ao p róx imo , com amor pu ro e 
misericordioso, com o qual Meu Coração Maternal 
no Espirito Santo, lhes amam.

Filhos! 
O Apostolado realiza sua missão, fazendo 

apostolado. Quer dizer, toda a vida de um apóstolo, 
desde o mais pequeno e ordinário, deve ser 
anúncio.

Filhos Meus! 
Ao serem apóstolos de Nossos Sagrados 

Corações Unidos, devem refletir o amor e a ternura 
de Jesus.

Filhos Meus! 
O triunfo do Meu Coração Doloroso e 

Imaculado é o triunfo definitivo do imenso amor de 
Deus.

Filhos Meus! 
O Apostolado profetizado por São Luis de 

Montfort, deve ser sempre uma grande Cruzada de 
testemunho, amor e reparação.

Com Meu Doloroso e Imaculado Coração, 
abençoo teus lábios, meu pequeno filho, e te 
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fortaleço com Meu Amor, para que, ao mundo 
inteiro, leves Meus Últimos Chamados, para que o 
mundo se converta. 

Meu menino: Nossos Sagrados Corações 
permanecem em ti: Em Nome do Pai, e do Filho, e 
do Espirito Santo. Amém.

15 de janeiro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante Coração de São José

Meu Casto e Amante Coração deseja exortá-
los a consagrar-se ao Meu Castíssimo e Paternal 
Coração. 

Meu CORAÇÃO, COMO ESCOLA DE 
SANTIDADE, É UM GUIA PARA TODOS OS 
APÓSTOLOS DE JESUS E DE MARIA. VIVAM A 
CONSAGRAÇÃO TOTAL.

A escravidão a Maria implica ser apóstolos do 
Coração de Jesus. 

Com Meus Chamados de Amor e de 
Conversão, e com Meu Casto e Amante Coração, 
convido-os a que, através de Meu Coração, sejam 
devotos do Coração de Jesus e do Coração de 
Maria.

Com Meu Casto e Amante Coração os 
abençôo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito 
Santo. Amém.

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

17 de janeiro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus
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Filho! Meu Sagrado Coração derrama sobre ti 
os Raios de Minha Misericórdia Divina, e deste 
modo, alivia teu coração; sabendo que as 
pequenas crucifixões oferecidas com amor, salvam 
almas. E este pequeno calvário que Meu Coração  
compartilha contigo, está salvando muitas almas, 
sobretudo, consagradas.

Não temas, porque Eu estou contigo. 
Se milhares se levantarem contra ti, Meu 

Espirito será tua defesa, e Minha Santa Mamãe, 
teu bálsamo. 

Filhinho! Tu só transmites nossos Últimos 
Chamados. 

Que cada homem que deseja com toda a alma 
ser Meu apóstolo, viva Meu Chamado à Luz de 
Meu Evangelho e como filho de Minha Igreja.

Eu estou contigo. Na ferida do lado, estás 
escondido. Que podes temer?

Nossos Sagrados Corações, as Duas 
Testemunhas de Deus Pai, os exortam à 
Consagração total ao Meu Sagrado Coração, 
através do Coração Doloroso e Imaculado de 
Minha Mamãe Celestial. 

E nunca esqueçam que foi eu quem os amou e 
escolheu primeiro.

Com Amor Misericordioso os abençôo: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém.

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

18 de janeiro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria
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Filhinho Meu! O mais pequeno e amado dos 
profetas de Meu Coração Maternal: abençoo-te; e 
com esta bênção, restauro tuas forças.

Filho! Abençoa aos que te apontam. Ora pelos 
que te acusam. Ama pelos que te entendem 
distorcidamente.

Meu Coração é teu guia, teu refúgio, e tua 
defesa é Meu próprio Chamado de Amor.

Se Meus filhos compreendessem que não 
quero obras extraordinárias; nem espero que 
realizem grandes feitos. Somente quero que vivam 
com o coração Meus Chamados de Amor.

Queridos filhos! Todos devem compreender 
que o importante desta obra é a Mensagem. Meus 
chamados maternais são a pregação, no presente, 
do Evangelho já revelado por Meu Filho Jesus.

Filhinhos! Desde o quotidiano, o ordinário; 
desde o estado de vida de cada um; desde a 
simplicidade, vivam Meus Chamados. Escutem a 
simplicidade de Minhas palavras, e não aspirem a 
grandes atos, senão ao amor e a simplicidade de 
Deus.

Filhinho! Tu, na vida simples, oculta e 
silenciosa, recebe Meus Chamados; transmite-os 
aos Meus apóstolos, e que cada um os viva.

Ora por todos. Deus e tua aniquilação é tua 
defesa; e tua oração silenciosa, teu testemunho.

Maria Corredentora os abençoa: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

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

21 de janeiro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Arcanjo 
São Miguel
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Quis Sicut Deus (NT: “Quem é Como Deus?"

Eu, São Miguel, Arcanjo e Principe dos Divinos 
Exércitos, rogo por todos vocês, para que abrindo o 
coração, escutem estes Últimos Chamados de 
Amor e de Conversão para toda a humanidade.

Os Chamados de Amor são o Testemunho das 
Duas Testemunhas de Deus Pai: o Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus e o Doloroso e 
Imaculado de Maria.

Abençôo os apóstolos filhos da Mulher Vestida 
de Sol: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém.

P.S. - O telefone celular onde se gravou o 
Chamado, me disseram que se desligou pela 
bateria baixa. O Arcanjo São Miguel sempre o vi 
assim: cabelo loiro, jovem, como de 19 anos, 
vestido de branco e longo, manto vermelho e 
longo. Escudo com os Dois Corações Unidos 
gravados, na mão direita, e a Espada de Fogo na 
mão esquerda.

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

22 de janeiro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José

Contemplem Meu Coração. Este Coração que 
cuidou, protegeu e serviu como escravo, por puro 
amor a Jesus e Maria.

Nestes Últimos Tempos, Me foi dado o papel de 
ser o Patriarca do povo fiel do Cordeiro de Deus.

E, sob a advocação do Chamado de Amor e de 
Conversão do Casto e Amante Coração de São 
José, sou o reflexo de referência de Maria, a 
Mulher Vestida de Sol.
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E, por vontade Divina, transmito, por meio do 
pequeno instrumento dos Corações Unidos, os 
Chamados de Amor de Meu Coração de Pai.

Queridos filhos! O importante é o Chamado. 
Acolham o Chamado no coração e vivam-no, 

seguindo Meu exemplo de silêncio, de oração, de 
serviço.

E, desde essa pequenez, sejam escravos 
autênticos de Jesus e de Maria. Pois serão sal e 
luz, ali onde vivem, trabalham e servem.

Levarão o aroma dos Sagrados Corações.
O Coração Eucarístico de Jesus, o Doloroso e 

Imaculado de Maria e Meu Casto e Amante 
Coração, os abençoam: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém.

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

25 de janeiro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria

Sou a Mulher Vestida de Sol! Sinal de 
esperança e prefigura da Igreja. 

E assim como Eu Me manifesto, gloriosa, 
também o resto fiel se manifestará glorioso nas 
Bodas com o Divino Cordeiro.

Sou a Mulher Vestida de Sol: a Luz de Jesus 
irradiando-se através de Mim, como Medianeira de 
todo o Universo, para todos Meus filhos.

Sou o Coração Doloroso e Imaculado de Maria: 
a plenitude do Meu Amor Maternal e das Devoções 
Marianas. 

Meu Coração Doloroso e Imaculado é o próprio 
Sinal do Apocalipse.
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Meu Coração Maternal prepara Meus filhos 
para a vinda do Cordeiro de Deus.

Com Meu Doloroso e Imaculado Coração os 
abençôo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito 
Santo. Amém.

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

26 de janeiro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão de Deus Pai 
Terno e Misericordioso

Queridos filhos!
EU SOU AQUELE QUE SOU: CRIADOR DO 

MUNDO, PAI DE TODOS, E DIVINO JUIZ QUE 
ADMINISTRA A MISERICÓRDIA.

Eu pensei em vocês, em Meu Coração 
Terníssimo, para que existissem no mundo, em 
suas famílias e em Minha Igreja. E, nesta 
comunhão santa, Me amassem com vontade e 
liberdade.

Meus filhos caíram na rebeldia. Ainda assim, 
ENVIANDO MEU FILHO PARA MORRER NA 
CRUZ, CANCELANDO AS DÍVIDAS QUE TINHAM 
COM A DIVINA JUSTIÇA, DEI-LHES A SALVAÇÃO 
ETERNA.

E AGORA, MOSTRANDO-ME A VOCÊS, 
COMO DEUS PAI TERNO E MISERICORDIOSO, 
DESEJO ENSINAR-LHES MEU AMOR, MINHA 
PROXIMIDADE, MINHA AMIZADE.

QUE SOB ESTE TÍTULO, TODOS OS 
H O M E N S S I N TA M A C O N F I A N Ç A D E 
APROXIMAR-SE DE SEU PAI.

Seu Deus, o Pai Terno e Misericordioso, os 
abençoa: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.
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*******************

5 de fevereiro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José

Nossos Três Sagrados Corações estão 
presentes e atentos às suas orações.

Filhinho! Desde o Trono do Pai Terno e 
Misericordioso, brota azeite santo, com o qual, 
Nossos Três Corações te ungimos, para que 
através de teu pobre nada, sejam dados à 
humanidade os Últimos Avisos e Chamados à 
conversão.

Que teu coração nunca se inquiete, porque 
tudo o que dissemos está ao serviço da Divina 
Revelação, e marcado pelo amor filial à Igreja.

Por isso: o que quiser nos escutar, que nos 
escute; o que quiser crer, que creia, e o que quiser 
percorrer este caminho de santidade, que é o 
Apostolado, que o percorra.

Tu, filho Meu, transmite a Mensagem; vive-a, e 
não te preocupes se outros a aceitarem ou não. 

Recorda as palavras do Senhor ao profeta: 
"Corrige ao pecador. Se este não mudar quando o 
tiveres corrigido, então não recairá sobre ti seu 
castigo.” (Ezequiel 3,21)

Por isso, filho, fica em paz. Porque em tudo 
tens sido fiel, a Jesus, à Minha Divina Esposa e a 
Mim, teu Santo Patriarca.

O Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, o 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria e Meu 
Casto e Amante Coração os abençoam: Em Nome 
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

****************************
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Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria

8 de fevereiro de 2020

Eu sou o Doloroso e Imaculado Coração de 
Maria; Mãe de Jesus Cristo; verdadeiro Deus e 
verdadeiro homem; para Quem se vive, e tudo foi 
criado

Sou Mãe da Graça e da Misericórdia. 
Sou a Mulher Vestida de Sol; e Meu Coração 

Maternal é o Sinal da Revelação. 
Meu Coração Maternal dirige os filhos de Deus 

à Divina Revelação: Jesus Cristo, palavra feito 
homem.

Meu Coração Doloroso e Imaculado é o 
Caminho para o Coração de Jesus e Meus 
Chamados de Amor e de Conversão são as 
palavras de Mãe, que animam as almas a viver o 
Amor de Jesus. E no Amor, serem autênticos filhos 
do Pai.

O Triunfo Coração Doloroso e Imaculado da 
Mulher Vestida de Sol é o triunfo do Amor de Deus.

Dou-lhes Minha bênção maternal: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

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

9 de fevereiro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão de Deus Pai 
Terno e Misericordioso

Eu Sou amor infinito e caridade eterna. 
Existo desde sempre e sou o Principio de tudo. 
E todo o criado tem seu final em Mim mesmo. 

Pois sou Alfa e Omega, Princípio e Fim. 
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Estou no tempo e na eternidade.
Os anjos e os homens são obras de Minhas 

mãos. 
E Sou a Fonte da Felicidade. 
Sou Luz, Fogo, Amor, Paz. 
Sou Deus Pai Terno e Misericordioso, e venho 

ao encontro de todas Minhas criaturas, e desejo 
que Meus filhos venham ao Meu encontro.

HUMILDADE É RECONHECEREM-SE 
FILHOS MEUS E TODOS IRMÃOS. 

E A HUMILDADE OS FARÁ CAPAZES DE 
SENTIREM-SE PEQUENOS. 

ABRAM SEUS CORAÇÕES À HUMILDADE, E 
RECEBAM SEU PAI CRIADOR, E EU SEMPRE 
PERMANECEREI COM VOCÊS.

Sejam amor para todos, como Eu Sou Deus 
para todos.

Venho por todos, e a todos os quero salvos. 
Por isso os chamo “apóstolos de Meu amor."

Com amor Misericordioso, os abençôo: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém.

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

12 de fevereiro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José

O Senhor olhou para seus filhos. 
Criou-os com amor, e a todos chamou-os por 

meio de Jesus Cristo.
A mim, São José, pensou desde o início. 
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Escondido estava, quando no Jardim, revelou a 
Mulher e à sua descendência. Na sombra dessa 
profecia estava Meu Castíssimo Coração unido a 
Mulher.

Meu Castíssimo Coração ungido, formado e 
educado pelo Espirito Santo, Quem Me preparou 
para consagrar-Me ao Coração Puríssimo de 
Nossa Senhora; e em seu momento, Nossa 
Senhora, preparou-me para consagrar-Me através 
dEla, ao Santíssimo Coração do Filho de Deus.

Assim, que Meu Castíssimo Coração, nestes 
tempos, vem ensinar aos filhos de Deus e de 
Maria, sobre a Verdadeira Devoção aos Sagrados 
Corações Unidos.

E tu, meu querido filho, com tuas crucifixões 
ocultas, sempre estás consolando Jesus e 
bebendo de Seu costado. O Espirito Santo também 
recebe consolos, ao ver teus esforços, como as de 
uma criança recém nascida, para ser fiel e amar a 
jesus. Tu és consolo, também para Meu Castíssimo 
Coração.

Com Meu Castíssimo Coração abençoo a 
todos: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém.

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

15 de fevereiro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria

Queridos filhos! Antes de tudo, olhem para 
Jesus na Cruz. 

Que o sinal de Jesus crucificado anteceda 
todas suas ações, pensamentos e palavras, para 
que, contemplando o Amor Divino, traspassado na 
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Cruz, saibam e possam dar testemunho do Amor 
que Ele professou a vocês, crucificando-se 
voluntariamente, para que vocês fossem salvos.

OLHEM-NO SEMPRE NA CRUZ, e que, sua 
vida esteja fixa na Cruz. Porque vendo quanto 
Jesus os amou na Cruz, vocês, então, só na Cruz 
serão capazes de amar.

Só por meio da Cruz poderão dar testemunho 
do Amor. Só sabendo que Ele os amou primeiro, 
poderão vocês amar também.

POR MEIO DA CRUZ PODERÃO AMAR.
Com Meu Doloroso e Imaculado Coração, 

traspassado também pela dor de Meu Filho na 
Cruz, os abençôo: Em Nome do Pai, e do Filho, e 
do Espirito Santo. Amém.

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

16 de fevereiro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão de Deus Pai 
Terno e Misericordioso

Cada um foi criado. 
O amor Eterno os formou para que vivessem o 

mesmo Amor e convivessem no mesmo Amor. 
Eu Sou o amor e existo desde sempre; e criei o 

homem por Amor. Mas a falta de Amor fez o 
homem cair.

E, para levantar o homem FIZ-ME AMOR EM 
MEU FILHO E MEU FILHO MORREI POR AMOR. 

E ME MANIFESTO NO AMOR POR VOCÊS, 
EM CADA SACRAMENTO. 

E DESEJO SER AMADO, ADORADO E 
CONHECIDO DESDE O AMOR, COMO DEUS PAI 
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TERNO E MISERICORDIOSO. Quer dizer, O PAI 
QUE AMA DE VERDADE.

Desejo comunicar-lhes Meu Amor, para que 
Meus filhos vivam em comunhão de Amor.

SE O MUNDO VIVE NO AMOR; 
SE MEUS APÓSTOLOS VIVEM NO AMOR, O 

CASTIGO PODE SER MINORADO OU EVITADO, 
PORQUE O AMOR O LEVARÁ À PAZ.

APÓSTOLOS: COMECEM ENTRE VOCÊS A 
PRATICAR O AMOR, E GRANDE PARTE DE 
SEUS PECADOS SERÃO PURIFICADOS. 

PORQUE O AMOR APAGA QUANTIDADE DE 
PECADOS.

Como Deus Pai Terno e Misericordioso os 
abençôo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.

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

19 de fevereiro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José

A verdadeira devoção aos Sagrados Corações 
Unidos de Jesus e de Maria, consiste no Caminho 
de São José.

Esta espiritualidade Josefina é a escravidão de 
amor a Jesus, por Maria. Com Meu Chamados de 
Amor e de Conversão, esse caminho e devoção é o 
que lhes tenho mostrado.

Com Meus Chamados de Amor, tenho-os 
convidado à misericórdia, à paz, à conversão do 
Coração, à oração confiada, e à prática da Palavra 
do Senhor.
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Orando o Cenáculo de Oração de Meu Casto e 
Amante Coração, e escutando piedosamente Meus 
Chamados de Amor e de Conversão, irão 
percorrendo este Caminho de São José, como um 
itinerário para a consagração perfeita a Jesus, por 
meio e Maria. 

Por isso acolham a devoção ao Chamado de 
Amor e de Conversão do Casto e Amante Coração 
de São José em suas vidas.

Com Amor Paternal os abençôo: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

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

22 de fevereiro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria

Nossos Sagrados Corações Unidos estão 
presentes, atentos às súplicas e à oração de 
coração que nasce de vocês.

Que toda oração seja de louvor ao Senhor!
Nossos Dois Sacratíssimos Corações foram 

unidos desde sempre.
Espiritualmente o Verbo de Deus esteve unido 

à Virgem da profecia, quando no Genesis 3,15, o 
Senhor revelou à Mulher e à descendência desta, 
que reparariam o pecado.

Nossos Dois Corações são o remédio do Pai 
ao Mundo: enviou o Filho, Deus, para que em 
Minha humanidade se fizesse homem, e como 
homem, salvasse aos homens.

Meu Fiat foi a ponte santa onde Deus pode 
reconciliar-se com vocês. 
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Por isso, convido-os a humildade de coração. 
Reconheçam-se resgatados por Cristo Jesus. 

