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

01.01.2017 

Mãe Celestial: 
Bendito sejas, meu filho. 
O instrumento: Mãe: só quero servir-Vos e ser 

um instrumento útil do Coração Imaculado; trabalhar 
para Vossa Glória. 

Mãe Celestial: Meu pequeno: todas as almas 
que são dóceis, que se fazem pequenas e 
obedecem desde o Amor Santo, e se consagram ao 
Coração do Meu Jesus e ao Meu Doloroso e 
Imaculado Coração, são instrumentos úteis para o 
Senhor. 

Trabalhar para a Glória do Meu Doloroso e 
Imaculado Coração é trabalhar para a Gloria da 
Santíssima Trinidade. 

Desejo que Meus filhos se aprofundem no 
mistério de Minha Maternidade humana e divina. 

Sou Mãe do Homem-Deus. Sou Mãe dos 
homens. 

O homem foi criado à imagem e semelhança 
de Deus e tudo foi criado para Meu Filho, e nEle. 

Assim a Santíssima Trindade me escolheu 
para ser Mãe do Deus Filho, que se fez Homem 
através de Meu “Fiat”, e se fez Homem para resgatar 
aos homens. 

E assim, como ele veio através de Mim ao 
mundo, o mundo deve ir através de Mim a Jesus, 
através de Minha Mediação como Mãe. 

Em Belém lhes dei a Deus, e Deus me deu a 
vocês, porque também Minha Maternidade devia 
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estender-se a todos, para que a missão do Redentor 
se estendesse a toda a humanidade. 

Minha Maternidade estendeu Sua Redenção, e 
é por isso que na Cruz, para que se cumprisse todo 
o desígnio salvador, disse: “Eis aí a Tua Mãe.”  

E Jesus, ao fazer-se Homem em Meu 
Puríssimo Ventre, dignificou a todo o gênero 
humano. 

Minha Maternidade me levou a manifestar-Me 
a Meus filhos, como em Fátima. 

Dou-te Minha bênção: Em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém. 

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

02.01.2017 

Queridos filhos: quero que seus corações 
sejam receptores da Palavra e da Presença do Meu 
Filho Jesus, porque, assim como a Santíssima 
Trindade dispôs que Eu desse a Jesus a 
humanidade, agora Nossos Sagrados Corações 
dispõem que as almas a Nós consagradas deem 
Jesus ao mundo; levem a Presença e a Luz de 
Jesus com suas ações e testemunho, e com suas 
orações peçam pela paz do mundo inteiro, pela 
Igreja que está sendo muito perseguida, para que o 
mundo inteiro seja entregue de verdade a Nossos 
Dois Corações. 

Meus queridos filhos: orem também por 
Nossas Intenções. 

Peço-lhes, queridos filhos: tenham paz, para 
que a paz se reflita aos demais, e sejam 
testemunhas da Luz que veio ao mundo. 
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As Almas do Meu Exército mariano não devem 
viver nas Trevas, porque a Luz lhes foi dada: Meu 
Filho! Levem esta Luz que brilha a todos! 

Orem. Orem. Orem muito, para que seus 
corações recebam esta Luz: A Meu Filho, que se fez 
Homem.  

Pequenos: vejam a Luz. Tomem-na e levem-na 
ao mundo. 

Eu estou com vocês e lhes dou Minha Bênção: 
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém 

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

03.01.2016 

Festividade do Santíssimo Nome de Jesus. 
Escreve, filhinho Meu, as Palavras de Meu 

Coração Doloroso e Imaculado, 
Este Coração Materno de criatura que ama, 

porque se entregou completamente à escuta da 
Palavra de Deus e ao Seu santo serviço, não só 
desde o momento da Encarnação, que foi o 
momento inicial de Minha Missão Corredentora, 
senão que desde antes e muito pequena, me 
entreguei ao serviço de Nosso Abba Deus. 

Meu pequeno: só os corações que estejam 
abertos e dispostos ao serviço do Pai poderão gozar 
de Seu Amor e Presença. 

Pois estes corações que com gozo e 
arrependimento o recebem, deram sua vontade a 
Deus e obedecem com alegria Sua Palavra e gozam 
de Seu Reinado em seus corações e vidas. 

Estes corações, que sim, desejo que sejam 
também todos os homens, tenham entendido o 
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Mistério do Doce e Santo Nome de Jesus: “Deus que 
salva.” 

Quando o coração do homem entroniza o 
Santo Nome, e goza nele, e vive nele, descobriu que 
Deus Filho, Jesus, o salvou. 

Pequeno: Meu Casto Esposo San José e Eu, 
fomos os primeiros corações que, com a força do 
Espirito Santo, entronizamos este Nome Poderoso, 
vivendo dele e refletindo só Ele. 

Poderoso Nome que salva o Povo escolhido. É 
dizer, a Igreja.  

Por isso desejo que as almas que vivem e 
aceitam Minhas Mensagens e são consagradas ao 
Meu Coração, entronizem e glorifiquem este Santo 
e Doce Nome. 

Pequeno: em Fátima quis glorificar este 
Glorioso Nome em toda a terra. Por isso, as almas 
fiéis meditem em Minha Mensagem. Vivam-na. 

E como quis dar a conhecer o Meu Filho em 
Fátima, o dou a conhecer aos meus pequenos 
apóstolos.  

Jesus é o doce e Santo Nome de Fátima. 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito 

Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante Coração de São José. 

04.01.2017 

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.  
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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. 

Comentário do instrumento: 
O Papai São José veio muito contente, vestido 

com um manto, como verde celeste, e seu Coração 
em seu peito. 

A alma de Martín (alma do purgatório que 
anteriormente se me havia manifestado) veio 
durante a oração a dar-nos graças porque foi 
libertado do purgatório e disse que as orações do 
Apostolado, tem libertado uma enorme quantidade 
de almas e que só no Céu saberemos o grande bem 
feito. 
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Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração do Menino Jesus. 

Primeira sexta-feira do mês. 

06.02.2016 

Queridos filhos do Meu Sagrado Coração: 
desejo que seus corações contemplem o mistério da 
Minha Epifania, com a Adoração dos Sábios. 

Pequenos: desejo que seus corações também 
adorem Meu Coração. Quero que me reconheçam 
como o Filho de Deus, e deem com suas vidas uma 
profissão de fé, clara e firme, de que creem em Mim. 

Pequenos: que os corações do mundo se 
voltem para Meu Coração. Que os corações do Meu 
Pequeno Rebanho Fiel consolem Meu Pequeno 
Coração, porque ainda existem muitas almas que 
rejeitam, a maioria dos homens me rejeitam. 

Por isso, pequenos: quero que seus corações 
sejam corações reparadores, que adorem em 
espirito e em verdade; que contemplem em oração 
Meu Coração. 

Quero, pequenos, que sejam contemplativos e 
adoradores. Mas adorem-Me no Seio e no Coração 
de Minha Mãe. 

Orem para que o mundo inteiro seja 
consagrado aos Nossos Sagrados Corações, e 
Minha Mãe seja reconhecida como Corredentora. 

Estas duas ações, tão importantes, salvarão o 
mundo inteiro. 

Pequenos: orem. Orem muito. 
E em suas orações recordem também Meus 

Pedidos.  
Não se esqueçam de orar por Nossas 

Intenções. 
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Dou-lhes Minha Bênção: Em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém. 

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

Primeiro sábado do mês 

07.01.2017 

Queridos filhos: desejo renovar o que disse em 
Fátima: a Santíssima Trindade quer estabelecer em 
todo o mundo a devoção ao Meu Coração Doloroso 
e Imaculado, por meio da prática reparadora da 
Devoção dos Primeiros Sábados, da confissão e da 
Santa Comunhão, acompanhado agora do jejum e 
de uma obra de caridade e de misericórdia corporal 
ou espiritual, para que seus corações, não só 
reparem Meu Coração, senão que também 
consolem o coração dos irmãos que sofrem. 

Queridos filhos: os primeiros sábados abrem 
ao mundo torrentes de graças. E é essa devoção ao 
Meu Coração Doloroso e Imaculado que peço seja 
renovada em todos os corações, porque esta 
devoção obteve da Santíssima Trindade, 
misericórdia e tempos de paz para os povos. 

Orem também, orem muito pelos cristão 
perseguidos. Orem muito por todo o Exército 
Mariano. Orem Meus pequenos apóstolos, uns 
pelos outros. 

Mantenham-se unidos na oração, para que 
junto ao Meu Coração Imaculado ganhemos esta 
batalha, para estabelecer o Reinado de Jesus Cristo 
em todos os corações, por meio do Triunfo do Meu 
Coração Doloroso e Imaculado, Corredentor e 
Triunfante. 

Pequenos, orem com o coração para que 
vivam Minhas Mensagens e a Palavra de Meu Filho. 
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Abençoo-lhes. 
Leiam a Palavra do Senhor em Gálatas 4. 
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espirito 

Santo. Amém. 

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

09.01.2017 

Nossa Santíssima Mãe está toda vestida de 
branco. Tem em seu peito Tres Rosas. 

A Mãe diz: 
Queridos filhos: sou a Rosa do Amor Perfeito e 

com o símbolo destas Rosas, trago a Fragrancia do 
Deus Amor para vocês, Meus pequenos apóstolos. 

 E desejo com Meu Coração, que abram seus 
corações, abandonando-o todo, esvaziando-se por 
completo, para que se encham do Espirito de Amor 
de Deus. 

 Queridos filhos: e quando o Espirito do Amor 
de Deus estiver seus corações, serão capazes de 
perdoar de verdade; de amar de verdade. Mas 
também de viver na Verdade. Serão capazes de 
discernir e glorificar a Jesus. 

Porque com suas vidas, como pequeninas 
rosas, expandirão a Frangrancia do Amor de Jesus 
no mundo. 

Serão luz. Serão frangrancias; sinais que 
acompanham Meus filhos, aos Meus apóstolos na 
propagação e anúncio de Minhas Palavras Maternas 
e do Evangelho do Meu Filho. 

Pequenos: como pequeñas rosas que adornam 
Meu Coração, permitam-me apresentá-los à 
Santíssima Trindade. Somente abram seu coração 
ao Amor. 
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Jesus os ama! Em nome do Pai, e do Filho, e 
do Espirito Santo. Amém! 

Comentário do instrumento: a Santíssima 
Virgem me pediu que cantasse a canção com a 
oração que o Anjo da Paz ensinou às crianças de 
Fátima. 

10 Janeiro 2017 

Chamados de Amor e de Conversão do Anjo da 
Paz 

Queridos irmãos e irmãs: como o Anjo do dom 
da Paz, por intenção da Rainha do Céu, a Senhora 
e Mãe de Fátima, desejo convidá-los a que vifam o 
Dom da Paz; a que peçam o Dom da Paz. 

Meus queridos irmãos e irmãs: e quando o 
Espirito Santo concede o Dom da Paz, dependendo, 
também, de vossa fé, entrega e perseverança na 
oração. Terão sabedoria para tolerar com Paz e 
paciência os sofrimentos da vida humana. 

Queridos irmãos e irmãs: como apóstolos dos 
Sagrados Corações de Jesus e de Maria, ofereçam 
suas vidas, dores e sofrimentos, assim como as 
alegrias e consolos do Céu aus seus corações, 
como uma oferta de amor, como uma oferta 
eucarística. 

Oferemçam-se em sacrificio, em reparação, 
sem recriminar, sem negar-se, sem colocar 
obstáculos. Ofereçam-se como uma oferenda que 
console ao Vosso Pai, em Paz, em confiança, em 
total abandono. 

Vejam a Jesus presebte ba Santa Eucaristía, 
que se ofrece sem recriminar, sen negar, se ofrece 
no Pão, para que todos comam Dele, para que todos 
se aproximem Dele, e Jesus no Altar se ofrece em 
Paz pelos homens. 
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Assim, seus pequenos apóstolos, filhos de 
Maria: ofereçam-se e vivam sua vida de 
consagração de jesus e de Maria em Paz. Orem em 
Paz. Reparem em Paz. 

Vivam em silêncio e em Paz. 
Jesus seja adorado em todos os Tabernáculos 

do mundo! 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 

Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante Coração de São José. 

11 Janeiro 2017 

Filhos do Meu Castissimo Coração: desejo que 
meditem em Minhas Palavras e as guardem em seu 
coração. Somente desejo compartilhar com vocês o 
que vive junto a Jesus e Mãe Maria e o que aprendi 
de seus Sagrados Corações. E vocês, como 
pequenos apóstolos que querem formar-se, devem 
também aprender a enamorar-se de verdade, 
destes Dois Corações. 

Pequenos: invoquem ao Espirito de Deus 
sobre suas vidas. Invoquem-no de coração, em 
espirito e verdade; que o Espirito de Deus revele aos 
seus corações o que está nos corações, e não 
agrada a Jesus. Que com a Luz de seu Espirito 
Santo conheçam o que está em seus corações e 
deve ser purificado, para que sirvam a Jesus e a 
Mãe Maria, com pureza de coração. 

Não desperdicem as graças dos sofrimentos 
que lhes causas os deais e o mundo. Aproveitem as 
pequenas crucifixões para que sejam purificados. 

Queridos filhos: entreguem-se como oferenda 
ao Senhor. O Espirito Santo atuou em Minha Vida, 
revelando-me o que não devia fazer e sim o que 
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devia fazer. Por isso é que Me perturbei e sofri. Mas 
aceitei e assumi o que Deus tinha para Mim, que era 
cuidar Seu maior Tesouro: Jesus e Maria. 

Sejam dóceis! Escutem-nos com o coração! 
Vivam Minhas Palavras! 

Dou-lhes Minha Bênção, como Patriarca da 
Sagrada Família. Sejam filhos de Fátima! 

Cumpram com a força do Espirito Santo a 
promessa: O Imaculado Coração de Maria triunfará. 

Sejam partícipes deste triunfo e assim, como 
triunfou em Minha Vida, triunfe na de vocês. 

Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. 

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

12 de janeiro de 2017 

Queridos filhos: desejo convidá-los a 
interiorizar e a refletir em vossa vida espiritual. É 
necessário que, Meus pequenos apóstolos, filhos do 
Meu Coração Imaculado, refletirem sobre suas vidas 
espiritualmente. 

Pequenos apóstolos: devem dar cem por cento 
de suas forças, de suas vidas, para viver nossas 
Mensagens.  

Sempre faz falta crescer e crescer cada dia 
mais. 

Nunca, Meus pequenos filhos, é muito. Sempre 
se deve fazer mais pela Obra do Meu Filho. 

Pequenos: olhem o resto da humanidade. 
Quantos estão se esforçando para consagrar-

se ao Meu Imaculado Coração. 
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Quantas famílias se consagraram a Nossos 
Sagrados Corações? 

Quantas almas e consagrados puseram 
atenção às Nossas Mensagens? 

Por isso, vocês, pequenos apóstolos, reparem 
com sua fidelidade e perseverança a desobediencia 
e apostasía que está o mundo. 

Pequeños, sean Mis apóstoles en el mundo. Mi 
Mensajes, los Llamados de Amor y de Conversión, 
ahora ya no son para el mundo, para todos; son para 
las almas que los quieran acoger y vivir. 

Apóstolos meus: orem muito. Jesus está 
contente com seu Resto Fiel e suas orações sempre 
são escutadas. 

Sou a Senhora do Santo Rosário, a Mãe de 
Fátima. 

Pequeninos, rezem muito. Nunca é suficiente. 
Sempre se debe rezar mais e transformar-se ainda 
mais na pessoa de Jesus, cada día. 

Meus pequenos apóstolos: olho-os e sorrio, 
porque consolam Meu Coração. 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amen. 

Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus 

13 de janeiro de 2017 

Queridos apóstolos do Meu Sagrado Coração: 
vejo-os com Misericórdia e Meu Coração lhes 
estreita ao Meu Peito, para que se encham da Fonte 
de Minha Divina Misericórdia. 
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Pequenos apóstolos Meus: quero recordar a 
Palabra de Minha Mamãe Celestial em Fátima, 
quando anunciou que viriam modas que ofenderiam 
ainda mais ao Meu Pai. 

Minha Mãe se referia a todas as correntes do 
mundo. 

E estas novas correntes que se infiltraram na 
humanidade, destruiram a dignidade do homem e 
prejudicaram Minha Casa, e estremeceram a muitos 
dos que habitavam em Minha Casa. 

Pequenos: refiro-Me também a apostasía 
generalizada. Agora para muitos dos Meus 
seguidores, tudo se resolve com a razão e a ciência, 
e a fé já não tem importância para muitos. 

As novas correntes que entraram para 
deteriorar o Santo Sacrifício da Missa e dos 
Sacramentos, as novas modas diabólicas que 
ofendem ao Meu Coração, o aborto, o 
homosexualismo, o divórcio, a imoralidade em todo 
genero. 

Pequenos apóstolos: vocês reparem. 
• Que as famílias dos Últimos Tempos, 

consagradas a Nossos Dois Corações, 
reparem pelos pecados das famílias com 
a paz, a oração, o respeito e a caridade. 

• Que as almas consagradas a Nossos Dois 
Corações nestes últimos tempos, reparem 
a apostasía, a impiedade e a irreverência, 
sendo almas santas e fervorosas. 

• Que a juventude que se consagra a 
Nossos Dois Corações, reparem com sua 
vida virtuosa e de oração, os pecados do 
resto dos jovens. 
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• Que as crianças consagradas aos Nossos 
Dois Corações , ofereçam o pequeno 
sacrifício de orar e de assistir também a 
Meus Cenáculos Apóstólicos de Oração. 

• Que as crianças vejam ao Meu Francisco, 
à Minha pequeña Jacinta e Minha amada 
Lúcia, como exemplo de infancia santa e 
virtuosa. 

• Que todas as almas do Meu Exército Fiel, 
em seus estados de vida, reparem os 
pecados da humanidade e assim, viverão 
melhor e serão melhores os filhos da 
Grande Promessa de Minha Mãezinha em 
Fátima: “ao final Seu Coração triunfará.” 

Jesus que lhes ama. Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

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

14 de janeiro de 2017 

Queridos filhos: Meu Coração Imaculado está 
com vocês e os Olhos de Misericórdia do Meu Filho 
se dirigem a toda a humanidade, porque este é um 
tempo de graça. 

Fátima alcançou para os homens um tempo de 
paz. Mas também é um tempo de preparação 
espiritual, de reparação e adoração ao Coração 
Eucarístico de Jesus. 

Queridos filhos: Eu desejo conduzí-los ao Porto 
seguro; ao Meu Coração  para que no Meu 
Coração, que é o Sacrário Vivo e por excelência de 
Jesus, se encontrem com Ele, recebam Seu Amor, 
sintam Seu Poder Misericordioso, que cura seus 
corações. 
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Pequenos: Eu desejo modelar seus corações 
segudo o modelo do Coração do Meu Filho. 

Pequeninos: sejam dóceis. Deixem que Minhas 
Mãos destruam seus corações, para construir um 
novo coração: o Coração do Meu Filho, que é Meu 
próprio Coração em vocês, e assim, pequeninos, 
viverão de verdade Nossas Palavras. 

Escutemos juntos o silêncio de Jesus. 
Pequeninos: como Lúcia, Francisco e Jacinta, 

oremos também em silêncio. Um silêncio que repare 
o reuído blasfemo do mundo. 

