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AVE MARIA DOS ÚLTIMOS TEMPOS: COMPILAÇÃO PARA MELHOR 
ENTENDIMENTO. 

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

 

1-) 28.08.2017 – Comunicado-Mensagem de Manoel de Jesus 
Sobre o Cenáculo de Oração. 
https://sagradoscoracoesunidos.org/2017/08/30/28-08-2017-comunicado-
mensagem-de-manoel-de-jesus-a-todo-o-apostolado-sobre-o-cenaculo-de-
oracao/e9oj 

Áudio da Mensagem de Manoel de Jesus, de 
28.08.2017 convertido em texto, SOBRE O CENÁCULO 

(...) 

“Por que a Mãe pede um Novo Cenáculo de Oração? 
A própria Mãe explica, que Ela revelou muitas devoções. 
Mas que a nenhuma lhe responderam com a obediência que 
Ela esperava de seus filhos. 

Neste Cenáculo de Oração ela quer resumir, reunir, 
juntar todas essas orações e devoções, como me disse 
concretamente, o Cenáculo do Padre Gobbi, as Orações da 
Divina Vontade, as Orações da Chama de Amor, as 
Meditações do Mistério do Rosário, segundo São Luís de 
Monfort, a Leitura do Evangelho do Dia, o Salmo 25, a 
Comunhão Espiritual e as Consagrações Finais. 

Tudo isto é uma reunião de todas essas orações e 
revelações que a Mãe deu antes. Mas, que como Ela mesmo 
disse, o Apostolado é uma rede. Onde é reunido todas as 
espiritualidades reveladas pelo Céu em uma só rede. 
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Por isso o Cenáculo do Apostolado é um Cenáculo de 
Oração, de Devoção muito completa. 

E porque é tão especial este Cenáculo do Apostolado 
revelado por Nossa Mãe?  

Porque Ela mesmo nos responde dizendo: “É uma 
reunião de todas as devoções que o Céu revelou 
através dos tempos.” 
Sobre tudo a Mãe promete em cada Cenáculo de Oração 
presentear o Dom da Santidade, porque oramos com a 
Rainha e a Mãe da Santidade. 

Os Cenáculos de Oração se convertem nas pequenas 
arcas, já não de Noé, mas nas arcas de Maria que 
querem congregar, reunir, salvar as almas das 
tormentas destrutivas que já não ameaçam o mundo, 
porque já o estão destruindo. 
Os Cenáculos de Oração são a presença maternal de Maria 
na família, na Igreja e na Sociedade. Por isso são de 
urgência e de importância. 

Viver o espirito apostólico dentro da missão pascal, em 
torno da Mãe, adorando ao seu Filho Eucaristia. 

Coração de Jesus, venha vosso reino através do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria. Amém!” 

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

 

2-) 13.09.2017 – Comunicado-Mensagem de Manoel de Jesus 
a Todo o Apostolado Sobre o Cenáculo de Oração. 
https://sagradoscoracoesunidos.org/2017/09/13/13-09-2017-comunicado-
mensagem-de-manoel-de-jesus-a-todo-o-apostolado-sobre-o-cenaculo-de-
oracao/e9oj 

 
“E Ela também dá a seguinte Ave Maria dos Últimos Tempos. 

A primeira parte da Ave Maria é canônica. Porque é bíblica. É a 
saudação do Anjo e a saudação de Isabel. 

Mas a segunda parte, a Mãe quer que se faça com um novo ímpeto, 
como uma nova petição. A Mãe respeita a tradição da Igreja, mas 
ao mesmo tempo dá uma força, uma nova graça na aclamação da 
saudação. 

“Ave Maria, cheia de Graças, o Senhor está convosco; bendita 
sois vós entre as mulheres, e Bendito é o Fruto do vosso Ventre, 
Jesus.“ 
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Essa é a saudação bíblica. E essa jamais será mudada. 

Mas a Mãe quer que correspondamos a esta saudação dizendo: 

“Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa, Corredentora das almas, 
rogai por nós pecadores, e derramai as graças eficazes de vossa 
Chama de Amor, de vosso Doloroso e Imaculado Coração sobre toda 
a humanidade, agora e na hora de nossa morte. Amém. “ 

Só nessa parte da Ave Maria se clama a Maria como Corredentora. 
Clama-se a Maria em Sua Chama de Amor. Confirma-se o título de 
Seu Coração Doloroso e Imaculado, como a nossa salvação. 