E ao sentirem-se pecadores, mas perdoados 
por Seu Precioso Sangue, a humildade, a caridade 
e a oração sincera brotarão de seus corações. 

E ao terem um coração sincero poderão ser 
capazes de dar Amor e Luz de Deus aos seus 
semelhantes. 

Orem pedindo esta Graça.
Nossos Sagrados Corações Unidos os 

abençoam: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.

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

26 de fevereiro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José

Meus filhos! Convido-os a abrir seus corações 
ao amor de Deus. 

De maneira especial quero convida-los para 
contemplar o Apostolado e os Chamados de Amor 
e de Conversão, como um dom imerecido de Deus.

Quando conscientemente souberem que isto é 
um presente da Misericórdia Insondável, e vocês 
são indignos de receber este dom, então, com mais 
alegria viverão e orarão no Apostolado.

Meu Casto e Amante Coração convida-os a 
abrir a alma e a enamorar-se dos Sagrados 
Corações de Jesus e de Maria, e viver os 
Chamados de Conversão.

Com Meu Casto e Amante Coração os 
abençôo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.
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*******************

29 de fevereiro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus

Jesus e Maria estão presentes. 
Jesus diz: Amar meu Sagrado Coração 

significa querer imita-lo; querer ser como Meu 
Coração é, e dar os frutos que Meu Coração dá. 
Dizer que amam Meu Coração e não dar os frutos 
que Meu Coração dá, é uma espiritualidade 
supérflua, tíbia e ignorante.

Ao contrário: se amam verdadeiramente Meu 
Coração, então farão as obras que Eu faço e darão 
os frutos que Eu dou. E os homens não verão a 
vocês, senão a Mim, e poderão glorificar ao Pai.

Mesmo assim, deve haver vontade. Vontade 
para morrer para sua própria vontade e viver 
segundo a Minha. O Espirito Santo fará estes 
efeitos em vocês, se orarem com honestidade, 
sinceridade e de coração.

Estes Meus Chamados de Amor são para 
ensina-los a viver o que Eu desejo de vocês. Por 
isso, Sou insistente em que leiam Meus Chamados 
e orem com eles, para que possam descobrir o que 
quero que façam.

Queridos filhos! O mundo poderá conhecer a 
Mim, quando vocês, que estão nele, derem os 
frutos de Meu Amor.

Exorto-os: guardem Minhas palavras no 
coração e na prática. E NÃO TENHAM MEDO!

Abençôo-os com Meu Amor: Em Nome do Pai, 
e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

*******************
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4 de março de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José

Queridos filhos!
Eu sou o Casto e Amante Coração de São 

José, e mostro-Me Vestido de Sol, como a Mulher 
Vestida de Sol, para mostrar à Igreja e ao mundo, 
que Maria Imaculada triunfou em Mim. 

E por meio desse triunfo, uniu-me totalmente a 
Jesus, dando-me-O como Meu filho, e a Mim, como 
seu Pai. Mas ao mesmo tempo, como Meu 
Redentor e Deus, e Eu, como sua criatura.

Esta união indissolúvel de amor, com o 
Coração de Jesus, é o que realiza o Coração de 
Maria com as almas que se enamoram dEla, e 
deixam que Maria triunfo e os una a Jesus, como o 
fez comigo.

Meus apóstolos do Caminho Josefino, com 
Meu Casto e Amante Coração os abençôo: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém.

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

11 de março de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante Coração de São José

Queridos filhos! Meu Casto e Amante Coração 
CONVIDA-OS A ABRIREM-SE À ORAÇÃO, À 
CARIDADE E À PAZ.

SÓ TENDO PAZ, TERÃO OS FRUTOS DA 
CONFIANÇA E DO AMOR. E O MEDO IRÁ DE 
SEUS CORAÇÕES.
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OREM AO ESPIRITO SANTO PEDINDO O 
REINO DE NOSSOS TRÊS SAGRADOS 
CORAÇÕES.

Queridos filhos! Usem todos os Sacramentais 
que Nossos Sagrados Corações Unidos revelaram 
ao Meu Apostolado. Novamente convido-os: orem, 
lendo os Chamados de Amor e de Conversão. 
Leiam e orem com estes Chamados.

Nossos Três Corações os abençoam: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém.

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

16 de Março de 2020

Chamado de Amor e de Conversão de Santa 
Teresa de Jesus (de Ávila)

São José foi a primeira criatura a viver a 
Verdadeira Devoção aos Sagrados Corações de 
Jesus e de Maria

O Espirito Santo, guiando sua vida, dominando 
em sua vontade e governando seu espirito, levou-o 
para um encontro pleno, real e profundo com o 
Coração da Virgem. E Nossa Senhora o levou para 
um encontro indissolúvel, místico e profundo com o 
Sagrado Coração do Filho, Jesus Cristo.

O Coração amantíssimo de São José 
transformou-se no primeiro apóstolo de Seus 
Sagrados Corações, e por sua vez, no caminho e 
aposento para os Corações de Jesus e de Maria, 
criando-se assim, por Divina Vontade, uma Aliança 
dos Três Santos Corações.

Cada vez que oram a Coroa dos Aposentos 
dos Sagrados Corações, percorrem este sendeiro 
(NT: "caminho") espiritual, e se unem a esta Aliança de 
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Amor com a Sagrada Família e à Trindade 
Santíssima.

O Escapulário dos Corações Unidos é um sinal 
visível e real desta Aliança da criatura com os Três 
Corações.

Eu, Teresa de Jesus, intercedo por todos: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém.

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

19 de março de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José

Querido filho! O Senhor, ao fixar-se em teu 
nada, quis manifestar Seu amor e Glória, e fazer 
teu coração mais pequeno. Deus é mais glorificado.

Essa tua pequenez enaltece a grandeza do 
Senhor. Também o silêncio, a oração e o serviço é 
pequenez. 

E meu casto e Amante Coração, desde menino, 
foi educado nestas virtudes. 

Assim o Espirito Santo me formava, para 
chegar a um nível espiritual mais elevado. E quanto 
mais alto voava minha alma, mais pequeno e 
indigno me sentia. Meu Casto e Amante Coração, 
pelo Espirito Santo, foi encontrar-se com o Coração 
de Maria, e me consagrou como escravo eterno de 
Maria; e Maria me fez escravo e apóstolo no Amor, 
do Sagrado Coração de Jesus.

Nestes tempos, como o Casto e Amante 
Coração de São José, quero ensinar-lhes a 
verdadeira devoção aos Sagrados Corações 
Unidos de Jesus e de Maria.

Apostolado dos Unidos de Jesus e Maria - www.sagradoscoracoesunidos.org



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2020 = Pág. 26

Dou-lhes Minha bênção paternal: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

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

21 de março de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria

Quem AMA E SERVE ao Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus e ao Meu Doloroso e 
Imaculado Coração NÃO TEM PORQUE TEMER 
MAL ALGUM. Pois NOSSOS SAGRADOS 
CORAÇÕES UNIDOS SÃO SEU REFÚGIO E 
PROTEÇÃO.

O ÚNICO QUE TEM MEDO É AQUELE QUE 
NÃO CONFIA. 

Se vocês confiassem verdadeiramente em 
nossos Chamados de Amor, não teriam porque 
temer.

EU SOU O DOLOROSO E IMACULADO DE 
MARIA, MÃE DE JESUS CRISTO, MÃE DA 
GRAÇA E VIRGEM MISERICORDIOSA.

EU SOU A MULHER VIESTIDA DE SOL, COM 
A LUA SOB MEUS PÉS E A COROA DE 
ESTRELAS SOBRE MINHA CABEÇA.

SOU A MULHER QUE ESTÁ DANDO À LUZ, 
AO QUE VAI REGER SOBRE AS NAÇÕES.

SOU A MULHER. SOU O SINAL, E ESTOU 
DANDO-LHES ESTES ÚLTIMOS AVISOS, POR 
MISERICÓRDIA, PARA QUE AMEM E SE 
CONVERTAM.

Vim como o Coração Doloroso e Imaculado de 
M a r i a , p a r a D E R R A M A R A S G R A Ç A S 
NECESSÁRIAS PARA QUE A HUMANIDADE 
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ENTRE AO REINADO EUCARÍSTICO DO 
CORAÇÃO DE JESUS.

VIM PARA PREPARA-LOS PARA A ERA DO 
QUINTO DOGMA MARIANO, E O REINO DOS 
TRÊS SAGRADOS CORAÇÕES.

Vim para reunir ao Meu Resto Santo.
Escutem sua Mãe! Vivam Minhas mensagens e 

agradeçam ao Pai pelo Dom de ter-Me entre vocês, 
e transmitir estes Chamados de Amor e de 
Conversão.

Com Meu Doloroso e Imaculado Coração, o 
sinal Vivo do Apocalipse, os abençôo: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

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

25 de março de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José

Nossos Três Sagrados Corações estão 
presentes e atentos às suas súplicas e orações.

O VERBO SE FEZ HOMEM, DESPOJANDO-
S E D E S U A C O N D I Ç Ã O D I V I N A PA R A 
E N C A R N A R - S E N O V E N T R E D E U M A 
CRIATURA. 

Mas essa criatura feita Imaculada pelo Espirito 
Santo, pronunciou o Fiat em nome de toda a 
humanidade caída.

E S TA M U L H E R D O F I AT E L E VA A 
HUMANIDADE PARA DEUS, E DEUS SE FAZ 
HUMANO NELA POR NÓS.

MINHA DIVINA ESPOSA É MEDIADORA 
ENTRE DEUS E O HOMEM. 
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E AO ENCARNAR-SE O FILHO-DEUS EM 
SEU VENTRE, seus Dois Amantes Corações, que 
ardiam no Espirito Santo, unem-se como Mãe e 
como Filho, e ACONTECE O GRANDE MILAGRE 
D A A L I A N Ç A D O S D O I S S A N T Í S S I M O 
CORAÇÕES. 

E ESTA OBRA DO APOSTOLADO É FRUTO 
DESTA ALIANÇA. Quer dizer, almas que igual a 
Minha, desejam ser partícipes dessa união de 
Jesus e Maria.

Por isso os convido: escutem Meus Chamados 
com amor e fé. Meu Castíssimo Coração quer guiá-
los para viver esta Aliança Divina. Porque eu, São 
José, fui o primeiro a vive-la.

O Sagrado Coração de Jesus e o Doloroso e 
Imaculado de Maria e Meu Amantíssimo Coração 
os abençoam: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.

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

28 de março de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria

A manifestação de Meu Doloroso e Imaculado 
Coração, neste tempo de graça, depois da Santa 
Eucaristia, é o Dom maior que Deus Pai está lhes 
concedendo, que vossa Mãe, a Mulher Vestida de 
Sol, se manifeste aos seus filhos, dando desde seu 
coração maternal, os últimos chamamentos, para 
que a humanidade se converta; reunindo todos 
Meus filhos em Cenáculos de Oração, para que 
sustenham a Igreja de Jesus e mantenham a fé.

Queridos filhos! Deem graças a Deus, por 
Minhas aparições como o Coração Doloroso e 
Imaculado. E vivam este Dom de Minha Presença 
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entre vocês, acolhendo com o coração, Meus 
Chamados de Amor e de Conversão.

Sou o Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
a Grande Devoção dos Últimos Tempos.

Com Amor Maternal os abençôo: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

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

1 de abril de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José

Meu Casto e Amante Coração é mostrado, na 
Divina Vontade, à Igreja e à toda a humanidade, 
como o modelo perfeito da escravidão mariana e 
verdadeiro devoto do Sagrado Coração de Jesus 
Cristo.

M i n h a v i d a é T E S T E M U N H O E 
ENSINAMENTO, para todos os apóstolos destes 
Últimos Tempos.

Meu Casto e Amante Coração é a verdadeira 
Escola da Devoção aos Sagrados Corações Unidos 
de Jesus e de Maria. E, nesta Escola de São José, 
existe a VIRTUDE DO SILÊNCIO, PARA ESCUTAR 
E MEDITAR NA PALAVRA DE DEUS; E A 
VIRTUDE DA OBEDIÊNCIA, PARA POR EM 
PRÁTICA O QUE MARIA ENSINA E JESUS NOS 
DIZ.

Sejam verdadeiros devotos do Casto e Amante 
Coração de São José

O Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, o 
Doloroso e Imaculado de Maria, e Meu Casto e 
Amante Coração os abençoam: Em Nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

****************
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13 de abril de 2020

Chamado de Amor e de Conversão de Santa 
Teresa de Jesus (de Ávila)

Discípulos dos Sagrados Corações Unidos de 
Jesus e de Maria! 

Jesus Cristo Ressuscitado, mostra-lhes agora 
um Caminho de Perfeição no Amor, que é o 
Caminho da Santidade. 

Este Caminho são os Aposentos dos Sagrados 
Corações Unidos.

O Senhor, em cada Aposento, está revelando o 
estado da alma, e o que a alma deve fazer para 
avançar em santidade: esvaziar-se do espírito do 
mundo e encher-se do Espirito de Deus.

Orem a Coroa das Moradas de Perfeição dos 
Sagrados Corações Unidos. 

Esta Devoção ajuda suas almas a avançar na 
virtude e na caridade.

Eu Santa Teresa de Jesus, os abençôo, com 
Minha intercessão diante de Deus: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

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

15 de abril de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Arcanjo 
São Miguel

Quem como Deus?
O Senhor está derramando sobre esta geração, 

desígnios de Misericórdia; e através dos Santos 
Corações de Jesus e de Maria, está enchendo 
seus filhos e a Igreja, de Graças.
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Deus Pai Eterno e Misericordioso Me envia, e 
junto comigo, todas as Legiões Angélicas, para 
guiar e proteger aos apóstolos dos Últimos 
Tempos, os apóstolos do Coração de Jesus e do 
Coração de Maria, e filhos do Patriarca São José.

O Apostolado também é o Exército do Arcanjo 
São Miguel. Oro para que possam ver os desígnios 
que Jesus e maria têm para vocês.

Ninguém como Deus!
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 

Santo. Amém.
**********************

17 de Abril de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus

Manoel do Meu Sagrado Coração! 
Faço-te um só cordeiro Comigo em Minha Cruz 

Gloriosa, para reparar os pecados de infidelidade e 
desobediência dos que mais amo.

Os pecados do crente, é como o pecado de 
Judas. Porque, conhecendo-Me, atraiçoa-Me em 
seu pecar. Mas, Eu, continuamente os chamo ao 
arrependimento.

Filho! 
Diz-lhes que chegou o Cordeiro de Deus; o 

branquíssimo Cordeiro do Apocalipse, sob o título 
do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus.

Está aqui, falando através dos Últimos 
Chamados de Amor e de Conversão. Porque estes 
últimos chamados à humanidade, indicam o 
caminho para retornar à Igreja, ao amor ao Santo 
Padre e à vida de graça e de sacramentos.
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Meditem o Apocalipse, Capítulo 15.
Eu Sou o Cordeiro de Deus. Meu Nome é “O 

Sagrado Coração Eucarístico de Jesus."
Com Amor Misericordioso os abençôo: Em 

Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém.

***************
Capítulo da Sagrada Escritura que o Senhor 

Jesus pediu na Mensagem acima que se leia: 
Apocalipse Capítulo 15.

Para melhor compreensão do Capítulo 15, 
sugere-se a leitura primeiro do Capítulo 14.

Capítulo 14 
1. Eu vi ainda: o Cordeiro estava de pé no 

monte Sião, e perto dele cento e quarenta e 
quatro mil pessoas que traziam escritos na fronte 
o nome dele e o nome de seu Pai.

2.  Ouvia, entretanto, um coro celeste 
semelhante ao ruído de muitas águas e ao 
ribombar de potente trovão. Esse coro que eu 
ouvia era ainda semelhante a músicos tocando 
as suas cítaras. 

3. Cantavam como que um cântico novo diante 
do trono, diante dos quatro Animais e dos Anciãos. 
Ninguém podia aprender este cântico, a não ser 
aqueles cento e quarenta e quatro mil que foram 
resgatados da terra.

4. Estes são os que não se contaminaram com 
mulheres, pois são virgens. São eles que 
acompanham o Cordeiro por onde quer que vá; 
foram resgatados dentre os homens, como 
primícias oferecidas a Deus e ao Cordeiro. 

5. Em sua boca não se achou mentira, pois são 
irrepreensíveis.
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6. Vi, então, outro anjo que voava pelo meio do 
céu, tendo um evangelho eterno para anunciar aos 
habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e 
povo.

7. Clamava em alta voz: Temei a Deus, e dai-
lhe glória, porque é chegada a hora do seu 
julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o 
mar e as fontes.

8. Outro anjo seguiu-o, dizendo: Caiu, caiu a 
grande Babilônia, por ter dado de beber a todas as 
nações do vinho de sua imundície desenfreada.

9. Um terceiro anjo seguiu-os, dizendo em alta 
voz: Se alguém adorar a Fera e a sua imagem, e 
aceitar o seu sinal na fronte ou na mão,

10. há de beber também o vinho da cólera 
divina, o vinho puro deitado no cálice da sua ira. 
Será atormentado pelo fogo e pelo enxofre diante 
dos seus santos anjos e do Cordeiro.

11. A fumaça do seu tormento subirá pelos 
séculos dos séculos. Não terão descanso algum, 
dia e noite, esses que adoram a Fera e a sua 
imagem, e todo aquele que acaso tenha recebido o 
sinal do seu nome.

12. Eis o momento para apelar para a 
paciência dos santos, dos fiéis, aos mandamentos 
de Deus e à fé em Jesus.

13. Eu ouvi uma voz do céu, que dizia: 
Escreve: Felizes os mortos que doravante morrem 
no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos 
seus trabalhos, pois as suas obras os seguem.

14. Eu vi ainda uma nuvem branca, sobre a 
qual se sentava como que um Filho do Homem, 
com a cabeça cingida de coroa de ouro e na mão 
uma foice afiada.
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15. Outro anjo saiu do templo, gritando em voz 
alta para aquele que estava assentado na nuvem: 
Lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora 
de ceifar, pois está madura a seara da terra.

