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Manoel de Jesus, instrumento e Coordenador Mundial 

do Apostolado, em 19.05.2020, sobre os Chamados de Amor 
e de Conversão sobre a Oração, aqui reunidos: 

 
Para estuda-los, meditá-los, e orar com eles, 

como Lectio Divina  
Passos: 
a-) Entrar em ambiente de Oração; 
b-) Ler o Chamado de Amor e de Conversão. 
c-) Ressaltar o que mais chamou a atenção do 

Chamado. 
d-) Meditar nesse fragmento do Chamado que 

captou a atenção, e refletir  o que nos querem 
dizer os Sagrados Corações Unidos nesse 
fragmento, ao nível pessoal. 
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1-) 8 de agosto de 2018 - Chamado de Amor e de Conversão 
do Casto e Amante Coração de São José 

https://sagradoscoracoesunidos.org/2018/08/09/casto-e-amante-coracao-de-sao-
jose-sao-domingos-de-gusmao-me-acompanha-a-oracao-nao-se-limita-somente-ao-
pedir-favores-a-deus-a-oracao-e-um-caminho-de-santidade-e-um-caminho-de-
transformacao-e-d/e9oj 

Queridos filhos! Com a intercessão de Santo Domingo 
de Gusman, quem Me acompanha, dou-lhes Meu Chamado de 
Amor. Filhos Meus do Meu Casto Coração, é necessário que 
compreendam que a oração não se limita somente a pedir 
favores a Deus. A oração é um caminho de santidade. 
Também é um caminho de transformação e é um caminho de 
crescimento interior. 

Queridos filhos! Quando oram com o coração, são 
purificados. Quando horam com o coração, suas orações 
elevam-se com mais força ao Trono de Deus. Quando oram 
com o coração, comovem o Espirito de Deus, para agir em 
vocês. Quando oram com o coração, podem compreender 
Nossos Chamados de Amor, e essa oração do coração lhes 
dá força e graça para vive-los. 

Filhos Meus! Oram com o coração simplesmente é orar 
por amor. Quando a alma está enamorada de Deus, se eleva 
com a oração, para abraçar a Deus, e somente a alma que 
está enamorada do Pai ora constantemente. Convido-os: 
enamorem-se de Deus. Ele á lhes deu seu Amor. Ele já lhes 
deu a Misericórdia. Ele já lhes deu sua Graça. Rejeitar 
isto é rejeitas o Espirito Santo. 

E recordem que vossa geração é a que mais rejeitou 
o Espirito de Deus. 

Ingressem no Meu Caminho Josefino com o Rosário. Não 
só nas mãos, nem nos lábios. Mas no coração. E o coração, 
com cada Ave Maria irá se transformando no Coração de 
Maria. 

Façam-no com fé, por amor. E o Espirito Santo fará 
que suas orações sejam eficazes e sejam instrumentos de 
graças, para que os Planos de Nossos Sagrados Corações, 
ao cumprir-se em vocês, também se realizem no mundo 
inteiro. 

Com Santo Domingo, a quem a Virginal Senhora 
entregou esse Caminho de Oração Mariano, o Santo Rosário, 
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eu os abençoo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. 

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

2-) 13 de abril de 2018 - Chamado de Amor e de Conversão 
do Sagrado Coração de Jesus 

https://sagradoscoracoesunidos.org/2018/04/14/sagrado-coracao-de-jesus-nao-me-procurem-por-
costume-procurem-me-e-sigam-me-por-amor-na-vida-do-cristao-a-unica-forca-deve-ser-o-amor-o-unico-
objetivo-amar-para-que-o-ego-nao-seja-o-centro-de/e9oj 

Queridas almas: aprendam a orar. Não peçam tantas 
soluções para seus problemas. Orem pelo importante. Orem 
para que conheçam Meu Amor. Orem para que se encontrem 
com Meu Amor. Orem para que possam sentir-se amados por 
Mim. Queridos filhos de Meu Coração: aprendam a orar. 
Orem pelo que é importante: a santidade. Conhecer a Deus. 
Aprender a amar. 

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

3-) 21 de Fevereiro de 2018 - Chamado de Amor e de 
Conversão do Casto e Amante Coração de São José 

https://sagradoscoracoesunidos.org/2018/02/22/casto-e-amante-coracao-de-sao-jose-assim-como-o-
corpo-depende-do-oxigenio-para-viver-assim-a-oracao-deve-ser-tao-necessaria-em-suas-vidas-para-
viver-fala-se-muito-ora-se-pouco-medita-se/e9oj 

Queridos filhos de Meu Casto e Amante Coração! A 
oração deve ser vital para vocês. Assim como o corpo 
depende do oxigênio para viver, assim a oração deve ser 
tão necessária em suas vidas; para viver, viver em Deus; 
viver obrando em sua Divina Vontade. Viver anelando sua 
Vontade. 

A oração é a força da alma. A oração desce bênção e 
fortaleza para vocês. A oração deve ser o centro no qual 
gire toda sua vida. 

Queridos filhos! Muito se fala. Muito se conversa. 
Pouco se ora. Pouco se medita. Pouco se valora a virtude 
do silêncio; da reflexão, da meditação. 

As almas silenciosas são almas que ora. E as almas 
que oram e guardam silêncio, são almas muito fortes, 
capazes de chegar até o final com a cruz. 

As almas que oram muito e falam pouco, são almas 
sábias. São almas prudentes. São almas de Deus. 

Quando eu vivia em Nazaré, anelava o silêncio, 
porque com o silêncio, podia contemplar o Menino, podia 
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ouvi-lo, podia adorá-lo, podia aprender. Mas estando em 
silêncio, em oração. 

Confiem no Senhor! Confiem em Deus! Nosso Chamados 
de Amor e de Conversão são muito sérios. São reais e 
concretos. E como um apelo urgente, devem ser obedecidos. 

As Revelações de Nossos Sagrados Corações neste 
Santuário Espiritual são únicas e não podem ser 
comparadas a nenhuma outra. Porque aqui o Céu está 
explicando o Evangelho desde o próprio Coração de Jesus. 