Eu lhes amo e abençôo. 
Pequeninos: Eu farei de vocês, se amam e 

escutam Minhas Palavras, verdadeiros filhos da 
Promessa de Fátima, e assim Meu Coração 
Imaculado triunfará em vocês. 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amen. 

Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. 

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

16 de janeiro de 2017 

Queridos filhos: Sou Vossa Mãe de Fátima e 
hoje, com Amor profundo e materno, quero que 
compreendam a grandeza e o compromisso de 
converterem-se em filhos, na descendência, no 
povo da grande Promessa de Fátima, onde às 
Minhas três crianças, lhes disse que “ao final Meu 
Coração Imaculado triunfará.” 

A pesar de toda a maldade e erros do mundo, 
Meu Coração triunfará.  
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Mas pequenos, este Triunfo não vem só. Vem 
acompanhado com o resto fiel desse Triunfo. 

Os apóstolos dos Sagrados Corações de Jesus 
e o Meu, nestes últimos tempos, são a Herança e o 
Povo da Promessa de Fátima. 

Pequenos apóstolos: para vocês, isto já não 
deve ser uma promessa, senão um cumprimento, 
uma obrigação, que Meu Coração Doloroso e 
Imaculado triunfe em suas vidas, em seus corações 
e em suas famílias. 

Meu Coração Imaculado quer triunfar em 
vocês, e através de vocês, pequenos apóstolos, 
estender o Reino Eucarístico do Sagrado Coração 
de Jesus. 

Queridos filhos: vivam esta grande Promessa. 
Sejam descendentes da Promessa. 

Pequeninos: vivam Minhas Mensagens e Meu 
Coração Imaculado trinfará em cada um de vocês. 
Serão como “primícias” para o Reino Eucarístico de 
Jesus. 

Dou-lhes Minha Bênção Maternal. 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 

Santo. Amém. 

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

16 de janeiro de 2016 

Queridos filhos: sou a Senhora do Santo 
Rosário; a Mãe, que em Fátima lhes entregou uma 
mensagem de conversão, através de três pequenas, 
indefesas e pobres crianças, aos quais ninguém 
acreditava, ninguém afirmava (assegurava) as 
Palavras que Eu dava às Minhas crianças. 
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Três crianças que sofreram por serem fiéis ao 
Meu Chamado Maternal. Mas, através destes três 
pastorzinhos, entreguei-lhes uma grande Promessa, 
que é: “Meu Coração Doloroso e Imaculado 
triunfará.” 

E todos os que acreditam em Minha Palabra e 
se esforçam por viver Meus Pedidos, e oram por 
Minhas Intenções, e oram pelo Triunfo final do Meu 
Doloroso e Imaculado Coração, ao viver Meu 
Chamado Maternal, fazem-se também Meus 
apóstolos e filhos da Minha Promessa. 

Filhos: porque nascem da Minha Promessa, os 
apóstolos dos Sagrados Corações de Jesus e de 
Maria, nestes Últimos Tempos, são a descendência 
e o fruto da Minha Promessa, os que já tem que 
começar a viver, porque já triunfei nas vidas de 
vocês a grande Promessa de Fátima. 

E é através de seus pequenos esforços e 
orações, que Meu Coração Imaculado também 
triunfará. 

Por isso, pequenos, como semente que se 
espalha pela terra, espalhem com seus sacrifícios, 
esforços, orações e jejuns, os cenáculos de oração, 
para que este Triunfo chegue às famílias, e das 
famílias para a Igreja, e da Igreja para o mundo. 

Orem, pequeninos, Meu Coração Imaculado 
conta com vocês. 

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

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

17 de janeiro de 2017 

Queridos filhos: que seus corações sejam 
corações de reparação. 
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Que em seus corações, Meu Filho jesus 
encontré consolo e alívio. 

Pequenos: que em seus corações recebam o 
Amor Santo de Deus e deem amor aos irmãos. 

Reparem o Coração do Meu Filho, reparando 
também o coração dos irmãos. 

Minha mensagem de Fátima também é uma 
mensagem e un convite à caridade. 

Queridos filhos: sejam Meus apóstolos com 
seu testemunhode vida. Sejam apóstolos que amem 
ao Meu Filho presente na Satna Eucaristia e no 
coração dos homens. 

Pequenos: sejam Meus apóstolos e transmitam 
Minhas mensagens com suas açòes e testemunhos, 
para que Meu Filho seja consolado e glorificado por 
cada um de vocês. 

Meu convite é que também sejam apóstolos da 
caridade. 

Dou-lhes Minha Bênção Maternal. 
Meditem sempre Minhas Palavras. 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 

Santo. Amém. 

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

18 de janeiro de 2017 

O instrumento: o Patriarca São José está 
acompanhado com os três pastorzinhos de Fátima e 
diz: 

São José: Filhos do Meu Casto Coração: os 
Sagrados Corações de Jesus e de Maria têm graças 
e dons de Misericórdia, para todos os que se 
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consagram e se entregam aos seus Sagrados 
Corações. 

Os designios de Misericórdia destes Dois 
Corações estão postos sobre todos os apóstolos 
nestes Últimos Tempos, porque também, queridos 
filhos, devem compreender que as graças dos 
Sagrados Corações somente as recebem, os 
corações que estão abertos e dispostos a recebe-
las. 

Jesus e Maria querem dar graças de 
Misericórdia a todos os homens, mas, como 
aconteceu em Belém, muitos corações respondem 
com um “não”, e as graças então as recebem os 
corações que disseram um humilde “sim” à 
Mensagem de Deus. 

Pequenos: assim como o Pai me olhou com 
Misericórdia, e através dos Dois Corações de Jesus 
e de Maria, querem que sejam receptores destas 
graças, para que seu Resto Fiel lhes sirva com maior 
empenho, esforço e entrega, sem mesquinhez (sem 
regatear) toda vossa vida ao seu serviço. 

Pequenos: peçam o Dom da entrega total a 
Jesus e a Maria, por mediação do Meu Casto e 
Amante Coração, que se entregou plenamente para 
amar-Lhes e servir-Lhes. 

Dou-lhes Minha Bênção com o Patriarca e 
Protetor da Sagrada Família 

Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Santo 
Anjo da Paz 

19 de janeiro de 2017 

Queridos irmãos e irmãs: convido-os a 
refletirem e meditarem nas Mensagens de Fátima. 
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Nas primeiras aparições aos tres pastorzinhos, 
quando o Senhor me enviou para manifestar-me 
para eles, se lhes preparou o coração e se lhes 
convidou à devoção aos Sagrados Corações de 
Jesus e de Maria. 

Os tres pastorzinhos, com minhas Mensagens, 
nas tres aparições, compreenderam a importancia 
de consagrar-se e entregar-se aos Corações de 
Jesus e de Maria, como almas vitimas e 
reparadoras, que centram sua vida na Presença 
Real de Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar, 
da Eucaristia. 

As três crianças de Fátima, então, fizeram-se 
apóstolos eucarísticos dos Sagrados Corações de 
Jesus e de Maria. E ao final das aparições, também 
fizeram-se filhos de São José, ao vê-lo sobre o sol, 
no dia da última aparição. 

Por isso, pequenos apóstolos, vocês devem 
amar de verdade aos Sagrados Corações de Jesus, 
José e Maria, e centrar suas vidas na Sagrada 
Eucaristia. 

Assim, vivendo as Mensagens, serão 
verdadeiros filhos da grande Promessa de Fátima. 

Os filhos de Fátima são os filhos dos Sagrados 
Corações de Jesus, José e Maria nestes últimos 
tempos. 

Pequenos apóstolos: amem a Sagrada Família 
e sejam adoradores eucarísticos, e que a grande 
Promessa de Fátima, com suas disposições de 
coração, se faça vida em vocês. 

Que o Coração Doloroso e Imaculado da 
Rainha Celestial triunfe agora e sempre. 

A bênção do Céu: Em Nome do Pai, e do Filho, 
e do Espírito Santo. Amém. 
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Seja adorado Jesus Cristo em todos os 
Tabernáculos do mundo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus 

20 de janeiro de 2017 

Apóstolos do Meu Sagrado Coração: recebam 
a semente da Palavra em seus coracões. 

Recordem a parábola do semeador: jogou 
sementes entre as rochas e as sementes não deram 
fruto, porque não tinham terra fértil; jogou sementes 
entre os espinhos, mas os espinos afogaram o fruto; 
jogou sementes no camino, mas as aves as 
comeram. 

Assim atua Satanás: afoga a Palavra como 
com espinhos; ou faz que os corações se tornen 
como rocha e que a Palavra caia e não se cimente; 
ou faz que a Palavra caia no caminho, que caia fora 
do coração e Satanás a arrebata. 

Sejam terra fértil e boa, que caia a Palabra em 
seus corações e dê fruto abundante, para que não 
só preguem Minha Palabra com sua boca, senão 
que preguem com seu testemunho. 

Queridos apóstolos: não digam que Deus é 
Amor, quando vocês não dão amor. 

Não digam que Deus é Paz, quando vocês não 
a praticam. 

Não, queridos filhos Meus. Mas que, 
demonstrando amor, preguem que Deus é Amor. 

Mas que vivendo em paz, preguem que Deus é 
Paz. Sejam realmente Meus instrumentos.  

Ofereçam-se ao Meu Coração sem medo.  
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Aceitem os sacrifícios e sofrimentos que se 
lhes permitem viver, para consolar Meu Coração por 
todas as ofensas do mundo. 

Filhos: Eu sofro muito. Não se queixem de seus 
sofrimentos, senão que os unam aos Meus, e 
alcancemos Misericórdia para todo o mundo. 

Dou-lhes Minha Paz. Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém. SHALOM. 

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

21 de janeiro de 2017 

O instrumento: A Mãe Maria está como 
apareceu em Fátima, e em Sua Mão, tem Seu 
Coração Imaculado, rodeado de fogo e espinhos. 

No lado esquerdo de Nossa Senhora, há uma 
alma bendita do purgatorio (é uma mulher). 

Nossa Mamãe Celestial diz: Santíssima 
Virgem: Meus pequenos filhos: hoje mostro-lhes 
Meu Coração Imaculado aceso de Amor pelos 
homens, pela salvação de toda a humanidade, mas 
rodeado de espinhos, que são os pecados e a falta 
de amor dos homens para com Deus, e dos homens 
para com seus próprios irmãos. 

A causa do mal e do pecado consiste na falta 
de amor a Deus e ao próximo. Mas na Era de Paz, 
o Amor do Meu Coração, que é o Amor perfeito, 
reinará. 

Meus queridos filhos: quero que se entreguem 
ao Meu Coração Imaculado. Meu Coração que 
também é traspassado diariamente por todos os 
pecados do mundo. 
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Uma das grandes dores do Meu Coração são 
causadas pela ignorância, a rejeição e a indiferença 
à Palavra de Deus. 

Estão vivendo, Meus pequenos apóstolos, o 
Reinado da Palavra de Deus; o tempo do anúncio, 
da mensagem, das profecias e o cumprimento 
delas, para serem purificados à Luz da Palavra do 
Meu Filho e entrar no Reino Eucarístico de Jesus, 
ela Porta da Graça do Meu Coração Imaculado. 

Pequenos: Meu Coração Imaculado é o 
Refúgio de todas as almas que amam a Nossos 
Sagrados Corações e, igual que São José, se 
entregam totalmente a amá-los e servi-los. 

No Céu, no Purgatório e na Terra, estou 
formando o Exército de Deus. 

E tu, pequeño, como o Profeta Elias, que 
cuidou da órfã e da viúva, vitimas no seu tempo, 
agora acompanhas, com tua oração, a todas as 
almas vitimas de todos os tempos, que também são 
parte importante desta Obra final de Nossos 
Sagrados Corações. 

Dou-lhes Minha Bênção Maternal, com Meu 
Coração Imaculado: Em Nome do Pai, e do Filho, e 
do Espírito Santo. Amém. 

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

22 de janeiro de 2017 

Queridos apóstolos: Meu Coração Imaculado 
quer preparar vossos pequenos corações, para que 
sejam apóstolos segundo a Divina Vontade do Meu 
Filho Jesus, e sejam apóstolos preparados por 
Vossa Mãe. 

Meus queridos filhos: desejo que meditem a 
importancia da obediencia. A obediência desde o 



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2017 

Apostolado dos Corações Unidos de Jesus e Maria - ww.sagradoscoracoesunidos.org - 26 

amor. Quando se ama, se é obediente. Quem não 
ama é desobediente. 

Jesus, Meu Filho, amou tanto ao Pai, e ama 
tanto a vocês, que foi obediente até morrer na Cruz. 

Vocês, Meus pequenos apóstolos, devem 
também obedecer. Obedecer com amor até morrer 
na cruz, e vencer vosso egoísmo e vontades 
humanas. 

Em Meu Exército dos Últimos Tempos, a 
Vontade que deve reinar é a Divina: a do Meu Pai. 

Pequenos: obedeçam com amor o Evangelho 
do Meu Filho e Meus santos Chamados de Amor e 
de Conversão. 

E pelo demais, não se preocupem. Porque, 
primeiro devem procurar o Reino do Meu Filho, e 
tudo o mais, o necessário, se lhes dará. 

O Pai, em Sua Divina Providência e Eterna 
Sabedoria, jamais os abandona, e está atento a 
todas suas necesidades. 

Obedeçam também, pequenos, para que 
vivam em harmonia entre vocês. 

Se o mundo houvesse obedecido de coração 
Minha Mensagem dada em Fátima, estas 
calamidades de hoje não estariam em seu pleno 
apogeo.  

Porque a desobediência do mundo ao 
Evangelho e às Minhas Mensagens, conseguiu sua 
própria destruição. 

Meus pequenos apóstolos: sejam obedientes, 
para que o Espirito Santo viva e atue em vocês e, 
através de vocês, nos demais irmãos. 

Pequeninos: digam com todo o coração: “Eis 
aqui o escravo do Senhor, filho de Tua Escrava. 
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‘Faça-se em mim Sua Divina Palavra 
Encarnada’.” 

Como uma Escrava obediente do Senhor, Mãe 
do Servo fiel de Yahweh, dou-lhes Minha Bênção. 

Leiam a Palabra de Deus em Isaías 44. 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 

Santo. Amém. 

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

23 de janeiro de 2017 

Queridos filhos: Meu Coração Maternal exorta 
aos Meus pequenos apóstolos para a oração do 
coração. 

Quando se ora com fé e com o coração, seus 
corações receberão a Força do Espirito Santo, e 
transformarão suas vidas em louvores para Meu 
Filho. 

A oração que se faz com o coração, a oração 
que se sente com a alma, quando se ora, tem o 
poder de transformar suas vidas e as vidas de suas 
famílias. 

Por isso, nas famílias existem muitos conflitos 
e dificuldades, porque não se ora com o coração. 

Meus pequenos apóstolos dos Últimos 
Tempos: a vocês se lhes entregou a Graça da Ave-
Maria dos Últimos Tempos. 

Com esta Ave-Maria, têm a força necessária, 
até para deter guerras, mudar leis da natureza, 
mudar pobos e os rumos das nações. 

Com esta Ave-Maria, dita com o coração, têm 
a Graça de tocar os corações dos homens e dos 
pecadores mais empedernidos. 
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Pequenos: orem esta Ave-Maria com o 
coração. 

É necessária a oração feita com o coração, 
porque é a oração que sobe ao Céu. 

Pequeninos: orem muito, para que com suas 
orações se salvem almas que possam condenar-se 
eternamente; para que com esta Ave-Maria, 
destruam o Império de Satanás e suas ações no 
vosso mundo. 

Pequeninos: orem com o coração, para que 
sejam Meus instrumento e arautos do Reino de 
Amor e da Paz. 

Eu estou com vocês. Sou a Rainha dos 
Apóstolos dos Últimos Tempos. 

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

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

25.01.2017 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante Coração de São José. 

Filhos do Meu Casto e Amante Coração: com 
amor paterno Meu Casto e Amante Coração, como 
o tesoureiro da Sagrada Família de Nazaré e 
administrador da Casa do Senhor, desejo entregar 
aos seus corações o dom da oração de coração, 
porque é através da oração que se faz com o 
coração, que o Espirito Santo atuará. 

Não orações repetitivas, nem que só se 
pronunciem com os lábios, senão orações que 
saiam do coração, para que a Presença do Meu 
Senhor possa purificar seus corações. 
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Pequeninos: em Nazaré conheci um grande 
mistério, que  para servir e amar a Jesus tem que se 
enamorar totalmente de Maria e parecer-se a Ela 
para agradar a Jesus. Porque Jesus é cópia vivente 
de Maria e Maria é cópia vivente de Jesus, e Meu 
Coração se fez cópia vivente de Seus Sagrados 
Corações. 

E é o que desejam Nossa Senhora e Jesus, 
que entregando-se ao serviço dos Dois Corações, 
seus corações se assemelhem a Eles, para que 
abram seus corações e recebam o Amor de Deus. 

Queridos filhos: em Fátima se manifestou o 
Amor de Deus, mas o mundo não abriu seu coração 
para receber o Amor e o Perdão Divino, e ainda hoje, 
a mensagem de Fátima é rechaçada, recusada, 
ignorada, e muitas vezes condenada. 

Pequenos: vivam a mensagem de Fátima. 
Vivam-na com o coração, para que sejam Filhos da 
Grande Promessa de Fátima. 

O Coração Imaculado da Rainha Celestial e 
Mãe de Nazaré triunfará! 

Assim, pequeninos, vivendo esta mensagem 
serão Filhos de Fátima, não só de palavras, senão 
com testemunho e de coração. Nossos Chamados 
de Amor e de Conversão e esta Grande Obra do 
Apostolado dos Sagrados Corações Unidos é 
continuação de Fátima. 

Amo-os e os abençoo, assim como abençoei o 
mundo em Fátima: Em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espirito Santo. Amém. 

 
 
 
 



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2017 

Apostolado dos Corações Unidos de Jesus e Maria - ww.sagradoscoracoesunidos.org - 30 

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

26 de janeiro de 2017 

Filhos de Meu Coração Imaculado: como vossa 
Senhora de Fátima, exorto-os a que meditem em 
serem Filhos da Grande Promessa de Fátima. 

Pequenos: em Fátima, por meio dos três 
pastorzinhos, dei uma promessa ao mundo inteiro. 
Era: “Ao Final Meu Coração Imaculado 
Triunfará”. 

Esta é a Grande Promessa de Fátima: O 
Triunfo Final e Definitivo do Meu Coração Doloroso 
e Imaculado. 

Pequenos: e para ser Filhos desta Grande 
Promessa, devem ser Filhos do Meu Coração 
Imaculado, consagrando-se a Ele e servindo-lhe, 
como seus fiéis soldados, como Exército Mariano. 

Pequeninos: e ao viver, como Meu Povo Fiel, 
Minhas Mensagens, com o coração, fazem-se Filhos 
de Minhas Palavras. E vivendo Minhas Mensagens, 
fazem-se partícipes de Minha Promessa. 

E, por isso, pequenos, todos os Apóstolos dos 
Últimos Tempos de Nossos Sagrados Corações 
Unidos, são Filhos desta Grande Promessa de 
Fátima. 

Agora, pequenos, lhes digo: Peçam o Dom dos 
Últimos Tempos; que, como Meu Povo Restante e 
Fiel, peçam o Dom dos Últimos Tempos. 

E que é este Dom, pequenos? 
É a graça discernir os Sinais dos Tempos. 