16. O Ser que estava assentado na nuvem 
lançou então a foice à terra, e a terra foi ceifada.

17. Outro anjo saiu do templo do céu. Tinha 
também uma foice afiada.

18. E outro anjo, aquele que tem poder sobre o 
fogo, saiu do altar e bradou em alta voz para 
aquele que tinha a foice afiada: Lança a foice 
afiada e vindima os cachos da vinha da terra, 
porque maduras estão as suas uvas. 19. O anjo 
lançou a sua foice à terra e vindimou a vinha da 
terra, e atirou os cachos no grande lagar da ira de 
Deus.

20. O lagar foi pisado fora da cidade, e do lagar 
saiu sangue que atingiu até o nível dos freios dos 
cavalos pelo espaço de mil e seiscentos estádios. 

Apocalipse Capítulo 15 (texto pedido pelo 
Senhor Jesus que seja lido.)

1. Vi ainda, no céu, outro sinal, grande e 
maravilhoso: sete Anjos que tinham os sete últimos 
flagelos, porque por eles é que se deve consumar 
a ira de Deus.

2. Vi também como que um mar transparente, 
irisado de fogo, e os vencedores, que haviam 
escapado à Fera, à sua imagem e ao número do 
seu nome, conservavam-se de pé sobre esse mar 
com as cítaras de Deus. 

3. Cantavam o cântico de Moisés, o servo de 
Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e 
admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus 
Dominador. Justos e verdadeiros são os teus 
caminhos, ó Rei das nações!
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4. Quem não temerá, Senhor, e não glorificará 
o teu nome? Só tu és santo e todas as nações 
virão prostrar-se diante de ti, porque se tornou 
manifesta a retidão dos teus juízos. 

5. Depois disso, eu vi abrir-se no céu o templo 
que encerra o Tabernáculo do Testemunho.

6. Os sete Anjos que tinham os sete flagelos 
saíram do templo, vestidos de linho puro e 
resplandecente, cingidos ao peito com cintos de 
ouro.

7. Um dos quatro Animais deu-lhes então sete 
taças de ouro, cheias da ira de Deus que vive pelos 
séculos dos séculos.

8. Encheu-se o templo de fumaça provinda da 
glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia 
entrar, enquanto não se consumassem os sete 
flagelos dos sete Anjos.

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

20 de Abril de 2020

Chamado de Amor e de Conversão de Santa 
Teresa de Jesus (de Ávila)

Todos os santos, cada um, desde sua 
espiritualidade, viveram um itinerário espiritual 
comum: os Aposentos de Perfeição.

Cada um, segundo a missão que Deus lhes 
confiou, percorreu o Caminho da Perfeição. E este 
caminho de perfeição cristã, são os Aposentos dos 
Sagrados Corações Unidos. Pois neste caminho 
forjam-se os Santos (Salmo 119, 1) e o Senhor e 
Patriarca São José, foi o primeiro a vive-lo.

Oro para que vocês vivam cada Aposento.
Eu, Santa Teresa de Jesus, os exorto a orar a 

Coroa de Perfeição dos Sagrados Corações 
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Unidos, e com minha intercessão, os abençôo: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém.

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

22 de abril de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José

Filhos Meus! Meu Castíssimo e Amantíssimo 
Coração é entregue aos filhos de Maria, como uma 
verdadeira escola. E nesta escola de São José, os 
discípulos de Jesus e de Maria, aprendem a 
Verdadeira Devoção aos Sagrados Corações 
Unidos.

Meu Casto e Amante Coração é Caminho e 
refúgio para os filhos de Maria, que, através de seu 
Coração Doloroso e Imaculado, querem se 
entregar como escravos e apóstolos por amor, ao 
Coração Santíssimo de Jesus.

Exorto-os a meditar o Capítulo 4 do Profeta 
Isaías.

O Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, o 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria, o Casto e 
Amante Coração de seu Pai e Protetor São José, 
os abençoam: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.

**********

Capítulo 4 do Livro de São Isaías, cuja leitura foi 
pedida por São José:

1E naquele dia, sete mulheres lançarão mão de 
um homem e lhe dirão: "Comeremos do nosso pão 
e nos vestiremos às nossas custas, contanto que 
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nos seja permitido usar o teu nome. Livra-nos da 
nossa humilhação." 

O rebento de Iahweh 
2Naquele dia, o rebento de Iahweh se cobrirá 

de beleza e de glória, o fruto da terra será motivo 
de orgulho e um esplendor para os sobreviventes 
de Israel. 3Então o resto de Sião e o remanescente 
de Jerusalém serão chamados santos, a saber, o 
que está inscrito para a vida em Jerusalém. 

4Quando o Senhor tiver lavado a imundície das 
filhas de Sião e o sangue de Jerusalém do meio 
dela, pelo sopro do seu julgamento, sopro de fogo 
abrasador.

5Iahweh criará sobre todos os pontos do monte 
Sião e sobre todos os ajuntamentos de povo uma 
nuvem de dia e um fumo acompanhado de um 
clarão de fogo durante a noite. Com efeito, sobre 
todas as coisas sua glória será um abrigo 

6e uma choupana, para servir de sombra de dia 
contra o calor, e para ser um refúgio e esconderijo 
da tempestade e da chuva. 

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

29 de Abril de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José

Queridos filhos!
As manifestações de Meu Casto e Amante 

Coração, neste bendito lugar, e desde o santo 
Apostolado, foram enviadas por Deus Pai para o 
bem da Igreja e da humanidade.

Com Minhas manifestações, cumprem-se, aqui, 
as profecias sobre a Era de São José, revelando-se 
como o Grande Patriarca destes tempos. Por isso 
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lhes digo: que toda devoção a São José, alcança 
sua plenitude no Casto e Amante Coração de São 
José, o Primeiro Apóstolo dos Sagrados Corações 
Unidos.

Com amor de pai, e unido ao Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus, e ao Doloroso e Imaculado 
de Maria, abençôo-os: Em Nome do Pai, e do Filho, 
e do Espírito Santo. Amém.

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

6 de maio de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante Coração de São José

O Pai Terno e Misericordioso deu cumprimento 
e plenitude ao projeto da salvação, com o Sacrifício 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Mas, agora, quer derramar mais graças sobre a 
humanidade, para que muitas almas reconheçam 
Jesus Cristo como Salvador. 

E, para reconhecer Jesus Cristo, traçou um 
belo plano de amor: A ERA GLORIOSA DOS 
SAGRADOS CORAÇÕES.

E assim, como colocou a Mim para cuidar e 
proteger ao seu Filho e à Mãe do Filho, neste 
tempo envia a Mim para preparar o Triunfo do 
Coração da Mãe e o Reinado do Coração do Filho.

Meu Casto e Amante Coração deseja ensinar-
lhes o caminho para a vida. 

Escutem ao seu Pai Protetor!
Com o Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, 

o Coração Doloroso e Imaculado de Maria e Meu 
Casto e Amante Coração, os abençôo: Em Nome 
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
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****************

8 de Maio de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria

Querido filho!
Quando peregrinaste por ordem Minha ao 

Santuário em Cuapa, recebeste o dom dos 
estigmas e da dor da Cruz (12-Julho-2009)
Eu sou o Coração Doloroso e Imaculado de 
Maria, e todas as Minhas autênticas Mensagens, 
são recordadas pela última vez.

Este é o tempo da Misericórdia de Deus Pai 
Terno e Misericordioso. 

E Meu Coração Doloroso e Imaculado é o 
Canal dessa Misericórdia para todos Meus filhos.

Escutem Meus Últimos Chamados de Amor, 
porque são os Últimos Avisos.
Novamente lhes digo: vejam que a Mulher 
Vestida de Sol já está reunindo o seu Resto 
Santo, no exército de apóstolos de Nossos 
Corações.
Convido-os: escutem Minhas Mensagens de 
Amor. Ponham-nas em prática, e aguardem o 
que Nossos Sagrados Corações lhes revelam.

Nossos Chamados de Amor estão ao serviço 
da Palavra de Deus, do Evangelho e da Igreja.

Com Meu Doloroso e Imaculado Coração, a 
Arca da Aliança, que se vislumbra no Apocalipse 
(Apocalipse 11, 19) os abençôo: Em Nome do Pai, 
e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.
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************************

13 de maio de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus

Os Três Sagrados Corações estão presentes.
O Pai Terno e Misericordioso enviou Minha 

Mãe a Fátima, para consolar a Igreja e pedir a 
conversão do Mundo.

No último dia da aparição em Fátima, Nossos 
Três Sagrados Corações fizeram-se presentes, 
prefigurando a Obra por vir: Nossos Sagrados 
Corações Unidos, chamando o mundo ao amor e à 
conversão.

Em Minha Obra do Apostolado se concretizará 
o pedido de Deus em Fátima:

A CONSAGRAÇÃO DA RÚSSIA E DO 
MUNDO, A PROCLAMAÇÃO DO DOGMA DE 
MARIA CORREDENTORA, E A GRANDE 
DEVOÇÃO AO CASTO E AMANTE CORAÇÃO 
DE SÃO JOSÉ, QUE, DESDE O APOSTOLADO, 
SE FALARÁ E SE CONHECERÁ, AS GLÓRIAS 
DE MEU PAI SÃO JOSÉ.

Meu Sagrado Coração Eucarístico, o Doloroso 
e Imaculado Coração de Minha Mãe, o Casto e 
Amante Coração de São José, os abençoamos: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém.

Terminado o Chamado de Amor e de 
Conversão…

Jesus, vestido de branco, com seu Sagrado 
Coração Eucarístico, estava no meio do Casto e 
Amante Coração de São José, que estava à sua 
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direita, e do Coração Doloroso e Imaculado de 
Maria, que estava à sua esquerda.

Disse-me: 
"Hoje, em teu coração, estiveste te preparando 

para o milagre que te anunciei no dia de ontem. Na 
fé, te preparavas para nosso desposório Místico.

QUERIDO FILHO, NO DEDO MÉDIO DE TUA 
MÃO ESQUERDA, COLOCO ESTE ANEL DE 
OURO, QUE TEM GRAVADO NOSSOS TRÊS 
CORAÇÕES, QUE REPRESENTAM O CORAÇÃO 
DE MINHA MÃE, O CORAÇÃO DE SÃO JOSÉ E O 
MEU DIVINO CORAÇÃO.

ESTE ANEL É SÍMBOLO DE NOSSA UNIÃO, 
E CONFIRMAÇÃO DA ENCARNAÇÃO MÍSTICA 
DE NOSSOS DOIS CORAÇÕES NO TEU.

Para ti sempre será visível este anel. E só 
alguns terão a graça de vê-lo alguma vez.

Tudo o que fazes está a favor de Meus planos 
e teus planos trabalham para Minha Obra."

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

14 de maio de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus

Tua alma, ao ser desposada, converte-se em 
uma mesma oferenda. Tua alma uniu-se a Mim. E 
em Meu o fe rec imen to ao Pa i , Te rno e 
Misericordioso, te ofereces tu, de modo que, por 
Minha Cruz, também te fazes alma vitima e esposa 
do Cordeiro Sacrificado. E como alma esposa, 
compartilhas a Cruz e a dor do Cordeiro Divino.

O sinal no céu [ver fotografia abaixo] representa a 
aliança que nossos Três Corações selaram 
contigo. E a Santa Eucaristia no centro do halo 
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luminoso, como fonte e plenitude desta aliança, 
que se mostrou ao mundo, como confirmação 
de que nossa Obra prepara o Triunfo do 
Coração de Minha Mãe e o Reinado de Meu 
Divino Coração Sacramentado.

Eu te abençôo.
Exorto-os a ler Filipenses 3. 
Nossos Três Sagrados Corações que te 

fizeram partícipe de Nossa Aliança Eterna, te 
abençoam: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.

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

Leitura de Filipenses 3, pedida na Mensagem 
pelo Senhor Jesus:

Capítulo 3 
1.  No mais, meus irmãos, alegrai-vos no 

Senhor. Tornar a escrever-vos as mesmas 
recomendações, a mim por certo não me é 
penoso, e a vós vos é conveniente.
2.  Cuidado com esses cães! Cuidado com 

esses charlatães! Cuidado com esses mutilados!
3.  Porque os verdadeiros circuncisos somos 

nós, que prestamos culto a Deus pelo Espírito 
de Deus, e pomos nossa glória em Jesus Cristo, 
e não confiamos na carne. 
4. No entanto, eu poderia confiar também na 

carne. Se há quem julgue ter motivos humanos 
para se gloriar, maiores os possuo eu: 

5. circuncidado ao oitavo dia, da raça de Israel, 
da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus. 
Quanto à lei, fariseu;
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6. quanto ao zelo, perseguidor da Igreja; 
quan to à jus t i ça lega l , dec la radamente 
irrepreensível.

7. Mas tudo isso, que para mim eram 
vantagens, considerei perda por Cristo.

8. Na verdade, julgo como perda todas as 
coisas, em comparação com esse bem supremo: o 
conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por 
ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a 
fim de ganhar Cristo

9. e estar com ele. Não com minha justiça, que 
vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé 
em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. 

10. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do 
poder da sua Ressurreição, pela participação em 
seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele 
na morte,

11. com a esperança de conseguir a 
ressurreição dentre os mortos.

12. Não pretendo dizer que já alcancei (esta 
meta) e que cheguei à perfeição. Não. Mas eu me 
empenho em conquistá-la, uma vez que também 
eu fui conquistado por Jesus Cristo. 

13. Consciente de não tê-la ainda conquistado, 
só procuro isto: prescindindo do passado e 
atirando-me ao que resta para a frente, 
14. persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual 
Deus nos chama, em Jesus Cristo. 
15. Nós, mais aperfeiçoados que somos, 
ponhamos nisto o nosso afeto; e se tendes outro 
sentir, sobre isto Deus vos há de esclarecer. 

16. Contudo, seja qual for o grau a que 
chegamos, o que impor ta é p rossegu i r 
decididamente.
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17. Irmãos, sede meus imitadores, e olhai 
atentamente para os que vivem segundo o 
exemplo que nós vos damos.

18. Porque há muitos por aí, de quem repetidas 
vezes vos tenho falado e agora o digo chorando, 
que se portam como inimigos da cruz de Cristo,

19. cujo destino é a perdição, cujo deus é o 
ventre, para quem a própria ignomínia é causa de 
envaidecimento, e só têm prazer no que é terreno.

20. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. É 
de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o 
Senhor Jesus Cristo,

21. que transformará nosso mísero corpo, 
tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em 
virtude do poder que tem de sujeitar a si toda 
criatura. 

Nota da Vice Coordenação Mundial do 
Apostolado:

Saudações irmãos apóstolos: Esta Nota é para 
deixar saber que este SINAL no Céu manifestou-se 
ao redor do mundo. Agora fomos abençoados com 
o significado do mesmo. Louvados sejam os 
Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e 
José.

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

Abaixo, fotografia tirada no Céu da Nicarágua 
no dia 14.05.2020 ao meio-dia, onde vive Manuel 
de Jesus, instrumento deste Apostolado. Observar 
nela os detalhes mencionados pelo Senhor Jesus 
nessa Mensagem.
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*****************

18 de maio de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Santo 
Padre João Paulo II

Viver o caminho dos Aposentos dos Sagrados 
Corações Unidos é percorrer o Caminho da 
Santidade. 

É viver cada parte do Evangelho de Cristo, e 
louvar o Senhor em cada circunstância da vida, 
como os Salmos o demonstram.

Os Aposentos dos Corações Unidos são o 
Evangelho feito Caminho, e um Caminho Espiritual 
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marcado pelas sete etapas, sete estados, em que a 
alma progride espiritualmente (Hebreus 10, 39).

Eu, João Paulo II, vivi os Aposentos dos 
Sagrados Corações Unidos.

Abençôo-os: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.

Manuel: Terminado o Chamado de Amor e de 
Conversão, o Santo Padre deu-me a mão para 
beijar, onde está o Anel do Pescador.

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

20 de maio de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José

O Senhor Todo Poderoso e Todo Amoroso, te 
escolheu para ser o confidente dos desafogos de 
amor de Nossos Sagrados Corações Unidos. E 
Jesus, ao ver-te como seu esposo na Cruz, como 
Sua Cruz feita Alma Esposa, recebe amor, consolo 
e companhia, e, ao mesmo tempo, reparações, 
satisfações e desagravos.

E muitos castigos e muitas purificações tem 
sido evitadas por Nossos Sagrados Corações, que, 
unindo tua dor e teu oferecimento ao Nosso para o 
Pai Terno, tem sido evitadas.

Por isso, Nossos Sagrados Corações, não só 
falam por meio de ti aos apóstolos de Nossos 
Sagrados Corações, mas  falam à ti, se desafogam 
em ti, descansam em ti, reparam-se de suas 
místicas dores em tuas dores.

Por isso és pequena Hóstia e pequena Cruz, 
mas unido a Jesus Hóstia e a sua Cruz redentora.
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Esposo do Coração Divino: Nossos Três 
Sagrados Corações te amam e abençoam a 
humanidade, desde este Aposento Santo.

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

1 de junho de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus

MEU SAGRADO CORAÇÃO DEVE REINAR. 
E PARA QUE NO MUNDO HAJA PAZ, DEVO 

ENVIAR O ESPIRITO SANTO. 
O REINADO DO ESPIRITO SANTO PRECEDE 

O REINADO DO MEU SAGRADO CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO.

Deus Espirito Santo e o Coração Doloroso e 
Imaculado de Minha Mamãe do Céu, Corredentora 
de todos os homens, através do Apostolado, 
querem realizar os planos do Pai para a Igreja e a 
humanidade.

O APOSTOLADO É A OBRA QUE A DIVINA 
V O N TA D E E S T Á U T I L I Z A N D O PA R A 
CONCRETIZAR, POR FIM, O REINADO 
EUCARÍSTICO DO MEU SAGRADO CORAÇÃO.

E CHAMO A TODOS OS HOMENS A SEREM 
A P Ó S TO L O S D E N O S S O S S A G R A D O S 
CORAÇÕES UNIDOS.

Convido-os a refletir no Evangelho de São 
Lucas, Capítulo 24.

Meu Sagrado Coração Eucarístico os ama e os 
abençoa: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.