Ponham muita atenção e vivam com compromisso o 
Espirito deste Grande Apostolado! Esta Obra do Céu deve 
ser considerada com seriedade, e obedecendo com amor, 
serão verdadeiros apóstolos de Nossos Sagrados Corações. 
Nunca separem a obediência com o amor. 

Como o Pai dos Apóstolos dos Corações de Jesus e de 
Maria, os abençoo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém. 

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

4-) 7 de Março de 2018 - Chamado de Amor e de Conversão 
do Casto e Amante Coração de São José 

https://sagradoscoracoesunidos.org/2018/03/08/casto-e-amante-coracao-de-sao-
jose-exorto-os-rezem-com-o-coracao-e-que-e-orar-com-o-coracao-e-orar-somente-
por-amor-a-deus-sem-nenhum-interesse-de-querer-um-milagre-um-sinal-uma-
prova/e9oj 

Queridos filhos de Meu Castíssimo e Amantíssimo 
Coração de Pai, de Esposo, de Servo, os exorto: orem com 
o coração! E que é orar com o coração? É orar somente 
por amor a Deus, sem nenhum interesse de querer um 
milagre, um sinal, uma prova. 

Orar com o coração somente é orar por puro amor a 
Deus, sem esperar nada e sem pensar que merecemos algo. 
Orar com o coração é abandonar-se nele. É confiar nele, 
e é esperar nEle. Orar com o coração é sentir-se escutado 
por ele; abraçado pelo Espirito, atendido por Sua 
Misericórdia. Queridos filhos: orem com o coração. Não 
exijam do Senhor. Confiem em Seu Amor. 

O coração do homem é tão materializado, que tudo 
quer agora; tudo quer palpar, ver, para ter uma vã 
curiosidade do futuro e das coisas terrenas. O que confia 
no Senhor não age assim. Somente espera nEle; abandona-
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se a sua Divina Providência; vive agradecendo Sua 
misericórdia e louvando seu Nome. 

O que ora com o coração, ora com pureza de intenção. 
O que ora com o Coração somente quer estar vendo ao seu 
Senhor; amando ao seu Senhor; humilhando-se diante de 
seu Criador. Isso é orar com o coração. 

Queridos filhos! Orem com o coração e supliquem ao 
Espirito Santo que os enamore do Coração Imaculado de 
Maria, como Ele e eu estamos enamorados da mais pura das 
criaturas. Trabalhem pela Virgem! Esforcem-se por Suas 
intenções! Consagrem-se ao seu Coração. Porque seu 
Coração conduz ao Coração do Filho. E toda Graça de nossa 
Senhora conduz os homens a conhecer o Amor de Deus. 

Pequeno! A ti o Espirito Santo e o Coração Imaculado 
de Maria, te resguardam continuamente e te ungem, para 
seres o mensageiro dos Sagrados Corações. E a Dor de 
Jesus é compartilhada contigo, para que muitas almas 
possam converter-se e conhecer o Amor de Deus. Eu os amo 
e os abençoo, como Pai de todos os consagrados aos 
Sagrados Corações de Jesus e de Maria: Em Nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

5-) 13 de janeiro de 2018 - Chamado de Amor e de 
Conversão do Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

https://sagradoscoracoesunidos.org/2018/01/14/coracao-doloroso-e-imaculado-de-
maria-queridos-filhos-contemplo-os-com-ternura-de-mae-e-ao-ver-cada-um-de-
maneira-unica-e-pessoal-meu-coracao-se-entristece-porque-nao-abriram-seus-
coracoes-e/e9oj 

Jesus os ama. Mas seus corações não amam a Jesus 
como Ele quer. A oração não tem sido a base fundamental 
de suas vidas. E como não têm rezado com o coração, não 
estão vendo frutos. Porque quando oram, as vezes somente 
procuram a vocês e não a Deus. E a oração é um despojar-
se totalmente, para aderir-se ao Coração de Deus. 

6-) 30 de dezembro de 2017 - Chamado de Amor e de 
Conversão do Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

https://sagradoscoracoesunidos.org/2018/01/14/coracao-doloroso-e-imaculado-de-maria-queridos-filhos-
contemplo-os-com-ternura-de-mae-e-ao-ver-cada-um-de-maneira-unica-e-pessoal-meu-coracao-se-
entristece-porque-nao-abriram-seus-coracoes-e/e9oj 

Filhinhos: convido-os a renovar em suas vidas a 
oração. A todo momento devem orar. Em todas as 
circunstâncias da vida devem orar. E ao longo de todo 
seu peregrinar na terra devem orar. A oração de louvor, 
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é uma oração de força. É uma oração de agradecimento. É 
uma oração que consola a Deus. A todo momento, e por 
qualquer motivo, devem louvar e agradecer ao Senhor. 

7-) 9 de dezembro de 2017 - Chamado de Amor e de 
Conversão do Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

https://sagradoscoracoesunidos.org/2017/12/10/coracao-doloroso-e-imaculado-de-maria-pequeninos-a-
oracao-do-humilde-e-a-oracao-que-deus-escuta-a-oracao-do-humilde-e-a-oracao-que-agrada-ao-meu-
filho-a-oracao-humilde-nao-impoe-a-d/e9oj 

Queridos filhos: desejo que orem. Convido-os a uma 
vida de oração. De oração profunda. De oração incessante. 
De oração humilde. Pequeninos: a oração do humilde é a 
oração que Deus escuta. A oração do humilde é a oração 
que agrada ao Meu Filho. A oração humilde não impõe a 
Deus, o que deve fazer e quando. A oração humilde somente 
entrega tudo à Divina Providência, e confia que, em seu 
devido momento, Deus atuará. 