Discirnam com este Dom, dado para vocês, 
neste tempo, os Sinais que Deus lhes envia. 
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Pequenos: desde Fátima Eu Abençôo a todo o 
mundo, e animo ao Meu Exército para lutar, como 
soldados fiéis, por Minha Causa: A Causa do 
Reinado de Jesus. 

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

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus 

27 de janeiro de 2017 

Queridos apóstolos do Meu Sagrado Coração: 
devem saber que a Mensagem de Fátima é também 
uma Mensagem de Unidade. 

O Dom da Unidade provém da união mística e 
profunda que o Espirito Santo forjou e cimentou, do 
Meu Sagrado Coração, com o Coração Doloroso e 
Imaculado de Minha Mamãe Celestial, e desta união 
nasce como fruto o Dom da Unidade. 

Esta unidade se pediu em Fátima, quando 
Minha Mãe anunciou que a guerra acabaría e os 
soldados retornariam aos seus lares. Esta foi a 
unidade do povo e a unidade da família. 

A Mãe, em Fátima, pediu a união de toda a 
Igreja ao Seu Coração Imaculado.  

Mas agora, queridos filhos, no tempo dos 
Sagrados Corações de Jesus e de Maria, venho 
pedir como Deus e como Redentor, a Unidade: que 
toda a Igreja peça o Dom da Unidade; que todos os 
cristão unidos ao Santo Padre e aos seus pastores, 
peçam o Dom da Unidade. 

Que as famílias peçam o Dom da Unidade. 
Que os apóstolos de Nossos Sagrados 

Corações destes Últimos Tempos, peçam em 
oração o Dom da Unidade. 
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Meus pequenos apóstolos dos Últimos 
Tempos: vivam em unidade. 

Abram-se na unidade.  
Estejam unidos em Nossos Sagrados 

Corações. 
Amem-se e suportem-se mutuamente. 
Perdoem-se e animem-se mutuamente. 
Todos, como o Exército de Minha Mãe, 

acompanhem-se neste êxodo dos corações. 
Queridos filhos: convido-os a que consolem 

Meu Coração, como o fez o pequeño Francisco. 
Convido-os a que se entreguem pela 

conversão dos pecadores; pelo Santo Padre; pelos 
sacerdotes, como almas vitimas, como o fez 
Minha amada Jacinta. 

E agora, propaguem no mundo a devoção 
aos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. 

À Minha filha Lucia se lhe encomendou a 
missão de propagar a devoção ao Imaculado 
Coração de Minha Mãe Celestial. 

Mas para vocês, nestes Últimos Tempos, e ao 
pequeno Elias, que dirige os apóstolos de Nossos 
Sagrados Corações, se lhes pede e se lhes 
encomenda, propagar a devoção aos Nossos 
Sagrados Corações, unidos pelo Amor do Espirito 
Santo. 

Unam-se, todo Meu Resto Fiel, para 
consolar, para entregar-se como almas vitimas, 
e para estender no mundo, o Reino Eucarístico do 
Meu Coração, por meio do Triunfo do Coração de 
Minha Mãe. 

Leiam a Primeira Carta aos Coríntios, capitulo 
1. 



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2017 

Apostolado dos Corações Unidos de Jesus e Maria - ww.sagradoscoracoesunidos.org - 33 

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

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

28 de janeiro de 2017 

(Visão prévia à entrega do Chamado) - A 
Mãe mostrou uma Barca sobre um mar. As ondas do 
mar golpeavam a Barca. Havia raios e caia uma 
chuva muito forte. Mas sobre a Barca ia Nossa 
Senhora. 

A Mãe Celestial veio com vestido e manto de 
cor branca. Com seus braços abertos. No centro, 
Seu Imaculado Coração, rodeado de espinhos. Em 
sua mão direita, o Santo Rosário. Em sua mão 
esquerda, uma rosa vermelha. 

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

Queridos filhos: de maneira especial, convido-
os a que aumentem vossa fé. 

Pequenos: o mundo se transformou em agua 
turbulenta. Ventos fortes golpeiam a humanidade.  

A tormenta é muito forte.  
Pequenos Apóstolos dos Últimos Tempos, 

Exército Mariano: aumentem vossa fé. 
A Barca do Meu Coração Doloroso e Imaculado 

está recolhendo aos seus filhos, e formando-os em 
uma Grande Armada Espiritual, para vencer esta 
tormenta. Mas unidos todos, sem distinção, sem 
divisões. 

Unidos todos ao Meu Coração Imaculado 
vencerão e triunfarão.  
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Jesus que acalma a tempestade e vence a 
Satanás, está dentro da Barca, como o maior 
tesouro no Santíssimo Sacramento, e Ele parará a 
tormenta. 

Mas primeiro é necessário recolher aos Meus 
filhos; formá-los como um Exército de Amor em uma 
Armada Espiritual. 

Todos os Apóstolos dos Últimos Tempos 
escutem Meu Chamado. 

Unam-se! Meu Coração Imaculado triunfará, e 
unidos, se converterão em Filhos da Grande 
Promessa de Fátima. 

Apóstolos dos Últimos Tempos de Nossos 
Sagrados Corações: sejam um, como Meu Coração 
e o de Meu Filho são um só Coração. 

Sou a Mãe do Precioso Sangue de Jesus! 
Do Meu Coração Doloroso e Imaculado fluiu o 

Sangue para o Sagrado Coração do Meu Filho, e 
este Precioso Sangue lhes salvará. Invoquem o 
Sangue do Meu filho, vossa armadura. 

Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. 

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

29 janeiro de 2017 

Queridos filhos: Meu Coração Imaculado está 
velando por todo o Exército Mariano dos Apóstolos 
dos Últimos Tempos e estou intercedendo, ante Meu 
Filho, para que todos os Apóstolos dos Últimos 
Tempos do mundo inteiro se unam. 

Cada Apóstolo de Nossos Sagrados Corações 
deve procurar a unidade, a fraternidade, e buscar 
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em todo momento a comunhão que vem do Coração 
do Meu Filho. 

Pequenos: sejam instrumentos de amor, de 
paz e de unidade. Através de Minhas Mensagens, 
propaguem o Triunfo e o Reinado de Nossos 
Sagrados Corações.  

Unam-se Meus Pequenos Apóstolos, e 
reparem a divisão que entrou em muitos corações 
dentro da Casa do Meu Filho. 

Recordem Pequenos Apóstolos: unidos ao 
Meu Coração Imaculado triunfaremos. 

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

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

30 de janeiro de 2017 

Queridos filhos: a Voz do Senhor ressoa por 
meio dos Chamados de Amor e de Conversão que 
faço ao mundo, da Grande Obra Final de Nossos 
Sagrados Corações 

Porque Meu Coração Doloroso e Imaculado, 
como uma Arca de Salvação, está recolhendo a 
todos seus filhos dispersos no mundo inteiro, para 
reuni-los e entregá-los ao Meu Filho. 

Eu Sou a Nova Arca da Aliança! 
E assim, como esteve em Meu Ventre, por 

virtude do Espirito Santo, toda a Divina presença de 
Deus, assim, agora, por meio do Espirito Santo, 
reúno toda a humanidade, a todos os Apóstolos dos 
Últimos Tempos, a todo o Resto Fiel para formá-los 
à Imagem do Meu Filho. 
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É a União de Nossos Dois Corações, a que o 
Espirito Santo deseja cimentar nos Apóstolos dos 
Últimos Tempos. 

Todos os que escutam e vivem Meus 
Chamados Maternos, são Meus Apóstolos, porque 
Sou Mãe de todos. 

Pequenos do Meu Exército: orem muito. Orem 
com todo seu coração, porque a oração abre os 
caminhos; e assim, este êxodo dos corações para o 
Reino do Meu Filho, que começou desde Fátima, 
com o anúncio do Triunfo do Meu Coração 
Imaculado e o Advento do Reino do Meu Filho, se 
todos Meus filhos oram, abrir-se-ão os caminhos, 
abrir-se-ão os mares, abrir-se-á a terra e o ar, para 
que todos cheguem ao Reino do Meu Filho. 

O Povo de Israel guiado pela Arca da Aliança 
chegou à Terra Prometida. 

O Povo do Novo Israel, comprado com o 
Sangue do Meu Filho, guiado por Meu Coração 
Imaculado, a Arca da Nova Aliança e da Salvação 
guiará aos seus filhos à Terra Eucarística de 
Adodração e de Reparação. 

Orem. Orem com o coração e abrirão caminos. 
Dou-lhes Minha Bênção Maternal: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Nossa Mãe Celestial pediu que se lesse o 
Capítulo 1 da Primeira Epístola de São Pedro. 

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

31 de janeiro de 2017 

Queridos filhos: Meu Coração Imaculado e 
Materno deseja, que os corações dos Meus 
Pequenos Apóstolos, se abram para Minhas 
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Graças, por meio da oração, do perdão e da 
caridade, para que seus corações, realmente, 
estejam abertos à purificação que o Espirito Santo 
deseja realizar em suas vidas. 

Uma purificação espiritual e inclusive física, 
para que se assemelhem mais ao Meu Imaculado 
Coração, no silêncio, na humildade, na caridade, na 
obediência e na douçura e ternura de Deus. 

Filhos Meus: entreguem-se ao Meu Coração 
Imaculado, e Eu os formarei, educarei, corrigirei, 
ensinarei e guiarei para a Terra Prometida, ao 
Coração do Meu Filho, o Homem Novo, que redimiu 
o mundo. 

Pequenos: sigam-Me neste caminhar. Meus 
Apóstolos dos Últimos Tempos estão rodeados pela 
densa escuridão desta noite, que envolveu o mundo, 
e Meu Coração Imaculado é o raio de luz, a coluna 
de fogo, que ilumina o caminhar do Meu povo. 

Sigam-Me e escutem a Voz do Senhor nos 
Meus Santos Chamados de Amor e de Conversão. 

Fátima é um farol de luz para todo Meu povo. 
A Mensagem de Fátima é a tocha para Meu 

Exército Mariano, para que vejam com esta luz, da 
Minha Mensagem de Fátima, os perigos e 
obstáculos que Satanás põe ao longo do carminho, 
para o tropeço das almas. 

Filhos: sigam-Me com humildade, obediencia e 
amor, e chegaremos à Terra preparada por Nossos 
Sagrados Corações 

Sigam-Me com a oração do coração e a 
adoração eucarística 

Dou-lhes Minha Bênção Maternal: Em Nome 
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
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Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante Coração de São José 

1 fevereiro 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 pequeño 
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Francisco iria para o Céu, e a resposta da Mãe foi 
que devia rezar muitos rosários. 

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. 

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

2 de fevereiro de 2017 

Festa da Apresentação do Menino no Templo. 
O instrumento: Nossa Mãe do Céu hoje veio 

como a Chama de Amor. 
A Santíssima Virgem: 
Queridos filhos: no Mistério da Apresentação 

do Menino Jesus no Templo em Jerusalém, chegou 
a Luz ao mundo inteiro. A Luz que o Senhor tinha 
preparado se desvelou e brilhou na Apresentação 
do Menino. 

Meditem neste Mistério Pequenos Apóstolos, e 
contemplem o Coração da Mãe unido ao Coração do 
Filho, no Templo de Jerusalém. Nos oferecemos os 
Dois, com um só Coração, pela salvação da 
humanidade. 

E a Luz que leva Meu Filho, acendeu Meu 
Coração como uma Chama de Amor ardendo pela 
salvação de todos os homens. 

E através do Profeta Simeão, confirmou-se que 
o Menino era o Redentor dos homens. 
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E ao profetizar, que a espada atravessaria Meu 
Coração, me revelou o Espirito Santo, pela boca de 
Simeão, que era a Corredentora deste Menino 
Redentor. 

Neste Mistério da Apresentação, é o Mistério 
da nomeação de Vossa Mãe como Corredentora. 

A Chama de Amor do Meu Coração, que 
descerá para toda a humanidade, para transformá-
los e purificá-los para o Reino do Meu Filho. É um 
tesouro de graças da Minha Corredenção. 

Mas agora, pequenos, como Mãe 
Corredentora, desejo apresentá-los a Santíssima 
Trindade, nestes Últimos Tempos, como as 
primícias de Amor do Meu Imaculado Coração. 

Só aceitem a Palabra do Espirito Santo em 
suas vidas e digam: “Faça-se em mim”, com todo 
seu coração ao Meu Filho. 

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

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus 

3 fevereiro de 2017 

Queridos apóstolos do Meu Sagrado Coração: 
venho pedir-lhes a devoção, adoração e reparação 
ao Meu Sagrado Coração, ultrajado, ofendido e 
abandonado pelos homens, que não valorizam o 
Preço do Meu Sacrifício e da Minha Dor na Cruz. 

Pequenos: adorem Minha dolorosa Paixão. 
Amem os sofrimentos na Cruz, que sofreu seu 
Redentor. Não esqueçam que morri por todos 
vocês. Dei MinhaVida para tivessem Vida em 
abundância. 
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É necessário que todos os apóstolos dos 
Nossos Sagrados Corações reavivem a Devoção 
dos Primeiras Sextas-feiras do Mês. 

Cada primeira sexta-feira de cada mês:  
- confessar-se,  
- jejuar,  
- receber a Sagrada Comunhão, em 

reparação pelos pecados do mundo,  
- acompanhar-Me no Santíssimo 

Sacramento, 
- e realizar uma obra de caridade, 
- para que Meu Coração seja consolado de 

tantas ofensas. 
As primeiras sextas-feiras estão íntimamente 

unidas aos primeiros sábados do Imaculado 
Coração de Minha Mãe. Estas Duas Devoções 
deterão o Braço do Meu Pai. 

Peço-lhes, pequenos apóstolos: orem com o 
coração. 

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

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

4 de fevereiro de 2017 

Queridos filhos: a Devoção das Primeiras 
Sextas-feiras ao Sagrado Coração do Meu Filho, 
e a Devoção dos Primeiros Sábados ao Meu 
Doloroso e Imaculado Coração, preparam os 
Meus apóstolos para o Reinado de Paz do Meu filho, 
que se vai abrir com o Triunfo do Meu Doloroso e 
Imaculado Coração. 
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Para Santa Margarida Alacoque revelou-se a 
Devoção ao Coração do Meu Filho, e em Fátima, 
revelei o Mistério do Meu Coração aos três 
pastorzinos. 

E agora, nesta Obra de Nossos Sagrados 
Corações, revelo a unidade, a continuidade e a 
Aliança de Amor destas duas grandes devoções 
que acalmam a ira do Pai. 

Pequeninos: Nossos Sagrados Corações 
Unidos, por meio da Devoção aos Nossos Sagrados 
Corações, através dos Cenáculos de Oração, junto 
aos últimos Chamados de Amor e de Conversão 
para toda a humanidade, preparamos, formamos, 
convocamos aos filhos fiéis de Deus, para que 
caminhem seguindo Nossa Luz, enriquecida pela 
Palavra de Deus, e sem cansaço, neste êxodo de 
corações. 

Pequenos: o Reino Eucarístico do Meu Filho 
lhes espera. 

São Miguel, São Gabriel, São Rafael, o Anjo da 
Paz e seus Anjos da Guarda, peregrinam com 
vocês. 

Amo-os e os abençôo: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

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

5 Fevereiro de 2017 

Queridos filhos: desejo acender em vocês o 
amor de seus corações, com a Chama de Amor do 
Meu Coração Imaculado, para que recebam esta 
Graça de Amor e amem mais ao Meu Filho, e se 
amem, em caridade fraterna, entre vocês. 

Recordem, pequeninos, que no Purgatório se 
expia a falta de amor a Deus e aos homens. 
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Vocês amem!  
Ao final de sua peregrinação na terra, se lhes 

revisará no amor. 
Pequenos: recordem a Mensagem de Fátima: 

Não ofendam mais ao Senhor, que já está muito 
ofendido. 

Minha Mensagem de Fátima é uma Mensagem 
de Reparação. Por isso, pequenos: Penitência! 
Penitência! Penitência! 

Consolem ao Meu Filho! Com seus sacrificios 
e orações consolem a Jesus. 

Orem e velem!  
Não fiquem adormecidos pelas falacias de 

Satanás, senão que acompanhem a Jesus; adorem 
ao Meu Filho no Sacrário. Não se cansem de orar. 

Pequeninos: não se cansem de orar. 
Convido-os à oração reparadora. 
Amo-os e lhes abençôo: Em Nome do Pai, e do 

Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

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

6 Fevereiro de 2017 

Queridos filhos: convido-os ao conhecimento 
do Meu Filho Jesus. 

Pequeninos: Meus filhos não se preocupam 
por conhecer a Jesus. 

O mundo centra-se em outras coisas, que não 
é Meu Filho. 

Os homens procuram ensinamentos, filosofias, 
doutrinas, que estão afastadas do Meu Filho. 
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Queridos filhos: preocupem-se por conhecer a 
Jesus.  

Que o estudo do Seu Sagrado Coração seja 
vossa vida inteira. 

Conhecer o Coração do Meu Filho; conhecer 
Sua Palavra; conhecer Sua Mensagem; conhecer 
Seu Amor; conhecer Sua Vida, para que se 
encontrem realmente com Jesus; para que 
conheçam com o coração, ao Meu Filho. 

Leiam a Palavra de Deus! Adorem ao Meu 
Filho no Santíssimo Sacramento! Vivam e meditem 
nos Dez Mandamentos. 

Meu Filho deseja ser conhecido e amado, para 
que vossa Mãe triunfe em todos os corações. 

Pequenos: preocupem-se em viver como 
Jesus viveu. Que vossa vida se configure com a 
Vida de Jesus. Meu Coração Imaculado lhes guiará, 
se abrirem de verdade seus corações. 

Amo-os e lhes abençôo: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

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

7 de fevereiro de 2017 

(A Mãe Celestial está como Nossa Senhora 
de Fátima): 

Queridos filhos: em Fátima perguntei aos três 
pastorinhos se queriam suportar, sofrer e oferecer 
as cruzes que o Senhor permitiria que chegassem 
nas suas vidas e eles responderam com o coração: 
Sim, queremos. 

E quando eles foram cobertos pela Luz da 
Minha Presença, que é a Luz do Divino Espírito, 
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apesar de serem tão pequenos, compreenderam o 
valor do sofrimento. 

O sofrimento, queridos filhos, é uma Graça na 
vida do cristão. 

Porque a cruz purifica, a cruz cura, a cruz 
redime e a cruz aperfeiçoa. 

Meus queridos apóstolos: não temam a cruz. 
Ofereça seus sofrimentos ao Meu Filho! 

Todo o Meu Exército Mariano sofre de 
diferentes formas. 

Mas é que, neste tempo, se necessitam mais 
corações expiatórios, porque os pecados aumentam 
mais, e são necessários corações, que se 
transformem em hóstias vivas, para alcançar, ainda 
tempos de misericórdia. 

Pequenos: estejam prontos para oferecer os 
sofrimentos que o Senhor vos envie, para a 
salvação do mundo inteiro e, especialmente, a 
salvação da Igreja Peregrina de Meu Filho Jesus, e 
das almas consagradas. 

Pequenos: dou-lhes a Minha Bênção, e Meu 
Filho Jesus está sempre com vocês: Em nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

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

8 Fevereiro de 2017 

Queridos filhos: Meu Coração Casto e 
Amoroso deseja transformar seus corações em 
corações de adoração e reparação. 