*********************
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São Lucas - Capítulo 24 - que o Senhor 
convidou para refletir:

1. No primeiro dia da semana, muito cedo, 
dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que 
haviam preparado. 2. Acharam a pedra removida 
longe da abertura do sepulcro.

3. Entraram, mas não encontraram o corpo do 
Senhor Jesus. 

4. Não sabiam elas o que pensar, quando 
apareceram em frente delas dois personagens com 
vestes resplandecentes. 

5. Como est ivessem amedrontadas e 
voltassem o rosto para o chão, disseram-lhes eles: 
Por que buscais entre os mortos aquele que está 
vivo?

6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos 
de como ele vos disse, quando ainda estava na 
Galiléia:

7. O Filho do Homem deve ser entregue nas 
mãos dos pecadores e crucificado, mas 
ressuscitará ao terceiro dia. 

8. Então elas se lembraram das palavras de 
Jesus.

9. Voltando do sepulcro, contaram tudo isso 
aos Onze e a todos os demais.

10. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, 
mãe de Tiago; as outras suas amigas relataram aos 
apóstolos a mesma coisa.

11. Mas essas notícias pareciam-lhes como um 
delírio, e não lhes deram crédito.

12. Contudo, Pedro correu ao sepulcro; 
inclinando-se para olhar, viu só os panos de linho 
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na terra. Depois, retirou-se para a sua casa, 
admirado do que acontecera.

13. Nesse mesmo dia, dois discípulos 
caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, 
distante de Jerusalém sessenta estádios.

14. Iam falando um com o outro de tudo o que 
se tinha passado.

15. Enquanto iam conversando e discorrendo 
entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e 
caminhava com eles.

16. Mas os olhos estavam-lhes como que 
vendados e não o reconheceram.

17. Perguntou-lhes, então: De que estais 
falando pelo caminho, e por que estais tristes?

18. Um deles, chamado Cleofas, respondeu-
lhe: És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém 
que não sabe o que nela aconteceu estes dias?

19. Perguntou-lhes ele: Que foi? Disseram: A 
respeito de Jesus de Nazaré... Era um profeta 
poderoso em obras e palavras, diante de Deus e 
de todo o povo.

20. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos 
magistrados o entregaram para ser condenado à 
morte e o crucificaram.

21. Nós esperávamos que fosse ele quem 
havia de restaurar Israel e agora, além de tudo isto, 
é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam.

22. É verdade que algumas mulheres dentre 
nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro, antes 
do nascer do sol;

23. e não tendo achado o seu corpo, voltaram, 
dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais 
asseguravam que está vivo.
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24. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e 
acharam assim como as mulheres tinham dito, mas 
a ele mesmo não viram.

25. Jesus lhes disse: Ó gente sem inteligência! 
Como sois tardos de coração para crerdes em tudo 
o que anunciaram os profetas!

26. Porventura não era necessário que Cristo 
sofresse essas coisas e assim entrasse na sua 
glória?

27. E começando por Moisés, percorrendo 
todos os profetas, explicava-lhes o que dele se 
achava dito em todas as Escrituras.

28. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e 
ele fez como se quisesse passar adiante.

29. Mas eles forçaram-no a parar: Fica 
conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então 
com eles.

30. Aconteceu que, estando sentado 
conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, 
abençoou-o, partiu-o e serviu- lho.

31. Então se lhes abriram os olhos e o 
reconheceram... mas ele desapareceu.

32. Diziam então um para o outro: Não se nos 
abrasava o coração, quando ele nos falava pelo 
caminho e nos explicava as Escrituras?

33. Levantaram-se na mesma hora e voltaram 
a Jerusalém. Aí acharam reunidos os Onze e os 
que com eles estavam. 
34. Todos diziam: O Senhor ressusci tou 
verdadeiramente e apareceu a Simão.

35. Eles, por sua parte, contaram o que lhes 
havia acontecido no caminho e como o tinham 
reconhecido ao partir o pão. 

Apostolado dos Unidos de Jesus e Maria - www.sagradoscoracoesunidos.org



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2020 = Pág. 51

36. Enquanto ainda falavam dessas coisas, 
Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A 
paz esteja convosco!

37. Perturbados e espantados, pensaram estar 
vendo um espírito.

38. Mas ele lhes disse: Por que estais 
perturbados, e por que essas dúvidas nos vossos 
corações? 

39. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu 
mesmo; apalpai e vede: um espírito não tem carne 
nem ossos, como vedes que tenho.

40. E, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os 
pés.

41. Mas, vacilando eles ainda e estando 
transportados de alegria, perguntou: Tendes aqui 
alguma coisa para comer? 

42. Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe 
assado.

43. Ele tomou e comeu à vista deles.
44. Depois lhes disse: Isto é o que vos dizia 

quando ainda estava convosco: era necessário que 
se cumprisse tudo o que de mim está escrito na Lei 
de Moisés, nos profetas e nos Salmos.

45. Abriu-lhes então o espírito, para que 
compreendessem as Escrituras, dizendo:

46. Assim é que está escrito, e assim era 
necessário que Cristo padecesse, mas que 
ressurgisse dos mortos ao terceiro dia.

47. E que em seu nome se pregasse a 
penitência e a remissão dos pecados a todas as 
nações, começando por Jerusalém.

48. Vós sois as testemunhas de tudo isso.
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49. Eu vos mandarei o Prometido de meu Pai; 
entretanto, permanecei na cidade, até que sejais 
revestidos da força do alto.

50. Depois os levou para Betânia e, levantando 
as mãos, os abençoou.

51. Enquanto os abençoava, separou-se deles 
e foi arrebatado ao céu.

52. Depois de o terem adorado, voltaram para 
Jerusalém com grande júbilo.

53. E permaneciam no templo, louvando e 
bendizendo a Deus. 

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

15 de junho de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Espirito 
Santo

Almas! A intimidade da Santíssima Trindade foi 
aberta pelo Doloroso e Imaculado de Maria.

A grande aparição da Mulher Vestida de Sol, 
abriu a Comunhão Trinitária à humanidade, e 
outorgou o grande presente da Espiritualidade dos 
Sagrados Corações Unidos.

Viver a espiritualidade do Apostolado é um 
caminho de perfeição cristã, desde a caridade, e, 
nesse caminho de caridade, a reparação, é pilar 
fundamental. Desde o amor, reparar o Coração de 
Deus e o coração do próximo.

E esta Comunhão Trinitária é o Apostolado dos 
Sagrados Corações Unidos.

Orem e meditem este Chamado à Luz do 
Salmo 3.

Eu, o Paráclito, a Terceira Pessoa da 
Santíssima Trindade, o Espirito Santo, os amo, os 
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chamo e os abençoo: Em Nome do Pai, e do Filho, 
e do Espírito Santo. Amém.

Também o Espirito Santo pediu, que no 
Calendário de Datas Importantes, fossem 
adicionadas estas três atividades importantes:

18 a 25 de janeiro de cada ano:
Semana de Oração pelos cristãos e 

reparação pela divisão.
1 de Julho:

Dia do Precioso Sangue de Cristo.
15 de setembro:

Dia das Dores e Lágrimas Corredentoras de 
Maria.

(O áudio não foi reproduzido, porque a voz do 
instrumento está muito deteriorada) Fiat.

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

Salmo 3 pedido por Deus Espirito Santo na 
Mensagem:

1. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, 
seu filho.

2. Senhor, como são numerosos os meus 
perseguidores! É uma turba que se dirige contra 
mim.

3. Uma multidão inteira grita a meu respeito: 
Não, não há mais salvação para ele em seu Deus!

4. Mas vós sois, Senhor, para mim um escudo; 
vós sois minha glória, vós me levantais a cabeça.

5. Apenas elevei a voz para o Senhor, ele me 
responde de sua montanha santa.

6. Eu, que me tinha deitado e adormecido, 
levanto-me, porque o Senhor me sustenta.
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7. Nada temo diante desta multidão de povo, 
que de todos os lados se dirige contra mim.

8. Levantai-vos, Senhor! Salvai-me, ó meu 
Deus! Feris no rosto todos os que me perseguem, 
quebrais os dentes dos pecadores.

9. Sim, Senhor, a salvação vem de vós. Desça 
a vossa bênção sobre vosso povo. 

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

20 de Junho de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria

Queridos filhos! Sou a Mãe de Deus e Mãe de 
todos vocês.

Durante muito tempo, o Espirito de Deus vem 
preparando a grande manifestação do Meu 
Coração Doloroso e Imaculado, e dar-lhe, assim, 
pleno cumprimento à Profecia do Grande sinal 
aparecido no Céu.

Queridos filhos! Eu sou o Grande Sinal.
Sou o Coração Doloroso e Imaculado de Maria. 
Sou a Mulher Vestida de Sol e vim chamar a 

todos os apóstolos destes Últimos Tempos. 
Na Obra de Nossos Sagrados Corações 

Unidos, quero reuni-los a todos.
As Últimas Trombetas do Livro do Apocalipse 

(Apocalipse 8,6) são estes Últimos Chamados de 
Amor e de Conversão para toda a humanidade.

Venho mostrar-lhes o Caminho do Amor de 
Deus. Venho por todos Meus filhos.

Eu sou a Arca, que entre nuvens, luz e trovões, 
viu o Apóstolo são João. Sou o Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria (Apocalipse 11, 19)
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Dou-lhes minha bênção maternal: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

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

24 de junho de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante Coração de São José

Queridos filhos!
Desejo que compreendam que Deus Pai Terno 

e Misericordioso, por meio do Apostolado, quer 
realizar seus planos na Igreja e na humanidade.

Nesses planos de amor, nasceu o Apostolado, 
e do Apostolado nasceu a Devoção ao Meu Casto 
e Amante Coração, como um dom para vocês.

Queridos filhos! Escutem ao Casto e Amante 
Coração de São José, seu Protetor e Pai Espiritual, 
que deseja conduzi-los a viver a união dos Dois 
Sagrados Corações no Espirito Santo.

Leiam e meditem o capítulo 6 do Livro dos 
Provérbios.

Amo-os e com Meu Casto e Amante Coração, 
os abençoo; Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.

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

Capítulo 6 dos Provérbios:

1. Meu filho, se ficaste por fiador do teu 
próximo, se estendeste a mão a um estranho,

2. se te ligaste com as palavras de teus lábios, 
se ficaste cativo com a tua própria linguagem,

3. faze, pois, meu filho, o que te digo: livra-te, 
pois caíste nas mãos do teu próximo; vai, apressa-
te, solicita-o com instância,
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4. não concedas sono aos teus olhos, nem 
repouso às tuas pálpebras.

5. Salva-te como a gazela [do caçador], e como 
o pássaro das mãos do que arma laços.

6. Vai, ó preguiçoso, ter com a formiga, observa 
seu proceder e torna-te sábio:

7. ela não tem chefe, nem inspetor, nem 
mestre;

8. prepara no verão sua provisão, apanha no 
tempo da ceifa sua comida.

9. Até quando, ó preguiçoso, dormirás? 
Quando te levantarás de teu sono?

10. Um pouco para dormir, outro pouco para 
dormitar, outro pouco para cruzar as mãos no seu 
leito,

11. e a indigência virá sobre ti como um ladrão; 
a pobreza, como um homem armado.

12. É um homem perverso, um iníquo aquele 
que caminha com falsidade na boca;

13. pisca os olhos, bate com o pé, faz sinais 
com os dedos;

14. só há perversidade em seu coração, não 
cessa de maquinar o mal, e de semear questões.

15. Por isso, repentinamente, virá sua ruína, de 
improviso ficará irremediavelmente quebrantado.

16. Seis coisas há que o Senhor odeia e uma 
sétima que lhe é uma abominação:

17. olhos altivos, língua mentirosa, mãos que 
derramam sangue inocente,

18. um coração que maquina projetos 
perversos, pés pressurosos em correr ao mal,
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19. um falso testemunho que profere mentiras 
e aquele que semeia discórdias entre irmãos.

20. Guarda, filho meu, os preceitos de teu pai, 
não desprezes o ensinamento de tua mãe.

21. Traze-os constantemente ligados ao teu 
coração e presos ao teu pescoço.

22. Servir-te-ão de guia ao caminhares, de 
guarda ao dormires e falarão contigo ao 
despertares,

23. porque o preceito é uma tocha, o 
ensinamento é uma luz, a correção e a disciplina 
são o caminho da vida, 

24. para te preservar da mulher corrupta e da 
língua lisonjeira da estranha.

25. Não cobices sua formosura em teu 
coração, não te deixes prender por seus olhares;

26. por uma meretriz o homem se reduz a um 
pedaço de pão, e a mulher adúltera arrebata a vida 
preciosa do homem.

27. Porventura pode alguém esconder fogo em 
seu seio sem que suas vestes se inflamem?

28. Pode caminhar sobre brasas sem que seus 
pés se queimem?  
29. Assim o que vai para junto da mulher do seu 
próximo não ficará impune depois de a tocar.

30. Não se despreza o ladrão que furta para 
satisfazer seu apetite, quando tem fome;

31. se for preso, restituirá sete vezes mais e 
entregará todos os bens de sua casa.

32. Quem comete adultério carece de senso, é 
por sua própria culpa que um homem assim 
procede.
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33. Só encontrará infâmia e ignomínia e seu 
opróbrio não se apagará,

34. porque o marido, furioso e ciumento, não 
perdoará no dia da vingança,

35. não se aplacará por resgate algum, nem 
aceitará nada, se multiplicares os presentes. 

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

25 de junho de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria

A conversão do mundo há de começar com a 
consagração de todos os homens aos Nossos 
Sagrados Corações Unidos.

Amados filhos! 
Consagração significa apartar algo ou alguém 

para o serviço sagrado. 
Vocês, ao se consagrarem aos nossos 

Sagrados Corações, se apartam voluntariamente 
do espirito mundano, para viver no Espirito de 
Deus, para servir a Deus e viver seu Querer Divino.

Os planos de Meu Coração Doloroso e 
Imaculado, são o mesmo Divino Querer de Deus 
Pai Terno e Misericordioso. 

Tudo o que comecei em Minhas manifestações 
Marianas, durante o tempo, terão plenitude em Meu 
Apostolado e em Meus Últimos Chamados de Amor 
e de Conversão.

Por isso, filhos Meus: convido-os a escutar 
atentamente e viver fielmente Meus Chamados de 
Amor.
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Dou-lhes Minha Bênção Maternal, com Meu 
Doloroso e Imaculado Coração: Em Nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

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

26 de Junho de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus

É M e u D i v i n o Q u e r e r, q u e p o s s a m 
compreender que o Cordeiro de Deus, que se 
manifesta no Apocalipse (Apocalipse 7,9), Sou Eu, 
o Cordeiro Imaculado, que tira os pecados do 
mundo.

Sou o Cordeiro de Deus Glorificado, mas que 
se revela ao resto fiel, com os sinais do Sacrifício. 
Apresento-Me para entregar Meus Chamados de 
Amor e de Conversão, como o Cordeiro Crucificado 
na Cruz, com os sinais do Sacrifício, que são 
Minhas Chagas Gloriosas, Meu Sangue e Água, e 
Meu Sagrado Coração aberto (Apocalipse 5,6).

Apóstolos, compreendam que o Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus é o Cordeiro de 
Deus, de Quem fala o Apocalipse, e esta é a 
Devoção Cristocêntrica dos Últimos Tempos.

Com Meu Sagrado Coração Eucarístico os 
abençoo, no Amor Misericordioso: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

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

27 de junho de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria

O Divino Querer da Trindade Santíssima, é que 
possam compreender que os Títulos que Nossos 
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Sagrados Corações revelaram por meio do 
Apostolado, à Igreja e à humanidade inteira, já 
foram foram profetizados e prenunciados no 
Apocalipse.

O Cordeiro de Deus que se manifesta em 
glória, mas com os sinais de haver sido sacrificado, 
é o Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 
(Apocalipse 5,12).

A Mulher Vestida de Sol que aparece como 
sinal no céu, é Meu Coração Doloroso e Imaculado 
(Apocalipse 12,1).

Estas duas Devoções são as mais importantes 
para estes tempos.

Convido-os, queridos filhos, a acolher em seus 
corações estas Devoções, e invocar-Nos com estes 
Títulos, e propagar o Sagrado Coração Eucarístico 
de Jesus e o Meu Coração Doloroso e Imaculado, 
por meio da vivência dos Chamados, os Cenáculos 
de Oração, e da Adoração Eucarística.

Meu Coração Doloroso e Imaculado os 
abençoa: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito 
Santo. Amém.

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

29 de junho 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Espirito 
Santo

Minha Divina Luz está se manifestando para 
iluminar seus corações e mostrar-lhes o caminho 
da santidade.

Este caminho de santidade tem sido o mesmo 
em todos os tempos. Mas agora, se lhes foi 
revelado, com magnificência e em sua plenitude. 
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São os Aposentos de Perfeição nos Sagrados 
Corações Unidos de Jesus e de Maria e São José.

O Apostolado é a vivência concreta destas 
Moradas Celestiais.

Eu, o Espirito Santo, gemo ao Pai Terno 
(Romanos 8, 26) dentro de vocês, para que se 
abram ao Amor.

Amo-os e sopro sobre vocês a bênção: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém

Romanos 8, 26:

"26. Outrossim, o Espírito vem em auxílio à 
nossa fraqueza; porque não sabemos o que 
devemos pedir, nem orar como convém, mas o 
Espírito mesmo intercede por nós com gemidos 
inefáveis."

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

2 de Julho de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria

Manoel de Jesus: 
Nossa Senhora veio como sempre aparece: 

vestido branco, Manto dourado, e seu Doloroso e 
Imaculado Coração. Mas em suas Mãos estava o 
Escapulário dos Sagrados Corações Unidos.

Nossa Senhora deu o seguinte Chamado:
“Minhas manifestações foram pedidas por Meu 

Filho Jesus ao Pai, para que esta Boa Mãe, viesse 
ao encontro de todos os homens, e aproximá-los 
unicamente, do Sagrado Coração Eucarístico de 
Meu Filho Jesus. Pois, deste Divino Coração 
nasceu: o Evangelho, a Igreja e os Sacramentos.