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

8-) 15 de dezembro de 2017 - Chamado de Amor e de 
Conversão do Sagrado Coração de Jesus 

https://sagradoscoracoesunidos.org/2017/12/16/3913/e9oj 

Apóstolos do Meu Sagrado Coração: desejo com todo o 
Amor, que arde em Meu Coração por cada um de vocês, que 
orem! Transformem suas vidas com a oração. Nada será 
transformado, se não há oração e ação. A oração dá forças 
para que atuem na missão. Por isso, eu orava ao Meu Pai 
todas as noites, para ter força, para realizar Minha 
Missão no dia seguinte, entre os pobres, entre os 
enfermos, entre os possessos, entre os aflitos. A oração 
muda tudo. Mas, se não oram, não verão os frutos, porque 
a oração é importante. Se oram de verdade com o coração. 
Se oram sem mesquinhez e nem egoísmo. Se oram segundo 
Minha Divina Vontade. Se oram com amor. Se amam o que 
oram, vão mudar. Suas vidas mudarão pela Graça do Meu 
Pai e a força do Espirito Santo. Não deixem de orar! Não 
cessem de louvar! Orem! Orem sempre! Orem também, para 
que possam compreender a grandeza do Meu Apostolado e a 
urgência dos Meus Chamados de Amor e de Conversão! Orem 
e creiam na fé, que entenderão o que Nossos Sagrados 
Corações querem fazer em cada um de vocês. 

********************************** 
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9-) 2 de dezembro de 2017 - Chamado de Amor e de 
Conversão do Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

https://sagradoscoracoesunidos.org/2017/12/03/coracao-doloroso-e-imaculado-de-maria-recordem-
filhos-meus-que-a-oracao-nao-dever-resumir-se-somente-em-palavras-a-oracao-deve-leva-los-a-uma-
conversao-total-a-oracao-deve-ser-alimento-e-alegr/e9oj 

Meus queridos filhos: convido-os a renovar a oração 
em suas vidas. Não tem rezado o suficiente e como não 
rezaram o suficiente, suas vidas não mudam. A oração 
transforma. Transforma inclusive até o pensamento, 
porque a oração transfigura suas vidas à imagem de Jesus. 

A oração ainda não é alegria para vocês. Muitos 
filhos meus oram porque estão sofrendo, mas ao orar não 
se alegram. Não sabem que orar é falar com Meu Filho. E 
se tanto amam ao Meu Filho, por que não se alegra vosso 
coração quando vão rezar? 

Recordem, filhos Meus, que a oração não dever 
resumir-se somente em palavras. A oração deve leva-los a 
uma conversão total. A oração deve ser alimento e 
alegria. A oração deve ser o refúgio nas situações 
adversas da vida. Até que aprendam a orar com o coração, 
e até que orem o suficiente, suas vidas mudarão. Queridos 
filhos: alegrem-se quando vão a rezar, porque é Deus quem 
lhes abraça quando oram. 

Que a oração se converta em ações concretas. Ações 
que glorifiquem ao Meu Filho e deem luz às trevas deste 
mundo. Devem intensificar mais os Cenáculos de Oração e 
propagá-los desde as famílias. 

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

10-) 20 de maio de 2017 - Chamado de Amor e de Conversão 
do Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

https://sagradoscoracoesunidos.org/mensagens-de-2017 

Eu intercedo por todos, para que possam entender e 
viver Minhas Mensagens. Orar! Orar e mudar! Sem deter-
se no caminho da Santidade. A oração lhes dará fortaleza 
para mudar. Mas quando orarem, creiam, filhos Meus, que 
o que pediram, já se lhe foi concedido. Aprendam da 
oração confiada! Aprendam a orar confiando! 

 

******************************* 
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11-) 10 de fevereiro de 2017 - Chamado de Amor e de 
Conversão do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

https://sagradoscoracoesunidos.org/mensagens-de-2017 

Queridos apóstolos do Meu Sagrado Coração! Meu 
Coração às suas orações. É a Vontade do Pai Celestial 
que não se desesperem, nem se impacientem, porque todas 
as orações são escutadas. Mas as orações devem 
configurar-se segundo a Divina Vontade, e serão 
respondidas todas, mas segundo os desígnios de Meu Pai. 
Vocês orem, porque a oração dá fortaleza, dá paz, amor e 
união com a Santíssima Trindade. 

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

12-) 1 de fevereiro de 2017 - Chamado de Amor e de 
Conversão do Casto e Amante Coração de São José 

https://sagradoscoracoesunidos.org/mensagens-de-2017 

Amado povo dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e 
de Maria: Meu Casto e Amante Coração lhes exorta à oração 
de coração. Pequenos: quando uma alma ora, se purifica. 
Purifica-se do ruído, do materialismo, dos 
aborrecimentos e dissabores da vida humana. Quando uma 
alma ora, limpa-se das manchas que o mundo provocou nos 
corações. 

Quando uma alma ora, eleva-se à Santíssima Trindade, 
pelas mãos do seu Anjo da Guarda e da Mãe Celestial 
Quando uma alma ora, une-se a Deus. Pequenos: Fátima é 
um Chamado à oração de coração; e através dos Chamados 
de Amor e de Conversão, insistimos ao mundo para que 
retorne à oração com o coração. A oração purifica, para 
estar com Jesus, para servir a Jesus, para amar a Jesus.  

Mas a oração, não só tem efeitos espirituais (para 
Jesus). Também, quando oram, recebem paz e caridade, para 
ver nos demais homens, a Jesus. Um Jesus ferido, 
abandonado, desolado. Mas ali, nesse coração está Jesus 
e os apóstolos da Sagrada Família devem ajudar a estes 
corações a aproximar-se de Deus. Não para condená-los, 
senão para curá-los, por meio da caridade. Pequenos: 
recordem Nossa Senhora, em Fátima, quando perguntaram se 
o pequeno Francisco iria para o Céu, e a resposta da Mãe 
foi que devia rezar muitos rosários. 
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Pequenos: a oração do Rosário feita com o coração, 
purifica suas vidas. Assim como purificou o pequeno 
Francisco, o consolador de Jesus. Abram seus corações. 
Elevem seus espíritos à presença do Senhor, por meio da 
oração. Jesus e Maria lhes abençoam. Dou-lhes Minha 
Bênção Patriarcal: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém. 