E no dia de agosto do ano de 2014, a Mãe explica o porquê desta 
oração. 

“Querido filho: alma pura e estigmatizada do Meu Coração. Que 
graças recebes em tua vida mística. Vives escondido em Nossos 
Corações.  

Filho: um dos Meus Maternais encargos em tua pequena alma é que 
proclames e anuncies que Eu, vossa Santíssima Mãe sou a 
Corredentora, e que nenhuma graça chega a vocês senão é por minha 
bendita mediação. E nestes tempos de caos é necessário que Me 
proclamem como a Corredentora, a Theotokos, a Mãe que entrega 
sua vida junto aos seus filhos fiéis, como a Mãe dos santos 
Macabeus. 

Eu, a Auxiliadora, convido a que me invoquem com o Santo Rosário 
que lhes confiei. 

Faz referência ao Cenáculo de Oração, e pede que ponham a 
humanidade em Meu Coração. Eu serei porto seguro para vocês. Mas 
lhes digo, filhinhos: é muito necessário naufragar. Continuem 
perseverando em Meu Amor. 

A Mãe logo dita, nesta mesma Mensagem, uma série de promessas 
para os que façam a Ave Maria dos Últimos Tempos. 

Diz nossa Mãe: 

“Sentirão o efeito da Minha Chama de Amor; 

– Verão bênçãos que cairão como orvalho e lágrimas; 

– Aliviarei os lares e famílias; 

– Trarei a paz ao mundo; 

– Protegerei de guerras; 

– Diminuirá o aborto; 

– Serão aliviadas as almas do purgatório; 

– Salvarei com meu amor maternal a muitos sacerdotes, religiosos 
e religiosas das garras do meu adversário; 

– Minhas graças se estenderão no mundo; 

– Haverá saúde da alma e do corpo em meus filhos. 

Mas guiarei finalmente aos meus filhos ao refúgio seguro do Meu 
Coração. 
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As almas que a rezarem sentirão o efeito da minha corredenção. 

Vemos que inclusive as promessas dadas para a Ave Maria dos 
Últimos Tempos são promessas para a família, para a sociedade, 
para a Igreja e os Consagrados. 

(…) 

Desde o principio ao fim deste Cenáculo de Oração, 
e em cada oração ditada, se revela uma autêntica 
manifestação:  

• Fátima, 

• Akita, 

• a Corredentora, 

• a Chama de Amor, 

• as Lágrimas de Maria, 

• o Sangue Precioso de Cristo, 

• a Espada de São Miguel, 

• a Divina Vontade, 

• a Reparação, 

• a Adoração, 

• a Eucaristia, 

• o Evangelho, 

• e os Chamados de Amor e de Conversão, que são de 
importância transcendental, para o mundo, e que o 
céu urge dar a conhecer esta Mensagem que vai se 
estender única e somente através do compromisso e 
da oração constante do Cenáculo. 

O Cenáculo reúne todas as autênticas revelações do 
Céu. Tendo no centro o Rosário e a Eucaristia. 

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

3-) 22 de dezembro de 2018 - Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria: “Esta Ave Maria, é a Ave Maria para 
os Últimos Tempos. E devem orá-la com insistência; com 
fervor, e com amor, para que o Espirito Santo e Meu 
Coração, possamos obrar em vocês as Maravilhas do Pai.” 

 
https://sagradoscoracoesunidos.org/2018/12/23/coracao-doloroso-e-imaculado-
de-maria-esta-ave-maria-e-a-ave-maria-para-os-ultimos-tempos-e-devem-ora-
la-com-insistencia-com-fervor-e-com-amor-para-que-o-espirito-santo-e-meu-
coracao-possamos/e9oj 
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“Dei a Ave Maria uma eficácia nova: um clamor para estes 
Últimos Tempos. 

Saúdam-Me como o fez Deus Pai, por meio do Arcanjo São 
Gabriel.  

Saúdam-Me como o fez Deus Espirito Santo, por meio de 
Santa Isabel, e nesta saudação, angélica e divina, o 
centro é o poderoso Nome de Jesus: Deus Filho. 

(...) 

Para estes Últimos Tempos, dei ao clamor da Ave 
Maria, uma Graça eficaz e uma Súplica ardente, 
porque Me invocam como a Corredentora: o Dogma 
Mariano que coroa este Era de Maria, e que retoma 
em si mesmo, todos os Dogmas em Minha honra. 
E pedem, como os Apóstolos unidos ao Meu Coração, a 
Vinda da Chama de Amor que é o Espirito Santo. 