Apostolado dos Unidos de Jesus e Maria - www.sagradoscoracoesunidos.org



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2020 = Pág. 62

Apóstolos de Meu Triunfo! Desejo que 
compreendam, que o Escapulário que portei em 
Minhas aparições na bendita Montanha de 
Garabandal, é o Escapulário que manifestei 
plenamente no Apostolado: O Escapulário dos 
Sagrados Corações Unidos.

E quando adverti a humanidade, de que já 
estavam nos Últimos Avisos, profetizava estes 
Últimos Chamados de Amor e de Conversão, pois 
estes são esses Últimos Avisos.

Quero que todos conheçam o Amor de Deus; 
que todos se reconheçam irmãos, e que vivendo 
Meus Últimos Chamados de Amor e de Conversão 
alcancem a paz.

Com Meu Doloroso e Imaculado Coração os 
abençoo.

Leiam e meditem o capítulo 13 do Livro do 
Apocalipse.

Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém.'

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

Apocalipse - Capitulo 13:

1. Vi, então, levantar-se do mar uma Fera que 
tinha dez chifres e sete cabeças; sobre os 
chifres, dez diademas; e nas suas cabeças, 
nomes blasfematórios.

2.  A Fera que eu vi era semelhante a uma 
pantera: os pés como de urso, e as fauces como 
de leão. Deu-lhe o Dragão o seu poder, o seu 
trono e grande autoridade. 

3. Uma das suas cabeças estava como que 
ferida de morte, mas essa ferida de morte fora 
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curada. E todos, pasmados de admiração, 
seguiram a Fera 

4. e prostraram-se diante do Dragão, porque 
dera seu prestígio à Fera, e prostraram-se 
igualmente diante da Fera, dizendo: Quem é 
semelhante à Fera e quem poderá lutar com ela? 
5. Foi-lhe dada a faculdade de proferir arrogâncias 
e blasfêmias, e foi-lhe dado o poder de agir por 
quarenta e dois meses.

6. Abriu, pois, a boca em blasfêmias contra 
Deus, para blasfemar o seu nome, o seu 
tabernáculo e os habitantes do céu. 

7. Foi-lhe dado, também, fazer guerra aos 
santos e vencê-los. Recebeu autoridade sobre toda 
tribo, povo, língua e nação,

8. e hão de adorá-la todos os habitantes da 
terra, cujos nomes não estão escritos desde a 
origem do mundo no livro da vida do Cordeiro 
imolado.

9. Quem tiver ouvidos, ouça!
10. Quem procura prender será preso. Quem 

matar pela espada, pela espada deve ser morto. 
Esta é a ocasião para a constância e a confiança 
dos santos!

11. Vi, então, outra Fera subir da terra. Tinha 
dois chifres como um cordeiro, mas falava como 
um dragão.

12. Ela exercia todo o poder da primeira Fera, 
sob a vigilância desta, e fez com que a terra e os 
seus habitantes adorassem a primeira Fera (cuja 
ferida de morte havia sido curada).
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13. Realizou grandes prodígios, de modo que 
até fez descer fogo do céu sobre a terra, à vista 
dos homens.

14. Seduziu os habitantes da terra com os 
prodígios que lhe era dado fazer sob a vigilância da 
Fera, persuadindo-os a fazer uma imagem da Fera 
que sobrevivera ao golpe da espada.

15. Foi-lhe dado, também, comunicar espírito à 
imagem da Fera, de modo que essa imagem se 
pusesse a falar e fizesse com que fosse morto todo 
aquele que não se prostrasse diante dela.

16. Conseguiu que todos, pequenos e grandes, 
ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal 
na mão direita e na fronte,

17. e que ninguém pudesse comprar ou 
vender, se não fosse marcado com o nome da 
Fera, ou o número do seu nome.

18. Eis aqui a sabedoria! Quem tiver 
inteligência, calcule o número da Fera, porque é 
número de um homem, e esse número é 
seiscentos e sessenta e seis. (666)

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

4 de julho de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus

Apóstolos do Meu Reinado Eucarístico.
Ao contemplarem nos sinais de Deus, poderão 

ver como no Apocalipse, o Cordeiro Pascal com os 
sinais do sacrifício se manifesta. Isto é simbologia 
de Meu Corpo: atravessado pelos cravos e pela 
lança, na Cruz, sacrificado.
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Cordei ro Pascal , quer d izer Coração 
Eucarístico. 

Por isto, quero que compreendam, que o título 
e Minha manifestação de Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus, está claramente profetizado e 
assinalado no Cordeiro Degolado de Deus no 
Apocalipse, e que estas aparições são as Últimas 
visitas do Céu à terra, enquanto revelações 
privadas.

Escutem Nossos Últimos Chamados de Amor e 
de Conversão! 

Leiam! Meditem e orem no Evangelho de São 
Mateus, capítulo 25.

Eu, o Santíssimo Cordeiro Degolado e 
Glorificado os abençôo com Meu Sagrado Coração 
Eucarístico: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.

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

Evangelho de São Mateus - Capítulo 25:

1. Então o Reino dos céus será semelhante a 
dez virgens, que saíram com suas lâmpadas ao 
encontro do esposo.

2.  Cinco dentre elas eram tolas e cinco, 
prudentes.

3.  Tomando suas lâmpadas, as tolas não 
levaram óleo consigo. 

4. As prudentes, todavia, levaram de reserva 
vasos de óleo junto com as lâmpadas.

5. Tardando o esposo, cochilaram todas e 
adormeceram.

6. No meio da noite, porém, ouviu-se um 
clamor: Eis o esposo, ide-lhe ao encontro. 
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7. E as virgens levantaram-se todas e 
prepararam suas lâmpadas. 

8. As tolas disseram às prudentes: Dai-nos de 
vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão 
apagando.

9. As prudentes responderam: Não temos o 
suficiente para nós e para vós; é preferível irdes 
aos vendedores, a fim de o comprardes para vós.

10. Ora, enquanto foram comprar, veio o 
esposo. As que estavam preparadas entraram com 
ele para a sala das bodas e foi fechada a porta.

11. Mais tarde, chegaram também as outras e 
diziam: Senhor, senhor, abre-nos!

12. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo: 
não vos conheço!

13. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia 
nem a hora.

14. Será também como um homem que, tendo 
de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus 
bens.

15. A um deu cinco talentos; a outro, dois; e a 
outro, um, segundo a capacidade de cada um. 
Depois partiu.

16. Logo em seguida, o que recebeu cinco 
talentos negociou com eles; fê-los produzir, e 
ganhou outros cinco. 

17. Do mesmo modo, o que recebeu dois, 
ganhou outros dois.

18. Mas, o que recebeu apenas um, foi cavar a 
terra e escondeu o dinheiro de seu senhor.

19. Muito tempo depois, o senhor daqueles 
servos voltou e pediu-lhes contas.
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20. O que recebeu cinco talentos, aproximou-
se e apresentou outros cinco: - Senhor, disse-lhe, 
confiaste-me cinco talentos; eis aqui outros cinco 
que ganhei.’

21. Disse-lhe seu senhor: - Muito bem, servo 
bom e fiel; já que foste fiel no pouco, eu te confiarei 
muito. Vem regozijar-te com teu senhor.

22. O que recebeu dois talentos, adiantou-se 
também e disse: - Senhor, confiaste-me dois 
talentos; eis aqui os dois outros que lucrei.

23. Disse-lhe seu senhor: - Muito bem, servo 
bom e fiel; já que foste fiel no pouco, eu te confiarei 
muito. Vem regozijar-te com teu senhor.

24. Veio, por fim, o que recebeu só um talento: 
- Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, 
que colhes onde não semeaste e recolhes onde 
não espalhaste.

25. Por isso, tive medo e fui esconder teu 
talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence.

26. Respondeu-lhe seu senhor: - Servo mau e 
preguiçoso! Sabias que colho onde não semeei e 
que recolho onde não espalhei.

27. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco 
e, à minha volta, eu receberia com os juros o que é 
meu.

28. Tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem 
dez.

29. Dar-se-á ao que tem e terá em abundância. 
Mas ao que não tem, tirar-se-á mesmo aquilo que 
julga ter.

30. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas 
exteriores; ali haverá choro e ranger de dentes.
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31. Quando o Filho do Homem voltar na sua 
glória e todos os anjos com ele, sentar-se-á no 
seu trono glorioso.

32. Todas as nações se reunirão diante dele 
e ele separará uns dos outros, como o pastor 
separa as ovelhas dos cabritos.

33. Colocará as ovelhas à sua direita e os 
cabritos à sua esquerda.

34. Então o Rei dirá aos que estão à direita: - 
Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do Reino 
que vos está preparado desde a criação do mundo,

35. porque tive fome e me destes de comer; 
tive sede e me destes de beber; era peregrino e me 
acolhestes;

36. nu e me vestistes; enfermo e me visitastes; 
estava na prisão e viestes a mim.

37. Perguntar-lhe-ão os justos: - Senhor, 
quando foi que te vimos com fome e te demos de 
comer, com sede e te demos de beber?

38. Quando foi que te vimos peregrino e te 
acolhemos, nu e te vestimos?

39. Quando foi que te vimos enfermo ou na 
prisão e te fomos visitar?

40. Responderá o Rei: - Em verdade eu vos 
declaro: todas as vezes que fizestes isto a um 
destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim 
mesmo que o fizestes.

41. Voltar-se-á em seguida para os da sua 
esquerda e lhes dirá: - Retirai-vos de mim, 
malditos! Ide para o fogo eterno destinado ao 
demônio e aos seus anjos.

42. Porque tive fome e não me destes de 
comer; tive sede e não me destes de beber;
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43. era peregrino e não me acolhestes; nu e 
não me vestistes; enfermo e na prisão e não me 
visitastes.

44. Também estes lhe perguntarão: - Senhor, 
quando foi que te vimos com fome, com sede, 
peregrino, nu, enfermo, ou na prisão e não te 
socorremos?

45. E ele responderá: - Em verdade eu vos 
declaro: todas as vezes que deixastes de fazer isso 
a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes 
de fazer.

46. E estes irão para o castigo eterno, e os 
justos, para a vida eterna. 

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

6 de Julho de 2020

Urgente Chamado

Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria

“Se verá naqueles últimos dias, que o Espirito 
Santo será derramado sobre toda a terra.” (Joel 
3,1)

Queridos filhos! Isto o afirma o Profeta no 
Espirito Santo. E isto se cumpriu. 

Com as aparições de Nossos Sagrados 
Corações Unidos, se prepara a Igreja e a 
humanidade para o grande Advento do Espirito de 
Deus.

Por isto, queridos filhos, o Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus decretou que estas últimas 
revelações privadas, que são os Chamados de 
Amor e de Conversão, fossem o instrumento para 
reunir a todos os Apóstolos dos Últimos Tempos.

Apostolado dos Unidos de Jesus e Maria - www.sagradoscoracoesunidos.org



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2020 = Pág. 70

Por isso, é importante que meditem em Nossos 
Últimos Chamados, e reflitam em sua resposta a 
Deus, e a entrega amorosa ao Meu Apostolado: a 
obra do final dos tempos.

Com Meu Doloroso e Imaculado Coração os 
abençoo com Amor Maternal: Em Nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

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

Joel - Capítulo 3,1: 

1. Depois disso, acontecerá que derramarei o 
meu Espírito sobre todo ser vivo: vossos filhos e 
vossas filhas profetizarão; vossos anciãos terão 
sonhos, e vossos jovens terão visões.

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

7 de julho de 2020

Urgente Chamado de Amor e de Conversão de 
São Miguel Arcanjo

Apóstolos do Triunfo dos Sagrados Corações 
Unidos! 

É importante que compreendam, que estas são 
as últimas visitas, enquanto revelações privadas, 
de Jesus e de Maria, à terra.

Neste Santuário Espiritual dos Sagrados 
Corações Unidos, estão se realizando as últimas 
Aparições do Senhor e de Sua Mãe, Chamando ao 
Amor e à Conversão, a toda a humanidade.

Compreendam-no, apóstolos, e escutem com o 
coração estas últimas revelações de amor e de 
conversão.

Eu, o Arcanjo São Miguel, intercedo por todos 
vocês, para que possam compreender a graça que 

Apostolado dos Unidos de Jesus e Maria - www.sagradoscoracoesunidos.org



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2020 = Pág. 71

está se lhes dando, e responder a estes últimos 
avisos com amor.

Afirmo, novamente: estas são as últimas visitas 
do Senhor e de Sua Mãe à humanidade, através do 
apostolado dos Sagrados Corações Unidos.

Não tardem em responder Fiat, para unir-se às 
multidões que louvarão o triunfo do Cordeiro e da 
Mulher Vestida de Sol, que aparecem neste lugar.

Leiam e meditem o Capítulo 4 do Livro do 
Apocalipse.

Recebam a bênção da Santíssima Trindade: 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém.

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

Apocalipse - Capítulo 4 

1. Depois disso, tive uma visão: vi uma porta 
aberta no céu, e a voz que falara comigo, como 
uma trombeta, dizia: Sobe aqui e mostrar-te-ei o 
que está para acontecer depois disso. 
2. Imediatamente, fui arrebatado em espírito; no 
céu havia um trono, e nesse trono estava sentado 
um Ser. 3. E quem estava sentado assemelhava-se 
pelo aspecto a uma pedra de jaspe e de sardônica. 
Um halo, semelhante à esmeralda, nimbava o 
trono. 

4. Ao redor havia vinte e quatro tronos, e neles, 
sentados, vinte e quatro Anciãos vestidos de vestes 
brancas e com coroas de ouro na cabeça. 
5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. 
Diante do trono ardiam sete tochas de fogo, que 
são os sete Espíritos de Deus. 

6. Havia ainda diante do trono um mar límpido 
como cristal. Diante do trono e ao redor, quatro 
Animais vivos cheios de olhos na frente e atrás.
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7. O primeiro animal vivo assemelhava-se a um 
leão; o segundo, a um touro; o terceiro tinha um 
rosto como o de um homem; e o quarto era 
semelhante a uma águia em pleno vôo. 

8. Estes Animais tinham cada um seis asas 
cobertas de olhos por dentro e por fora. Não 
cessavam de clamar dia e noite: Santo, Santo, 
Santo é o Senhor Deus, o Dominador, o que é, o 
que era e o que deve voltar. 
9. E cada vez que aqueles Animais rendiam glória, 
honra e ação de graças àquele que vive pelos 
séculos dos séculos, 

10. os vinte e quatro Anciãos inclinavam-se 
profundamente diante daquele que estava no trono 
e prostravam- se diante daquele que vive pelos 
séculos dos séculos, e depunham suas coroas 
diante do trono, dizendo:

11. Tu és digno Senhor, nosso Deus, de 
receber a honra, a glória e a majestade, porque 
criaste todas as coisas, e por tua vontade é que 
existem e foram criadas. 

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

9 de julho de 2020

URGENTE CHAMADO DE AMOR E DE 
CONVERSÃO DE SANTA VERÔNICA GIULIANI

O Sagrado Coração Eucarístico de Jesus está 
chamando a humanidade, para que todos os 
homens conheçam o Fogo de Seu Coração, e 
conhecendo o intenso amor de Seu Coração, 
sejam enviados como apóstolos para os demais.

Sejam verdadeiros apóstolos, imitando o 
Coração de Nossa Senhora. 
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E a maneira mais simples de ser apóstolos do 
Crucificado, é viver cada dia os Chamados de Amor 
e de Conversão. Porque, tudo o que Jesus quer, 
está manifestando em cada Chamado.

E, em obediência ao Céu, lhes digo: Jesus e 
Maria, por meio do Apostolado, estão entregando 
os Últimos Avisos à humanidade, antes da hora da 
Justiça. Escutem, pois, almas, estas Últimas 
Trombetas.

Leiam e meditem no Capítulo 7 do Livro do 
Apocalipse.

Eu, Santa Verônica Giuliani, apóstola de Jesus 
Crucificado, intercedo por vocês.

Apocalipse - Capítulo 7 

1. Depois disso, vi quatro Anjos que se 
conservavam em pé nos quatro cantos da terra, 
detendo os quatro ventos da terra, para que 
nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar 
ou sobre árvore alguma. 

2. Vi ainda outro anjo subir do oriente; trazia o 
selo de Deus vivo, e pôs-se a clamar com voz 
retumbante aos quatro Anjos, aos quais fora dado 
danificar a terra e o mar, dizendo:

3. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as 
árvores, até que tenhamos assinalado os servos de 
nosso Deus em suas frontes. 

4. Ouvi então o número dos assinalados: cento 
e quarenta e quatro mil assinalados, de toda tribo 
dos filhos de Israel;

5. da tribo de Judá, doze mil assinalados; da 
tribo de Rubem, doze mil; da tribo de Gad, doze 
mil; 
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6. da tribo de Aser, doze mil; da tribo de Neftali, 
doze mil; da tribo de Manassés, doze mil;

7. da tribo de Simeão, doze mil; da tribo de 
Levi, doze mil; da tribo de Issacar, doze mil;

8. da tribo de Zabulon, doze mil; da tribo de 
José, doze mil; da tribo de Benjamim, doze mil 
assinalados.

9. Depois disso, vi uma grande multidão que 
ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e 
língua: conservavam-se em pé diante do trono e 
diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na 
mão,

10. e bradavam em alta voz: A salvação é obra 
de nosso Deus, que está assentado no trono, e do 
Cordeiro.

11. E todos os Anjos estavam ao redor do 
trono, dos Anciãos e dos quatro Animais; 
prostravam-se de face em terra diante do trono e 
adoravam a Deus, dizendo:

12. Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de 
graças, honra, poder e força ao nosso Deus pelos 
séculos dos séculos! Amém.

13. Então um dos Anciãos falou comigo e 
perguntou-me: Esses, que estão revestidos de 
vestes brancas, quem são e de onde vêm?

14. Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. E 
ele me disse: Esses são os sobreviventes da 
grande tribulação; lavaram as suas vestes e as 
alvejaram no sangue do Cordeiro.

15. Por isso, estão diante do trono de Deus e o 
servem, dia e noite, no seu templo. Aquele que 
está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já 
não terão fome, nem sede, nem o sol ou calor 
algum os abrasará,
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16. porque o Cordeiro, que está no meio do 
trono, será o seu pastor e os levará às fontes das 
águas vivas; e Deus enxugará toda lágrima de seus 
olhos. 

