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Exortação à Consagração e a permanecer na 

Divina Vontade 
 

Queridos irmãos apóstolos! 
Chegamos à conclusão do Relógio da Paixão de 

Nosso Senhor Jesus Cristo, e unimos nossa 
pequenez à Pequena Filha da Divina Vontade, Luísa 
Piccarretta, à quem o Senhor deu uma missão tão 
sublime, que nenhuma outra se lhe pode comparar, 
ou seja, o TRIUNFO DA DIVINA VONTADE no mundo 
inteiro, conforme o dizemos no Pai Nosso. 

"FIAT VOLUNTAS TUA, SICUT IN COELO ET IN 
TERRA” 

 
Temos certeza, que todos e cada um, estamos 

comovidos profundamente de havermos sido chamados 
para viver com Luísa, quem nos ensinou, 
gentilmente, a recorrer a Nossa Mãe Santíssima, 
durante estas horas de Reparação, em um momento 
tão crítico para a humanidade, e por pura 
obediência à Divina Vontade, conseguimos oferecer 
nosso nada e copiando miseravelmente a Luísa, 
dado Consolo aos Sagrados Corações, e pedir pela 
mitigação da pandemia. 

Queira ser, que o Divino Querer considere 
causa de valor, nossa partícula de amor e 
sacrifício, unido ao imenso da Pequena Serva, e 
apresentando-o nas mãos puríssimas da nossa 
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Corredentora, Medianeira e Advogada, diante Seu 
Divino Filho, seja agradável aos olhos do Todo-
Poderoso. Louvado seja Jesus Cristo. 

Incontáveis são os episódios vividos por 
Luísa Picarreta, nos quais Jesus, ao permiti-la 
participar da Crucifixão, logrou aplacar a 
Justiça Divina. 

******************** 
Extratos de Luísa Piccarreta, extraídos do 

“Livro do Céu O Chamado da Criatura à Ordem, ao 
Lugar e ao Propósito para o qual ele foi criado 

por Deus.” 

2 de Julho de 1900 
Com seus sofrimentos, Luísa evita um castigo 
 
Jesus: “Que queres? Porquê querem fazer 

violência à força, uma vez que é necessário castigar aos 
povos?” 

E eu: “Senhor, não sou eu. É a obediência que 
assim o quer.” 

E ele: “Se é a obediência, está bem. Quero 
participar-te Minha crucifixão e por sua vez, reconfortar-
Me um pouco.” 

Enquanto dizia isso, me participou as dores da 
cruz. E enquanto sofria, Jesus ficou junto de mim, e 
parecia que se reconfortava um pouco. Agora, enquanto 
encontrava-me nesta posição com Ele, me fez ver no ar, 
que por um lado, vinha uma nuvem negra, que só ao vê-
la dava terror e espanto, e todos diziam: ”Esta vez 
morremos.” 

Enquanto todos estavam aterrorizados, levantou-
se entre Jesus e eu, uma cruz resplandecente, que se 
colocou contra aquela borrasca, e a pôs em fuga, em 
grande parte. Tanto que parecia que as pessoas se 
acalmavam. 
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Não sei dizer certamente, mas me parece que era 
um furacão acompanhado de raios e granizo tão fortes, 
que tinha força de arrancar construções. E a Cruz que a 
pôs em fuga, em grande parte, me parecia que era meu 
pequeno sofrer, que Jesus me havia participado. 

Seja Bendito o Senhor e tudo seja para sua glória 
e honra.” 

 
Concluiremos com o privilégio de Consagrarmos 

à Divina Vontade no dia de hoje. 

Isto não pode ser compendiado para a 
compreensão de nossas pobres almas. Mas seja um 
começo, meditar no mesmo Chamado do Rei Divino 
aos nossos corações, e que, como apóstolos 
comprometidos, nossas vidas sejam um eterno 
Divino Querer. 

Primeira Apelação 
Chamado do Rei Divino ao Reino da Divina Vontade 
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“Amados filhos Meus! 
Venho entre vós, com o Coração abrasado nas 

chamas de meu Amor. Venho como PAI, no meio de 
Meus filhos, que tanto amo. Tão grande é Meu Amor, 
que venho para ficar convosco; para viver junto, com 
uma só Vontade, com um mesmo Amor... Venho com o 
cortejo de Minhas obras, de minhas penas, de Meu 
Sangue e de Minha própria Morte. 
Olhai-Me: cada gota de Meu Sangue, cada pena, cada 
uma das Minhas obras e de Meus passos querem dar-
vos mais Minha Divina Vontade. Inclusive Minha Morte, 
quer dar-vos a Ressurreição de Minha vida em Minha 
Vontade. 