O Divino Espirito, desde Minha Concepção Imaculada, 
abraçou, nesta Chama de Amor Divino, Meu Coração. 

• Ao pedir que venha sobre vocês a Chama de Amor de 
Meu Coração Doloroso e Imaculado, estão pedindo a 
Vinda do Divino Espirito. 

• Assim, o Espirito Santo, por meio de Meu Coração 
Materno, transforma os corações de Meus filhos, em 
cópias viventes de Meu Coração. 

Esta Ave Maria, é a Ave Maria para os Últimos 
Tempos.  

E devem orá-la com insistência; com fervor, e com 
amor, para que o Espirito Santo e Meu Coração, 
possamos obrar em vocês as Maravilhas do Pai. 

Meu Coração Doloroso e Imaculado é a Advocação 
Mariana mais profunda, mais completa e mais amada 
pelo Pai, e o Filho e o Santo Espirito. 
O atributo desta Advocação, 

• Meu coração coroado com a Chama de Amor, 
• rodeado pelas três rosas,  
• e atravessado pela espada da Paixão dolorosa de Meu Filho,  
• e a perda de tantas almas. 

Espada que Me faz derramar também Meu Sangue Materno. 

• Sangue, que unido ao Sangue de Meu Filho Redentor, 
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• faz-se Sangue Corredentor. 

Este Atributo e Dom Precioso, 

• foi-lhes dado também no Escapulário de Nossos 
Sagrados Corações. 

• Assim que, quando o impõem, em sua consagração, 

• o Sagrado Escapulário, Nossos Dois Corações Unidos, 

• estão vivos; 

• estão latentes, 

• e estão verdadeiramente presentes sobre Meus 
filhos. 

Por isso, novamente, faço-lhes compreender, que 
nosso Sagrado Escapulário é o habito; a vestimenta 
dos Apóstolos de Nossos Corações. 

Com Amor Maternal os exorto a orar sempre a Ave 
Maria dos Últimos Tempos, e dar o consolo a Jesus, 
de que seus corações sejam outro coração de Maria. 
Com Amor Maternal, os abençoo: Em Nome do Pai, e do 

Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

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

 

4-) Coração Doloroso e Imaculado de Maria: “Queridos 
filhos: renunciem a vocês. Mudem. Não sigam o mesmo 
caminho que percorreram até agora. Essa mudança 
implica: confissão, jejum, oração, perdão, serviço e 
a prática das virtudes, como a prudência, a 
paciência, a confiança absoluta, a caridade perfeita. 
Não guardem sua vontade. Entreguem-na, para que seja 
substituída pela Vontade Divina.” 

16.06.2018 

(...) 
Também os exorto, a que a Ave Maria dos Últimos Tempos, a 

rezem em toda sua vida de devoção; a cada instante e a cada 
momento. 

Tudo o que Me pedirem através da Ave Maria dos Últimos Tempos, 
o concederei. Mas peçam com Fé. 

 

********************************** 
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5-) Coração Doloroso e Imaculado de Maria: “Todos 
Meus filhos que creem, oram e esperam pela 
proclamação do Dogma de Minha Corredenção Materna, os 
estou reunindo, junto ao Espirito Santo, em Meu 
Apostolado, porque esta Obra está totalmente unida à 
proclamação do Dogma de Maria Corredentora.” 

09.02.2019 
https://sagradoscoracoesunidos.org/2019/02/10/coracao-doloroso-e-imaculado-
de-maria-todos-meus-filhos-que-creem-oram-e-esperam-pela-proclamacao-do-
dogma-de-minha-corredencao-materna-os-estou-reunindo-junto-ao-espirito-
santo-em-meu-apostola/e9oj 

 

“Todos Meus filhos que creem, oram e esperam pela 
proclamação do Dogma de Minha Corredenção Materna, os 
estou reunindo, junto ao Espirito Santo, em Meu 
Apostolado, porque esta Obra está totalmente unida à 
proclamação do Dogma de Maria Corredentora. 

Com a Ave Maria dos Últimos Tempo, pedem pela 
proclamação deste Dogma. 

Uma das promessas que dei à Ave Maria destes Últimos 
Tempos, é que aproximarão a proclamação deste Dogma. 