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

Dados sobre SANTA VERÔNICA GIULIANI

Úrsula Giuliani (Mercatello, 1660 - Città di 
Castello 9 de julho de 1727) foi uma mística italiana 
que pe r t enceu à O rdem das C la r i s sas 
Capuchinhas. Elevada aos altares da Igreja 
Católica, com o nome de Santa Verônica Giuliani.

Aos 33 anos, começou uma nova etapa em sua 
vida espiritual, quando teve uma visão, ema ue 
Cristo lhe apresentava um cálice, simbolizando a 
Divina Paixão, que ia ser revivida por sua alma.

Depois de algumas reticências iniciais, 
finalmente acedeu, e a partir desse momento, 
começou a experimentar pelo resto de sua vida um 
intenso sofrimento espiritual, e posteriormente 
corporal.

Recebeu os estigmas e a coroa de espinhos. 
Mas foi denunciada à Inquisição por sua própria 
abadessa, e sofreu inúmeros anos de provas e 
humilhações, como exorcismos, técnicas médicas, 
incomunicabilidade total, até que pouco a pouco as 
provas foram sendo liberadas, e foi restituída ao 
seu cargo de Mestra das Noviças, e finalmente foi 
escolhida Abadessa.

Seu diário de experiências místicas, são 
aproximadamente 42 volumes, umas 22.000 
páginas no total.

Foi beatificada por Pio VII em 1804, e 
canonizada por Gregório XVI, em 26 de maio de 
1839. Santa Verônica é apresentada normalmente 
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coroada de espinhos, abraçando a Cruz e com seu 
próprio coração na mão.

Maiores informes, direto do Monastério 
Cappuccine Santa Veronica Giuliani, da Itália:

https://www.santaveronicagiuliani.it

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

15 de julho de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria

Queridos filhos! Meu Coração Maternal se 
desborda em graças e misericórdias do Sagrado 
Coração Sacramentado do Meu Filho, para toda a 
humanidade.

Filhos Meus!
Renovo a promessa que aqui realizei: daqui 

sairá o triunfo final do Meu Coração Maternal, a 
conversão do mundo inteiro, e o sinal no céu, como 
anúncio da Segunda Vinda de Jesus.

Filhos Meus! Para compreender que Eu Sou a 
Mulher Vestida de Sol, de pé sobre a lua e coroada 
de estrelas, e que vocês são o Resto de Meus 
filhos. Leiam e meditem no Capítulo 12 do Livro do 
Apocalipse.

Com Meu Doloroso e Imaculado Coração, dou-
lhes Minha Bênção Maternal: Em Nome do Pai, e 
do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

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

Apocalipse - Capítulo 12 - Visão da Mulher e do 
Dragão - (Biblia de Jerusalém)
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1Um sinal grandioso apareceu no céu: uma 
Mulher vestida com o sol, tendo a lua sob os pés e 
sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas; 

2 estava grávida e gritava, entre as dores do 
parto, atormentada para dar à luz. 

3 Apareceu então outro sinal no céu: um grande 
Dragão, cor de fogo, com sete cabeças e dez 
chifres e sobre as cabeças sete diademas;

4 sua cauda arrastava um terço das estrelas do 
céu, lançando-aspara a terra. O Dragão colocou-se 
diante da Mulher que estava para dar à luz, a fim 
de lhe devorar o filho, tão logo nascesse. 

5 Ela deu à luz um filho, um varão, que irá reger 
todas as nações com um cetro de ferro. Seu filho, 
porém, foi arrebatado para junto de Deus e de seu 
trono, 

6 e a Mulher fugiu para o deserto, onde Deus 
lhe havia preparado um lugar em que fosse 
alimentada por mil duzentos e sessenta dias. 

7 Houve então uma batalha no céu: Miguel e 
seus Anjos guerrearam contra o Dragão. O Dragão 
batalhou, juntamente com seus Anjos, 

8 mas foi derrotado, e não se encontrou mais 
um lugar para eles no céu. 

9 Foi expulso o grande Dragão, a antiga 
serpente, o chamado Diabo ou Satanás, sedutor de 
toda a terra habitada — foi expulso para a terra, e 
seus Anjos  foram  expulsos  com  ele. 

10 Ouvi  então uma voz  forte no  céu,  
proclamando: "Agora realizou-se a salvação, o 
poder e a realeza do nosso Deus, e a autoridade 
do seu Cristo: porque foi expulso o acusador dos 
nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite 
diante do nosso Deus. 
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11 Eles, porém, o venceram pelo sangue do 
Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois 
desprezaram a própria vida até à morte. 

12 Por isso, alegrai-vos, ó céu, e vós que o 
habitais! Ai da terra e do mar, porque o Diabo 
desceu para junto de vós cheio de grande furor, 
sabendo que lhe resta pouco tempo". 

13 Ao ver que fora expulso para a terra, o 
Dragão pôs-se a perseguir a Mulher que dera à luz 
o filho varão. 

14 Ela, porém, recebeu as duas asas da grande 
águia para voar ao deserto, para o lugar em que, 
longe da Serpente, é alimentada por um tempo, 
tempos e metade de um tempo. 

15 A Serpente, então, vomitou água como um 
rio atrás da Mulher, a fim de submergi-la. 

16 A terra, porém, veio em socorro da Mulher: a 
terra abriu sua boca e engoliu o rio que o Dragão 
vomitara. 

17 Enfurecido por causa da Mulher, o Dragão foi 
então guerrear contra o resto dos seus 
descendentes, os que observam os mandamentos 
de Deus e mantêm o Testemunho de Jesus. 

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

22 de Julho de 2020

Chamado de Amor e de Conversão de Santa 
Maria Madalena

Almas! Sejam verdadeiros e autênticos 
apóstolos do Sagrado Coração Eucarístico de 
Jesus. Coração onde Ele lhes entregou sua própria 
vida. Abram suas vidas à Vida de Jesus, de modo 
que, em suas vidas, se repita a Vida Divina do 
Senhor.
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O Cordeiro de Deus que se menciona no Livro 
do Apocalipse, está se referindo ao título maior 
dado por Deus Pai a Jesus: SAGRADO CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO DE JESUS CRISTO

E vocês, como apóstolos deste Coração, vivo 
na Hóstia Consagrada, devem ser apóstolos fiéis e 
felizes. Fiéis e felizes no calvário. Fiéis e felizes no 
sepulcro, quando a pedra foi movida. Devem ser 
fiéis e felizes neste tempo.

Os Sagrados Corações de Jesus e de Maria 
estão muito próximos dos homens, por meio do 
Apostolado. 

Escutem seus Chamados de Amor e de 
Conversão, e não tenham medo, porque o Senhor, 
de Quem é esta obra, os chamou por seu nome. 
Vocês somente digam FIAT.

Abençôo-os, com minha intercessão: Em Nome 
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

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

29 de julho de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante Coração de São José

Querido filho! O Espirito Santo te consagrou, 
ungiu e enviou como mensageiro do Reinado de 
Nossos Sagrados Corações Unidos. 

R e i n a d o q u e d a r á a h u m a n i d a d e , 
transformação total, por meio do Coração de Maria, 
no Espirito Santo, na terra nova, e na Era Gloriosa 
do Fiat Divino.

Neste momento, a paz da humanidade 
depende da resposta que derem a estes Últimos 
Avisos para a conversão.
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Este Apostolado, que é obra de Deus Pai, tem 
uma missão, e é: Unir. 

Unir a todos os filhos de Maria e membros do 
Corpo Místico de Jesus Cristo em um único 
Cenáculo, que, em oração e comunhão, espera a 
gloriosa vinda do Espirito de Deus.

Todos os que escutam, unam-se neste exército 
de Nossos Sagrados Corações. 

Esta obra veio para unir, para reparar a divisão.
Queridos filhos de Meu Paterno Coração: 

propaguem por todo o mundo:
- os ícones de Nossos Sagrados Corações,
- os Sacramentais que temos revelado ao mais 

pequeno de nossos profetas, 
- e erijam os Centros de Espiritualidade. 
Deus, o Pai Terno e Misericordioso assim o 

pede.
Dou-lhes Minha bênção, com Meu Casto e 

Amante Coração: Em Nome do Pai, e do Filho, e 
do Espírito Santo. Amém.

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

3 agosto 2020

Chamado de Amor e de Conversão de Deus 
Espirito Santo

Apóstolos! Recebam-Me em seus corações. Eu 
Sou o fogo que aviva na alma o amor a Deus e o 
fervor no serviço. 

Ao abrirem seus corações à Minha presença, 
enchem-se de Minha Luz, de Meu Fogo, de Meu 
Resplendor, e transmitem essa Divina Luz para 
todos os demais que os rodeiam. Sendo assim 
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testemunhas, como verdadeiros apóstolos dos 
Últimos Tempos.

A Apostolado não é só um movimento 
espiritual. É também um estilo total de vida e de 
serviço. 

Apóstolos! O primeiro que devem realizar é 
escutar nossos Chamados de Amor e de 
Conversão, sem desviar-se. Escutar Meus 
Chamados e lê-los com o coração, para que 
cheguem ao reino perfeito do amor.

Desde Nicarágua está brotando a Luz de 
nossos Sagrados Corações. 

Desde Nicarágua a Devoção aos Corações de 
Jesus e de Maria e ao Espirito Santo se estenderá 
por toda a criação. 

Orem e meditem no Salmo 91.
Eu, o Espirito de Deus, os abençoo: Em Nome 

do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.
******************

SALMO 91(90) Sob as asas divinas - (Biblia de 
Jerusalém)

1 Quem habita na proteção do Altíssimo 
pernoita à sombra de Shaddai, 

2 dizendo a Iahweh: Meu abrigo, minha 
fortaleza, meu Deus, em quem confio! 

3 É ele quem te livra do laço do caçador que se 
ocupa em destruir; 

4 ele te esconde com suas penas, sob suas 
asas encontras um abrigo. Sua fidelidade é escudo 
e couraça. 

5 Não temerás o terror da noite nem a flecha 
que voa de dia, 
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6 nem a peste que caminha na treva, nem a 
epidemia que devasta ao meio dia. 

7 Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, 
a ti nada atingirá. 

8 Basta que olhes com teus olhos, para ver o 
salário dos ímpios,

9 tu, que dizes: Iahweh é o meu abrigo, e fazes 
do Altíssimo teu, refúgio. 

10 A desgraça jamais te atingirá e praga 
nenhuma chegará à tua tenda: 

11 pois em teu favor ele ordenou aos seus 
anjos que te guardem em teus caminhos todos. 

12 Eles te levarão em suas mãos, para que 
teus pés não tropecem numa pedra; 

13 poderás caminhar sobre o leão e a víbora, 
pisarás o leãzinho e a dragão. 

14 Porque a mim se apegou, eu o livrarei, eu o 
protegerei, pois conhece o meu nome. 

15 Ele me invocará e eu responderei: "Na 
angústia estarei com ele, eu o livrarei e o 
glorificarei; 

16 vou saciá-lo com longos dias e lhe mostrarei 
a minha salvação."

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

5 de agosto de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria

Querido filho!

Cada 5 de agosto é o aniversário de Meu 
Nascimento na terra.
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Por meio do Espirito Santo, também quero 
nascer nos corações de Meus filhos, para que, 
seus corações, semelhantes ao Meu, consolem 
profundamente o Coração de Jesus.

Filhinho!
O 5 de agosto de cada ano, celebrem com 

amor, os laicos, o Cenáculo de Oração; E OS 
SACERDOTES, QUE ESSE 5 DE AGOSTO, 
CONFESSEM POR TODOS E CONFESSEM A 
TODOS. AS ALMAS RECEBERÃO O PERDÃO 
TOTAL.

Querido filho! 
Eu te abençoe e te guardo no mais profundo de 

Meu Coração Maternal. 

Ao celebrar a festa de Meu Verdadeiro 
Nascimento, isso não se contrapõe em 
absoluto, ao calendário da Igreja, apenas 
proporciona realizações vivas.

Com Minha Bênção Maternal, Eu os abençoo: 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém.

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

10 de agosto de 2020

Chamado de Amor e de Conversão de Deus 
Espirito Santo

Apóstolos! Abrir suas vidas à oração é dispor a 
vontade e o espirito às obras de Deus.

Quando oram verdadeiramente com a alma, é 
quando Meu Espirito intervém na alma, a preenche, 
a enche, a abraça. Por isso, é importante, queridos 
filhos, que para viver os planos dos Sagrados 
Corações Unidos de Jesus e de Mar ia, 
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permaneçam em oração, e que tudo o que façam, o 
façam como uma oração.

T u d o o q u e o f e r e c e m e s p i r i t u a l e 
materialmente, oração e trabalho, contemplação e 
missão, apostolado e família, unindo-o à vida 
humana e divina de Jesus, obtém frutos e méritos 
para que venha logo seu Reino.

O Apostolado é uma obra de oração e trabalho.
Eu, Deus Espirito Santo, os abençoo: Em 

Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém.

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

25 agosto 2020

Chamado de Amor e de Conversão de São 
Miguel Arcanjo

Eu São Miguel Arcanjo, desejo comunicar-lhes 
que o Senhor suscitou este Apostolado, para que 
seja um instrumento de comunhão e de graça, 
onde os apóstolos dos Sagrados Corações Unidos 
sejam Chamado de Amor e de Conversão viventes, 
para os demais.

É sob Meu Celestial Patrocínio que os 
apóstolos dos Sagrados Corações Unidos são 
conduzidos a viver em FIAT.

Eu, o Santo Arcanjo São Miguel os abençoo: 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém.

************
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14 de Setembro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus

N o p r i n c í p i o , d e p o i s d a q u e d a , n a 
desobediência, da humana vontade de Adão e de 
Eva, Meu Pai Terno e Misericordioso, pronunciou o 
Proto-Evangelho, a primeira profecia, a Mulher, 
que, com seu Filho, quer dizer, sua descendência, 
esmagaria a cabeça do sedutor do mundo.

Desde este primero instante da Criação do 
mundo, foram profetizados pelo próprio Pai Criador, 
Poderoso e Eterno, nossos Dois Sagrados 
Corações, unidos desde esse mesmo momento, no 
Coração do Pai, para a reconciliação da 
Humanidade com Deus.

Eu, como Verbo Eterno, e Minha Mãe, como 
Criatura Predestinada para ser Corredentora, já 
havíamos sido, espiritualmente unidos, no tempo 
de Deus, para a reparação do gênero humano.

Desde aqui, desde este primeiro instante da 
Criação, inicia a espiritualidade do Apostolado.

Meditem na missão para a qual foram 
chamados.

Leiam, meditem e orem com Meu Chamado 
de Amor e de Conversão, à Luz de Minha 
Sagrada Escritura em Gênesis, capítulo 3.

Eu, o Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 
os abençôo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.

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

Livro do Gênesis - capítulo 3 que o Senhor 
pediu nossa leitura:
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1. A serpente era o mais astuto de todos os 
animais dos campos que o Senhor Deus tinha 
formado. Ela disse a mulher: É verdade que Deus 
vos proibiu comer do fruto de toda árvore do 
jardim?” 2. A mulher respondeu-lhe: Podemos 
comer do fruto das árvores do jardim. 3. Mas do 
fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus 
disse: Vós não comereis dele, nem o tocareis, para 
que não morrais.” 4. “Oh, não! – tornou a serpente 
– vós não morrereis! 5. Mas Deus bem sabe que, 
no dia em que dele comerdes, vossos olhos se 
abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do 
bem e do mal.” 6. A mulher, vendo que o fruto da 
árvore era bom para comer, de agradável aspecto e 
mui apropriado para abrir a inteligência, tomou 
dele, comeu, e o apresentou também ao seu 
marido, que comeu igualmente. 7. Então os seus 
olhos abriram-se; e, vendo que estavam nus, 
tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram 
cinturas para si. 8. E eis que ouviram o barulho (dos 
passos) do Senhor Deus que passeava no jardim, à 
hora da brisa da tarde. 4 O homem e sua mulher 
esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio 
das árvores do jardim. 9. Mas o Senhor Deus 
chamou o homem, e disse-lhe: “Onde estás?” 10. E 
ele respondeu: “Ouvi o barulho dos vossos passos 
no jardim; tive medo, porque estou nu; e ocultei-
me.” 11. O Senhor Deus disse: “Quem te revelou 
que estavas nu? Terias tu porventura comido do 
fruto da árvore que eu te havia proibido de comer?” 
12. O homem respondeu: “A mulher que pusestes 
ao meu lado apresentou-me deste fruto, e eu comi.” 
13. O Senhor Deus disse à mulher: Porque fizeste 
isso?” “A serpente enganou-me,– respondeu ela – 
e eu comi.” 14. Então o Senhor Deus disse à 
serpente: “Porque fizeste isso, serás maldita entre 
todos os animais e feras dos campos; andarás de 
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rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os 
dias de tua vida. 15. Porei ódio entre ti e a mulher, 
entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a 
cabeça, e tu ferirás o calcanhar.” 16. Disse também 
à mulher: Multiplicarei os sofrimentos de teu parto; 
darás à luz com dores, teus desejos te impelirão 
para o teu marido e tu estarás sob o seu domínio.” 
17. E disse em seguida ao homem: “Porque ouviste 
a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore 
que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra 
por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos 
o teu sustento todos os dias de tua vida. 18. Ela te 
produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva 
da terra. 19. Comerás o teu pão com o suor do teu 
rosto, até que voltes à terra de que foste tirado; 
porque és pó, e pó te hás de tornar.” 20. Adão pôs 
à sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe 
de todos os viventes. 21. O Senhor Deus fez para 
Adão e sua mulher umas vestes de peles, e os 
vestiu. 22. E o Senhor Deus disse: “Eis que o 
homem se tornou como um de nós, conhecedor do 
bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não 
estenda a sua mão e tome também do fruto da 
árvore da vida, e o coma, e viva eternamente.” 23. 
O Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden, para 
que ele cultivasse a terra donde tinha sido tirado. 
24. E expulsou-o; e colocou ao oriente do jardim do 
Éden querubins armados de uma espada 
flamejante, para guardar o caminho da árvore da 
vida. 