Pequenos: a batalha dos filhos de Deus com o 
mundo é muito forte. Mas, sempre, o Amor de Deus 
vencerá. 
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Esta guerra espiritual representa o Triunfo de 
Deus e de Seu Amor. Ou seja, Satanás já está 
vencido. O Amor do Coração Imaculado da Rainha 
Celestial triunfará. 

Mas é necessário que seus sofrimentos, suas 
cruzes, suas dores, os ofereçam, os suportem com 
amor. Porque a dor faz forte os filhos do Senhor. 

A dor que se une e se entrega a Deus, fortalece 
seus filhos. 

E como em Fátima, a Senhora disse aos três 
pastorinhos, que a Graça de Deus será a vossa 
fortaleza. Assim todos os apóstolos dos Nossos 
Sagrados Corações têm a fortaleza da Graça de 
Deus. 

Não se preocupem, nem se perturbem, que 
Satanás já está vencido. 

Você perseverem, orem. E, como soldados de 
Jesus Cristo, lutem pelo Triunfo do Amor de Deus. 
Amo-os. Abençoo-os, como Patriarca da Sagrada 
Família: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém. 

Chamado de Amor e Conversão do Santo Anjo 
da Paz 

9 de fevereiro de 2017 

O anjo da Paz traz em suas mãos a Sagrada 
Eucaristia. Ele nos diz: 

Queridos irmãos e irmãs: em Fátima os três 
pastorinhos foram exortados a não terem medo, 
porque esses três pequenos mensageiros do Céu 
iam sofrer muito desde as aparições de Nossa 
Senhora. 

Toda a sua vida foi vitimização, cruz, paixão, 
configurada à de Nosso Senhor. Por isso, agora, os 
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apóstolos dos Sagrados Corações de Jesus e Maria 
são convidados a não ter medo. Satanás, o diabo, 
instila medo nos corações porque o medo é um 
instrumento que o maligno usa para paralisar e às 
vezes destruir as Obras de Deus. 

Não temam, porque foram chamados para o 
serviço de Jesus e de Maria. E isto não será 
compreendido pelo mundo, pelos sábios, pelos 
poderosos, e inclusive, muitos dentro da Casa de 
Deus, não entendem vossa missão. 

Pero vosotros, apóstoles de los últimos 
tiempos, no tengan miedo. Sigan adelante porque el 
Triunfo de la Señora del Cielo está muy cerca para 
realizarse.  

Mas vocês, apóstolos dos Últimos Tempos, 
não tenham medo. Sigam adiante, porque o Triunfo 
da Senhora do Céu está muito próximo para realizar-
se. 

Pequeno: o Santo Padre João Paulo II foi um 
dos maiores filhos de Fátima. Por isso ele convidava 
o Povo de Deus com a palavra “não tenham medo”, 
porque sabia que grandes provas esperam a Igreja, 
o mundo, e sofrimentos para cada um daqueles que 
Nossa Senhora escolheu para fazer parte do Seu 
Exército e da sua Obra. 

Não tenham medo porque o Céu está com 
vocês, e a Santíssima Trindade e a Rainha de 
Fátima têm planos de misericórdia para todos vocês. 
O céu lhes pede abandono, paciência e 
perseverança. Jesus e a Mãe Maria farão tudo. 

O Santo Padre João Paulo II e o Anjo da Paz 
rogam por todos vocês. 

Seja adorado Jesus em todos os Tabernáculos 
da terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. 
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Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus 

10 de fevereiro 2017 

Querios apóstolos do Meu Sagrado Coração: o 
Meu Coração está atento às suas orações. 

É a Vontade do Pai Celestial, que não se 
desesperem e nem se impacientem, porque todas 
as orações são ouvidas. 

Mas as orações devem ser configuradas 
segundo a Divina Vontade, e todas serão 
respondidas. Mas de acordo com os desígnios de 
Meu Pai. 

Voces orem, porque a oração dá fortaleza; dá 
paz, amor e união com a Santíssima Trindade. 

Pequenos: desejo convida-los a que abram 
seus corações, e escutar o Chamado que Minha 
Mãe fez em Lourdes: penitência, penitência, 
penitência. 

O Chamado de Lourdes, é um convite à 
penitência, para que os homens mudem seu 
coração e voltem para Deus. 

A Mãe da Penitência chegou a Lourdes para 
convidá-los a que voltem seus corações sinceros e 
dispostos à servir ao Meu Pai. 

O Espírito Santo purifica o coração dos que que 
amamos. Perseverem. Que a penitência seja parte 
de suas vidas. 

Dou-lhes Minha Bênção Misericordiosa: Em 
nome do Pai, e do Filho ,e do Espírito Santo. Amém. 
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Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria 

11 de fevereiro de 2017 

Nossa Senhora veio como Nossa Senhora 
de Lourdes. A Mãe nos diz: 

Queridos filhos, desde a Gruta de Massabielle, 
em Lourdes, fiz um Chamado ao mundo inteiro à 
penitência. 

Os sinais, as mensagens, são Chamados 
insistentes à penitência. 

E os segredos, são a introdução aos segredos 
de Fátima; que se o mundo não mudar, virá uma 
grande purificação, porque os seres humanos não 
ouvem as Minhas Mensagens; condenam os Meus 
profetas; perseguem as Minhas Obras. 

Pequenos, a rejeição ao Meu Coração e às 
Minhas Mensagens, por parte dos homens, também 
atraem a Ira do Senhor, porque rejeitam Sua 
Palavra. 

Penitência, queridos filhos, penitência. 
Ofereçam seus sofrimentos em satisfação pelos 
pecados do mundo, pela conversão dos pobres 
pecadores. 

Apresento-vos, queridos filhos, a Rosa da 
Penitência para que a cultivem na terra de seus 
corações, e dê frutos abundantes de amor e 
conversão, e propaguem por toda a parte o Bom 
Olor de Meu Filho Jesus. 

Amo-os e os abençôo: Em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
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Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria 

12 de fevereiro de 2017 

Querido filhinho: profeta de Meu Coração 
Doloroso e Imaculado! Sou a Mãe que, por Divino 
Encargo, se appresentou e se manifestou em 
Lourdes, e pelos méritos da Santíssima Trindade, 
sou o Consolo dos aflitos; Saúde dos enfermos; 
Advogada dos que sofrem, e Medianeira de todas as 
Graças. 

Meu pequeno, Meu porta-voz: em Lourdes, 
confiei à Minha pequena Bernadete, não só dar uma 
mensagem à humanidade, mas que também se 
humilhasse, pela soberba e dureza de coração dos 
homens. 

Minha filha beijou a terra, comeu ervas 
amargas, bebeu água lamacenta, andou de joelhos, 
e se humilhou na frente de todos para sua 
conversão. 

A insultavam e ofendiam. Outros a humilhavam 
e odiavam. Mas, mesmo assim, esta pequena 
mensageira da penitência, com suas humilhações, 
alcançou misericórdia, para aquele povo de coração 
duro. 

Agora tu, Meu pequeno, através de ti, faço uma 
última revisão das Minhas Mensagens do mundo. 
Ditosos os que escutem e se unam ao Meu Exército, 
que estou reunindo neste grande Apostolado da 
Sagrada Família. 

Pequeno: agora deves beijar a terra, em sinal 
de aceitação da cruz de amor; a erva amarga que 
ingeres, através dos ataques do demônio, o vômito 
do dragão, e a água lamacenta que vem de Satanás, 
e daqueles que se deixam usar por ele. 
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Isto, Meu amado carmelita, deves sofrer para 
que outros também possam salvar-se. Amado filho, 
Jesus sofre contigo, e é humilhado junto a ti, porque 
Seu Espírito está em ti. Sê fiel, Meu pequeno. Tudo 
isso consiste em amor. 

Ao final desta longo caminhar; deste caminho 
cheio de barro, que é o pecado, e pedras que são 
Meus inimigos, Meu Imaculado Coração vencerá, 
triunfará e reinará. 

Por agora, Meu pequeno, vive a Mensagem de 
Lourdes: penitência, penitência, penitência. Jesus 
está sofrendo em ti e junto a ti. Meu Coração de Mãe 
Penitente e Orante, é teu Refúgio de amor, consolo 
e paz. 

Eu te amo e te peço, para dar a conhecer ao 
Meu Resto Fiel, o que se te mande, desde o amor: 
guiá-los, que a noite é muito escura. Em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

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

13 de fevereiro de 2017 

 (Nossa Mãe veio toda vestida de branco. No 
peito ela tem o Sagrado Coração de Jesus. Suas 
mãos abertas, derramando Graça e Misericórdia. A 
Mãe diz :) 

Queridos filhos: sou a Mãe do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus. Eu sou a Medianeira 
entre o Meu Filho e voces, porque a Divina Vontade 
assim o quis. Eu sou a Dispensadora das Graças de 
Meu Filho, e sou a que Distribui a Misericórdia do 
Coração de Jesus. 

Filhos meus: sou a Mãe da Misericórdia do 
Sagrado Coração de Jesus. Desejo, pequenos 
apóstolos, que sejam amantes do Coração do Meu 
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Filho, e que adorem seu Coração. Consolem Seu 
Coração. Acompanhem o Coração Sacramentado 
de Meu Filho no Sacrário. 

Pequenos: propaguem no mundo inteiro, as 
boas obras. Demonstrem que são filhos da Luz 
Celestial. Satanás põe obstáculos e cria distúrbios 
para apagar a Luz em Meus filhos. Alegrem-se, 
filhos, porque sua luz brilha e dissipa as trevas. 

Faço um convite especial a todos os Meus 
apóstolos dos Nossos Sagrados Corações no 
mundo: propaguem os Escapulários de Nossos 
Sagrados Corações. Este Escapulário é um 
compêndio de todas as Graças do Céu, e reunião de 
toda a Revelação de Nossos Sagrados Corações. 

Pequenos: alegrem-se porque Jesus os ama. 
Dou-lhes Minha Bênção, como Mãe Misericordiosa: 
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém. 

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

14 de fevereio de 2017 

Amado filhinho! Desde o início das 
manifestações em Fátima, foi anunciado que era 
uma Obra realizada por meio dos Sagrados 
Corações da Mãe e do Filho. 

O Eterno Pai desejou que em Fátima se 
manifestassem os Sagrados Corações, e neste 
bendito lugar escolhido pelo Pai, foi anunciado o 
Triunfo do Meu Imaculado Coração. 

Esta é, meu pequenino, a grande Promessa de 
Fátima. E como filhos de Meu Coração, são também 
herança desta grande Promessa, pois, como Mãe, 
desejo que Meu Rebanho Fiel participe de Meu 
Triunfo. 
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À Santa Margarida foi anunciado o Reinado do 
Sagrado Coração de Jesus. 

Aos três pastorzinhos Lúcia, Francisco e 
Jacinta, foi anunciado o Triunfo do Meu Imaculado 
Coração. 

Agora, estas duas grandes profecías e 
carismas, do Triunfo e Reinado de Nossos Sagrados 
Corações, encontram sua plenitude e cumprimento 
no Apostolado de Nossos Sagrados Corações. 

Porque, é com os apóstolos de Nossos 
Sagrados Corações, que se realizará o Triunfo do 
Meu Coração Doloroso e Imaculado. E o fruto deste 
Triunfo, será o advento do Reino Eucarístico do 
Sagrado Coração de Meu Filho. 

Agora, pequeño Elias, comprendes porquê te 
enviamos a Fátima: para que desde ese lugar, faças 
a entrega da Mensagem e da Promessa à Divina 
Vontade do Eterno Pai, através de Nossos Sagrados 
Corações, para que esta grande Obra de Amor se 
realice segundo Seus Santos Planos, e sejam 
purificadas estas Manifestações do Céu em Fátima, 
da intervenção humana, que tem detido inifinidade 
de graças, por pensar e e agir, não como Deus, mas 
como os homens, fazendo que esta Mensagem seja 
mal interpretada, desviada e até ignorada pelos 
homens. 

Consagra e repara, meu pequeno, este desvio 
de Minha Mensagem, que os homens causaram, ao 
ignorar Minha Mensagem e não vive-la.  

Faz esta oração: 
“Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espirito 

Santo, que sempre intervindes na história humana, 
para a salvação das almas, e que suscitais profetas 
para que anunciem vossas Palavras de Vida e 
consolo, damos-vos graças pelo Dom de Fátima, 
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que é um convite à adoração eucarística, à 
reparação dos Sagrados Corações de Jesus e de 
Maria, à viver a Santa Lei de Deus, e à reconciliação 
dos homens. 

Permite-nos, Pai, escutarmos Vosso Filho, que 
por meio da Força do Espirito Santo, nos fala com e 
por meio do Imaculado Coração de Nossa 
Santíssima Mãe. 

E viver, acolher e obedecer a Santa Mensagem 
de Fátima, que é o arrependimento, sacrifício, 
penitencia, reparação e santidade, e consolar assim, 
aos Santíssimos Corações de Jesus e de Maria. 

Santa e Adorável Trindade, entregamos-Vos 
as Manifestações do Céu e as Mensagens de 
Fátima, para que a humanidade creia e viva esta 
Santa Mensagem do Anjo da Paz e de Nossa 
Senhora, para que a Igreja de Jesus creia e 
obedeça, e assim como é responsabilidade anunciar 
e denunciar como Profeta, proclamar a Santa 
Mensagem de Fátima. 

Pedimos-Vos, Pai, que por meio do Triunfo do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, venha logo 
o Reino do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus. 

Santíssima Trindade, que por meio da 
Intercessão da Santíssima Mãe do Rosário de 
Fátima, se realize logo o Triunfo final de Seu 
Coração Imaculado, se dissipem as trevas que 
entraram na Casa de Deus, confundindo muitos 
corações, e a Paz seja concedida à todos, de 
maneira especial nas famílias, e o mundo deixe de 
ofender Jesus, que já está muito ofendido. 

Entregamos-Vos, Santíssima Trindade, 
Fátima, suas Mensagens e seus Sinais, para que se 
realize seu cumprimento profético para a maior 
Glória de Deus e a salvação das almas. Por 
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intercessão de Lúcia, Francisco, Jacinta e o Anjo da 
Paz. Amém.” 

Orai assim, pequenino. Ajuda-Me a realizar 
Minhas Intenções Maternais. Dou-te graças. 

Amo-te e te abençôo: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

POR TRADUZIR 

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

15 de fevereiro de 2017 

Filhos do Meu Castíssimo Coração: convido-os 
a abrir o coração. Quando o homem fecha seu 
coração a Deus, ainda que ore e peça luz, mas não 
abre seu coração, ele não comprenderá os 
desígnios de Deus. 

É necessário abrir o seu coração, e orar com o 
seu coração, para que o Espírito Santo aja em 
vocês, fazendo uma obra de aperfeiçoamento 
espiritual como o fez em Mim. 

Eu abri o Coração. Não entendia, nem 
comprendia, o Mistério da Encarnação do Verbo no 
seio da Minha Amadíssima Esposa, a Santíssima 
Virgem, mas o Espírito Santo iluminou, transformou 
e guiou o Meu Coração. 

Não entendia tudo. Mas com o Coração aberto 
fui capaz de obedecer e de crer. Assim, queridos 
filhos, abram seus corações. Não comprenderão 
tudo, nem entenderão tudo. Mas serão capazes de 
aceitar a Mensagem, de vivê-la, de obedecer. 
Pequenos, orem muito, orem sempre com o 
coração. 
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O Meu Casto e Amante Coração, que também 
se manifestou em Fátima, os ama e os abençoa: Em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus 

16 de fevereiro de 2017 

Consagra a Igreja, o mundo e a Rússia 

O instrumento: Jesus aqui estou. Ajuda-me a 
servir- e fazer o que pedes. 

Jesus: Pequeno, a disposição do teu pequeno 
coração Me agrada. Sempre te vês pequeno, frágil, 
fraco, impotente. Sempre teu coração bate e anseia  
Minha Presença. 

Seu coração sempre está necessitado do Meu 
Sagrado Coração, e isso consola Meu Coração. És 
pequeno, frágil, sofredor e perseguido, para que o 
mundo veja que esta Obra, que através de ti tenho 
conduzido, é Minha e provém de Meu Sagrado 
Coração. Contigo, pequeno, confundo ao sábio 
deste mundo. 

O instrumento: Jesus, obrigado. Sou 
pequeno. Te agradeço por isto. Sou pequeno, e 
sempre quero ser só escravo de amor do Teu 
Sagrado Coração. 

Jesus: Filho, e como escravo de amor, te peço 
que te ofereças por três coisas importantes para a 
realização do Meu Reinado de Paz: oferece-te como 
oferenda de amor. 

O instrumento: Jesus, eu me ofereço para te 
servir, e faças comigo o que gostares. 

Jesus: Filho, oferece-te então, porque o tempo 
é urgente. Oferece-te para que a Igreja anuncie o 
Reinado do Meu Sagrado Coração, anunciando e 



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2017 

Apostolado dos Corações Unidos de Jesus e Maria - ww.sagradoscoracoesunidos.org - 57 

proclamando o quinto dogma mariano do Coração 
Corredentor de Minha Mãe. 

Oferece-te pela consagração da Rússia, agora, 
aos Nossos Sagrados Corações Unidos, e para a 
conversão de muitos homens. 

E para que venha Meu Reinado Eucarístico, 
vor meio do Triunfo do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria. 

Agora, filhinho, o tempo urge e o Céu chama, 
convoca e prepara os apóstolos dos últimos tempos 
para que, com o Apostolado, apressem o 
cumprimento da Divina Vontade na terra.  

Pequenos, façamos esta oração para 
consagrar a Igreja, o mundo e a Rússia: 

“Eterno Pai, Vossa Misericórdia é eterna. 
Esperais pacientemente que a humanidade se 
arrependa e se salve. 

Pedimos-vos, em nome de Vosso Filho Jesus, 
que Vosso Espírito Santo se derrame sobre a terra, 
para que os corações sejam tocados e movidos à 
conversão. 

Pai, nestes últimos tempos, onde o perigo da 
condenação eterna predomina, Vos pedimos que se 
manifeste a Divina Misericórdia do Sagrado Coração 
de Jesus, para alcançar na terra, a paz, o consolo e 
a salvação. 

Adorável Santíssima Trindade, que 
dispusestes agora, que a humanidade se 
restabeleça na ordem e na santidade através dos 
Sagrados Corações Unidos de Jesus e Maria, 
queremos como escravos do Vosso Amor Trinitário; 
filhos da Mulher vestida de Sol e membros do Seu 
Corpo Místico, a Igreja; unidos ao Santo Padre e aos 
bispos e sacerdotes em comunhão com ele; como 
reis, sacerdotes e profetas desde nosso batismo; 
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entregar e consagrar, segundo o pedido de Nossa 
Senhora em Fátima, a Igreja, para que seja limpa e 
aspergida com o Precioso Sangue de Vosso Filho 
Jesus, e com as Lágrimas Maternais de Maria, e 
aumente a santidade e o espírito de conversão seus 
membros. 

Vos consagramos a Rússia, através dos 
Sagrados Corações de Jesus e Maria, para que o 
Orvalho do Vosso Espírito reavive, cure e converta 
esta nação, e não seja um instrumento de maldade 
inimigo e seus agentes. Que esta terra cresça e 
floresça em santidade, piedade e conversão. 

Entregamos-vos o mundo inteiro, para que em 
cada canto da terra, se proclame o Reino Eucarístico 
do Sagrado Coração de Jesus, através do Coração 
Triunfante de Maria Imaculada. 