Os Cenáculos de Oração de Nossos Sagrados Corações, 
reunem aos Meus filhos que creem e esperam pela vinda 
deste Dom. 

Filhos Meus!  

Meu Apostolado, os Cenáculos de Oração e as Ave 
Marias dos Últimos Tempos, aproximam a chegada deste 
Dom para a Igreja e para o mundo: Que vossa Mãe seja 
proclamada Corredentora.” 
(...) 

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

6-) Coração Doloroso e Imaculado de Maria: “Ao 
entregar-lhes a Ave Maria dos Últimos Tempos, o Céu 
não está mudando a Palavra de Deus e a tradição. 
Senão, que na oração tradicional aumenta-se uma 
súplica ardente, pedindo a eficácia de Minha 
Corredenção e a vinda do Espirito Santo, que é o Fogo 
de Amor Vivo sobre a humanidade.” 
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https://sagradoscoracoesunidos.org/2019/10/08/coracao-doloroso-e-imaculado-
de-maria-ao-entregar-lhes-a-ave-maria-dos-ultimos-tempos-o-ceu-nao-esta-
mudando-a-palavra-de-deus-e-a-tradicao-senao-que-na-oracao-tradicional-
aumenta-se-uma-suplica/e9oj 

“Queridos filhos!  

Ao entregar-lhes a Ave Maria dos Últimos Tempos, o Céu não está 
mudando a Palavra de Deus e a tradição.  

Senão, que: 

• na oração tradicional aumenta-se uma súplica 
ardente,  

• pedindo a eficácia de Minha Corredenção 

• e a vinda do Espirito Santo,  

• que é o Fogo de Amor Vivo sobre a humanidade. 
Filhos Meus!  

Orando a Ave Maria,  

• por meio de Minha Onipotência Suplicante,  

• conseguirão as graças que pedem.  

• Mas também, 

• orem por minhas intenções de Mãe,  

• e vivam Meus Últimos Chamados de Amor e de 
Conversão. 

Queridos filhos!  

Sejam apóstolos de Maria Corredentora, e virá, então, o Reino do 
Cordeiro de Deus. Orem com o coração a Ave Maria, entregue para 
os Últimos Tempos, e lhes será concedida a graça da conversão do 
coração. 

Amo-os e dou-lhes Minha Bênção Maternal: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém.” 

 

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

 

7-) Coração Doloroso e Imaculado de Maria: “Com a Ave 
Maria destes Últimos Tempos, seus corações fazem-se 
outro coração de Maria. Esta Ave Maria deve ser orada 
incessantemente, porque, com esta Ave Maria, Meu 
Coração Maternal e o Espirito Santo transformam suas 
vidas, e aceleram o Triunfo de Meu Coração.” 

15.12.2018 
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https://sagradoscoracoesunidos.org/2018/12/16/coracao-doloroso-e-imaculado-
de-maria-com-a-ave-maria-destes-ultimos-tempos-seus-coracoes-fazem-se-
outro-coracao-de-maria-esta-ave-maria-deve-ser-orada-incessantemente-
porque-com-esta-av/e9oj 

 

“Queridos filhos: convido-os a compreender a Ave 
Maria dos Últimos Tempos. 
Amados filhos: Esta Ave Maria não é nova. É a Ave Maria que a 
Igreja Me outorgou durante séculos.  

Mas, neste Fim dos Tempos,  

• dei a Ave Maria, graças novas e maior eficácia.  

• De tal maneira que com esta Ave Maria,  

• intercedem para que a Igreja Me declare como a 
Corredentora do Redentor.  

• Chamam a Chama do Amor Divino, que é o Espirito 
Santo,  

• pedindo assim um Novo Pentecostes,  

• por meio do Meu Doloroso e Imaculado Coração.  

• E com a Ave Maria destes Últimos Tempos, seus 
corações fazem-se outro coração de Maria. 

Esta Graça a dou aos Meus apóstolos, nestes tempos, 
que com Minha Ave Maria, seus corações transformam-
se em outro coração de Maria. 

Esta Ave Maria deve ser vossa oração de cada dia, 
em cada instante e em todas suas vidas de piedade. 

Esta Ave Maria deve ser orada incessantemente, 
porque, com esta Ave Maria, Meu Coração Maternal e 
o Espirito Santo transformam suas vidas, e aceleram 
o Triunfo de Meu Coração. 