Nela vos preparei tudo e vos obtive graças, ajudas, 
luz e força, para recebe-la como o Dom maior. 

De Minha parte, já fiz tudo. Agora espero que façais 
o que depende de vós. 

Quem será tão ingrato que não Me queira receber 
com o Presente que lhe trago? 

Sabei que Meu Amor é tão grande, que não terei 
em conta vossa vida passada; vossas próprias culpas e 
todos vossos males, mas que os sepultarei no mar do 
Meu Amor, para queima-lo todo; e começaremos juntos 
uma nova vida, toda de Minha Vontade. 

Que coração será tão duro que queira rejeitar-Me 
ou expulsar-Me, sem aceitar Minha visita, cheia de Amor 
Paterno? Se Me aceitais, ficarei convosco, como Pai 
entre Meus filhos. Mas temos de estar de acordo em 
tudo, e viver com uma só Vontade. 

Ó quanto suspiro! Porque Meus filhos queridos 
voltem a estar Comigo e vivam de Minha própria 
Vontade! Levo já quase seis mil anos de profundos 
suspiros e de lágrimas amargas de Minha Santa 
Humanidade, porque pretendo e quero ter Meus filhos 
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em volta de Mim, para faze-los felizes e santos, e 
soluçando repito: 

Filhos Meus! Filhos Meus! Onde estais? Por que 
não regressais ao vosso Pai? Por que estais longe de 
Mim, vagando perdidos, pobres, em toda classe de 
misérias? Vossos males são feridas para Meu Coração.  

Já estou cansado de espera-los. E vendo que não 
retornais, não podendo resistir o Amor que Me consome, 
Eu mesmo venho busca-los, e os trago como presente, 
o maior: Minha Vontade! 

Mas não só venho como Pai, mas como MESTRE, 
no meio de Meus discípulos. Mas quero ser escutado. 
Vos ensinarei coisas surpreendentes, lições do Céu, que 
vos darão uma Luz inextinguível, um Amor que sempre 
arde... 

Meus ensinamentos vos darão uma força divina; 
um valor intrépido; uma santidade que continuamente 
cresce. Vos facilitarão a cada passo, o caminho, e vos 
conduzirão para a Pátria Celestial. 

Venho como REI, no meio de todos os povos. mas 
não para exigir impostos e tributos. Não. Venho porque 
quero vossa vontade, vossas misérias, vossas 
debilidades, todos vossos males. 

Minha Soberania consiste nisto: quero tudo o que 
vos faz ser infelizes, angustiados, atormentados, para 
esconder e queimar tudo em Meu Amor. E como Rei 
benéfico, pacífico, magnânimo que Sou, quero dar-vos 
em troca Minha Vontade, Meu Amor mais terno, Minhas 
riquezas e felicidade, Minha paz e Minha alegria mais 
pura. 

Se me derdes vossa vontade, já está feito tudo. 
Far-Me-eis feliz e sereis felizes. Não desejo senão que 
Minha Vontade reine no meio de vós. O Céu e a terra 
vos sorrirão. Minha Mãe Celestial vos fará de Mãe e de 
Rainha. 
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Já Ela - conhecendo o bem imenso que vos 
restituirá o Reino do Meu Querer, para satisfazer Meus 
desejos ardentes e por fim às Minhas lágrimas, e 
amando-os como verdadeiros filhos Seus - irá visitando 
todos os povos e nações, para prepara-los para receber 
o reino de Minha Vontade. 

Ela foi a que Me preparou os povos, para fazer-Me 
baixar do Céu à terra. E Ela, ao Seu Amor Materno, 
encomendo que Me prepare as almas e os povos, para 
receber um Dom tão grande. Portanto, escutai-Me, filhos 
Meus: rogo-vos que leiais com atenção estas palavras 
que vos digo e sentireis a necessidade de viver de Minha 
Vontade. 

Eu estarei ao vosso lado e tocarei vossa mente e 
vosso coração, para que compreendais o que vos 
ofereço e queirais o Dom de Meu Querer Divino.” 

 

 
“A ‘pequena’ filha do Rei é esplendida. 

Pérolas e brocados de ouro, são seus vestidos; em 
preciosos bordados é apresentada ao Rei. Com ela, 
as virgens, suas companheiras são conduzidas para 
Ti, entram juntas no Palácio Real...”(do Salmo 
44) 

 