E que no mundo inteiro, se suscitem apóstolos 
dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e Maria, 
que proclamem em toda parte a semente da Palavra 
de Deus, e as almas se salvem, para consolar Vosso 
Amor Trinitário tão ultrajado pelos homens. 

Recebei nossa consagração, pelas Mãos da 
Mãe Corredentora, e escutai e respondei à nossa 
oração, segundo a Vossa Divina Vontade. 

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, 
e peço perdão pelos que não creem não adoram, 
não esperam e não Vos amam. Amém.” 

Ora sempre assim Meu escravo de amor. A 
caridade da Santíssima Trindade urge. Te amo e te 
abençoo: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém. 

Ave Maria Pura, concebida sem pecado. 
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Chamado de Amor e Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria 

Fátima, 19 de fevereiro de 2017 

Queridos filhos: convido-os a que abram seus 
corações ao amor de Jesus, que pela força do 
Espírito Santo vem a vocês. 

Pequenos: dirijam seus olhares ao Coração 
Sacramentado do Meu Filho, e vejam e sintam, e 
compreendam também o amor infinito que Jesus 
tem por cada um de vós. 

Amando ao Meu Filho, serão capazes de 
suportar as provas que Jesus permite que passem 
em suas vidas. Mas estes pequenos sofrimentos, 
doenças e tentações, trazem graças, e são 
purificação para seus corações, para que sejam 
limpos, Santos e Imaculados com Meu Filho, em 
Meu filho. 

Pequenos: reúno-os em Meu Imaculado 
Coração. Cada um é chamado de maneira especial. 
E Eu os chamei para que se encontrem com Meu 
Filho, e a ser verdadeiros apóstolos dos Nossos 
Sagrados Corações, unidos no Santo Amor. 

Queridos filhos: o Meu Coração Imaculado 
triunfará em toda a humanidade. Mas primeiro tem 
que triunfar em cada um de vocês. E de sua 
conversão, oração, penitência e vidas santas, 
depende que se cumpra Minha promessa.  

Obrigado pequeninos. 
Orem por Minhas intenções, para com vocês e 

por todos meus filhos. Abençoo de uma maneira 
especial todos os Meus filhos, Meus prediletos: 
Cristos Sacerdotes. 
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Abençoo todos os seus objetos religiosos. 
Amo-os e os abençôo: Em Nome do Pai, do Filho, e 
do Espírito Santo. Amém 

Chamado de Amor e Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado 

Fátima 20/02/2017 

Queridos filhos: desejo convidá-los a que 
adorem com o coração ao Meu Filho, que, através 
das mãos dos sacerdotes, se faz presente no Altar. 

Orem pelos Meus sacerdotes. Os sacerdotes 
marianos são os pastores do Meu Rebanho Fiel, e 
juntos, Meus filhos e os sacerdotes, orem pelo Santo 
Padre, que sofre muito, porque na casa do Meu Filho 
estão seus inimigos. 

Pequenos: permaneçam unidos em oração. 
Não permitam que Meu Exército, o que estou 
formando, por nenhum motivo, se divida. A divisão 
não vem de Deus. 

A unidade no amor, na Sagrada Eucaristia, é o 
desejo que Meu Filho Jesus tem, para todo o seu 
Povo. 

Meus pequenos apóstolos: unidos em oração, 
com caridade fraterna, irradiarão no mundo a luz dos 
nossos Sagrados Corações. E muitas almas serão 
tocadas por esta luz, que é a Palavra do Meu Filho 
e as Minhas Santas Mensagens, que só lhes 
recordam o Evangelho. 

Pequeninos: orem com o coração. Que não se 
ensurdeçam seus corações às Nossas Palavras. E 
que seus olhos não sejam cegados pelo inimigo, 
para evitar que discirnam os sinais dos tempos. Mas 
que com a Luz do Espírito Santo, em oração 
permanente, o sacrifício e a penitência, serão 
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firmes, fortes e decididos, pela causa de Meu Filho, 
e Eu, como Mãe, permaneço com vocês, em vocês.  

Amo a todos, de uma maneira muito especial. 
Dou-lhes Minha Bênção Materna. 

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

Fátima 21/02/2017 

Queridos filhos de Meu Imaculado Coração: 
estou com todos vocês. Meu Coração Imaculado é 
seu Refúgio seguro, vosso Consolo e vossa força. 

Em Meu Coração Imaculado encontram Meu 
Filho, que quer reinar em suas vidas. E este Reino 
nasce em seus corações quando eles vivem dos 
sacramentos, especialmente da confissão e da 
Sagrada Comunhão. 

Filhos: transformem-se em Meu Filho. Sejam 
cópias viventes de Jesus, e dêem Jesus aos outros. 

A oração, o jejum, são vossa força espiritual. A 
oração, o sacrifício, a penitência, sustentam os 
meus pequenos apóstolos, para que estejam firmes 
comigo aos pés da Cruz de Meu Filho. Porque a 
Cruz do Meu Filho é o maior testemunho de Amor 
de Deus pelos homens. Adorem Meu Filho com o 
coração. 

CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DO 
CASTO E AMANTE CORAÇÃO DE SÃO JOSÉ 

Fátima, 22/02/2017 

Filhos do Meu Castíssimo Coração: assim 
como abençoei o mundo em Fátima, venho 
novamente para abençoar o mundo desde Fátima, e 
renovar junto a Nossa Senhora do Rosário, a 
Mensagem de Fátima. 
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Convido-os, queridos filhos, a viver e trilhar o 
caminho da infância espiritual, para que possam ir 
ao Lar de Nazaré: entregando a soberba, o 
egoísmo, a hipocrisia e o pecado. E que se 
encontrem com Jesus e com Maria, limpos e puros 
de coração. Porque é um desejo de Deus que sejam 
santos como Ele é Santo. 

Pequenos: o Espírito Santo os asistirá, assim 
como Me assistiu, iluminando-me e fazendo-me 
compreender a Divina Vontade de Deus. 

Por isso, agora os convido a abrir o coração; a 
serem simples e pequenos, para que, como 
crianças, vivam com amor e obediência, as 
Mensagens dos Nossos Sagrados Corações, à Luz 
da Palavra de Deus. 

Dou-lhes Minha Bênção Patriarcal. Sou o 
protetor dos apóstolos dos Sagrados Corações de 
Jesus e Maria: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. Amém. 

Fátima, Portugal, 23 fevereiro 2017 
Consagração de Portugal 

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

Meus queridos filhos: que em seus corações 
reine a Paz do Meu Filho. 
Pequenos: o Reino Glorioso de Paz está se 
fecundando desde a Adoração Eucarística e a 
Consagração ao Meu Coração Imaculado; e o  
Espírito Santo, Minhas Santas Mensagens, à Luz da 
Palavra do Meu Filho, fazem de vocês a terra 
fecunda que dará muito fruto. Se permitirem que o 
Semeador trabalhe,  haverá uma abundante colheita 
de Amor Divino para o mundo inteiro. 

Queridos filhos: É muito importante sua 
docilidade.  O céu implora aos pequenos apóstolos 
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destes últimos tempos que ajudem a Vossa Mãe a 
apressar o cumprimento das Promessas para estes 
últimos tempos. 

É necessário que, ao tomar o arado, não olhem 
para trás.  

Pequenos, sejam colaboradores com nossos 
Sagrados Corações. Vocês necessitam de Vossa 
Mãe e Vossa Mãe necessita de vocês, para glorificar 
e realizar as obras do meu filho. 

A peregrinação apenas está começando, 
porque devereis levar Minha Palavra ao mundo 
inteiro e sempre os reunirei em um Cenáculo de 
Amor, porque necessito que se formem, que 
amadureçam, que cresçam no Espírito, porque o 
Céu necessita agora mais que nunca de Arautos do 
Reino, e Vossa Mãe os prepara e continuará 
preparando.  

Sejam dóceis, sejam obedientes e tenham fé. 
Meu filho Jesus e Eu, vossa mãe, faremos tudo para 
a maior glória de Deus a salvação das almas, e para 
o bem espiritual da Igreja do meu filho. 

Orem e estejam atentos aos Meus Chamados 
de Amor e de conversão.  

Estou preparando-os para que sejam 
peregrinos do Amor de Jesus e de Maria no mundo. 
Dou-lhes minha benção maternal. 
Glorifiquem ao Meu Filho. 
Com carinho de mãe abençoo todos os objetos 
religiosos mas lhes peço: sejam muito piedosos e 
fervorosos com a benção dos sacerdotes. 

Os levarei onde mais necessitam da Minha 
Presença Maternal. 
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Chamado de Amor e Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria 

27 de Fevereiro de 2017 

Meus queridos filhos: convido-os a abrir seus 
corações, e que a Luz do Espírito Santo guie suas 
almas, ilumine suas mentes e governe seus 
corações, para que possam ser discípulos de Meu 
Filho. 

Pequenos: permitam que o Espírito Santo 
governe seus corações; que o Espírito Santo 
governe suas vidas, que Ele fale por vocês, para Ele 
aja por vocês, que Ele viva em vocês. 

O Espírito Santo, Fonte de Sabedoria, os 
conduzirá ao conhecimento perfeito de Meu Filho 
Jesus, Mas Ele só caminha por Meu Imaculado 
Coração. 

Assim, pequenos, quando invocarem o Espírito 
Santo, façam-no através do Meu Imaculado 
Coração, porque Ele assiste as almas que são 
devotas e apóstolos do Meu Imaculado Coração, e 
só através do Meu Coração o Espírito Santo se 
manifestará. 

Pequenos: vivam em paz. Não se angustiem. 
O Espírito Santo os guirá! Apenas vivam minhas 
mensagens. Apenas Me escutem, e vocês não se 
perderão. 

Com a Mensagem de Fátima, quis guiar o 
mundo para a paz. Ms eles não Me ouviram. 
Pequenos apóstolos, escutem as Minhas 
Mensagens e cheguem até o Coração do Meu Filho 
Jesus. 

Eu os amo e os abençôo: Em nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
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Chamado de Amor e Conversão do Coração 
Casto e Amoroso de São José 

1 de março de 2017 

Queridos filhos do Meu Coração Casto e 
Amante: olhem para o Meu Coração, este Coração 
que tanto ama Jesus, Maria e a humanidade. E aqui 
em Meu Coração, queridos filhos, vocês 
encontrarão um Refúgio para vocês, para suas 
famílias, para suas orações. 

Deus Pai confiou-me os Dois grandes 
Tesouros do Reino: o Coração Imaculado de Maria 
e o Sagrado Coração de Jesus. 

Mas, neste tempo, os Sagrados Corações de 
Jesus e Maria confiaram-me as almas. E por isso, 
pequenos, convido-os a uma devoção verdadeira e 
profunda ao Meu Coração Casto e Amoroso, que é 
o Refúgio dos Apóstolos dos Sagrados Corações de 
Jesus e de Maria nestes tempos. 

E em Meu Coração encontrarão o amor, o 
serviço, a consagração, a humildade, o silêncio, a 
obediência e o amor santo, que agrada a Jesus e 
Maria. 

Entrem no Meu Coração, e encham-se de 
Jesus e de Maria, que preencheram completamente 
o Meu Coração, agora para dá-lo a vocês. 

Amo-os e dou-lhes Minha Bênção, como 
Patriarca de Nazaré. Em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus 

3 de Março de 2017 

Amado pueblo Mío: desde la Cruz manifiesto el 
Amor más grande para el mundo entero.  
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Meus amados: da Cruz manifesto o maior Amor 
pelo mundo entero. 

A dor e o sofrimento deu luz, vida e 
ressurreição aos Meus filhos fiéis. 

A Cruz não é o final. Mas o começo da vida. E 
na Minha Cruz, nesta Cruz que tanto amo, está a 
vitória do Meu povo sobre Satanás, o pecado e o 
mundo. 

Dei ao Meu povo pequenas cruzes, que saíram 
como frutos da Minha Santa Cruz. Portanto, não 
rejeitem as pequenas cruzes. Carreguem-nas e 
sofram-nas sem temor. Porque com elas salvam 
suas almas, e também são salvas muitas almas dos 
pobres pecadores. 

Pequenos: acompanhem-Me! Condenaram-me 
a carregar a cruz e morrer nela. 

Hoje, agora, sou condenado a morrer no 
mundo do vosso tempo. Tudo que tem fragrância 
para Mim é condenado à morte. 

Morro em crianças abortadas. 
Sou condenado nos que querem seguir-Me e 

serem fiéis. 
Sou condenado em Meus profetas. 
Sou condenado em Minhas Mensagens.  
Sou Condenado nas famílias. 
Sou condenado nos jovens e nas crianças. 
Sou condenado nos enfermos, que não têm a 

paciência para sofrer suas dores e oferece-las. 
Sou condenado, filhos Meus. 
Mas o Espirito Santo dá força aos que querem 

seguir-Me. Porque a condenação só dirige para a 
ressurreição. 
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Desde Minha Cruz, os abençoo: em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espirtio Santo. Amém. 

Hoje, 4 de março, fazem 70 anos que faleceu a 
serva de Deus Luísa Picarreta (falecida em 4 de 

março de 1947) 

Consagremo-nos à Divina Vontade hoje. 
Luisa Picarreta, rogue e vele por todo o 

Apostolado, e conduzi-nos ao Reino do Fiat 
Supremo. 

Chamado de amor e conversão do Doloroso e 
Imaculado Coração de Maria 

4 de março de 2017 

Veio vestida toda de branco, com seu Coração, 
e carregava o Menino Jesus, também de branco 
com seu Sagrado Coração. Disse: 

Meus queridos filhos, façam-se pequenos. 
Como vocês se fazem pequenos, meus 

filhos?  
Deixando-Me conduzir suas vidas. Não 

pedindo para entender todas as coisas. Mas, 
obedecer e acreditar. Não pondo resistência em 
seus corações para sofrer. Senão que, sofrendo 
todas as adversidades desta vida, para purificar 
seus corações. 

Filhos Meus: o sofrimento é uma graça. Não a 
desperdicem fugindo dela. Mas ofereçam-no para 
purificar-se. 

Filhos Meus! Tornem-se pequenos, 
obedecendo Minhas Mensagens; lendo a Palavra do 
Meu Filho, ainda que não compreendam, que não 
entendam. Mas praticando o que lhes pedimos. 
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Não ponham obstáculos, para praticar Minhas 
Mensagens. Jejuem, orem, reparem. Assim se farão 
pequenos. 

Não creiam, filhos, que têm a sabedoria, e que 
entendem tudo. E que sabem muito. Não, filhos. 
Sintam-se nada; servidores de todos. Menos que os 
demais. Porque nestes, que se fazem pequenos, é 
o Reino de Meu Filho. 

Filhos: Meu Coração Imaculado é seu Refúgio, 
e é a Fortaleza, que lhes protege das tormentas e 
tribulações da vida. 

Eu sou a que guarda seus corações, se vocês 
assim Me permitirem. 

Então, assim como Senhor fez em Mim 
maravilhas, por meio de Mim, as fará em vocês. 
Pequenez. Simplicidade. Humildade. Cooperem 
com Meus Planos de Amor e de Paz. 

Orem por Minhas Intenções. Eu estou com 
vocês. Em Nome do pai, e do Filho, e do Espirito 
Santo. Amém. 

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

6 de março de 2017 

Meus queridos filhos: tenho vindo a vocês 
como Mãe, para que escutem, com o coração, o 
convite de Meu Filho à conversão. Conversão 
sincera e radical. 

Pequenos: orem e abram seus corações, para 
que, de verdade, Eu possa utiliza-los como Arautos 
do Reino de Meu Filho. 

Eu desejo, como Mãe, que sejam todos Meus 
instrumentos. Por isso, necessito que seus corações 



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2017 

Apostolado dos Corações Unidos de Jesus e Maria - ww.sagradoscoracoesunidos.org - 69 

sejam de verdade, dóceis e se deixem utilizar por 
vossa Mãe. 

Todos tem um designio de Meu filho para 
ajudar-Me, para que se cumpram Minhas 
Promessas. Mas devem ser dóceis e humildes e 
afastar de seus corações a dureza e a humanidade, 
que se antepõe. E por isso, muitas vezes, Minha 
Palavra não chega pura aos seus corações. Porque 
sempre, queridos filhos, vocês vem primeiro, e 
deixam Meu Filho por último. 

Queridos filhos: escutem-Me. Vim para a 
conversão do mundo, e para prepara-lo para a Vinda 
do Senhor. Meu Coração Imaculado é vosso guia e 
Minhas Palavras, sua tocha nesta escuridão. 

Somente confiem e deixem-se conduzir por 
Mim. Não façam nada. Porque Meu Filho Jesus e 
Eu, no Espirito Santo, faremos tudo. Convido-os a 
abrir o coração. 

Orem por Minhas Intenções! Dou-lhes Minha 
Bênção Materna Especial: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém. 

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

8 de março de 2017 

Filhos do Meu Castíssimo Coração: convido-os 
que seus corações cresçam e aumentem a devoção 
ao Meu Casto e Amante Coração. 

Meu Coração de Patriarca é o refúgio, onde 
encontrarão compreensão, força e Jesus e Maria. 
Os Dois Corações me foram confiados pela Divina 
Vontade. E agora, na Divina Vontade, o Céu quer 
propagar a devoção ao Meu Casto e Amente 
Coração, unido aos Sagrados Corações de Jesus e 
de Maria., 
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Acompanhem-Me em Minha Via Sacra, Minhas 
Sete Dores. As Dores que sofri em Minha missão e 
ministério a serviço de Jesus e Maria na terra. Essas 
são as Sete Estações Dolorosas da Minha Cruz. 

Compreendam, pequenos, que, neste 
caminho, se forem de mão comigo, irão seguros com 
Jesus e com Maria. 

Orem! Creiam! Obedeçam! Sigam a Luz de 
Nossas Mensagens, para que se estabeleça o Reino 
da Sagrada Família de Nazaré em todas as famílias 
e no mundo inteiro. 

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

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jeus 

10 de março de 2017 

Amados discípulos do Meu Coração! Estou 
saindo do Pretório com a coroa de espinhos em 
Minha Cabeça, com a túnica em meu Corpo e a cruz. 
Carrego a cruz. A cruz que é a mesma. mas neste 
tempo, mais pesada. Todos os pecados da 
atualidade fazem que pese Minha Cruz. 

Pequenos! Não lhes digo que o mundo está 
mal. Porque já o sabem. E não lhes enumero os 
pecados. Porque já o sabem. Só quero que Me 
olhem a Mim, e sigam a Mim. 

Mas não esqueçam que carreguei a cruz pelo 
mundo. Por vocês. Assim, que, quando Me 
seguirem, não esqueçam os que ficam. Ofereçam-
se por eles. Não critiquem. Intercedam pelo mundo. 
Mas deixem só a Mim julgá-lo. 

Vocês, amem; orem; sirvam, carregando a cruz 
junto a Mim, e ofereçam-se pelos demais. Que o 
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Amor que recebem da Santíssima Trindade não 
fique só em vocês. Levem o Amor, como levam a 
cruz, aonde forem. Que os homens vejam que vocês 
os amam e carregam sua cruz pelos pecadores. 

Ajudem-Me em Minhas Intenções! Amo-os e os 
abençoo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito 
Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do coração 
Doloroso e Imaculado de Maria. 

13.03.2017 

Queridos filhos: convido-os hoje a que abram o 
coração para Minhas Mensagens. 