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

8-) Coração Doloroso e Imaculado de Maria: “Esta Ave 
Maria, é a Ave Maria para os Últimos Tempos. E devem 
orá-la com insistência; com fervor, e com amor, para 
que o Espirito Santo e Meu Coração, possamos obrar em 
vocês as Maravilhas do Pai.” 

22.12.2018 
https://sagradoscoracoesunidos.org/2018/12/23/coracao-doloroso-e-imaculado-
de-maria-esta-ave-maria-e-a-ave-maria-para-os-ultimos-tempos-e-devem-ora-
la-com-insistencia-com-fervor-e-com-amor-para-que-o-espirito-santo-e-meu-
coracao-possamos/e9oj 
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“Meus amados filhos!  

Dei a Ave Maria uma eficácia nova: um clamor para estes Últimos 
Tempos. 

Saúdam-Me como o fez Deus Pai, por meio do Arcanjo São Gabriel.  

Saúdam-Me como o fez Deus Espirito Santo, por meio de Santa 
Isabel, e nesta saudação, angélica e divina, o centro é o 
poderoso Nome de Jesus: Deus Filho. 

Para estes Últimos Tempos, dei ao clamor da Ave 
Maria, uma Graça eficaz e uma Súplica ardente, 
porque Me invocam como a Corredentora: o Dogma 
Mariano que coroa este Era de Maria, e que retoma 
em si mesmo, todos os Dogmas em Minha honra. 
E pedem, como os Apóstolos unidos ao Meu Coração, a Vinda da 
Chama de Amor que é o Espirito Santo. 

O Divino Espirito, desde Minha Concepção Imaculada, abraçou, 
nesta Chama de Amor Divino, Meu Coração. 

• Ao pedir que venha sobre vocês a Chama de Amor de 
Meu Coração Doloroso e Imaculado, estão pedindo a 
Vinda do Divino Espirito. 

• Assim, o Espirito Santo, por meio de Meu Coração 
Materno, transforma os corações de Meus filhos, em 
cópias viventes de Meu Coração. 

Esta Ave Maria, é a Ave Maria para os Últimos 
Tempos.  

E devem orá-la com insistencia; com fervor, e com 
amor, para que o Espirito Santo e Meu Coração, 
possamos obrar em vocês as Maravilhas do Pai. 

Meu Coração Doloroso e Imaculado é a Advocação 
Mariana mais profunda, mais completa e mais amada 
pelo Pai, e o Filho e o Santo Espirito.” 

 

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

 

9-) Coração Doloroso e Imaculado de Maria: “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 SUA MÃE!” 
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https://sagradoscoracoesunidos.org/2020/01/07/coracao-doloroso-e-imaculado-
de-maria-o-mundo-deve-compreender-que-nossos-santissimos-coracoes-sao-as-
duas-palmeiras-as-duas-oliveiras-as-duas-testemunhas-que-ja-estao-pregando-
e-reunindo/e9oj 

06.01.2020 

(...) 

“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.” 

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

 

10-) Coração Doloroso e Imaculado de Maria: “Acolham-
se em Meu Doloroso e Imaculado Coração e consagrem-se 
continuamente aos Nossos Sagrados Corações.” 

5 de janeiro de 2019 

(...) 

Meus apóstolos, a todos, os formo, e em cada 
Cenáculo de Oração, 

através de cada Ave Maria dos Últimos Tempos, 
derramo Graças sobre Meus filhos. 

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

 

11-) Sagrado Coração de Jesus: “Alma: tua vontade 
humana, por preferires a ela, fizeste de tua vida um 
deserto ressecado, sem água, com um sol não divino, 
senão, o sol de tua razão; com o calor e fogo de tuas 
paixões, iras e violências. Tudo isto te causa 
desespero e desconsolo.” 

27 de julho de 2018 

 
https://sagradoscoracoesunidos.org/2018/07/28/sagrado-coracao-de-jesus-
alma-tua-vontade-humana-por-preferires-a-ela-fizeste-de-tua-vida-um-
deserto-resecado-sem-agua-com-um-sol-nao-divino-senao-o-sol-de-tua-razao-
com-o-calor-e-fogo-de-t/e9oj 

 

“Pequeno lírio: dou-te uma Jaculatória de Graça Nova e Súplica 
Ardente.  