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

13-) 4 de janeiro de 2017 - Chamado de Amor e de 
Conversão do Casto e Amante Coração de São José. 

https://sagradoscoracoesunidos.org/mensagens-de-2017 

Queridos filhos do Meu Castíssimo Coração: percorram 
junto a Sagrada Família o caminho ao deserto. O deserto 
representa o despojamento, o abandono total em Deus; 
caminhar somente na fé. Caminhar o deserto é caminhar 
aonde está a Mulher Vestida de Sol. E entrar neste 
deserto é refugiar-se dos Herodes, do pecado, da riqueza 
material, para que, estando Conosco neste deserto 
espiritual, os corações se transformem em corações 
orantes, corações contemplativos, corações adoradores em 
espirito e verdade. 

No silencio do deserto escutar a Deus; estar vazio 
do mundo para encher-se do Espirito Santo. Neste deserto 
de silencio, de solidão completa, abandonado só em Deus, 
façam orações de reparação, orações de perdão, pedindo 
perdão ao Pai pelos pecados do mundo. Em Fátima, o Santo 
Anjo da Paz deu aos três pastorzinhos, e por meio deles 
a toda a humanidade, orações de reparação. 

Façam com o coração as orações de Fátima. Pequenos: 
no deserto purifiquem-se e cresçam na vida espiritual. 
Sejam contemplativos e adoradores. Dou-lhes Minha Bênção 
Patriarcal: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espirito 
Santo. Amém. 

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

14-) 5 de novembro de 2016 – Chamado de Amor e de 
Conversão do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

https://sagradoscoracoesunidos.org/mensagens-de-2016-2 

Queridos apóstolos de Nossos Sagrados Corações 
Unidos. Meu Amor Misericordioso está se derramando para 
todos os homens, como uma Fonte de Água Viva. E só os 
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corações abertos ao Meu Amor, que vivem na pequenez, na 
simplicidade e que anelem viver em paz, receberão este 
amor Misericordioso. 

Porque é necessário, queridos filhos, que orem 
continuamente. Mas seus corações devem estar dispostos a 
receber o que em oração pediram; a viver o que pediram. 

Queridos filhos! Confiem que tudo o que pedem em Meu 
Nome, por intercessão do Coração Imaculado de Minha Mãe 
Celeste, se lhes concede. 

Filhos! Toda oração, toda Santa Comunhão, toda obra 
espiritual, devem faze-la no Coração Imaculado de Minha 
Mãe. E o farão tudo em Divina Vontade, porque Minha Mãe 
é a cumpridora perfeita da Divina Vontade. 

Filhos! Abram-Me seus corações. Filhos Meus! Anelem 
viver no Meu Amor Misericordioso. 

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

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

15-) 3 de outubro de 2016 - Chamado de Amor e de 
Conversão do Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

https://sagradoscoracoesunidos.org/mensagens-de-2016-2 

Queridos filhos do Meu Coração Materno! Desejo que 
se abram à paz com Deus. Filhos de Meu Coração! Recebam 
presença de Deus em seus corações e em suas vidas, 
através da oração. Por isso, é importante que orem. 
Porque através da oração recebem muitas Graças de Meu 
Filho. Através da oração obterão a paz de coração. 
Através da oração, os homens se reconciliam entre eles, 
e também com Deus. Na oração o homem é purificado pelo 
Espirito Santo. 

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

16-) 30 de agosto de 2016 - Chamado de Amor e de 
Conversão do Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

https://sagradoscoracoesunidos.org/mensagens-de-2016-2 

Abram-se com amor à oração. Orem em paz. Orem em 
silêncio. Orem com amor. As orações que se rezam com 
velocidade e sem meditar nas palavras que saem de vossos 
lábios, são orações áridas, secas, sem mérito. De outra 
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forma, a oração que se faz com o coração, é uma oração 
confiada, sincera, pura. 

Filhinhos! Peçam ao Espirito Santo o Dom da oração, 
para que orem com o coração. Orem sentindo em vossos 
corações a oração que pronunciam vossos lábios. Orem 
confiando. Orem esperando. Orem amando ao Sagrado Coração 
de Meu Filho Jesus. Peçam, filhinhos, ao Espirito de 
Deus, o Dom da oração de Coração. 

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

17-) 25 de Julho 2016 – Chamado de Amor e de Conversão 
do Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

https://sagradoscoracoesunidos.org/mensagens-de-2016-2 

Meus queridos filhos! Vossa Mãe do Céu traz o Amor 
de Deus aos seus corações, e só através da santa oração, 
e com o coração aberto ao Meu Filho, poderão receber este 
Amor Infinito do Pai. 

Quando vocês oram, pequenos, e pedem Minha 
Intercessão Materna, Eu tomo vossas orações em Minhas 
Mãos, como pequenas rosas, e as levo ao Meu Filho. E 
essas orações são purificadas por Meu Imaculado Coração, 
do egoísmo, da mundanidade, e da pequenez humana, com 
que as vezes, muitos de Meus filhos fazem suas petições. 
Assim, pequenos, a estas rosas, que são suas orações, 
lhes tiro os espinhos e as levo a Jesus e Ele vos concede 
Graças Espirituais e Celestiais. 

Queridos filhos! O importante não é ter no mundo, 
mas no coração, para que quando Meu Filhos lhes chame, 
em seu coração, haja muito amor para Deus, para seus 
irmãos. 

Pequenos! Sejam testemunhas de Minhas mensagens no 
mundo. Amo-os e os abençoo. Peçam sempre em vossas 
orações Minha Onipotência Suplicante. E se vossas orações 
forem feitas com simplicidade, com amor, com humildade e 
confiança, o Senhor se regozijará e vocês. 

 

 

********************* 
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18-) 24 de junho de 2016 - Chamado de Amor e de 
Conversão do Sagrado Coração de Jesus 

https://sagradoscoracoesunidos.org/mensagens-de-2016-2 

Orem, pequenos Meus. Orem a cada momento. A oração 
nunca acaba. A oração deve ser permanente e constante. 
Orem por vossa conversão. Orem para que o Espirito Santo 
lhes ajude a viver em santidade. A santidade que brota 
vivendo Meu Divino Querer, vivendo os Mandamentos, 
vivendo o Evangelho. 

