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19 novembro de 2017. 

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

https://sagradoscoracoesunidos.org/2017/11/20/19-11-2017-coracao-doloroso-e-imaculado-de-maria-
ao-seguir-meus-chamados-de-amor-e-ao-praticar-o-evangelho-chegam-a-primeira-morada-que-e-
meu-coracao/e9oj 

Queridos filhos: hoje os convido a caminhar a senda 
para as Moradas da Perfeição. 

É o caminho da fé. 

É o caminho dos Sacramentos. 

É a vida de oração e jejum. 

É muito necessário pedir a Graça do arrependimento. 
Porque a alma que ama a Jesus, sofre por não corresponder 
ao Amor de Jesus, e, ao experimentar a dor do pecado, 
mas assistidos com a Fé e a Luz que lhes transmite o 
Espirito Santo, dá-se uma conversão sincera. 

Quando a alma sabe que no mais insignificante não 
correspondeu ao Amor de Deus. Quando a alma reconhece 
seus pecados e é absolvida de suas culpas, deve seguir 
caminhando à Luz do Evangelho. 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Mês de Junho - Moradas de Perfeição - sagradoscoracoesunidos.org 2 

E nesse caminhar da fé, estarão presentes as provas. 
Provas que purificam o coração. E quando purificam o 
coração, o fazem mais precioso aos Olhos de Deus. 

Provas de fé, sofrimentos físicos, ou ataques e 
incompreensões. Mas tudo isto oferecido com amor, limpa 
a alma. 

E ao seguir Meus Chamados de Amor, e ao praticar o 
Evangelho, chegam à Primeira Morada, que é Meu Coração: 
o adentrar-se em Meu Coração, e em receber desde Meu 
Coração Graças especiais, sobretudo a Graça do Amor 
Santo. 

Por isso, sempre lhes convido a que orem 
incessantemente, para que primeiro possam conhecer o Amor 
de Jesus, e quando conheçam o Amor de Jesus, tudo em sua 
vida será novo. 

Orem! E que a oração seja para vocês alegria, gozo 
e confiança. 

Dou-lhes Minha Bênção Maternal. 

 

 