É um desejo do Meu Filho Jesus que valorizem 
as Graças que lhes estão sendo dadas. Não só 
escutem a Mensagem como palavras vazias,  mas 
abram o coração, para que cada palavra seja 
guardada em seus corações. 

Pequenos  meus: enamorem-se desta obra. 
Entreguem-se a esta obra. Ainda existem corações 
duros. Ainda existem corações com desconfiança. 
Ainda existem corações que põe em primeiro lugar 
o mundo, o trabalho, o dinheiro, o possuir. Não se 
lembram de Meu Filho Jesus e nem um pensamento 
durante o dia elevam para nossos corações Unidos.  

Por favor, filhos meus, deixem-me ajuda-los. 
Estou aqui porque me necessitam. Obedeçam 

minhas palavras para que cheguem ao 
conhecimento da verdade e descubram o amor de 
Deus. Rezem para que realmente possam 
compreender os planos que tenho no meu coração 
através desta obra. Rezem para que possam viver 
de verdade minhas mensagens. 

Amo-os e os abençoo. 
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Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante Coração de São José. 

15.03.2017 

Filhos do Meu Castíssimo Coração: desejo que 
meditemos juntos a Primeira Dor do Meu Casto e 
Amante Coração, quando a Rainha Celestial me 
disse que o que tinha gestado em seu ventre era 
fruto do Espírito Santo. 

Mas o que me perturbou não era a  Obra Divina 
da Encarnação, mas que Eu pensava, como 
humano, que a Mãe havia faltado ao Seu Voto de 
Virgindade. 

Isto perturbou meu coração. Pensei em deixa-
la em segredo. Mas Espírito Santo me fez saber que 
a Mãe não havia faltado a Sua Virgindade, dando-
me uma alegria eterna em Meu Coração, e que 
seguiria sendo Virgem  perpetuamente. E assim, 
sendo Mãe do Filho de Deus, foi grande alegria para 
Mim ver Minha Prometida ser Mãe de Deus, Rainha 
do Céu. E me senti tão pequeno, impotente, 
ignorante. 

Quando me confiaram cuidar a Maria, não 
entendia, não sabia como faze-lo. Mas acreditei, 
obedeci. E as respostas que esperava, não mas 
deram com palavras, mas com fatos concretos, com 
ações prodigiosas, realizadas pelo Amor de Deus. 

Aprendam pequenos, com esta dor e gozo, que 
não é necessário que entendam tudo, que 
compreendam tudo. O importante é crer, obedecer. 
E o Espirito Santo de Deus os guiará como fez em 
Mim; lhes mostrará a Verdade como a Mim ma 
mostrou; e lhes levará ao pleno conhecimento de 
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Deus, como a Mim me levou a conhecer os 
Sagrados Mistérios de Deus e de Sua Mãe. 

Caminhem, confiem e esperem. 
Dou-lhes Minha Bênção Patriarcal: Em nome 

do Pai, do Filho e do Espirito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

17.03.2017 

Queridos filhos:  percorramos juntos o Caminho 
da Cruz. 

Saio coroado de espinhos, flagelado, sem 
dignidade; como o Cordeiro que levam ao Altar para 
o sacrifício; e saio caminhando, carregando a 
pesada Cruz, entre insultos, entre bofetadas.  
Jogam-me pedras, dão-me laçaços, mas caminho 
para o Calvário. 

Carrego Minha Cruz e suporto todos estes 
sofrimentos com Amor, por cada um de vocês, pelo 
mundo, por Minha Igreja. 

Caminho marcando o solo com o Sangue que 
fluía do Meu Corpo, ferido e maltratado. E é por esse 
Sangue, derramado, que seus pecados são 
perdoados e libertados da escravidão do demônio. 

E é neste Caminho da Cruz, onde encontrarão 
o Verdadeiro Amor, a Verdadeira Compaixão; a 
Mística União de Deus com os homens. 

Percorram Comigo  o Caminho da Cruz! 
Os do mundo insultam, ofendem; e os Meus 

vão Comigo ao Meu Lado, ajudando-me com a Cruz.  
Venham Comigo e lhes darei Vida Nova! 
Passemos pelo Calvário para chegar à 

Ressurreição!  
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Eu caminho também com as pequenas almas, 
que com amor, se oferecem e carregam sua cruz. 

Animo, queridos filhos.  
Todos os sofrimentos que suportam, ofereçam-

nos. Imitem-Me! Carreguem com esses sofrimentos 
junto a Mim, Seu Mestre. 

Em nome do Pai, e do Filho, e do Espirito 
Santo. Amém. 

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

20 de março de 2017 

Queridos filhos! Como Mãe, peço-lhes que 
reparem as Dores do Meu Imaculado Coração, 
ofendido, ultrajado, ferido e esquecido por seus 
filhos. 

Como Mãe, desejo que todos Meus filhos se 
encontrem com Jesus.  

Pequenos! Querem paz em suas famílias? 
Querem amor e conversão entre vocês? Querem, 
realmente, viver Minhas Mensagens junto a Palavra 
de Meu Filho? 

Pequenos Meus! Primeiro encontrem-se com 
Jesus. Se se encontrarem com Jesus, o demais virá 
como Graça e Bênção.  

Pequenos! Reparem Minhas Dores, vivendo 
Minhas Mensagens. E orem por Minhas Intenções. 

Eu tenho intenções de Mãe, para co toda a 
humanidade. Orem para que Minhas intenções, e os 
Desejos de Amor e de Paz de Meu Filho, possam se 
cumprir. 

Orem! Orem com todo o coração e contemplem 
Mej Flho na Cruz. Unam-se a Ele, e encontrem-se 
com o Amor maior, mas perfeito, mais puro, que 
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Jesus tem. E encontrando-se com este Amor, 
levem-nos aos demais. Sejam Meus apóstolos 
transmitindo o Evangelho e o Amor de Jesus. 

Assim, queridos filhos! Consolem Meu Coração 
de Mãe, que tanto os ama. Amo-os e os abençoo: 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém. 

POR TRADUZIR 

Llamado de Amor y Conversión del Casto y 
Amante Corazón de San José 

22 de Marzo 2017 

Llamado de Amor y de Conversión del Casto y 
Amante Corazón de San José 

Queridos hijos de Mi Casto y Amante Corazón 
meditemos en el Nacimiento de Jesús: Con Mi 
Amada Esposa, llegamos a Belén y al pedir una 
posada, para que la Virginal Señora diera a luz a 
Dios Hijo, se nos negaron, cerraron las puertas, 
diciéndonos: No hay espacio. Ésto sucede ahora, en 
el mundo, en la familia, incluso en la niñez, ya no hay 
espacio, no hay espacio para los Tres Corazones y 
se cierran las puertas, porque es más cómodo el 
mundo y sus distracciones que la oración y el 
servicio. Llegando luego a una Cueva pequeña, 
abandonada, fría, sucia, que nos acogió, la Madre 
María y Yo arreglamos esta Cueva, la limpiamos, la 
ordenamos, sacamos todo lo inservible y todo lo que 
obstaculizaba que ese pequeño lugar se 
transformara en un Sagrario, en el Primer Sagrario. 
El Vientre de María se transformó en todo el pesebre 
donde junto al Hijo Dios, ya nacido, fui acogido, Yo 
también, y todos los hombres, para ser Sus hijos y 
hermanos de Cristo, la Palabra Encarnada. Me dio 
Gran Dolor ver al Hijo de Dios y a su Madre, Mi 
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Virginal Esposa María, en tan grande pobreza, pero 
la presencia de los Dos Corazones transformó ese 
Lugar y transformó Mi Vida en una Eterna Alegría, 
porque me encontraba ante el Prodigio de la Virgen 
que daba a luz al Redentor del mundo. Y fui por 
Misericordia escogido para ser el Primero, de los 
hombres, ver tan grande Prodigio Celestial. 
Intercedo para que sus corazones se encuentren 
verdaderamente con María, sean perfectos 
colaboradores con Ella, y reciban y se encuentren 
con el Dios Que Salva. Les amo y les bendigo, como 
el Patriarca de la Gruta de Belén: En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

POR TRADUZIR 

Llamado de Amor y Conversión del Sagrado 
Corazón de Jesús  

24 de marzo de 2017 

Hijos de Mi Sagrado Corazón, contemplen y 
adoren, en el espíritu, Mis Caídas bajo el peso de la 
Cruz, en el camino hacia el Calvario. Iba cansado, 
flagelado, derramando abundante Sangre, coronado 
de espinas, y la Sangre que cegaba Mis Ojos; la 
túnica se me pegaba al manto por la Sangre y el 
Sudor; cada vez que me jalaban el manto, los 
Brazos, y me azotaban, volvían a desgarrar Mi 
Cuerpo y el camino quedaba marcado por Mi 
Preciosa Sangre. Queridos hijos, caí, no por Mi 
Propia Voluntad, sino por el peso de la Cruz, los 
empujones, que me daban los soldados y que 
también permitían que las gentes que me miraban 
pasar me empujaran, caí con Mi Cruz, pero me 
levanté con la Cruz. Mis pequeños hijos, adoren Mis 
Caídas, en el camino hacia el Calvario, porque con 
Mis Caídas, en tierra, al caer en el suelo, al tocar el 
suelo con Mi Cuerpo Inmolado y levantarme, reparé 
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las caídas de la humanidad, reparé la caída del 
hombre, su desobediencia, su pecado, su fragilidad, 
su pequeñez, y, junto a Mí, elevé su dignidad, y Mi 
dignidad de criatura y de Hijo de Dios, caí con la 
Cruz, para levantar al hombre caído en el pecado. 
¡Adoren Mis Caídas bajo el peso de la Cruz y 
reparen las caídas de los hombres en el pecado! 
¡Contemplen y adoren Mi Corazón que se hace nada 
y se humilla para salvarlos! Les amo con Amor 
Redentor: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 

POR TRADUZIR 

Llamado de Amor y Conversión del Sagrado 
Corazón de Jesús 

24 de marzo de 2017 

Hijos de Mi Sagrado Corazón, contemplen y 
adoren, en el espíritu, Mis Caídas bajo el peso de la 
Cruz, en el camino hacia el Calvario. Iba cansado, 
flagelado, derramando abundante Sangre, coronado 
de espinas, y la Sangre que cegaba Mis Ojos; la 
túnica se me pegaba al manto por la Sangre y el 
Sudor; cada vez que me jalaban el manto, los 
Brazos, y me azotaban, volvían a desgarrar Mi 
Cuerpo y el camino quedaba marcado por Mi 
Preciosa Sangre. Queridos hijos, caí, no por Mi 
Propia Voluntad, sino por el peso de la Cruz, los 
empujones, que me daban los soldados y que 
también permitían que las gentes que me miraban 
pasar me empujaran, caí con Mi Cruz, pero me 
levanté con la Cruz. Mis pequeños hijos, adoren Mis 
Caídas, en el camino hacia el Calvario, porque con 
Mis Caídas, en tierra, al caer en el suelo, al tocar el 
suelo con Mi Cuerpo Inmolado y levantarme, reparé 
las caídas de la humanidad, reparé la caída del 
hombre, su desobediencia, su pecado, su fragilidad, 
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su pequeñez, y, junto a Mí, elevé su dignidad, y Mi 
dignidad de criatura y de Hijo de Dios, caí con la 
Cruz, para levantar al hombre caído en el pecado. 
¡Adoren Mis Caídas bajo el peso de la Cruz y 
reparen las caídas de los hombres en el pecado! 
¡Contemplen y adoren Mi Corazón que se hace nada 
y se humilla para salvarlos! Les amo con Amor 
Redentor: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 

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

27.03.2017 

Queridos filhos: novamente convido-os a abrir 
o coração ao Meu Filho e à Sua Palavra. 

Convido-os a que recebam o Amor de Jesus. 
O amor que vem da parte do Coração do Meu 

Filho é o Amor que não julga, que não ofende, que 
não se perturba. 

O Amor do Meu Filho é o Amor que dá a paz, o 
perdão, a misericórdia e a alegria. 

Pequenos: é verdade que Meu filho Jesus 
sofreu na Cruz por Amor a todos vocês. Mas sofreu 
com alegria, com disposição, com seu Coração 
Aberto, porque a dor da Cruz salvou a todos os 
homens. 

Por isto, vocês, pequenos apóstolos do Meu 
Coração Materno, vivam na alegria de saber-se 
amados e salvos por Jesus.  

Vivam na alegria e pratiquem o amor.  
Estas duas Graças que vem de Deus e que os 

ajudarão a viver sua Palavra por amor e com alegria. 
Orem, filhinhos Meus, pelas intenções que 

tenho como Mãe, para todos Meus filhos. 
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Amo-os porque Soyu vossa Mãe, a Mãe de 
todos os homens, da Igreja e de todos os que se 
consagram ao Meu Imaculado Coração. 

Dou-lhes Minha Bênção Maternal. 
Vivam no amor e na alegria do Meu Filho e Seu 

Evangelho! 
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espirito 

Santo. Amém! 

Chamado de Amor e de conversão do Casto e 
Amante Coração de São José. 

29.03.2017 

Filhos do Meu Castíssimo Coração: convido-os 
a contemplar com o coração o Mistério da 
Circuncisão de Jesus. 

Foi o Primeiro derramamento do Preciosíssimo 
Sangue. Foi a Primeira pequena crucifixão do 
Redentor feito Criança. 

A dor humana do Menino Jesus transpassou 
Meu Coração, porque desde su Concepção 
Imaculada no Seio da Mãe Maria, conheceu a dor, o 
sofrimento, a cruz.  

Desde Criança enfrentou e conheceu a dor. 
Mas a alegria invadiu Meu Coração ao impor-

lhe, como seu Pai Legal, o Nome Poderoso de 
Jesus, que quer dizer: Deus Salva. 

Jesus Menino derramou pela primeira vez seu 
Precioso Sangue, porque Ele estava destinado a 
salvar o mundo inteiro. 

No Nome Poderoso de Jesus estão as delícias 
do Pai.  

No Nome Poderoso de Jesus está a 
manifestação do Espirito de Deus.  
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No Nome Poderoso de Jesus Sua Mãe Maria e 
Eu, nos alegramos de adorar este Nome que está 
acima de todo Nome, e no Nome Poderoso de Jesus 
se encontra a salvação do mundo inteiro. 

Adorem o Precioso Sangue do Menino Jesus, 
derramado na Circuncisão! 

Eu nosso Pai Protetor os amo e os abençoo: 
En nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém! 

 

Chamado de Amor e Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

31.03.2017 

Queridos filhos do Meu Padecente coração: 
contemplem, filhos Meus, ao seu Redentor. 

Quem amou como eu? 
Quem foi capaz de aceitar a todos como eu? 
Quem amou e serviu sem distinção aos 

homens como Eu? 
Por isso pequenos, convido-os a que Me olhem, 
sofrente e  padecente, mas não por maldade, mas 
por amor, do ódio dos Meus inimigos. 

Eu tive em Meus Sofrimentos o Amor para 
salvá-los; para salvar a vocês; para salvar a todos. 

Sigam-me na via dolorosa!  
Vejam a minha Amada Mãe que se aproxima 

entre a multidão, que odeia, que está cega pelo fumo 
de satanás;  se aproxima para consolar-Me.  

Com seu olhar me oferece seu Coração, e, com 
seu olhar, me diz: Te amo e estou aqui. Estou por ti. 
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Sigam o exemplo da Minha Mãe e sejam 
consoladores do Meu Coração nos vossos; em seus 
próximos, em vocês mesmos.  

Olhem-me ali e digam: Jesus estou aqui, como 
fez Minha Mãe.  

Pequenos: vivam em paz! 
Se querem a paz, o amor, a suavidade do 

espírito, a tranquilidade da consciência, a união nos 
corações, vivam Nossas Mensagens.  

Se as vierem terão paz. 
Não digo isto ao mundo. Digo-o para vocês, 

porque vos amo. 
Sigam-me! Não rejeitem ao seu Senhor 

sofrendo. 
Sofre porque lhes ama muito. 
Eu os abençoo: em nome do Pai, e do Filho, e 

do Espírito Santo. Amém. 
 

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

01.04.2017 – Primeiro Sábado do Mês 

Queridos filhos do Meu Coração Imaculado: 
exorto-os a olhar a todo momento e jamais 
afastarem seu olhar da Cruz, porque nela Jesus os 
redimiu; e ao pé da Cruz Me deu a honra de ser 
vossa Mãe e Mãe de toda Igreja. 
Pequenos apóstolos, renunciem o ruído de 
distração.  Renunciem às conversações com o 
mundo e conversem com Meu Filho no Santíssimo 
Sacramento do altar. Renunciem as suas 
comodidades e estejam dispostos a cumprir com 
Minhas Mensagens. 
Não tenham medo, porque a alma que caminha 
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Comigo, está protegida por Meu Coração 
imaculado.  

Cumpram, filhinhos, com seus deveres com 
Nossos Dois Corações. 

Encarreguem-se Nossos Assuntos e Meu Filho 
e Eu nos encarregaremos dos vossos. 
Também lhes digo, filhos: não peçam pela paz dos 
outros. 

Peçam pela paz nos vossos corações.  
Não peçam pela conversão dos outros.  
Peçam para que vocês se convertam de 

verdade e se tornem a imagem de Jesus para os 
demais. 

Pequenos: com esta obra  iniciei a grande 
evangelização do mundo, para reunir todo o resto 
fiel.  

Levem ao mundo Minha Mensagem. 
Reúnam o resto do Senhor. 
Consolem assim Meu Coração Imaculado. 
Vão por todas as nações e digam ao mundo 

que Jesus está  regressando.  
Amo-os e os abençoo. 

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

03.04.2017  

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

Meus queridos filhos, desejo convidá-los a que 
abram seus corações e permitam que Minhas 
Mensagens Maternais transforme suas vidas. 

Minhas mensagens de amor e de conversão, 
não são para que as escutem como simples 
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palavras. Mas que permitam que Minhas 
Mensagens transformem e renovem seus corações. 

Abram seus corações ao amor de Jesus e não 
permitam que a soberba, o orgulho, a falsa 
humildade, a falsa vida de piedade e o amor próprio 
governem seus corações. Porque se não, se 
conduzirão ao caminho da perdição. 

Deixem-Me ensinar-lhes, queridos filhos, mas 
obedeçam. Desejo ensinar-lhes sobre o amor, a fé, 
a paz, a caridade, a unidade no Meu Filho. 

Somente se abrirem seus corações, vão Me 
permitir ajudar-lhes. 

Queridos filhos, intercedo por vocês, mas 
também vocês devem colaborar com minhas 
intenções. 

Amo-os e os abençoo.  Em nome do Pai, e do 
Filho, do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José.  

05.04.2017 

Filhos do Meu Castíssimo Coração: naquele 
tempo, segundo a Lei de Moisés, estava escrito que 
todo primogênito seria apresentado ao Senhor e a 
purificação da Mãe. 

Jesus, o filho de Deus, e Maria, a Imaculada, 
humildemente se submeteram a Lei do Senhor, para 
cumprir por amor, e não como por obrigação, o 
mandado pelo Senhor; e Eu, como Patriarca da 
Santa Família, levei a Minha Família aos pés do 
Todo-Poderoso! 

Que dor sentiu Meu Casto e Amante Coração, 
quando nos encontramos com o Profeta Simeão, 
que anunciou o futuro sacrifício de Jesus e a paixão 
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espiritual do Coração Imaculado de Maria, que, 
como Corredentora, se uniria aos sofrimentos do 
seu Filho!  