Esta Jaculatória, junto a Ave Maria dos Últimos Tempos, vai acelerar o 
Triunfo de Nossos Corações. 
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Mas, além desta Sagrada Jaculatória que hoje te dou, e através de ti, a 
todos os Apóstolos de Nossos Sagrados Corações, anuncia que já estão 
vivendo a Era dos Três Sagrados Corações da Família de Nazaré: 

“Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria, Casto e Amante Coração de São José, triunfai 
e reinai. Amém. “ 

Esta Jaculatória, filhinho, anuncia a Era dos Três Corações de Paz.  
Era de Amor.  

Era de Misericórdia.” 
************************** 

 

12-) Site: La Llama de Amor del Inmaculado Corazón de 
María 

https://llama-deamor.blogspot.com 

 

EL AVE MARÍA Y LA ORACIÓN DE LA LLAMA DE AMOR 
DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 
 
https://llama-deamor.blogspot.com/2015/07/el-ave-maria-y-la-oracion-de-la-
llama.html 

 

EL REZO DEL AVE MARÍA Y EL PEDIDO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 

 

ISABEL DE KINDELMANN escribió a continuación; lo que voy a consignar 
a continuación, me lo dijo la Santísima Virgen, en este año de 
1962. 

Lo llevaba por mucho tiempo dentro de mí, sin atreverme a 
escribirlo. Es petición de la Santísima Virgen y por eso es mi 
deber comunicarlo para el bien de toda la humanidad: 

-Santísima Virgen; "A la oración con que me honran, el "AVE MARÍA", 
incluyan esta petición y de la manera siguiente: 

"Y derrama el efecto de la gracia de tu Llama de Amor sobre toda 
la humanidad", ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. 

 

Quedando el AVE MARÍA así: 

DIOS TE SALVE MARÍA, 

LLENA ERES DE GRACIA, 

EL SEñOR ES CONTIGO, 

BENDITA TU ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES, 

Y BENDITO ES EL FRUTO DE TU VIENTRE, JESÚS, 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Ave Maria dos Últimos Tempos: Compilação para melhor entendimento - 
sagradoscoracoesunidos.org 

13 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS, Y MADRE NUESTRA, 

RUEGA POR NOSOTROS PECADORES, 

Y DERRAMA EL EFECTO DE LA GRACIA DE TU LLAMA DE AMOR, 

SOBRE TODA LA HUMANIDAD, 

AHORA Y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE, 

AMÉN. 

(...) 

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

13-) Site: Salve Maria 

http://www.salvemaria.ca/index-es.html 

DIARIO ESPIRITUAL 
1962 - 1981 

de ISABEL KINDELMANN 

Mensajes de Jesús y María que hablan de 

LA LLAMA DE AMOR DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA  

Descripción : 

Este DIARIO ESPIRITUAL fue escrito en Hungría por 
Isabel Kindelmann (1913-1985), una humilde viuda que oyó 
la voz de nuestro Señor y de la Virgen María en forma de 
locuciones interiores. 

Contiene un mensaje de gran trascendencia : nuestra 
Madre Santísima va a cegar a Satanás con la Llama de Luz 
y Gracia que brota de su Inmaculado Corazón. Esta Llama 
de Amor encenderá todos los corazones, hasta los non-
bautizados. 

Tenemos que colaborar con Ella en ésta obra. 

María llora, suplica, ruega, pide oraciones, 
sacrificios, Horas santas en familia, ayunos para 
ayudarla en esta lucha contra el mal y por la salvación 
de las almas. 

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

14-) Site: A Chama de Amor da Hungria 

http://www.szeretetlang.hu 

Qual é a chama do amor? 
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O Movimento da Espiritualidade se espalhou por todo 
o mundo como resultado das revelações particulares 
registradas no Diário Espiritual entre Károlyné Károlyné 
Kindelmann , uma mãe carmelita terciária que vive no 
Diário Espiritual, entre 1961 e 1983. Em vários países, 
com a aprovação do pastor chefe, tornou-se um fator 
significativo na evangelização. Sua autenticidade é 
evidenciada não apenas por seus ensinamentos simples e 
fiéis ao evangelho e práticas tradicionais de expiação, 
mas também pelas conspícuas renovações espirituais 
(frutos) que fazem com que indivíduos, famílias e 
comunidades inteiras orem regularmente, expiem e 
participem do trabalho de salvar almas. 