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

19-) 7 de Maio de 2016 – Chamado de Amor e de Conversão 
do Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

https://sagradoscoracoesunidos.org/mensagens-de-2016-2 

Meus amados filhos! A oração abre em vocês vossos 
corações a Deus. Quando oram, suas vidas dão lugar ao 
Espirito Santo, para que aja e faça maravilhas em seus 
filhos. Mas quando não oram, fecham seus corações e suas 
vontades humanas à ação de Deus. Por isso, filhinhos 
Meus, convido-os a orar com muita fé. Abram o coração à 
oração. Não se cansem de orar, porque o que ora muda 
também, na medida que ora. Porque na oração se derramam 
muitas graças do Céu para vossa conversão. Quando oram 
desde o coração, experimentarão o grande Amor de Deus, 
por cada um de vocês. Orem submergindo-se no Amor de 
Jesus. Orem sentindo ao Amor crucificado. Filhos Meus: 
orem com amor. Eu os amos e os abençoo: Em Nome do Pai, 
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

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

20-) 25 de abril de 2016 - Chamado de Amor e de 
Conversão do Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

https://sagradoscoracoesunidos.org/mensagens-de-2016-2 

Queridos filhos! Orem com o coração. Sintam com seu 
coração cada palavra que expressam de vossa boca. Que 
essa oração acesa em vosso coração pelo Fogo do Espirito 
Santo, suba como incenso à Santíssima Trindade, do Pai, 
e do Filho, e do Espirito Santo, para que se ofereçam 
como pequenas hóstias, para acalmar a justa Ira de Deus, 
para oferecer-se pela conversão dos pecadores, para o 
bem de toda a Igreja. 
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************************* 

21-) 7 de março de 2016 - Chamado de Amor e de Conversão 
do Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

https://sagradoscoracoesunidos.org/mensagens-de-2016-2 

Meus amados filhos! A oração abre em vocês os seus 
corações a Deus. Quando oram, suas vidas dão lugar ao 
Espirito Santo, para que aja e faça maravilhas em Seus 
filhos. Mas quando não oram fecham seus corações e suas 
vontades humanas à ação de Deus. 

Por isso, filhinhos Meus, convido-os a orar com 
muita fé. Abram o coração à oração. Não se canse de orar. 
Porque o que ora, muda também, na medida que ora. Porque 
na oração se derrama muita Graça do Céu para vossa 
conversão. Quando oram desde o coração, experimentarão o 
grande Amor de Deus por cada um de vocês. 

Orem submergindo-se no Amor de Jesus. Orem sentido 
ao Amor Crucificado. filhos Meus, orem com amor. Eu os 
amo e os abençoo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém. 

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

22-) 3 de Março de 2016 – Chamado de Amor e de Conversão 
do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

https://sagradoscoracoesunidos.org/mensagens-de-2016-2 

Filhinho! Meu Sagrado Coração é uma Fonte Insondável 
de Graças. Todas as orações que saem do coração das 
criaturas eu as recebo, as acolho e as guardo. 

Uma oração feita com o coração, trás Minha 
Misericórdia Divina. Uma oração desde o coração, atrai 
Meu Amor Redentor. Quando uma oração do coração é elevada 
para Mim, eu a recebo pelas Mãos da Santíssima Mãe. 

Seu Coração Doloroso e Imaculado é esse Cofre que 
guarda todas as súplicas do Meu povo e da Igreja. Por 
isso, Minha Mãe é também Medianeira de Todas as Graças; 
Medianeira do Redentor, Corredentora do Único Mediador. 

Minha amada Mãe deseja que orem desde o coração. Mas 
na Divina Vontade. Nunca, filho Meu, a oração deve exigir 
a vontade humana. Uma oração bem feita, e desde o 
coração, se rende à Divina Vontade. 
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Ao receber as orações, através de Minha Santa Mamãe, 
Eu cubro com Meu Precioso Sangue essas orações e 
súplicas, para apresenta-las ao Meu Eterno Pia. Ele, ao 
ver Meu Sangue derramado se apieda de suas criaturas. 

Filho! Quando uma alma ora, que não o faça se 
primeiro não pediu ao Meu Espirito Sant  que orem com 
ela e por ela, para que a Trindade Santíssima e a Santa 
Mamãe do Céu, atuemos desde a Divina Vontade, em favor 
das almas. Filhos: orem desde o coração. Filhos: orem no 
Espirito Santo. 

Filhos: orem e vivam na Divina Vontade. Amo-te e 
abençoo-te, custódio reparador de Meu Sagrado Coração: 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. 

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

23-) 15 de Outubro de 2015 – Chamado de Amor e de 
Conversão do Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

https://sagradoscoracoesunidos.org/mensagens-de-2015 

Filhinho! Só com a oração se logrará propagar a Obra. 
A oração tem mais força que a palavra humana. mas quando 
se ora de coração. 

Ao orar, permite primeiro que Minha Presença orem em 
ti. Invoca ao Espirito Santo. Pede ao Meu Espirito o dom 
da oração, já que a oração é um dom; um presente de Amor. 

Porque Sou um Deus que gosta de conversar com sua 
criação. Quando orares, conta-Me; fala-Me de tua vida, 
dos teus, do mundo, e logo pede o que desejas, que anelas, 
que ofereces... 

Deves oferecer-te e oferecer tudo o que deves ou 
queiras oferecer-Me. Do oferecimento se ganham méritos 
para as almas. Logo, agradece, louva, ama e fica um 
momento de silêncio em amor. Quando termines tua oração, 
cobre-a com Meu Precioso Sangue e sela-a, tudo na Divina 
Vontade: em Minha Vontade. 

A oração, sobre tudo diante do Sacrário, te fará 
conhecer-Me melhor. 

Primeiro, filho Meu, fala comigo, para que despois 
fales sobre Mim. 

************************* 
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24-) 24 de Agosto de 2015 – Chamado de Amor e de 
Conversão do Coração Doloroso e Imaculado de Maria. 

https://sagradoscoracoesunidos.org/mensagens-de-2015 

Filhinhos! Orem e façam sacrifícios. Consolem e 
sequem Minhas Lágrimas pelas Manifestações do Senhor, 
que não foram ouvidas. Porque eu só faço o que o Senhor 
Manda. 

