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O SANGUE PRECIOSO DE JESUS CRISTO 

1º de julho de 2014 - Chamado de amor e de Conversão do agrado 
Coração de Jesus 

O grande mês de Julho 
 

Querido filho! Hoje começa o grande mês de julho. 
Mês que, através de suas orações, e as orações de meus 
apóstolos marianos, se resgatarão muitas almas. Almas 
que serão curadas, almas que serão libertadas, almas que 
serão aliviadas, com o poder do meu Preciosíssimo Sangue. 

Para este grande mês, se abrirá uma fonte poderosa 
de Minha Misericórdia, para todo o mundo e todas as 
almas. 

Por isso, chamo a todas as almas, a todas as ovelhas 
que não andam em Meus humildes rebanhos, que voltem para 
Mim. 

Serão curadas e santificadas por Meu Preciosíssimo 
Sangue. Voltai, ovelhas de Meu rebanho, antes que se 
desatem os lobos e os sacrifiquem para Meu adversário. 
Selai vossas cabeças com Meu Preciosíssimo Sangue. Selai 
vossas famílias, lares e casas, posses e trabalhos. 

Comungai e confessai-vos, antes que Meu Pai passe 
com Meu Divino Sangue, e leve o que não era do Seu agrado. 
Salvai vossas almas com Meu Preciosíssimo Sangue. Sob o 
poder de Meu Sagrado Sangue, sejam abençoados. 

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

9 Julho de 2014 - Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus 

Vejo com minha alma Jesus Agonizante e Crucificado 

(trazia exposto seu Sagrado Coração) 

Querido filho! Meu Amado Sangue se derrama sobre o 
mundo, como um manancial, que acalma toda sede, alivia 
todo mal e lava todo pecado. 

Hoje Meu Sangue Sacrossanto o vês brotando de Minhas 
Poderosas Feridas. 

Cada Ferida, cada Chaga é uma Fonte de Luz claríssima 
para Meus eleitos e servos perpétuos de Minha redenção. 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Preciosíssimo Sangue de Jesus - Mensagens de 1 e 9.07.2014 - 
sagradoscoracoesunidos.org 

2 

Quero uni-los a Mim; submergi-los em Meu Precioso Sangue, 
e serão lavadas suas culpas. Cada Gota do Meu Sangue 
banhará o mundo. 

Orem. Orem. Orem. Meu Precioso Sangue lhes dará 
Minha Paz, uma conversão radical e profunda em suas 
vidas. 

São promessas de Vida, meu pequeno servo, para todas 
as almas. Hoje, Minhas graças serão derramadas por todas 
aquelas almas que necessitam conversão. Quero dizer a 
todos que os amo. 

Minha promessa a cumpri. É verdade, almas Minhas, 
que desde que conheceram Meu Amor e Ação Redentora em 
Minhas Sacrossantas e preciosas Chagas, suas vidas 
mudaram? Não desconfiem e sejam como a serva do monte, 
que procura águas vivas para sua sede. Vejam como os amo 
em vocês, Meus filhos. 

No poder de Meu Preciosíssimo Sangue, sejam 
abençoados e consagrados: Em Nome do Pai, e do Filho e 
do Espirito Santo. Amém. 

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


