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Penitência 
PARTE 4 

13.07.2015 - Chamado de Amor e Conversão do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria 

Oração, sacrifício e penitência. 
Queridos filhos: oração, sacrifício e penitência, é o caminho que o 

Evangelho traçou para todos os seguidores de Meu Filho Jesus. 
A penitência, queridos filhos, quer dizer o cumprimento dos seus 

deveres para com Deus. É cumprir seus votos e promessas feitas a Deus; 
ser fiel à Palavra de Deus, ser penitente e ser fiéis observadores da Palavra 
de Deus. 

20.07.2015 - Chamado de Amor e Conversão do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria 

Orem por esta nação. Façam jejum e penitência por este povo. Orem 
pelas famílias, sejam pastores de suas famílias. Ensinem seus filhos a orar, 
a amar, a confiar no Senhor, porque para isso eles foram emprestados: para 
que os ensinem a orar e amar a Deus e ao próximo. 

24.08.2015 - Chamado de Amor e Conversão do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria 

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 e irrepetível. 
Sacrifício, penitência, oração. Fazendo assim, salvarão a família, o mundo, 
os Estados Unidos, Colômbia, México, Nicarágua, Honduras, Guatemala, 
Alemanha, Brasil, Cingapura, Venezuela. 

16.09.2015 - Chamado de Amor e Conversão do Casto e Amante 
Coração de São José 

A urgência desses tempos 
Filhos meus: o mundo está disperso e distraído das coisas do Céu. 

Todos buscam seus interesses, seu bem-estar, sua comodidade. Ninguém 
pratica a fé, a mortificação, a simplicidade, a humildade, a penitência. Como 
desejaria que fossem praticadas. 
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23 Setembro 2015 - - Chamado de Amor e Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria 

Minha mensagem em La Salette. 
Filhinho: reza muito porque a Mensagem de La Salette se cumpre, se 

cumpriu, o homem não obedeceu, não mudou, não evitou o erro que Eu, 
Vossa Mãe lhes adverti. 

Meu Pai é um Deus de Amor e Misericórdia. Mas é um Deus de 
Retidão e Justiça e dará a cada um segundo o seu proceder. Meu menino, 
faz conhecer Minha Mensagem. Meu Exército precisa me necessita. 

Cuidem de suas vidas espirituais. Estejam alertas e elevem suas 
orações. Chegou o tempo da oração e do sacrifício. 

Filhinho, penitência, penitência, penitência. Ó humanidade, por causa 
da tua salvação eu te chamo, regressa, repara, arrepende-te. 

2016 

6 Janeiro 2016 - Chamado de Amor e Conversão do Casto e Amante 
Coração de São José 

Vivam a mirra do sacrifício, da penitência. Tudo o que estão sofrendo 
no momento presente, qualquer sofrimento por muito pequeno que seja, 
ofereçam-no ao Pai, como uma oração. E não desconfie de seu infinito 
amor. Porque Ele sempre os espera, sempre os escuta, sempre intervém 
na hora providente. Confie em seu amor. 

10 Fevereiro 2016 - Chamado de Amor e Conversão do Casto e Amante 
Coração de São José 

Queridos filhos, retornem ao Senhor com sacrifícios, com orações, 
com penitências. 

2 Abril 2016 - Chamado de Amor e Conversão de Nossa do Carmo 
Meus filhos: sejam bons, sejam santos, sejam perfeitos no amor a 

Deus, no amor ao próximo, no amor à vossa salvação. Façam muito 
sacrifício, oração e penitência, para que o Sagrado Coração de meu Filho 
seja consolado. 

6 Maio 2016 - Chamado de Amor e Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus 
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Filhos meus: reparem Meu Sagrado Coração com as vossas orações, 
sacrifícios, penitências, pela dor que os homens causam ao Meu 
Sacratíssimo Coração. 

21 Junho 2016 - Chamado de Amor e Conversão do Sagrado Coração 
de Jesus 

O Sacramento da Confissão, um presente do Meu Sagrado Coração 
Jesus: Pequeno. 
O instrumento: Sagrado Coração, eis aqui teu escravo de amor, a 

quem libertastes da escravidão do demônio, do mundo e da carne. 
Jesus - Filhinho:  assim é. Eu livrei a humanidade do pecado. Mas 

ainda a vontade humana não se decide pela santidade, quando 
gratuitamente, através da graça do arrependimento, podem reconciliar-se 
comigo. 

Meu pequeno: muitos não vão ao Sacramento da Minha Misericórdia 
porque simplesmente não creem. Outros não vão por soberba, 
desobediência e orgulho. Outros não vão a ele porque não desejam libertar 
suas almas do egoísmo e do não amor, e não renunciar à sua vontade 
humana de viver a Divina Vontade. 

Pequenino: a Pedro e aos meus apóstolos concedi o Espírito Santo, e 
dei-lhes, em Meu Nome, a autoridade para ligar e desligar, para perdoar 
pecados. 

Filhinho: este Sacramento da penitência saiu do Meu Sagrado 
Coração que os ama, para que não só tivessem a graça santificante 
recebida no Sacramento do Batismo por um certo tempo, senão que, cada 
vez que seus corações arrependidos necessitassem ser absolvidos de suas 
culpas, através de meus ministros, recebessem a graça santificante que 
apaga seus pecados, cura as feridas de seus corações e os liberte da 
escravidão do pecado. 

Amo-os tanto, que dei à Minha Igreja este Sacramento de 
Misericórdia, para que sempre se reconciliassem com o Meu Amor, que é 
tão rejeitado pelas criaturas. 

Pequeno discípulo: peço-te que ores, para que o Meu Povo conheça 
a grandeza da Minha Misericórdia manifestada aos homens, através do 
Sacramento da Penitência. Fiat, pequeno. 

O instrumento: Fiat, Fiat, Fiat, meu amável Salvador. 
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Jesus: Eu te amo e te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. 

 

24 Junho 2016 - Chamado de Amor e Conversão do Sagrado Coração 
de Jesus 

Pequenos: recordem-se da mensagem de São João, o Batista: 
penitência e conversão.  

Essa mensagem volta a ressoar em toda a Terra, com Meus 
Chamados de Amor e as Manifestações de Minha Santíssima Mãe pelo 
mundo: penitência e conversão, para que vivam em santidade, e para que 
vejam os homens em vocês, o testemunho de uma vida entregue, de 
corações que perdoam, de corações que amam, de corações que vivem em 
Minha paz. 

Filhos: amo-os e os abençoo. E lembrem-se da conversão e 
penitência. É Minha Mensagem para o mundo inteiro antes do Meu 
Regresso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

2 Julho 2016 - Chamado de Amor e Conversão do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria 

Meus pequenos: orem, orem... reparem, jejuem, façam penitência, 
para que o Coração de Meu Filho seja consolado por todas as faltas de amor 
que recebe da humanidade. Sejam bons, pequenos. Sejam santos. Estou 
com vocês. 

4 Julho 2016 - Chamado de Amor e Conversão do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria 

Pequenos: peçam ao Espírito Santo que lhes comunique os dons e as 
graças do Meu Imaculado Coração para seus corações, para que vivam as 
virtudes; para que vivam o amor. 

Pequenos: Meu Coração Imaculado está livre do pecado, pela 
misericórdia e desígnio do Senhor, e seus corações deverão estar puros 
para ver a Deus. 

Por isso, pequenos, peçam perdão com sinceridade. Arrependam-se 
e acudam ao Sacramento da Penitência, para que seus corações estejam 
livres da atadura do pecado e das cadeias do egoísmo. 
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