Filhinhos! Orem e reparem. Sejam oradores. Reparem 
e adorem no Espirito e Verdade. Mas também intercedam e 
dobrem os joelhos pela salvação dos irmãos, de Meus 
filhos. Queridos filhos: neste tempo uma coisa é 
importante. Só uma: a salvação de suas almas, de seus 
filhos e a conversão dos pecadores. 

Orem com o Santo Rosário. Não só é uma palavra que 
se repete, quando se diz com amor cada Ave Maria. É uma 
oração, única irrepetível. Sacrifício. Penitência. 
Oração. Fazendo-se assim, salvarão a família, o mundo, 
os Estados Unidos, Colômbia, México, Nicarágua, 
Honduras, Guatemala, Alemanha, Brasil, Cingapura, 
Venezuela. 

Filhos! Orem. Orem. Orem. Queridos filhos: necessito 
de almas fortes na oração, que se atrevam a desafogar-
se com Jesus Eucaristia. 

Eu necessito que este Apostolado seja forte; de 
adoração, de intercessão. Filhinhos: o chamado que lhes 
faço, a todos vocês, é um chamado importante, urgente, 
forte para cada um de vocês: necessitam doar-se com a 
alegria de Jesus. 

Necessitam oração com a força do Espirito Santo. Não 
tenham medo de orar. Orar, que suas vidas sejam idas de 
oração, forte, incessante. Filhinhos sejam um exército 
forte de oração. 

Animo a todos vocês filhinhos, a serem almas 
Orantes, como das almas acesas. Orem, perseverem na 
oração Comigo. 

Sejam soldados valentes; discípulos fiéis; apóstolos 
fortes e orem sem cessar na Divina Vontade de Deus: 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. 

************************* 
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25-) 13 Julio 2015 – Chamado de Amor e de Conversão do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

https://sagradoscoracoesunidos.org/mensagens-de-2015 

A oração é o encontro da alma com Deus, onde os 
débeis recebem a força; onde os fortes recebem fortaleza, 
para seguir perseverando; onde os enfermos recebem saúde 
e onde os sedentos e famintos de Deus, são saciados. A 
oração é um dom importante para todos vocês. Para que 
possam seguir fiéis ao seguimento do Senhor. 

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

26-) 3 de Julho de 2015 – Chamado de Amor e de Conversão 
do Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

https://sagradoscoracoesunidos.org/mensagens-de-2015 

Queridos filhos! A oração também é um caminho: o 
caminho que nos leva ao encontro com o Sagrado Coração 
de Meu Filho. A oração lhes presenteia o dom do 
discernimento, humildade e fé, para que possam 
compreender o convite que Jesus lhes faz, de carregar 
com a Cruz dia-a-dia. A oração é a força em seu caminhar 
espiritual. 

Queridos filhos! Orar também é confiar. Orar também 
é abandoar-se nos Braços do Senhor. Orar também é viver 
no Divino querer de Deus, agir desde a Vontade de Deus; 
amar desde a Vontade de Deus. 

Também a oração os ajudará a servir a Deus, como Ele 
também deseja ser servido. Queridos filhos! A Deus só, 
se serve de verdade. Assim como Ele deseja ser servido. 
Não é como o homem muitas vezes deseja servi-Lo. Mas 
servi-Lo como ele quer ser servido e a oração lhes dará 
as graças necessárias para alcança essa mesma sana 
intenção. 

Convido-os à oração do coração. Amo-os e lhes 
abençoo. Sigam orando sempre. Em Nome do Pai, e do Filho, 
e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem 
pecado concebida. 

 

 

********************* 
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27-) 2 de Julho de 2015 – Chamado de Amor e de Conversão 
do Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

https://sagradoscoracoesunidos.org/mensagens-de-2015 

A oração é um dom entregue por Deus Espirito Santo. 
A oração também é uma Graça, e devem pedir constantemente 
a Graça; e devem pedir para aprender a orar. Orar não é 
só pedir. Orar é comunicar-se com Deus; estar com Deus; 
esconder-se em Deus. 

Orar é ter um encontro íntimo com o Coração do Pai. 
Por isso Eu lhes convido a orar. Porque só orando, 
saberão o que Jesus lhes pede. E orando, fazem a Vontade 
de Deus. Por isso, queridos filhos, compreendam que orar 
é muito importante para seu crescimento espiritual. 
Porque assim como alimentam o corpo, têm que alimentar a 
alma. 

A maior e a mais grande oração de louvor e ação de 
graças, se dá na Santa Missa. Devem preparar-se com 
momentos de oração, pedindo ao Espirito Santo, que lhes 
ajude a vive-la como a primeira e a última. 

Queridos filhos! Orem. Orem. Orem. Porque muitas 
almas necessitam oração. O mundo necessita oração. A 
Igreja de Meu Filho necessita oração. 

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

28-) 27 de Maio de 2015 – Chamado de Amor e de Conversão 
do Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

https://sagradoscoracoesunidos.org/mensagens-de-2015 

Filhinhos! Quando oram, não se preocupem por quanto 
tempo oram. Se duas, três, quatro ou cinco horas. Não 
importa. 

Filhinho! Não é Deus o dono do tempo? Vocês não são 
donos de suas vidas. Por que se afligem com as coisas 
que deixam em seu lar, no trabalho, no mundo? Não estão 
pois, vocês consagrados a Mim? Não velo Eu por suas 
necessidades e problemas? Não Me chamam Mãe de suas 
famílias? Rainha de seus lares? Mo demonstraram? 

 

******************************* 
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29-) 18 de Dezembro de 2014 – Chamado de Amor e de 
Conversão do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

https://sagradoscoracoesunidos.org/wp-content/uploads/2019/11/Mensajes-2014-
español-portugues-05.11.2019.pdf 

Querido filho do Meu Sagrado Coração! Venho diante 
de ti para instruir tua pequena alma, aproximando Meu 
Espirito Redentor para ti. 

Pequeno filho de Meu Sagrado Coração! Hoje quero 
ensinar-te sobre a oração. O mundo não sabe orar. Não 
sabem como orar. Peçam-lhe forças, guia ao Paráclito, 
que vos enviei. O Divino Espirito Santo lhes ensinará a 
orar. 