Mas a alegria que invadiu Meu Coração foi 
quando apresentamos o Menino ao Senhor, e 
recebeu do Espírito Santo a unção como Messias, 
no Templo de Deus. 

Ninguém se dava conta, exceto nós seus pais, 
Simeão, e a Profetiza Ana, que o Redentor já estava 
entre os homens.  

Filhos, apresentem-se vocês junto ao menino 
Jesus, em união com Ele ao Pai Eterno, como uma 
só Hóstia, que se sacrifica no altar, para que se 
tornem Santos e irrepreensíveis aos olhos do 
Senhor.  

Vivam, queridos filhos, este Mistério da 
Apresentação do Menino Jesus, continuamente!  

Nunca afastando de seus corações, que Deus 
está em vocês sempre. 

Ele, sempre permanece em vocês.  
Abençoo-os, como Pai do Menino Apresentava 

no Templo: Em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém. 
 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

07.04.2017 

Queridos apóstolos do meu Sagrado Coração: 
desejo que meditem a Paixão Dolorosa que meu 
Sagrado Coração; as estações interiores do meu 
coração. 

Desejo que percebam o Amor, a Paz, a Força 
com os quais meu coração percorria, meditava, 
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adorava, contemplava, cada estação na Via 
Dolorosa até chegar ao Calvário.  

Meu Sagrado Coração ia repleto de Amor; de 
amor por toda humanidade; de Amor pelas gerações 
antes de Minha Presença na terra,  durante minha 
vida na terra, e todas as gerações por vir. 

Minha paixão, a suportei até pela última alma 
que habitará na terra.  

Meu Coração percorreu este caminho, e o 
percorre agora, cada instante, cada momento. Em 
muitas estações de muitos corações Meu Sagrado 
Coração sofre. 

Por isso, Minha Mãe vem reunindo aos Joãos, 
as Marias, As mulheres piedosas, aos Cireneus, as 
Verônicas, aos homens e mulheres que tem 
escutado o Chamado de Minha Mãe para que 
consolem o Coração do Filho. 

Meu Sagrado Coração quando chegou ao 
Calvário e fui crucificado, explodiu em amor; no 
Amor Santo; no Amor Perfeito; no Amor de Deus. E 
Meu Coração explode de Amor agora, hoje, em cada 
momento presente, porque deseja a salvação de 
todos os homens.  

Homens e mulheres piedosas, escutem Minha 
Mãe.  

Façam o que Minha Mãe lhes diz, para que 
consolem este Coração que tanto lhes ama. 

Meu coração doloroso, mas apaixonado por 
suas almas, lhes ama lhes ama e lhes abençoa: Em 
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
 

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

10.04.2017 
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Queridos filhos: contemplem a passagem do 
Santo Evangelho onde uma mulher ungiu os pés do 
Meu Filho com óleo, humilhando-se totalmente ante 
Jesus; secou com seus cabelos os Pés do Meu 
Filho. 

Pequenos: convido-os hoje a que imitem esta 
mulher, que arrependida dos seus pecados e 
humilhando-se ante Jesus pediu-lhe perdão. 

Pequenos: permitam que Jesus entre nas 
casas de seus corações, e, com seu 
arrependimento, de seus pecados, e da falta de 
amor em suas vidas, derrame em suas lágrimas de 
arrependimento, como óleo; e com suas boas obras 
e testemunho, sequem as lágrimas que causaram a 
Jesus. 

Humilhem-se, como esta mulher do Evangelho, 
e peçam  a Jesus um verdadeiro amor, que os faça 
esquecer-se de seus egoísmos, para viver com 
Jesus e agradar somente ao Meu Filho.  

Convido-os a que seus corações se abram e se 
humilhem, prostrando-se, em adoração ao meu 
filho. 

Eu os amo e os abençoo: Em nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
amante Coração de São José. 

12.04.2017 

Queridos filhos do Meu Castíssimo Coração: O 
céu chama a todos os Apóstolos dos Sagrados 
Corações, que junto a mim desejam estar ao serviço 
e à entrega total a Jesus Maria, a percorrer o 
caminho do deserto. 

Queridos filhos: O anjo do Senhor me advertiu 
que Herodes queria assassinar todos os recém-
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nascidos em Belém, dentre os quais se encontrava 
Meu Filho adotivo, e para proteger sua mãe, a 
Santíssima Virgem, devíamos fugir para o Egito. 

Percorri este caminho de Belém ao Egito com 
grande dor no Meu Coração, sem saber, sem 
compreender, somente com minha fé e minha 
obediência. 

Não queria que faltasse nada para a Mãe e o 
filho.  

Mas ao chegar no Egito, meu coração se 
transformou em um refúgio para Jesus e Maria, e a 
alegria invadiu Meu Coração, ao ver o Filho de Deus 
chegar  nas terras pagãs e destruir, só com Sua 
Presença e com a Imaculada Senhora, os deuses 
pagãos do Egito.  

Agora abram seus corações e permitam que Eu 
vosso Pai, São José, leve Jesus e Maria ao Egito 
dos corações, e seja derrubado tudo o que ocupa 
seus corações e os afasta do Senhor, e se 
transformem em Terra Santa, escolhida em bendita. 

Dou-lhes minha benção de Patriarca: em Nome 
do Pai, e do Filho, pelo Espírito Santo. Amém. 

Chamado de amor e conversão do coração 
doloroso e imaculado de Maria. 

17.04.2017 

Queridos filhos: convido-os a que abram seus 
corações para alegria da Páscoa do Senhor. 

Ele ressuscitou, mas já não de um sepulcro 
cavado em uma rocha. Ele ressuscitou do sepulcro 
no mundo; da morte; do pecado, do domínio da 
maldade. 

Ele, Jesus, ressuscita como vencedor da 
morte, do demônio, do pecado.  
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Ele ressuscita como sinal de amor por vocês, 
para permanecer com vocês.  

Jesus ressuscita para dar vida; Vida eterna; 
Vida abundante. 

Deixem, queridos filhos, que a rocha nos 
corações sejam removidas para que recebam a luz 
de Jesus Ressuscitado.  

Que todos vocês, queridos filhos, como Meus 
pequenos apóstolos, deem testemunho do amor de 
Deus que nunca morre, que nunca acaba, senão, 
que é um Amor constante e eterno.  

Demonstrem com a oração e com as obras o 
Amor de Jesus que ressuscitou.  

Como Mãe da Páscoa dou-lhes Minha Benção 
Maternal: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. 
 

Chamado de amor e de Conversão do Casto e 
Amante Coração de São José. 

19.04.2017 

Queridos filhos: convido-os a meditar e a 
aprofundar através da oração, e dirigir seus 
corações para Nosso Pequeno Refúgio nas terras 
do Egito. 
Quando o Anjo Mensageiro do Senhor me foi 
enviado novamente, para anunciar que Herodes 
havia morrido, que o Menino não corria perigo, 
novamente, agradecemos com minha Esposa 
Virginal a Deus, por suas misericórdias. Cantamos 
hinos e salmos de ação de graças a nosso Deus, 
porque havia novamente renovado suas promessas, 
para nossa pequena família. 

Caminhamos de regresso o deserto até a 
Nazaré. 
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Me entristecia saber que Herodes filho reinava, 
mas confiava na Promessa do Senhor que o perigo 
para o menino já tinha cessado. 
Em Nazaré voltamos ao Nosso Lar, à nossa Terra, 
à Nossa Fé, e construímos junto a Mãe Celestial, um 
Lar para o Senhor, onde crescesse em Idade, 
Santidade e Sabedoria. 

Pequenos: percorram o deserto. Depois de 
percorrido, purificando nas tormentas, na secura, no 
fogo, seus corações, regressem à Nazaré, guiados 
por Mim, seu Protetor. 

Regressem a Nazaré, e, com seus corações 
dispostos e abertos, façam-se membros de Nossa 
Sagrada Família, vivendo na caridade; crescendo na 
caridade; amando o Amor que é Deus; amando a 
Deus que é Amor e amando ao vosso próximo com 
o coração. 
Dou-lhe as minha Benção Patriarcal: em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de amor e de Conversão do Coração 
Doloroso, Imaculado de Maria. 

24.04.2017 

Meus queridos filhos: com grande alegria em 
Meu Coração Imaculado, venho anunciar-lhes a 
Misericórdia de Deus, que ressuscitou Nosso 
Senhor, para que Seus filhos tenham vida e perdão. 
Pequenos Meus: cantem as misericórdias de Deus 
para com seu povo, por que o Senhor ressuscitou. 
Pequenos: Meus Apóstolos, recebam a Boa Notícia 
de Nossos Sagrados Corações e acreditem-na, 
honrem-na, vivam-na. 

Pequenos: quero recordar-lhes as vivências da 
Primeira Comunidade Cristã, quando Meu Filho 
Ressuscitou; quando estávamos reunidos no 
Cenáculo de Jerusalém e as mulheres avisaram que 
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o Senhor não estava no sepulcro, e que os Anjos 
anunciaram sua Ressurreição. Uns acreditaram, 
outros não. Pois não confiavam na Promessa do 
Senhor. 
Pequenos: uma comunidade que se deixa perturbar 
por falatórios de satanás se destrói. Mas se uma 
comunidade acredita na Palavra e espera na 
Promessa, Meu Filho a Constrói e a fortifica. 
Pequeninos: não duvidem e não se perturbem, 
porque Nossa Esperança Ressuscitou e Ele tudo 
pode, tudo sabe, e tudo faz. 
Confiem em Jesus e abram seus corações ao amor, 
ao perdão, à comunhão! 

Não destruam seus corações guardando o que 
não vem de Deus! 

Alegrem-se e vivam no amor!  
Isto é o que deseja Meu Filho que ressuscitou 

por nós. 
Com alegria dou-lhes Minha Benção Maternal: em 
Nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

25.04.2017 

Queridos apóstolos: abro Meu Coração e dirijo 
Meu Chamado ao mundo, ainda que seja um resto 
fiel que me escute. Minha misericórdia abarca o 
mundo inteiro. 
Pequenos: com Minha Crucifixão os redimi do 
pecado. Quis crucificar na Cruz seus pecados, seu 
passado, seus erros. 

Com Minha Cruz e Meu Sangue derramado, 
apaguei seus pecados e lavei suas almas, mas 
também, filhos Meus, ressuscitei com vida nova e 
transformado, glorificado. 
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Pequenos: eu quero, com Minha Ressurreição, 
transformá-los, glorificá-los com Minha Gloria. 

Abram seus corações. Abram-se ao amor, à 
paz, ao perdão. Quero transformá-los. Mas só o farei 
com sua colaboração. Sejam santos. Convertam-se 
agora mesmo. Não esperem mais tempo. O tempo 
é agora. Arrependam-se e convertam-se. 

Vosso Amor: Jesus Redentor, os abençoo: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém. 

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

26.04.2017 

Filhos do meu Castíssimo Coração: convido-os 
a contemplar a peregrinação da Sagrada Família 
para o templo de Jerusalém, sobre qual habitava a 
Shekinah, a Glória de Deus. 

Levávamos o menino com doze anos de idade. 
Em todo o caminho íamos rezando e compartilhando 
a Palavra.  

Ao chegar ao Templo, nos estremecemos de 
amor, ao sentir a presença do Pai Eterno, e 
oferecemos Nosso Sacrifício ao Senhor, 
profetizando o Sacrifício do Verdadeiro Cordeiro: 
Jesus Cristo.  

Recordamos no Templo a profecia do Profeta 
Simeão, como o Espirito Santo havia se manifestado 
todo este tempo em nós, confirmando a Palavra de 
Deus. 

Nós regressávamos a nossa terra e durante o 
regresso, nos demos conta que Jesus não estava 
conosco.  

O procuramos em toda a peregrinação.  
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Regressamos à Jerusalém, procurando-o na 
rua, nas praças e no Templo, durante três dias. 

Três dias o perdemos, como três dias o perdeu 
Sua Amadíssima Mãe, quando Ele estava no 
Sepulcro. 

Encontramos o Menino falando com os 
doutores e mestres do Templo. Que angustia sentiu 
nosso coração.  

Assim deveriam angustiar-se os corações, que 
pelo pecado perdem Jesus.  

Mas nos enchemos de alegria ao saber que o 
Menino ia compreendendo também sua Missão de 
estar nas coisas do Pai. 

Filhos meus: também é um Chamado para que 
todos se consagrem ao serviço de Deus, e as duas 
melhores formas de crescer na vida espiritual é o 
jejum, nas quartas-feiras, pela Igreja, pelos 
pecadores, por suas intenções. E às sextas-feiras, 
em reparação, expiação, desagravo e consolo dos 
Corações de Jesus e de Maria e a oração em todo 
tempo.  

Pequenos abram seus corações e anseiem o 
amor e a santidade. 

Fiquem na paz! 
Amo-os e os abençoo: Em Nome do Pai, e do 

Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

27 Abril 2017 

Filhos do Meu Sagrado Coração: abram seus 
corações. 

Abram-nos por meio da mortificação, da 
oração, da aceitação e da resignação.  
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Abram-nos e estejam em paz. 
Porque se suas almas estão perturbadas: 

como experimentarão o amor, o perdão e a paz? 
E com  poderei chegar aos demais, por meio 

de vocês, se vocês estão assim? 
Repito novamente, filhos Meus: suas obras não 

contradigam sua fé; suas ações não contradigam o 
que acreditam; suas palavras não contradigam o 
que pronunciam. 

Senão, filhos Meus: como os poderei utilizar? 
Como os poderei utilizar para que Me levem a 

Mim aos demais? 
Necessito de vocês para salvar aos outros e 

necessito que vocês Me façam conhecer aos 
demais. 

Mas demonstrem o amor, o amor nas obras. 
Se abrirem seus corações poderei atuar 

livremente. 
Já sabem, queridos filhos, que todos são donos 

de seus atos, de sua vontade, de seu livre arbítrio e 
Eu respeito.  

Mas, se decidem abrir-Me, verdadeiramente, 
seus corações, os utilizarei para Minha Maior Glória. 

Por isso, convido-os. Espero que seus 
corações acolham Minhas Palavras e as ponham 
em prática. 

Eu Sou o Deus Paciente que espera pelo 
pecador. 

Amo-os com Amor Misericordioso: Em Nome 
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 
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28 Abril 2017 

Filhos do Meu Sagrado Coração: Meu Desejo 
é que cada um de vocês se converta de verdade. 

Pequeninos: nunca devem cessar de 
perseverar, porque a conversão é uma conquista 
diária. 

Assim, como diariamente devem vencer a 
vocês mesmos, vencer suas vontades, vencer seus 
egoísmos, vencer suas debilidade, diariamente 
devem morrer, renunciar e carregar a Cruz. 

Filhos Meus: faço-lhes um Chamado: cresçam 
no amor ao próximo. 

Porque quem odeia a seu irmão é um suicida.  
Quem odeia a seu próximo é um homicida. 
Quem guarda ódio em seu coração, já matou 

seu prório coração. 
A recusa, o desamor e aprepotencia não são 

dons, são maldições, porque afastam seus corações 
da Lei do Amor. 

Se quiserem seguir-Me, amem sem medidas, 
sem condições.  

Porque assim Eu Amo.  
Assim Eu também suporto vocês.  
Assim Eu também tenho paciência com vocês. 
Assim Eu também tenho que perdoar a vocês. 
Cresçam no Amor, para que possam crescer 

na Divina Vontade! 
Amor e Divina Vontade são duas prendas 

iguais e irmãs, filhas da Divina Misericórdia. 
Ponham atenção em Minhas Palavras: Eu lhes 

falo porque lhes amo e quero vossa salvação. 
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Abençoo-lhes com Amor Misericordioso: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Llamado de Amor y de Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María 

29 Abril 2017 

Mis queridos hijos, deseo, como Madre, tocar 
sus corazones y abrigarlos con Mi Corazón 
Inmaculado, para que sientan el calor de la Madre, 
el amor de su Madre, y Mi Protección Maternal. La 
frialdad, la dureza y el egoísmo del mundo, hieren 
sus corazones, más, Yo, como Madre, con Mi Amor 
Maternal vengo a ayudarles a que conozcan el Amor 
de  Dios y a proteger a Mis pequeños, porque soy 
vuestra Madre. Queridos hijos, pero, para que sus 
corazones estén abiertos a la Gracia deben 
desvaciarse de ustedes mismos, deben desvaciarse 
de las aguas del mundo, para que tengan espacio, 
para llenarse de las Aguas de la Gracia y del 
Santuario de Dios. Pequeños, recuerden que lo que 
hace impuros sus corazones es lo que nace del 
corazón humano: el odio, el rencor, los deseos 
pecaminosos, el rechazo, los celos, la envidia; en 
una palabra, queridos hijos, del corazón del hombre 
que vive sin Dios sólo nacerá el no-amor, el no amar 
a Dios, y como no se ama al Amor no se amará a 
ninguna creatura. Pequeños, vigilen sus corazones, 
para que no nazca un sentimiento que los haga 
impuros, sino que estén vigilantes, orantes y 
atentos. Porque recuerden, hijos Míos, que el Amor 
es el que los salvará y en la caridad serán 
examinados, porque en todo esto se resume la Ley 
de Dios: amar a Dios y amar al prójimo. Éstos Dos 
Mandatos, que son uno solo, si los viven con todo el 
corazón les darán la salvación que Mi Hijo les 
promete, y así en el Amor tengan corazones puros. 
Yo les amo, les bendigo con amor maternal: en el 



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2017 

Apostolado dos Corações Unidos de Jesus e Maria - ww.sagradoscoracoesunidos.org - 96 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 

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

01.05.2017 

Meus queridos filhos: com Amor de Mãe venho 
abrindo Meu Coração e entregando Minhas 
Mensagens ao longo da história, no mundo inteiro. 

Tenho entregado Meu Coração a todos, porque 
Meu Desejo é que todos se aproximem de Jesus. 
Mas, ainda, querido filhos, os corações estão duros: 
rejeitam o sacrifício, rejeitam o jejum, desprezam a 
vida de oração. 

Pequenos: que mais pode fazer o Céu pelos 
homens, se Meu Filho também ja se entregou 
totalmente, abraçando-se na Cruz? 

Pequeninos: como desejo que os corações se 
abram sinceramente com amor puro e 
desinteressado. Mas ainda não acontece, porque 
não ha oração de coração. Não há entrega e nem 
perseverança, e Minhas Mensagens são ignoradas. 

Filhos: consolem Meu Coração Imaculado 
vivendo de verdade Minhas Mensagens, porque são 
para o vosso bem. Não vivam como se fossem do 
mundo. Porque é verdade que estão nele, mas não 
são do mundo. São e devem ser para Deus. 

Amo-os e lhes abençoo: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

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

02.05.2017 
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Queridos filhos: desejo ensinar-lhes um dos 
Atributos que a Misericórdia de Deus me outorgou, 
e é que, por Sua Misericórdia, a Santíssima 
Trindade Me consagrou como o Altar do Céu. 

Meu Coração Doloroso e Imaculado é o Altar 
Celestial e é o Perfeito Sacrário. É o Sacrário Vivo, 
porque em Mim se fez Carne a Palavra de Deus e 
habita a Augusta e Divina Trindade: em Meu 
Coração, em Meu Ventre, em todo Meu Ser. 

Meu Coração Doloroso e Imaculado é Altar, 
porque nEle se entregou o Sacrifício de Deus, Deus 
Todo-Poderoso se reduziu ao estado de Criatura, 
para salvar aos homens. 

