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Penitência 
Parte 2 

 
28.11.2013 - Chamado de Amor e de Conversão do Coração Doloroso 
e Imaculado de Maria. 

A Santíssima Mãe: “Querido filho: o motivo de nossas revelações é 
para pedir-lhes consolo, reparação e expiação em honra a Nossos Corações 
Unidos. Não ofendam mais a DEUS, que já está muito ofendido. 
14.03.2014 - Chamado de Amor e Conversão do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria 

Filhos! Não se deixem levar pela corrente do mundo. Procurem a 
fortaleza na oração constante, em Jesus vivo em cada Sacramento. 
Procurem a Cruz. Amem a Cruz. Carreguem sua Cruz. Quer dizer: os 
sacrifícios, as penitências e inclusive suas vidas, entreguem-nas, como se 
oferece o santo fumo do incenso nos Altares Eucarísticos. Sejam brasas 
ardendo no mundo, para que encham dessa chama meus outros filhos. 
27.05.2014 - Chamado de Amor e de Conversão do Coração Doloroso 
e Imaculado de Maria. 

Através de ti, chamo aos Meus filhos para a Modéstia e à 
Temperança; à Pureza, que agrada a Deus; ao Amor, que os levará para 
uma vida de penitência e sóbria, de Oração e sacrifício, de Humildade e 
obediência. 
20.10.2014 - Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus  

Reveste-te de Minha Corredenção. Faz jejum e penitência. 

21 de novembro de 2014 - Chamado de Amor e de Conversão do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria. 

Por isso convido-os a orar e reparar, para que vivam o Evangelho de 
Meu Filho Jesus. Vivam de oração, sacrifício e penitência. Recebam ao 
Meu Filho Jesus na Eucaristia. 
2 Janeiro 2015 - Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus 

Humanidade, desejo acender-te no Fogo do Novo Pentecostes. 
Prepara-te para o tempo que chega. Conversão, penitência, 
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arrependimento são as chaves que abrem a Cofre Bendito do Meu 
Sacratíssimo Coração. Quando as almas contemplarem mais uma vez 
Minha Glória e Poder, ficarão encantadas de Minha Majestade. 
 
8 Janeiro 2015 - Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria. 

Oração, sacrifício e penitência. 
A penitência refere-se a uma vida de entrega e modéstia; que se 

deixe a alma; que se conduza pela Palavra de Jesus no caminho da 
restituição dos Dez Mandamentos da Lei de Deus. 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um homem. 
13 Janeiro 2015 - Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria. 

Necessitamos de almas que se ofereçam por sseus irmãos. Almas 
consagradas que levem à cabo a grande cruzada dos Sagrados Corações 
Unidos. Essa conquista levada à cabo com oração, sacrifício e penitência. 
10.02.2015 - Chamado de Amor e Conversão do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria 

Minha mensagem de Lourdes é um Chamado à penitência. As rosas 
amarelas sobre meus pés simbolizam o espírito de penitência, já que o 
mundo necessita de penitência para salvar-se. 

Peço-lhes, filhos, que sejais almas vitimas. Que tudo o que sofrerem, 
seja com paciência, por amor ao Meu Filho Jesus Cristo. Eu lhes prometo a 
felicidade do Céu. Mas se carregarem fielmente suas cruzes com amor. 
Entrego-lhes a rosa da perfeita penitência, a qual os levará para uma vida 
de obeidência, modéstia e pureza. Rezem. Rezem muito, até que seus 
corações se convertam em corações orantes. 
10.02.2015 - Chamado de Amor e Conversão do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria 

Meu Coração Doloroso e Imaculado tinha uma graça especial para os 
filhos de Deus. Minha Mensagem em Mssabiele, foi a Mensagem da 
penitência. Quero dar agora aos meus filhos, o motivo de Minha 
Manifestação a Bernardete. 

As duas rosas que trazia sobre Meus Sagrados Pés, representam a 
penitência do cristão. Caminha o homem entregue a Deus, em um caminho 
de rosas e espinhos. A penitência é o dever da alma que deve ser fie lao 
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Meu Filho Jesus Cristo, renunciando dia a dia a si mesmo e carregando a 
cruz. 

A penitência é a modéstia de que os filhos de Deus devem ser 
imitadores. Em Colossenses 3 está o programa da vida de penitêcia, onde 
o homem deve sujeitar-se às Leis de Deus, e não de do próprio homem. 

Eu, como Mãe e Mestra da penitência, apresentei a beleza da 
austeridade em minha pequena cova de Lourdes, quando me manifestei 
nela, onde não me vi submetida à comidade, senão à austeridade. 

A penitência vivida com amor, fortalece o espírito, e ajuda a ser mais 
fiel ao Evangelho de Jesus. O mundo hoje, dominado pela luxúria, 
libertinagem e egoísmo, quer buscar em todo meio, seu bem-estar egoísta. 
O cristão deve procurer não o bem estar natural, senão o bem-estar spiritual. 

Eu, tua amada Mãe, quero entregar ao teu pequeño coração, o dom 
de Lourdes: a rosa da perfeita penitência. Com esta rosa, adorna o jardim 
do Senhor, que é tua alma. 

Quando uma alma se encontro com a perfeita penitência, ama. Ama, 
porque seu desejo n!ao é agadar o mundo, senão ao Senhor. 

Entrego-te a rosa da perfeita penitência, para que tua alma cresça em 
virtude, com tua vida submetida a uma escravidão de amor a Nosso Senhor 
Jesus Cristo, e que de frutos abundantes, onde os homens, vejam teu bom 
obrar, e glofiquem ao Pai Celestial, que está no Céu. 

Osh omens creem que meu Filho os quer escravos. Meu Filho os quer 
livres. Só logrará viver em perfeita penitência, aquela alma que ame de todo 
coração a meu Filho. Pois seu desejo será agradar a Deus, e livrar-se da 
escravidão do mundo. 

A rosa da perfeita penitência os elevará à mais alta santidade do Céu. 
Porque os que choram, no Céu serão consolados. 

Selo-te com o dom de Lourdes. 
Amo-te e te abençoo, e semeio em teu coração a Sagrada rosa da 

penitência: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém. 

 