A oração, meu pequeno, prepara a alma, como assim 
prepara o semeador a terra, antes de jogar a semente, 
para que esta se frutifique. O Espirito Santo age em seu 
interior, na medida que oram com fé e devoção. Amor a 
oração é a chave para que recebam estes caudais de graça 
e misericórdia. Através da oração, o Divino Espirito 
Santo caminha em suas almas; prepara este terreno 
espiritual. 

Quando oram, meus pequenos, tornam-se para-raios de 
amor e graça, para vocês e para toda a humanidade. Antes 
de escutar-Me nas Sagradas Escritura e nestes Sagrados 
Chamados de Amor e de Conversão para toda a humanidade, 
invocai a Deus Espirito Santo, para que Ele habite em 
vocês, e assim, meu pequeno, não permita que Minha Santa 
Palavra caia em terra estéril. 

O Divino Espirito age de tal maneira, que esta terra 
(isto é, meu pequeno, tua alma e tua oração de coração) 
seja frutífera, fértil e produtiva, de tal modo, que a 
Sagrada Palavra espargida, não suba ao Trono do Pai 
Eterno sem dar fruto de uma abundante colheita. 

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

30-) Dezembro de 2014 – Chamado de Amor e de Conversão 
do Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

https://sagradoscoracoesunidos.org/wp-content/uploads/2019/11/Mensajes-2014-
español-portugues-05.11.2019.pdf 

Querido filho! Hoje quero ensinar-te sobre a oração. 
Oração que deve ser perseverante e contínua. A oração 
tem que ser desde o coração. A oração purifica a mente, 
libera a alma, santifica o espirito. 
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Eleva a consciência do homem para Deus, e ali é 
iluminada, onde determina claramente seus pecados. Com a 
oração, podes combater o inimigo; combater seu ego 
humano, seus pecados, suas paixões, suas más inclinações. 

A oração é uma fonte de água viva, que rega a terra 
da alma e a seca. Só com a oração verdadeira vencerão. 
Clamam a Deus Espirito Santo, que lhes ensine a orar. 
Pois mora em cada alma de cada filho Meu. Pois é Ele quem 
os faz clamar Abba, Pai! A oração, broto do Meu Coração, 
é universal. Pois abraçam com seu pequeno amor a terra, 
os homens, a Igreja. 

Quando uma alma ora, ela se sustenta. Quando uma 
alma ora, ela vence. Quando uma alma ora, confia e 
espera. Quando uma alma se fortalece, é porque ora. 

Quando Meus filhos oram, demonstram que têm sede de 
Meu Filho Jesus. 

Chamo-os a orar, a experimentar, primeiro em vocês, 
o Grande Pentecostes que logo chegará. As graças eficazes 
da Minha Chama de Amor, são a oração. A oração que se 
acende em cada coração humano em amor a Deus e no serviço 
caritativo ao próximo. Orar, filhos Meus, é também 
servir. Só quando orarem de verdade, conhecerão o 
verdadeiro amor e experimentarão a verdadeira alegria. 

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

31-) 28 de Outubro de 2014 – Chamado de Amor e de 
Conversão do Coração Doloroso e Imaculado de Maria. 

https://sagradoscoracoesunidos.org/wp-content/uploads/2019/11/Mensajes-2014-
español-portugues-05.11.2019.pdf 

Quando Me invocam, o Espirito Santo volta a derramar 
a Graça naqueles que acodem a Mim, Santa Mãe de Deus; 
assim como o fez no momento de Minha Visitação a Minha 
prima Santa Isabel. Ao dizer-Me “Bendita Mãe do Senhor”, 
o Espirito Santo fluiu; o menino em seu ventre saltou de 
gozo ao compreender que Eu, a humilde escrava, levava em 
Meu Puríssimo Ventre o Salvador, a quem São João o 
Batista vinha preparar o caminho. 

Filhos Meus! Rezai à Vossa Mãe com mais devoção. 
Pois, quando Me invocais, o Espirito de Deus se 
transforma em Rios de Água Viva. 
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Só assim o dispôs Meu Senhor. O verdadeiro Espirito 
de Pentecostes se derrama em Meus filhos, quando o 
clamais em nome de Vossa Santa Mãe. 

Filhos! Enchei-vos do Espirito Santo, chamando Sua 
presença por meio e através de Meu Doloroso e Imaculado 
Coração. 

Filhos! enchei-vos do Espirito Santo clamando Sua 
presença por meio do Meu Doloroso e Imaculado Coração, 
orando como lhes ensinei: 

“Vinde, Meu Deus Espirito Santo! Vinde por meio da 
poderosa intercessão do Doloroso e Imaculado de Maria, 
Vossa Amadíssima Esposa.” 

Clamem para que em suas vidas se derrame um novo 
Pentecostes. Orem muito pedindo a presença do Espirito 
Santo; fazendo especialmente o Santo Rosário, a arma que 
estou contra Satanás. 

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

32-) 19 de Outubro de 2014 – Chamado de Amor e de 
Conversão do Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

https://sagradoscoracoesunidos.org/wp-content/uploads/2019/11/Mensajes-2014-
español-portugues-05.11.2019.pdf 

Querido filho do Meu Imaculado e Doloroso Coração! 
Eis aqui, no silêncio de tua alma, no céu interior de 
teu coração a tua Santa Mãe. 

Hoje, filho, quero ensinar-te as graças que se obtém 
com a oração. Em primeiro lugar, filho, a oração é uma 
condição requerida por Deus, porque a oração demonstra 
que as almas estão preparadas para receber as graças e 
dispostas a reconhecer o Chamado de Nossos Corações 
Unidos. 

Quando uma alma ora, converte-se em um para-raios da 
Divina Providência: recebe graças e bênçãos, presentes 
de misericórdia, que não só devem ficar em suas almas, 
mas também dever ser repartidas como água fresca para as 
outras almas sedentas de Amor do Meu Filho Jesus. 