Os detalhes do Diário Espiritual da Chama do Amor 
foram traduzidos para várias línguas. Em 5 de abril de 
2009, o cardeal Dr. Péter Erdő, arcebispo de Esztergom-
Budapeste, aprovou a igreja pela publicação de todo o 
Diário Espiritual e fundou a Chama de Amor do Movimento 
do Coração Imaculado da Virgem Maria em sua diocese, 
arquidiocese de Esztergom-Budapeste. 

A Chama do Amor é a graça transbordante de Deus que 
a Virgem Maria dá à humanidade em face do pecado 
transbordante. Este derramamento de graça pode ser 
explicado nas palavras de São Paulo: "Quando o pecado 
prevaleceu, a graça abundou". (Rom. 5,20) Na Chama do 
Amor, o amor da Trindade se une ao amor materno da Virgem 
Maria, que nos é transmitido pelo seu Imaculado Coração. 

O derramamento da Chama do Amor foi derramado sobre 
nós pela Santíssima Virgem do Pai Celestial para salvar 
e santificar almas, referindo-se às Sagradas Feridas de 
Jesus, os méritos de seu sofrimento. 

Em sua primeira mensagem, ela disse a Nossa Senhora 
Elizabeth: “O rei Santo Estêvão recomendou seu país para 
mim, e prometi levar em meu coração o pedido dela e dos 
santos húngaros. Eu quero colocar uma nova ferramenta em 
minhas mãos. Peço-lhe muito para me receber com 
compreensão, pois Meu Coração olha tristemente para o meu 
país. Filha, pegue esta chama, que eu lhe dou primeiro. 
Esta é a chama do amor do meu coração. Acenda o seu e 
passe adiante. (Sz.) 

A Chama do Amor é, portanto, principalmente um dom 
de graça para os húngaros, mas também uma tarefa e uma 
responsabilidade.  
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"Quero", disse Nossa Senhora, "como meu nome é 
conhecido no mundo, conhecer a Chama do Amor do Meu 
Coração, que faz maravilhas nas profundezas do meu 
coração". (Szl. LN, 19 de outubro de 1962.)  

Além disso, "Pela chama do meu amor que agora estou 
lançando à terra, começa uma era nunca antes conhecida 
dos tempos de graça". (Szl. LN, 16 de julho de 1963.) 
“Apagaremos fogo com fogo: o fogo do ódio com o fogo do 
amor. O fogo do ódio de Satanás é tão alto que ele acha 
que sua vitória é certa, mas Minha Chama de Amor está 
cegando Satanás. ”(Szl. LN, 6 de dezembro de 1964). “Ainda 
não disponibilizei um poder tão poderoso da graça como é 
agora: a chama flamejante do amor do meu coração. Nunca 
houve alguém que cegou Satanás dessa maneira. ”(Szl. LN, 
1 de agosto de 1962) 

Que realidade concreta é cegar, tornar Satanás 
indefeso pelo derramamento da Chama do Amor, foi provado 
por vários exorcistas. (Por exemplo, Dom Roberto Liani, 
um dos exorcistas da Diocese de Roma, bem versado na 
edição italiana do Diário Espiritual do Amor até agora, 
relatou que sempre que praticava exorcismo, Foi o que 
aconteceu.) 

Que Satanás ofuscante, tornando impotente, logo 
estender-se a todo o mundo a Virgem Mãe, perguntou: "Na 
oração permanente-I, a Ave aproveitá-la esta solicitação 
assim: Ave Maria, cheia de graça ... rogai por nós 
pecadores, efeito graça derramar Szeretetlángod a toda a 
humanidade agora e na hora de nossa morte. Amém ".(Szl. 
LN, outubro de 1962) 

O efeito da graça da Chama do Amor é que nos ilumina 
o caminho de seguir a Cristo e acende nossos corações a 
querer e poder viver de acordo com a vontade de Deus. 

O Senhor Jesus colocou desta maneira: "Eu vim acender 
um fogo na terra, o que eu quiser, mas queimá-lo". (Lc 
12:49) Nossa Virgem quer acender este fogo do amor de 
Deus e da humanidade nos corações. Ele pede que sejamos 
ajudantes nisso através de nossas orações, sacrifícios e 
vidas expiatórias. 

“Oração, sacrifício: este é o seu meio. O objetivo é 
que o trabalho redentor entre em vigor. ”(Nossa Senhora, 
Szl. LN, 23 de julho de 1963.) 

Fonte: http://www.szeretetlang.hu/?old=leiras&parent=0 

Tradução automática do Húngaro. 