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

15 de setembro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Doloroso 
e Imaculado Coração de Maria
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Desde o momento que Adão e Eva cometeram 
o pecado da rebelião a Deus, e o Pai Todo Terno e 
Misericordioso, mas Justo, segundo Sua Vontade, 
anunciou à Mulher e ao Filho da Mulher, que 
esmagaria cabeça da Antiga serpente. 

Desde o primeiro momento, a Mãe e o Filho 
estavam Unidos no eterno presente de Deus.

O Pai, desde esse mesmo instante, quis enviar 
o Verbo, nascido de Mulher, para redimir a todos os 
homens. 

E o Verbo, Jesus, Meu Filho, me uniu ao seu 
sacrifício, pela salvação de todos.

Sou a Mãe de todos os pecadores. Sou o 
Coração Doloroso ao pé da Cruz.

Convido-os a unirem-se ao Meu Coração de 
Mãe, através da oração constante, e obedecendo 
com fé Meus Chamados de Amor; a viver Meus 
desejos maternais. E Meu desejo Maternal é que 
façam o que Jesus lhes disse.

Dou-lhes Minha Bênção Maternal.
************

16 de setembro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante Coração de São José

Deus Pai, Terno e Misericordioso, ao anunciar 
à Virgem, de quem nasceria o Messias, une o 
Mistério Redentor de Jesus com o mistério 
Corredentor de Maria; e une Meu Castíssimo 
Coração como o Terceiro Coração dessa Aliança, 
de modo que a Mim, São José, o Espirito Santo Me 
faz reflexo e sombra de Maria.

Queridos filhos! Esta Aliança que há nos 
Corações de Jesus e de Maria, e que Meu Coração 
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é o primeiro participante dessa comunhão, é que 
vim para convidá-los:

QUERO, COM MEU CHAMADO DE AMOR E 
COM MINHAS APARIÇÕES, CONDUZI-LOS A 
VIVER NA INTIMIDADE COM JESUS E COM 
MARIA, SEGUINDO MEU EXEMPLO DE SERVO, 
DE ESPOSO, DE PAI, E SOBRETUDO, DE 
CRENTE.

Com o Sagrado Coração Eucarístico e Jesus, 
com o Doloroso e Imaculado Coração de Maria, e 
com Meu Casto e Amante Coração, sejam 
benditos: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito 
Santo. Amém.

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

29 setembro 2020

Chamado de Amor e de Conversão de Deus 
Espírito Santo

Queridos filhos! Exorto-os a abrir o coração ao 
Meu Reinado de Amor. 

O Reino do Espirito Santo inicia com um 
Pentecostes na alma; um Batismo de Fogo e 
Espirito, na alma que se abre à Divina Vontade.

Ao invocar-Me, como o Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria lhes ensinou chamar-Me, 
venho a alma, a inundo de Amor de Deus, e a 
movo à conversão. Mas é necessário que a alma 
dê o primeiro passo, que é a disposição.

Queridos filhos! Para compreender mais a obra 
de Meu Apostolado e saber viver os chamados de 
Amor e de Conversão, leiam estes Últimos 
Chamados, e, além de lê-los, orem com eles e 
meditem para poder viver e compreender o Espirito 
do Apostolado.
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Devem ler desde o primeiro Chamado de Amor 
e de Conversão. Continuar assim com todos os 
demais, na ordem, para ir aprofundando nesta 
escola espiritual.

Eu, o Espirito Santo, os abençoo: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

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

29 de setembro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão de São 
Miguel Arcanjo

Os últimos avisos para que a humanidade 
retorne ao Coração Misericordioso de Deus estão 
sendo dados nos Últimos Chamados de Amor e de 
Conversão à humanidade.

Quando Nossa Senhora, em Garabandal, 
advertiu que já estão nos últimos avisos, se referia 
aos Últimos Chamados de Amor e de Conversão.

São estes últimos avisos para que todos 
regressem à fé, à Igreja e aos Sacramentos.

O Apostolado é um instrumento para que os 
homens vivam sua graça batismal, da mão de 
Maria, no caminho correto: o caminho para o 
Coração de Jesus.

Eu, o Arcanjo São Miguel, rogo por vocês, para 
que caminhem nesta perfeita escravidão a Jesus, 
por meio de Maria.

Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito 
Santo. Amém.

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

Apostolado dos Unidos de Jesus e Maria - www.sagradoscoracoesunidos.org



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2020 = Pág. 91

3 de outubro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria

Filhos Meus! Meu Coração Doloroso e 
Imaculado é o caminho que os conduzirá à 
verdadeira santidade. Pois este caminho de 
Consagração Mariana está envolto no mistério do 
Dom do Espirito Santo. 

E a Consagração Mariana consiste em 
converter-se em verdadeiros apóstolos do Coração 
Eucarístico de Jesus Cristo. E este é o Espirito, o 
Carisma, a Missão de Meu Apostolado.

A Mulher Vestida de Sol do Apocalipse 12, já 
está reunindo o resto de Seus filhos no Apostolado 
dos Sagrados Corações.

Querido filho Meu! Em Medjugorje, 
manifestando-Me como a Rainha da Paz, já 
cessei Minhas aparições dos dias 2 de cada 
mês. 

Pelo que, neste, Meu Aposento, culminarei o 
que em Medjugorje comecei. 

E a esta Missão, darei seu pleno cumprimento 
neste Jardim de Nossos Sagrados Corações.

Pelo que, os Primeiros Sábados de cada 
mês, continuarei esta missão de orar e entregar 
Meu Chamado de Amor, para que a humanidade 
conheça o Amor de Deus.

Os Primeiros Sábados de cada mês, 
receberei os Meus filhos apóstolos e 
peregrinos, para que oremos o Cenáculo de 
Oração e escutem Meu Chamado de Amor e de 
Conversão. 
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O Primeiro Sábado se converterá, em Meu 
Apostolado, em um dia de oração e de ação de 
graças, de reparação e de súplica, para que a 
humanidade inteira conheça o Amor do 
Coração de Deus.

Culminarei como o Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria, o que, como a Rainha da Paz, 
comecei.

Dou-lhes Minha bênção Maternal: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

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

4 de outubro de 2020

URGENTE Chamado de Amor e de Conversão 
de Deus Pai Terno e Misericordioso

DEUS PAI TERNO E MISERICORDIOSO

Com este título, quero revelar-Me a todos os 
homens, para que conheçam, se encontrem e 
recebam Meu Amor Misericordioso.

Através do Apostolado, quero estabelecer no 
mundo esta Devoção. 

URGENTE para vocês, e amada por Mim. 
A Devoção a Deus Pai, salvará a humanidade, 

se a acolhem e se escutam e obedecem estes 
Últimos Chamados de Amor.

Apóstolos Meus! 
Quero que propaguem o Ícone de Deus Pai, a 

Coroa e Meus Chamados de Amor, para que 
muitas almas se encontrem com Meu Amor 
Misericordioso.

EU os abençoo.
************

Apostolado dos Unidos de Jesus e Maria - www.sagradoscoracoesunidos.org



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2020 = Pág. 93

19 de outubro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão de Deus 
Espirito Santo

O Apostolado é uma obra que nasceu 
escondida, sob a sombra do Pai, desde a Criação. 

O Apostolado é a obra dos dois Corações: o 
de Jesus, linhagem da Mulher, Maria, quem, com 
s e u c a l c a n h a r e s m a g a r i a S a t a n á s , e , 
representadas na cabeça da serpente, suas obras 
e planos.

Queridos filhos Meus: o Apostolado nasceu 
com a profecia do Proto-Evangelho. 

Meditem e orem para que possam ter 
conhecimento da profundidade desta obra, e de 
SUA URGENTE ENTREGA ÀS OBRAS DO 
APOSTOLADO, PARA A SALVAÇÃO DE TODOS 
SEUS IRMÃOS.

O Apostolado nasceu e foi anunciado no 
Proto-Evangelho do Livro do Genesis: a Mulher 
e seu Filho, que vencem a serpente.

Orem. Leiam e escutem nossos Últimos 
Chamados de Amor e de Conversão, para que 
possam compreender o Dom que Deus lhes deu no 
Apostolado.

Eu, o Espirito Santo os abençoo: en Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

Genesis 3

3 A queda — A serpente era o mais astuto de 
todos os animais dos campos, que Iahweh Deus 
tinha feito. Ela disse à mulher: "Então Deus disse: 
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Vós não podeis comer de todas as árvores do 
jardim?”

2A mulher  respondeu à serpente: ”Nós 
podemos comer do fruto das árvores do jardim. 

3 Mas do fruto da árvore que está no meio do 
jardim, Deus disse: Dele não comereis, nele não 
tocareis, sob pena de morte.”

4A serpente disse então à mulher: "Não, não 
morrereis!

5Mas Deus sabe que, no dia em que dele 
comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis 
como deuses, versados no bem e no mal." 

6A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e 
formosa à vista, e que essa árvore era desejável 
para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e 
comeu. Deu-o também a seu marido, que com ela 
estava e ele comeu. 

7Então abriram-se os olhos dos dois e 
perceberam que estavam nus; entrelaçaram folhas 
de figueira e se cingiram. 

8 Eles ouviram o passo de Iahweh Deus que 
passeava no jardim à brisa do dia e o homem e sua 
mulher se esconderam da presença de 

9 Iahweh Deus, entre as árvores do jardim. 
Iahweh Deus chamou o homem: "Onde estás?", 
disse ele. 

10"Ouvi teu passo no jardim," respondeu o 
homem; "tive medo porque estou nu, e me 
escondi." 

11Ele retomou: "E quem te fez saber que 
estavas nu? Comeste, então, da árvore que te 
proibi de comer!" 
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12O homem respondeu: "A mulher que puseste 
junto de mim me deu da árvore, e eu comi!" 

13Iahweh Deus disse à mulher: "Que fizeste?" E 
a mulher respondeu: "A serpente me seduziu e eu 
comi." 

14Então Iahweh Deus disse à serpente: "Porque 
fizeste isso és maldita entre todos os animais 
domésticos e todas as feras 

15 Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e 
comerás a erva dos campos. Porei hostilidade 
entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem 
dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o 
calcanhar." 

16À mulher ele disse: "Multiplicarei as dores de 
tuas gravidezes, na dor darás à luz filhos. Teu 
desejo te impelirá ao teu marido e ele te dominará." 

17Ao homem, ele disse: "Porque escutaste a 
voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te 
proibira, comer, maldito é o solo por causa de ti! 
Com sofrimentos dele te nutrirás todos os dias de 
tua vida.

18Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e 
comerás a erva dos campos. 

19Com o suor de teu rosto comerás teu pão até 
que retornes ao solo, pois dele foste tirado. Pois tu 
és pó e ao pó tornarás." 

20 O homem chamou sua mulher "Eva", por ser 
a mãe de todos os viventes. 

21 Iahweh Deus fez para o homem e sua mulher 
túnicas de pele, e os vestiu. 

22 Depois disse Iahweh Deus: "Se o homem já é 
Ele baniu o homem e colocou, diante do jardim de 
Éden, os querubins e a chama da como um de nós, 
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versado no bem e no mal," que agora ele não 
estenda a mão e colha também da árvore da vida, 
e coma e viva para sempre!”

23 E Iahweh Deus o expulsou do jardim de 
Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. 

24Ele baniu o homem e colocou, diante do 
jardim de Éden, os querubins e a chama da espada 
fulgurante para guardar o caminho da árvore da 
vida. 

***********

11.11.2020

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante Coração de São José

Os Três Sagrados Corações de Jesus, Maria e 
José estão presentes.

Eu, São José, o servo do Senhor em Nazaré, 
venho revelar- lhes a verdadeira vida de 
Consagração ao Sagrado Coração Eucarístico de 
Jesus, através do Coração Doloroso e Imaculado 
de Maria.

Só através deste Coração Materno, o Espirito 
Santo realiza um Pentecostes de Amor preparando 
e purificando a alma para que a alma se abrace a 
Jesus.

Meu pequeno filhinho, arauto do Reino dos 
Três Corações! Te enviamos como um mensageiro 
de um Reino que está por vir.

Deus Pai Terno e Misericordioso te escolheu 
por tua pequenez, tua humildade, tua fé 
inquebrantável e tua obediência cega a nossos 
Sagrados Corações.

Tua pequenez e simplicidade de vida e de 
coração, agrada e repara a Deus. Transmite 
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sempre nossos Últimos aviso aos homens, para 
que estes escutem e regressem a Deus. Obrigado, 
pequeno, por teu Fiat constante, silencioso, 
crucificado, mas sempre fiel.

O Apostolado é o resto fiel que está escutando 
a mensagem de nosso arauto, que anuncia o Reino 
de Amor de nossos Três Corações por vir.

Com o Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, 
com o Doloroso e Imaculado Coração de Maria e 
com Meu Cas to e Aman te Co ração os 
abençoamos: em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espirito Santo. Amém!

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

12 de novembro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus

Arauto de Nossos Sagrados Corações Unidos!
Através de ti estamos dando aos homens os 

Últimos Avisos, antes que os Selos sejam abertos. 
Estes Últimos Avisos são os Chamados de 

Amor e de Conversão. 
Quero que cada coração os acolha; ore com os 

Chamados; medite neles, e os viva.
Nossos Chamados de Amor só exaltam o 

kerigma do Evangelho.
No Apostolado, e com Nossos Chamados de 

Amor e de Conversão, são Nossos Sagrados 
Corações Unidos pregando ao mundo o 
Evangelho. Escutem a prédica do Evangelho que 
Nossos Sagrados Corações Unidos lhes estão 
enviando.
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Abençoo-os com Meu Sagrado Coração 
Eucarístico.

Nossos Chamados de Amor e de Conversão 
são a pregação que Minha Mãe Maria e Eu 
estamos dando ao mundo neste tempo.

Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito 
Santo. Amém.

************
Nota:
ker igma - Te rmo g rego : “ kµ rugµa” - 

proclamação - pregação

Os Sete Selos no Livro do Apocalipse, capítulos 
6, 7 e 8:

Capítulo 6 - O Cordeiro abre os sete selos 
1Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos sete 

selos, e ouvi o primeiro dos quatro Seres vivos 
dizer como o estrondo dum trovão: "Vem!"  2Vi 
então aparecer um cavalo branco, cujo montador 
tinha um arco. Deram-lhe uma coroa e ele partiu, 
vencedor e para vencer ainda. 

- 3Quando abriu o segundo selo, ouvi o 
segundo Ser vivo dizer: "Vem!" 4Apareceu então 
um outro cavalo, vermelho, e ao seu montador foi 
concedido o poder de tirar a paz da terra, para 
que os homens se matassem entre si . 
Entregaram-lhe também uma grande espada. 

- 5Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro 
Ser vivo dizer: "Vem!" Eis que apareceu um 
cavalo negro, cujo montador tinha na mão uma 
balança. 6Ouvi então uma voz, vinda do meio dos 
quatro Seres vivos, que dizia: "Um litro de trigo 
por um denário e três litros de cevada por um 

Apostolado dos Unidos de Jesus e Maria - www.sagradoscoracoesunidos.org



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2020 = Pág. 99

denário! Quanto ao óleo e ao vinho, não causes 
prejuízo". 

- 7Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do 
quarto Ser vivo que dizia: "Vem!"  8Vi aparecer 
um cavalo esverdeado. Seu montador chamava-
se "a Morte" e o Hades o acompanhava. Foi-lhe 
dado poder sobre a quarta parte da terra, para 
que exterminasse pela espada, pela fome, pela 
peste e pelas feras da terra. 

- 9Quando abriu o quinto selo, vi sob o altar as 
vidas dos que tinham sido imolados por causa da 
Palavra de Deus e do testemunho que dela 
tinham prestado. 10E eles clamaram em alta voz: 
"Até quando, ó Senhor santo e verdadeiro, 
tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue 
contra os habitantes da terra?" 

- 11A cada um deles foi dada, então, uma veste 
b ranca " e f o i - l hes d i t o , t ambém, que 
repousassem por mais um pouco de tempo, até 
que se completasse o número dos seus 
companheiros e irmãos, que iriam ser mortos 
como eles. 

- 12Vi quando ele abriu o sexto selo: houve um 
grande terremoto; o sol tornou-se negro como um 
saco de crina, e a lua inteira como sangue;  13as 
estrelas do céu se precipitaram sobre a terra, 
como a figueira que deixa cair seus frutos ainda 
verdes ao ser agitada por um forte vento; 14o céu 
afastou- se, como um livro que é enrolado; as 
montanhas todas e as ilhas foram removidas de 
seu lugar; 15os reis da terra, os magnatas, os 
capitães, os ricos e os poderosos, todos, 
escravos e homens livres, esconderam-se nas 
cavernas e pelos rochedos das montanhas, 
16dizendo aos montes e às pedras: "Desmoronai 
sobre nós e escondei-nos da face daquele que 
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está sentado no trono, e da ira do Cordeiro, 17pois 
chegou o Grande Dia da sua ira, e quem poderá 
ficar de pé.

Capítulo 7 Os que servem a Deus serão 
preservados  

- 1Depois disso, vi quatro Anjos, postados nos 
quatro cantos da terra, segurando os quatro 
ventos da terra, para que o vento não soprasse 
sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma 
árvore. 

- 2Vi também outro Anjo que subia do Oriente 
com o selo do Deus vivo. Esse gritou em alta voz 
aos quatro Anjos que haviam sido encarregados 
de fazer mal à terra e ao mar: 

- 3"Não danifiqueis a terra, o mar e as árvores, 
até que tenhamos marcado a fronte dos servos 
do nosso Deus”.

- 4Ouvi então o número dos que tinham sido 
marcados: cento e quarenta e quatro mil, de 
todas as tribos dos filhos de Israel. 

Capítulo 8 - O sétimo selo — 
1Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve 

no céu um silêncio durante cerca de meia hora... 
*************

20 de novembro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus

Apóstolos Meus! Em primeiro lugar, o que 
devem entender, é que os Últimos Chamados de 
Amor e de Conversão, são exaltações do 
Evangelho.
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Nossos Chamados de Amor e de Conversão 
não acrescentam nem eliminam nada à Sagrada 
Revelação Pública, senão que, Nossos Chamados 
de Amor e de Conversão, propagam, exaltam, 
pregam o Santo Evangelho; e que, por meio do 
profeta de Meu Apostolado, lhes transmitimos estes 
Chamados de Amor e de Conversão, que estão 
submetidos à servir a Palavra de Deus.