Quando vocês, meus pequenos oram, abrem um caminho 
espiritual para Minhas graças, que percorrem as almas. 
Mas assim que em Belém, muitos corações não respondem ao 
Amor. Quando oram permitem que Minha Presença chegue a 
vocês, e através de vocês, aos seus. Quando oram, Eu 
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concedo graças, em especial durante a reza do Santo 
Rosário, e assim permitem que Minhas graças sejam 
concedidas. 

Mas vocês, Minhas crianças, não oram. Essas graças 
que teriam sido derramadas, já não chegam às almas, pois 
necessito do apoio da oração de Meus filhos, para poder 
aproximar-se aos que não conheceram o amor de Meu Filho. 
Eu Sou Mãe e Senhora da oração. 

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

33-) 30 de Maio de 2014 – Chamado de Amor e de Conversão 
do Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

Meus queridos filhos! Hoje novamente venho a vocês 
e quero falar para vossas almas. A oração, queridos 
filhos, os levará a cumprir obrar, obras de amor, a obra 
feita oração. (Santiago 2, 18) 

Se abrirem seus corações para Minhas graças, façam-
no com a oração. Abrindo-se para Minhas graças com a 
oração, e desde a oração. A oração aproxima-os de Meu 
Filho. A oração purifica suas almas (1 Pedro 1,22), a 
oração cura vosso interior. 

Pode assemelhar-se a oração a um raio de luz, que 
penetra vosso interior e vai lhes iluminando, e assim 
verão que necessita a alma. Verão claramente seus 
pecados, com os quais ofendem ao Meu filho Jesus, 
purificando desta forma, suas almas; sentindo claramente 
a dor de haver sido infiel ao Meu Filho. 

Filhos Meus! Só a oração é a arma poderosa, sobretudo 
Meu Santo Rosário os guiará nestes Últimos Tempos de 
tribulação. Orai. Orai. Orai com vossa Mãe. Sua Santa 
Mãe quer guia-los para a Glória do Pai. Eu, sua Santa 
Mãe, quer guia-los para a Glória do Pai. Eu sua Santa 
Mãe, como Medianeira de todas as graças curarei todas 
suas feridas. 

Sou sua Mãe orante, que quer ensiná-los a orar. 
Porque orando, suas almas são levadas à presença de Deus 
(2 Cor 12,2). Suas lágrimas são enxugadas com a oração. 
Orando se obtém graças. 

Filho Meu! Olha o mundo: Pede a paz. Mas se não 
abrirem seus corações com a oração, não obterão a paz. A 
paz verdadeira só pode dá-la Meu Filho Jesus Cristo. A 
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paz, a justiça, a santidade, brotam do Sagrado Coração 
de Jesus. 

A oração os levará à paz. A paz, à caridade, à 
prudência. A prudência os levará à delicadeza com cada 
um de seus irmãos. Quero conduzi-los à mais alta união 
perfeita com o Pai. 

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

34-) 26 de Maio de 2014 - Chamado de Amor e de Conversão 
do Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

https://sagradoscoracoesunidos.org/wp-content/uploads/2019/11/Mensajes-2014-
español-portugues-05.11.2019.pdf 

Queridos filhos Meus! Eu, vossa Mãe de Amor infinito 
e Mestra da indiscutível Verdade, que é Meu Filho, quero 
ensina-los que Meus apóstolos, que Meus filhos, são 
lutadores de Minhas causas. Lutadores de Meu Amor; 
arautos das Minhas mensagens. Custódios de Minhas 
intenções. Orem, filhos Meus. As intenções desta 
Celestial Mamãe, devem ser realizadas. 

Quanto vos passaria no coração. Seria uma festa sem 
término; uma felicidade celestial que vocês, Meus filhos, 
sejam os primeiros em orar dizendo ao Pai, que as 
intenções de vossa Santa Mãe sejam levadas à cabo. 

Quanto vos pedi a consagração da Rússia e quantos 
oraram por isto? Orem. Orem, para que Meus pedidos se 
realizem no mundo, e o mais importante, filhos Meus: 
sejam cumpridos em vosso coração. Ali, filhos Meus, serão 
obedientes aos Meus chamados e encontrarão em Meu Filho 
a Luz e o Amor, que só dele provém, para realizar em cada 
alma a santidade, a perfeição e o amor. 

Por isso, filhos Meus, sejam os apóstolos do Meu 
Doloroso e Imaculado Coração. Cada filho Meu compartilha 
comigo as intenções de sua Boa Mãe, que os ama. Orem e 
ajam por amor ao Meu Filho e por amor a Mim. eu os conduzo 
ao Meu Filho. Ele é o centro e a existência, alfa e Ômega 
e Rocha Sólida da Santa Igreja. Amém. 

 

************************** 
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35-) 21 de maio de 2014 – Chamado de Amor e de Conversão 
do Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

https://sagradoscoracoesunidos.org/wp-content/uploads/2019/11/Mensajes-2014-
español-portugues-05.11.2019.pdf 

Filho Me! Quando uma alma ora, se adere tão 
profundamente em Deus, que sua oração se converte em um 
feixe luminoso que abarca o universo. Assim a alma ora 
universalmente. Assim a alma ingressa no Coração do Pai, 
porque, quando ora, ama e abraça a toda a criação com 
sua oração. Depende de cada alma orante a salvação de 
seus semelhantes. 

A oração, além de uma relação íntima com o Pai, é 
uma oração que deve cooperar com a redenção de cada alma. 
Quando um filho Meu ingressa em Meu Ventre Santo e 
Puríssimo, ora, ora, ora incessantemente e tudo oferece 
na oração. Seja suplicante, de louvor ou contemplativa. 

A oração, Meu muito amado, deve transformar-se de 
tal maneira, que não seja tu quem vive, senão Cristo em 
ti. Assim Cristo, o Rei e Senhor do universo, Esposo da 
Igreja, Cordeiro degolado e sentado no Trono, viverá em 
ti; se dirigirá ao pai em ti; se compadecerá pelo mundo 
em ti; e assim será instrumento de Paz e Amor, que 
transforme de tal maneira teu ser carnal (na vida 
interior, vida de comunhão entre a alma e seu Criador), 
que terá como objetivo, nada mais do que louvar, bendizer 
e servir o seu Senhor. 
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