Queridos apóstolos! Compreendam que, no 
Apostolado, nossos Chamados de Amor e de 
Conversão, são a pregação do Evangelho que Eu, 
Jesus Cristo, e Minha Mãe Maria, estamos 
brindando ao mundo, como as Duas Testemunhas 
do Pai Terno e Misericordioso.

Nossos Chamados de Amor são nossos 
Sagrados Corações Unidos pregando ao mundo.

Abençoo-os com Meu amor misericordioso: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém.

***********

24 de Novembro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Arcanjo 
São Miguel

Irmão! O Senhor colocou em tua boca as 
Palavras de Fogo, para que as comuniques ao 
mundo. Estas Palavras de Fogo são os nomes de 
Jesus e de Maria, a salvação e a esperança da 
Igreja, da humanidade e da criação.

Só em Jesus e Maria, tudo pode ser renovado. 
E é por isso que Jesus e Maria, através dos 
Chamados de Amor e de Conversão, vêm prega-
los, Eles mesmos, a Palavra de Deus, e a anunciar, 
Eles mesmo o Kerigma.

Apostolado dos Unidos de Jesus e Maria - www.sagradoscoracoesunidos.org



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2020 = Pág. 102

Diz aos Apóstolos dos Últimos Tempos, que 
muitos virão chamando-se mensageiros e profetas. 
Mas que todos os apóstolos dos Dois Corações 
devem estar centrados e convencidos de que tudo 
o que Deus quer revelar nestes Últimos Tempos, o 
fará, e o está fazendo, através destes Últimos 
Avisos e Chamados à conversão.

Ainda que haja muitos falando em nome de 
Deus e de Nossa Senhora, os apóstolos DEVEM 
TER CLARO, E SEU MENTE E CORAÇÃO, FIXOS 
NOS CHAMADOS DE AMOR E DE CONVERSÃO 
E NESTA OBRA DO APOSTOLADO.

SE OBEDECEREM, SATANÁS NÃO VAI 
CONFUNDI-LOS.

Eu, o Arcanjo São Miguel, os guia, os guardo e 
os abençôo: Em Nome do Pai, e do Filho e do 
Espirito Santo. Amém.

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

26 de Novembro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus

Querido filho Meu! Meu Sagrado Coração 
Eucarístico, ao estar encarnado em teu coração, 
transmite ao teu coração; e de teu coração, ao 
coração de todos os que Me amam, Meus 
Chamados de Amor e de Conversão.

Novamente convido-os a compreender que 
estes são os Últimos Chamados para o Amor e 
para a Conversão do mundo.

É por isso que lhes peço centrar-se no 
Apostolado e nos Chamados de Amor. 
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Este é um tempo de graça. Não o desperdicem. 
Estas graças que o Pai Terno Misericordioso lhes 
está enviando através do Apostolado.

Queridos filhos! Não misturem tanto em suas 
cabeças. Fiquem com o mais importante: os 
Chamados de Amor e de Conversão.

Abençoo-os. E com a bênção, animo-os a 
centrar-se sempre em nossa revelação. 

Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito 
Santo. Amém!

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

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante Coração de São José

2 de dezembro de 2020

Querido filho! 
Eu, como teu pai no Céu, te confirmo com Meu 

Casto e Amante Coração, como o arauto enviado 
para anunciar o grande Reinado dos Três 
Sagrados Corações Unidos, que iniciará com o 
grande Pentecostes, que se realizará no mundo.

Filhinho! 
Novamente rat ifico tua fidel idade, tua 

constancia e tua força, dada por Nossos Sagrados 
Corações, para ser nossa alma vitima, no corpo, na 
alma e no sentimento. És uma oferenda vitima, em 
todos os aspectos de teu ser, no qual Nossos 
Sagrados Corações se recreiam e descansam.

Eu desejo exortar a todos os apóstolos dos 
Sagrados Corações, a manterem-se fiel à 
espiritualidade do Apostolado, e não cair na 
avareza do Espirito, que consiste em procurar aqui 
e ali, aquilo que o Apostolado já entregou completo, 
em graça.
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Escutem nossos Últimos Avisos! 
Tudo o que o Céu quer lhes revelar, por meio 

de revelações privadas, ao serviço da Igreja e do 
Evangelho, estão sendo dadas nos Últimos 
Chamados de Amor e de Conversão.

Se viverem os Chamados, então caminharão 
fiéis na verdadeira devoção aos Sagrados 
Corações Unidos de Jesus e de Maria.

Centrem-se no Espirito de Nosso Apostolado.
Convido-os a ler e a meditar no Livro dos 

Gálatas, capítulo 4.
Com Meu Casto e Amante Coração os 

abençoo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.

********

Livro dos Gálatas, capítulo 4 mencionado no 
Chamado de Amor acima:

4 Filiação divina — 1Ora, eu digo: enquanto o 
herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada 
difere de um escravo. 

2Ele fica debaixo de tutores e curadores até a 
data estabelecida pelo pai.

3Assim  também nós, quando éramos menores,  
estávamos reduzidos à condição de escravos, 
debaixo dos elementos do mundo. 

4Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, 
enviou Deus o seu Filho, nascido de uma mulher, 
nascido sob a Lei, 5para remir os que estavam sob 
a Lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. 

6E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos 
corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, 
Pai! 
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7De modo que já não és escravo, mas filho. E 
se és filho, és também herdeiro, graças a Deus. 

8Outrora, é verdade, não conhecendo a Deus, 
servistes a deuses, que na realidade não o são. 

9Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, 
sendo conhecidos por Deus, como é possível 
voltardes novamente a estes fracos e miseráveis 
elementos aos quais vos quereis escravizar outra 
vez? 

10Observais cuidadosamente dias, meses, 
estações, anos! 

11Receio ter-me afadigado em vão por vós.
Recordações pessoais — 12Eu vos suplico, 

irmãos, que vos torneis como eu, pois eu também 
me tornei como vós. Em nada me ofendestes.

13Bem o sabeis, foi por causa de uma doença 
que eu vos evangelizei pela primeira vez. 

14E vós não mostrastes desprezo nem 
desgosto, em face da vossa provação na minha 
carne; pelo contrário, me recebestes como um anjo 
de Deus, como Cristo Jesus. 

15Onde estão agora as vossas felicitações? 
Pois eu vos testemunho que, se vos fosse possível, 
teríeis arrancado os olhos para dá-los a mim.

16Então, dizendo-vos a verdade, eu me tornei 
vosso inimigo? 

17Não é para o bem que eles vos cortejam. O 
que querem é separar-vos de mim para que vós os 
cortejeis a eles. 

18É bom ser cortejado para o bem sempre, e 
não só quando estou presente entre vós, 19meus 
filhos, por quem eu sofro de novo as dores do 
parto, até que Cristo seja formado em vós. 
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20Quisera estar no meio de vós agora e mudar 
o tom da voz, pois não sei que atitude tomar a 
vosso respeito. 

As duas alianças: Agar e Sara — 21Dizei-me, 
vós que quereis estar debaixo da Lei, não ouvis 
vós a Lei? 

22Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, 
um da serva e outro da livre. 

23Mas o da serva nasceu segundo a carne; o 
da livre, em virtude da promessa. 

24Isto foi dito em alegoria. Elas, com efeito, são 
as duas alianças; uma, a do monte Sinai, gerando 
para a escravidão: é Agar 25(porque o Sinai está na 
Arábia), e ela corresponde à Jerusalém de agora, 
que de fato é escrava com seus filhos. 

26Mas a Jerusalém do alto é livre e esta é a 
nossa mãe, 27segundo está escrito: 

Alegra-te, estéril, que não davas à luz, Põe-te a 
gritar de alegria, tu que não conheceste as dores 
do parto, porque mais numerosos são os filhos da 
abandonada do que os daquela que tem marido. 

28Ora, vós, irmãos, como Isaac, sois filhos da 
promessa. 

29Mas como então o nascido segundo a carne 
perseguia o nascido segundo o espírito, assim 
também agora.

30Mas que diz a Escritura? Expulsa a serva e o 
filho dela, pois o filho da serva não herdará com o 
filho da livre. 31Portanto, irmãos, não somos filhos 
de uma serva, mas da livre.

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

5 de dezembro de 2020
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Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria

Querido filhinho!
Sou o Coração Doloroso e Imaculado de Maria.
Por meio de ti, Deus Pai Terno e Misericordioso 

está reunindo seu exército de apóstolos neste fim 
dos Tempos, no exército do Apostolado dos 
Sagrados Corações Unidos. 

E, através do Apostolado, quer estabelecer no 
mundo, a Devoção ao Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus, ao Meu Doloroso e 
Imaculado Coração e ao Chamado de Amor e de 
Conversão do Casto e Amante Coração de São 
José, unidos no Espirito Santo.

Cada Primeiro Sábado virei ao encontro de 
Meus filhos no Cenáculo de Oração. 

Cada Primeiro Sábado estarão Meus braços 
abertos para receber aos Meus apóstolos 
peregrinos. 

Cada Primeiro Sábado orarei para que o 
mundo conheça o Amor do Coração de Jesus 
Eucaristia.

Como Mãe, os amo. 
E o que em Medjugorje comecei, aqui, no 

Jardim de Nossos Sagrados Corações Unidos, 
darei cumprimento. 

Cada Primeiro Sábado de mês, espero todos 
Meus apóstolos. 

Dou-lhes Minha Bênção Maternal; Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

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

9 de Dezembro de 2020
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Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante Coração de São José

Orar e Meditar os Chamados de Amor e de 
Conversão para não serem desviados.

Pequeno arauto de Nossos Sagrados Corações 
Unidos, o Espirito de Deus confirma em ti a graça 
que te concedeu somente por misericórdia: o ser o 
anunciador dos Últimos Avisos para a conversão do 
mundo.

Estes últimos chamamentos ao amor, são uma 
graça extraordinária de Deus para estes fim dos 
tempos. 

É por isto que devem abrir o coração e escutar 
Nossos Chamados de Amor e de Conversão e pô-
los em prática.

Orem com Nossos Chamados de Amor. 
Meditem neles. 

Queridos filhos: à luz de todos Nosso 
Chamados de Amor e de Conversão, realizem 
frequentemente exames de consciência.

Deixem-se iluminar pela luz de Nossos 
Sagrados Corações, porque só assim poderão 
compreender a profundidade do mistério escondido 
no Apostolado.

Não se desviem por outros caminhos, senão 
ESCUTEM-ME! Porque Meu Casto e Amante 
Coração vai conduzi-los à Verdadeira Devoção aos 
Sagrados Corações de Jesus e de Maria.

Com Meu Casto e Amante Coração exorto-os a 
ler o Capítulo 1.0 da Carta aos Filipenses, e dou-
lhes Minha bênção de pai: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém.

**********
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Capítulo 1.0 da Carta aos Filipenses (Biblia de 
Jerusalém)

1 Endereço e saudação — 
1Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a 

todos os santos em Cristo Jesus que estão em 
Filipos, com os seus epíscopos e diáconos: 2a vós 
graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do 
Senhor Jesus Cristo!  

Ação de graças e oração — 3Dou graças ao 
meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, 
4e sempre em todas as minhas súplicas oro por 
todos vós com alegria, 5pela vossa participação no 
evangelho desde o primeiro dia até agora, 6e tenho 
plena certeza de que aquele que começou em vós 
a boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de 
Cristo Jesus. 7E é justo que eu assim, pense de 
todos vós, porque vos tenho no meu coração, a 
todos vós que, nas minhas prisões e na defesa e 
afirmação do evangelho, comigo vos tornastes 
participantes da graça. 8Deus me é testemunha de 
que eu vos amo a todos com a ternura de Cristo 
Jesus. 9E é isto o que eu peço; que vosso amor 
cresça cada vez mais, em conhecimento e em 
sensibilidade, 10a fim de poderdes discernir o que 
mais convém, para que sejais puros e irreprováveis 
no dia de Cristo, 11na plena maturidade do fruto da 
justiça que nos vem por Jesus Cristo para a glória e 
o louvor de Deus.  

Situação pessoal de Paulo — 12Quero que 
saibais, irmãos, que o que me aconteceu redundou 
em progresso do evangelho: 13as minhas prisões se 
tornaram conhecidas em Cristo por todo o Pretório 
e por toda parte, 14e a maioria dos irmãos, 
encorajados no Senhor pelas minhas prisões, 
proclamam a Palavra com mais ousadia e sem 
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temor. 15É verdade que alguns anunciam o Cristo 
por inveja e porfia, e outros por boa vontade: 
16estes por amor proclamam a Cristo, sabendo que 
fui posto para defesa do evangelho, 17e aqueles por 
rivalidade, não sinceramente, julgando com isso 
acrescentar sofrimento às minhas prisões. 18Mas 
que importa? De qualquer maneira — ou com 
segundas intenções ou sinceramente — Cristo é 
proclamado, e com isso eu me regozijo. Mas eu me 
regozijo 19porque sei que isso me redundará em 
salvação pelas vossas orações e pelo socorro do 
Espírito de Jesus Cristo. 20A minha expectativa e a 
esperança é de que em nada serei confundido, 
mas com toda a ousadia, agora como sempre, 
Cristo será engrandecido no meu corpo, pela vida 
ou pela morte. 21Pois para mim o viver é Cristo e o 
morrer é lucro. 22Mas, se o viver na carne me dá 
ocasião de  trabalho frutífero, não sei bem o que 
escolher. 23Sinto-me num dilema: o meu desejo é 
partir e ir estar com Cristo, pois isso me é muito 
melhor, 24mas o permanecer na carne é mais 
necessário por vossa causa. 25Convencido disso, 
sei que ficarei e continuarei com todos vós, para 
proveito vosso e para alegria de vossa fé, 26a fim 
de que, por mim — pela minha volta entre vós — 
aumente a vossa glória em Cristo Jesus.  

Lutar pela fé — 27Somente vivei vida digna 
do evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos 
ou estando longe, ouça dizer de vós que estais 
firmes num só espírito, lutando juntos com uma 
só alma, pela fé do evangelho, 28e que em nada 
vos deixais atemorizar pelos vossos adversários, o 
que para eles é sinal de ruína, mas, para vós, de 
salvação, e isso da parte de Deus. 29Pois vos foi 
concedida, em relação a Cristo, a graça não só de 
crerdes nele, mas também de por ele sofrerdes, 
30empenhados no mesmo combate em que me 
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vistes empenhado e em que, como sabeis, me 
empenho ainda agora.

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

16 de Dezembro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante Coração de São José

Queridos filhos! 
Meu Casto e Amante Coração, é o caminho e o 

modelo, que Deus, o Pai Eterno e Misericordioso, 
está mostrando aos homens, para que, por meio da 
Devoção ao Meu Casto e Amante Coração, dirijam 
seu olhar e o coração de todos os homens para 
Jesus e Maria.

Eu lhes mostro a Verdadeira Devoção a estes 
Santíssimos Corações.

É por isto, queridos filhos, que os exorto a 
escutar, a ler e reler Meus Chamados de Amor e de 
Conversão, e orar o Cenáculo de Oração, 
meditando em Minhas Sete Dores e Gozos.

Eu São José, através do Apostolado, venho 
nestes últimos tempos, para guia-los para um 
encontro real e vivo com Jesus e Nossa Senhora.

Com Meu Casto e Amante Coração os 
abençoo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.

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

21 Dezembro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão de Deus 
Espirito Santo

Arauto do Reino dos Sagrados Corações e do 
Espirito Santo! 
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Por meio de ti, nós, a Santíssima Trindade, 
estamos dando à humanidade um Hino de Amor e 
de paz.

Por meio deste hino, que são os Chamados de 
Amor e de Conversão, queremos mover muitos 
corações ao arrependimento e à uma vida de 
santidade, reparando e consolando o Coração 
Eucarístico de Jesus Cristo.

A paz no mundo está também condicionada à 
conversão do próprio mundo, e à abertura ao Santo 
Evangelho; e que nos Chamados de Amor e de 
Conversão se está anunciando a grande promessa 
do Reino do Coração de Jesus.

Se o mundo escutar, haverá paz!
Eu, o Espirito Santo os abençôo: Em Nome do 

Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
**********************

23 de Dezembro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante Coração de São José

No princípio da criação do homem, Deus Pai 
Terno e Misericordioso quis gloriar-se nas criaturas.

O homem, sendo criatura, desconfiou do 
ensinamento do Pai. Por esta rebelião entrou o 
pecado. Rebelião que iniciou com Adão e Eva.

Nestes Últimos Tempos, envia Deus Pai Terno 
e Misericordioso, a Jesus Cristo, novo Adão e 
Nossa Senhora, nova Eva, e a Mim, São José, 
como primogênito desta estirpe de povo reparador.

Jesus e Maria reparam o que Adão e Eva não 
fizeram conforme a caridade e a Divina Vontade.
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Por isso, SER APÓSTOLOS DOS SAGRADOS 
C O R A Ç Õ E S É S E R A P Ó S T O L O S D A 
REPARAÇÃO.

Eu os abençôo com minha benção paternal: 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém.

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

28 de Dezembro de 2020

Chamado de Amor e de Conversão de Deus 
Espirito Santo

Eu Sou. Eu Sou o Espirito Santo. Terceira 
Pessoa da Santíssima Trindade. Deus. Luz.

Deus Verdadeiro. Amor do Pai e do Filho.
A Alma da Igreja e a Vida das Almas.
Sou Deus Espirito Santo. 
Desejo renovar na Igreja uma Devoção 

profunda, real e autêntica pra Mim, através do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria.

O Apostolado dos Sagrados Corações recolhe 
todos os carismas que Eu dei através do tempo. E 
os Carismas que dei são autênticos e são verdade.

Por isso, o Apostolado deve dar-se a conhecer 
como uma Obra a Serviço do Espirito Santo. 

O A P O S T O L A D O D O S S A G R A D O S 
CORAÇÕES UNIDOS É O EXÉRCITO DO 
ESPIRITO DE DEUS.

Com Minha Divina Caridade os abençôo: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém.

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