Em Meu Altar Deus Filho se entregou a Deus 
Pai e através deste altar, que é Meu Coração, Deus 
Espírito Santo veio do Céu à toda a Igreja. É em Meu 
Coração Imaculado, queridos Filhos, que lhes peço: 
entreguem-se ao Pai como as oferendas se 
entregam no Altar. 

Pequenos: o Céu necessia de almas que se 
entreguem, que se doem e que vivam com 
humildade, com sinceridade e testemunhando a 
todos o Amor de Deus: na oração, no jejum e na vida 
sacramental. 

Assim, queridos Filhos: entregar-se-ão à Santa 
Trindade no Altar do Meu Coração Imaculado. 

Amo-os e os abençoo; Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Les amo y les bendigo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén. 

MENSAJE URGENTE A TODO EL 
APOSTOLADO 

03.05.2017 
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Durante este mes de mayo y junio 
desagraviemos y reparemos tantas ofensas que se 
hacen a los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María. 

Vayamos con frecuencia adorar a Jesús 
Eucaristía (a ser posible una hora diaria). En esta 
hora de adoración no hablemos tanto nosotros sino 
que adoremos en completo silencio y en escucha a 
Nuestro Señor; dejémosle hablar a Él, adorémosle a 
Él, dejémonos amar por Jesús. Que el centro sea Él 
y no nosotros. 

Hacemos también un llamado URGENTE a 
rezar las cuatro coronillas del SANTO ROSARIO 
POR LA PAZ (20 misterios) si es posible. Y siempre 
antepongamos el rezo del Santo Rosario (completo) 
a cualquier otra devoción. Muchas devociones son 
muy buenas y deseables pero nunca pueden 
sustituir el rezo diario del Santo Rosario. Meditemos 
el Santo Rosario. Y ofrezcámoslo por la PAZ en los 
países en guerra (como Siria) o en grandes 
dificultades y con riesgo de guerra (como 
Venezuela, España, etc.). Ofrezcamos el Santo 
Rosario por las intenciones del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María. 

Pidamos a los sacerdotes que celebren la 
mayor cantidad de MISAS en los meses de mayo y 
junio en DESAGRAVIO A LOS CORAZONES 
SANTÍSIMOS. En donde podamos... en nuestras 
parroquias. 

ADORAR, REPARAR Y DESAGRAVIAR, en 
estos meses de Mayo (al Corazón Doloroso e 
Inmaculadode María) y Junio (al Corazón 
Eucarístico de Cristo).  

OFREZCAMOS muchas MISAS en 
desagravio. Y que nos duela en el bolsillo 
(paguemos los estipendios correspondientes para la 
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celebración de las mismas). Aún podemos detener 
la Mano de la Justicia  de Dios ante la maldad de los 
pueblos de hoy. 

RECEMOS, OREMOS Y 
SACRIFIQUÉMONOS (ayuno miércoles y viernes). 
Rosarios por la Paz, decenas de Rosarios por LA 
PAZ. 

COMULGUEMOS EN LA BOCA Y DE 
RODILLAS. Seamos valientes y hagámoslo (SIN 
ESCUSAS). MENOS FOKLORE en los templos Y 
MAS ORACIÓN DEVOTA Y RECOGIDA. Confesión 
frecuente mínimo una vez al mes (mejor 
semanalmente). 

UNÁMOSNOS TODOS LOS APOSTOLES DE 
LOS SAGRADOS UNIDOS POR ESTAS 
INTENCIONES (POR LA PAZ Y PARA QUE SE 
REALICEN LOS PLANES DE JESÚS Y MARÍA 
PARA ESTA HUMANIDAD). 

TODAVÍA PODEMOS PARAR GRAVES 
MALES PARA ALGUNOS PAÍSES. ADORAR, 
DESAGRAVIAR Y REPARAR. ¡ES UN LLAMADO 
MUY SERIO Y URGENTE! 

Llamado de Amor y de Conversión del Casto y 
Amante Corazón de San José 

3 Mayo 2017 

Queridos hijos de Mi Castísimo Corazón, deseo 
que mediten con el Espíritu en Mi Vida con Jesús y 
con María. Yo, José de Nazaret, conozco el trabajo, 
conozco el cansancio, conozco la enfermedad, 
conozco del pan que se gana con el sudor y el 
esfuerzo; pero la vida cansada del mundo y del 
trabajo no deben impedirles, en ningún momento, 
abandonar a Jesús; con el trabajo también se 
glorifica a Dios; con la enfermedad también se ruega 
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a Dios; con la vida diaria también se puede vivir con 
Jesús. Hijos Míos, el mundo está cometiendo el 
grave error de expulsar a Jesús de todos los 
ambientes, porque para el mundo Jesús estorba, 
incomoda; igual como en Belén no hay espacio, no 
hay lugar, para Jesús. Reflexionen, sinceramente, si 
en sus corazones hay lugar o no hay lugar para Dios. 
Examínense y entiendan que Dios debe tener 
siempre el primer lugar en todo: en el trabajo, en la 
enfermedad, en la familia; en la vida ordinaria todas 
las cosas deben ordenarlas en el Amor de Dios. 
Pequeños, unan sus vidas a la Sagrada Familia y 
aprenderán a amar a Dios, a escuchar a Dios, a 
trabajar y a vivir con Dios. Les amo y les bendigo, 
vuestro Protector San José: en el Nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José. 

03.05.2017 

Queridos filhos do Meu Castíssimo Coração: 
desejo que meditem com o Espírito em Minha Vida 
com Jesus e com Maria. 

Eu José de Nazaré conheço o trabalho; 
conheço o cansaço; conheço a enfermidade; 
conheço o pão que se ganha com o suor e o esforço. 
Mas a vida cansada do mundo e do trabalho não 
devem impedir-lhes, em nenhum momento, à 
abandonar Jesus.  

Com o trabalho também se glorifica a Deus.  
Com a enfermidade também se roga a Deus.  
Com a vida diária também se pode viver com 

Jesus. 
Filhos Meus: o mundo está cometendo um 

grave erro de expulsar Jesus de todos os ambientes. 
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Porque para o mundo, Jesus estorva, incomoda. 
Igual como em Belém, não havia espaço. Não há 
lugar para Jesus. 

Reflitam sinceramente, se em seus corações 
há lugar o não há lugar para Deus.  

Examinem-se e entendam que Deus deve ter 
sempre o primeiro lugar em tudo: no trabalho, na 
enfermidade, na família, na vida ordinária. Todas as 
coisas devem ordená-las no Amor de Deus. 

Pequenos: unam suas vidas à Sagrada Familia 
e aprenderão a amar a Deus, a escutar a Deus, a 
trabalhar e a viver com Deus. 

Amo-os e lhes abençoo. 
Vosso Protetor São José: Em Nome do Pai, e 

do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

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

4 de mayo de 2017 

Venho como Mãe da Reconciliação e o Refúgio 
dos pecadores.  

Vengo como Madre de la Reconciliación y el Refugio de los 
pecadores. 

Pequeninos: abram seus corações ao Amor de 
Deus e descubram através do silencio, da oração, e 
do perdão, a presença viva de Jesus em vocês. 

Pequeñitos, abran sus corazones al Amor de Dios, y descubran 
a través del silencio, de la oración, y del perdón, la presencia viva de 
Jesús en ustedes.  

Tenho trazido Minha Mensagem ao mundo, 
para que toda a Terra escute Minha voz e o Meu 
Chamado, mas a humanidade tem sido indiferente à 
voz de Deus e de Sua Mensageira, Vossa Mãe. 
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He traído Mi Mensaje al mundo, para que toda la Tierra, 
escuche Mi voz y Mi Llamado, pero la humanidad ha sido indiferente 
a la voz de Dios y de su Mensajera, Vuestra Madre. 

A Mensagem que lhes dou, é uma mensagem 
para a reconciliação, ao perdão, ao amor. É 
necessário, queridos filhos, que meditem Minhas 
Mensagens, porque através dos Chamados de 
Amor e de Conversão que lhes dou, farei uma última 
revisão de todas minhas palavras e conselhos 
Maternais dados à humanidade, desde: Laus, La 
Salette, Fátima e os Chamados de Amor e de 
Conversão. 

 El Mensaje que les doy, es un mensaje a la reconciliación, al 
perdón, al amor. Es necesario, queridos hijos, que mediten Mis 
Mensajes, porque a través de los Llamados de Amor y de Conversión 
que les doy, haré un último  repaso de todas mis palabras y consejos 
Maternales, dados a la humanidad  desde: Laus, La Salette, Fátima, 
y los Llamados de Amor y de Conversión.  

Quero convidar à reconciliação. Atendam 
Minha Mensagem, que é para o vosso bem. Vivam 
Minhas Mensagens com anor.  

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

Nota: Imagen de Nuestra Señora de Laus, 
Francia 

Esta Aparição de Maria Santíssima como 
Nossa Senhora de Laus, na França, foi aprovada 
pelo Vaticano em 08 de maio de 2008. Ver essa 
matária no site a seguir: 

http://forosdelavirgen.org/59/nuestra-senora-
de-laus-francia-4-de-mayo 

 
https://m.youtube.com/watch?v=Aixpkgjntxs 
https://m.youtube.com/watch?v=TGgUxAz-Aco 
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Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

05.05.2017 

Filhos de Meu Sagrado Coração: desejo 
convidá-los a que honrem a Minha Mãe com o 
coração. 

Minha Mãe é a Rainha dos Apóstolos. É a 
Senhora de Pentecostes e a Mãe da Igreja. Honrem! 
Amem! Venerem a Minha Mãe! Porque Lha 
entreguei ao pé da Cruz, para que também fosse a 
vossa Mãe. Eu a escolhi como Minha Mãe e Eu 
mesmo a elevei à dignidade de Co-redentora, e 
assim, Eu mesmo a entrego à humanidade. 

Amen-na! Confiem nela! Orem com Ela! 
Conversem com Minha Mãe! Porque Ela é Vossa 
Mãe e está atenta às suas orações e preocupada 
por seus Filhos. Minha Mãe, Rainha dos Apóstolos, 
lhes ensinará o verdadeiro caminho do Evangelho. 
Lhes fará compreender as Escrituras e esperar nas 
Promessas de Deus. 

Abandonem-se e entreguem-se à Minha Mãe e 
conhecerão ao Meu Sagrado Coração! Porque 
ninguém melhor que MInha Mãe conhece Meu 
Coração! Minha Mãe é Vosso Refúgio e o Caminho 
que os conduzirá ao Meu Coração Eucarístico! Dou-
lhes Minha Bênção Misericordiosa: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

 
Chamado de Amor e de Conversão do Coração 

Doloroso e Imaculado de Maria. 
06.05.2017 
Filhos queridos do Meu Coração Imaculado: 

Meu Coração Imaculado se extravaza de graças e 
de dons para todos Meus Filhos. 
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Pequenos: a Misericórdia de Deus me deu a 
Graça de ser a Onipotencia Suplicante. É dizer, 
Meus pequenos, que tudo o que Eu peço a Jesus 
por vocês, me é concedido. Não por seus méritos 
humanos, senão pela Graça e Misericórdia 

Pequeninos: confiem mais no Meu Coração 
Imaculado e abandonem-se completamente a Ele. 

Não veem e nem experimentam as Maravilhas 
de Jesus, porque ainda não se entregaram 
completamente a MIm. Por que desconfiam? Por 
que se perturbam? Por que se tiram a paz? Não sou 
Eu Vossa Mãe, Vossa Esperança e Vossa Senhora? 

Saibam, queridos filhos: que quando pedem à 
Santíssima Trindade em nome do Meu Coração 
Imaculado, tudo se obtém! Mas devem confiar. E 
devem orar mais.  

Pequeninos: Satanás procura, por todos os 
meios, tirar a paz. Sejam sensatos e entendidos: 
tudo o que tira a paz não é de Deus. Não vem de 
Deus. A Paz é Meu Filho Jesus Cristo. 

Tenham confiança! Aumentem seu amor e 
devoção por Meu Doloroso e Imaculado Coração, 
porque este Título alcançará a salvação do mundo 
inteiro: “Maria Co-redentora triunfará.” 

Mas devem confiar mais. 
Amo-os e com Amor Maternal os abençoo: Em 

Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

07.05.2017 

Queridos filhos do Meu Rebanho: escutem 
Minhas Mensagem. Eu Sou o Bom Pastor, e como 
Bom Pastor dei Minha Vida por Minhas ovelhas. Mas 
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ressucitei para estar com Minhas ovelhas até o fin 
do mundo. 

Queridos filhos: sigam a Voz do seu Pastor, 
que quer guiá-los para prados verdes, para 
mananciais tranquilos, à uma terra de repouso, de 
descanso e de silencio. 

É em Meu Coração onde quero aliviar as 
cargas de Minhas ovelhas; onde quero reconfortar 
ao Meu rebanho; onde quero dar Luz e Paz a todos.  

E como Bom Pastor mandei Minha Mãe ao 
mundo, a Divina Pastora das Almas, para que guie 
ao Meu rebanho ao Meu Coração Eucarístico. 

Minha Mãe, a Divina Pastora, convidou a 
conversão, ao arrependimento, ao perdão. Mas os 
homens não mudam e seus corações estão duros. 
São ovelhas desobedientes que escapam do Amor 
de Deus. 

Pequenos: revivam a Mensagem de Minha 
Mãe. Vivam-nas, porque a Divina Pastora sofre 
quando uma ovelha se extravia. 

Fátima, Cuapa e os Chamados de Amor e de 
Conversão são uma só Mensagem. Escutem aos 
seus Pastores, Nossos Sagrados Corações, que 
somente querem sua salvação. 

Ama-os o Bom Pastor. Com Meu Cajado os 
protejo e lhes abençoo, com Meu Coração Amante: 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém. 

 
Video sobre Virgen de Cuapa – Nicarágua: 
http://forosdelavirgen.org/35/virgen-de-cuapa-

nicaragua-15-de-abril/ 

Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria. 
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08.05.2017 

Imagem de Nossa Senhora de Cuapa, 
propriedade da família de Manuel de Jesus. Em uma 
ocasião derramou lágrimas autenticas (tal e como se 
percebe na imagem). 

Nossa Mãe veio como Nossa Senhora de 
Cuapa. Em seu Peito tem seu Coração Imaculado 
rodeado de espinhos. 

Queridos filhos: vejam Meu Coração Imaculado 
rodeado e espinhos, que são os pecados, 
desobediências, ingratidões que os homens 
cometem contra Meu Coração de Mãe. 

Pequenos: venho ao mundo para instrui-los na 
oração; para falar-lhes da Paz; para ensinar-lhes o 
Amor de Jesus. Mas ainda vejo que seus corações 
estão longe de compreender-Me e ainda mais, de 
obedecer. 

Por que, queridos filhos, causam sofrimento a 
esta Mãe que tanto lhes ama? 

Por que Minha Mensagem de Cuapa, de fazer 
a paz, de orar diariamente o Santo Rosário, de 
amar-se uns aos outros com o coração foi 
esquecida? 

O mundo está piorando porque esquece a 
ignora a Palavra de Deus.  

Filhos Meus: consolem Meu Coração! 
Digo-lhes novamente: consolem Meu Coração: 

obedecendo-Me e vivendo Minhas Palavras. 
Amo-lhes com Amor de Mãe e não quero que 

rejeitem a ninguém. Eu desejo a salvação de todos. 
Abençoo-os: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 

Espírito Santo. Amém. 
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Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus 

09.05.2017 

Meu Sagrado Coração é uma Chama Ardente 
de Amor, Compaixão e misericórdia. Trouxe ao 
mundo Meu Coração, para amar a todos os homens. 
Para demonstrar que os amo. Em Minha Cruz, com 
Meu Sangue, escreví um “Te Amo” a todos, mas de 
maneira pessoal. 

Todos são amados por Mim. Mas cada um é 
amado de maneira especial. Por isto, firmei esse ‘Te 
Amo” com os cravos que transpassaram Minhas 
Mãos e selei eternamente esse “Te Amo” com os 
cravos que transpassaram Meus Pés. E esse “Te 
Amo” brotou como Fonte de Misericórdia do Meu 
Lado aberto, para banhar a cada homem com Meu 
Amor. 

Por isso pequenos, se Eu amei a vocês, se Eu 
amei a todos, vocês podem perdoar e amar, porque 
o homem foi criado para amar. Podem amar com 
Meu Amor. Se resgatei vocês com Amor, por meio 
de vocês, com o Amor, necessito resgatar aos 
outros. Não esqueçam que são pescadores de 
almas e eu poderei salvar aos outros por meio de 
vocês. 

Nunca esqueçam isso: Que por meio de vocês 
posso demonstrar amor aos demais. Sejam dóceis! 
Abram suas vontade! Eu Sou um  Deus 
Misericordioso, mas quero que vocês pratiquem a 
Misericórdia. Amo-os com Amor Misericordioso: 

Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. 

Llamado de Amor y Conversión del Casto y 
Amante Corazón de San José 
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10 de mayo de 2017 

Hijos de Mi Amado Corazón, les exhorto, como 
Padre, a que mediten Mi Vida, a que contemplen Mi 
Vida con Jesús, como Padre Adoptivo, y con María 
, como Esposo Virginal. 

Hijos queridos, Mi Vida siempre estuvo al 
servicio de la Voluntad de Dios, para cumplir con su 
designio, para cuidar de Jesús y de María. Di Mi Vida 
entera, Mi tiempo, Mi Ser, sin reservas, al servicio, 
de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, 
completamente me entregue, a Ellos.  

Les invito a que, con la ayuda de la oración de 
corazón y del ayuno, puedan entregarse 
completamente al servicio de todos, viendo en cada 
hombre a Jesús y a María, que también fueron 
pobres y sufrieron mucho. Entréguense 
completamente a servir a Dios, con sus estados de 
vida, para que sean santos en cada momento 
presente de su existencia. No alejen sus corazones 
del servicio, del amor, de la paz. Sirvan 
completamente, sin reservarse nada para ustedes, 
a Jesús, a María, y al prójimo; esto les hará santos, 
"la fe y el amor" santifican los corazones. Les invito 
a una vida de profunda oración, de amor y de 
servicio. Su Santo Patriarca y Protector, les bendice, 
en el nombre de Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 

 

MODELO OFICIAL PARA PRATICAR A 
DEVOÇÃO OFICIAL DO APOSTOLADO EM 

HONRA DO CASTO E AMANTE CORAÇÃO DE 
SÃO JOSÉ. 

No Chamado de 26 de junho de 2015, São 
José nos pediu: 
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Quero que me tenham sempre presente como 
protetor. Eu os guiarei e lhes conduzirei por um 
caminho de serviço, entrega, de abnegação, de 
silencio, sobretudo de contemplação. 

Queridos filhos : foram confiados a Mim 
também, e Eu, José de Nazaré, sempre os protejo, 
os auxilío, lhes darei forças, lhes darei pautas, para 
servir, para exercer o ministério, que nestes últimos 
tempos o Céu lhes confiou. 

Queridos filhos : orem sempre Minhas Sete 
Dores e Gozos, porque neles está o caminho que 
tracei para aqueles que amam aos Grandes Amores 
de Jesus e de Maria, a quem tanto amo e a quem 
Me entreguei com o Coração. 

O Pai Eterno me envia para este ministério, 
para que possam aprender a amar segundo Meus 
Ensinamentos, a Jesus e a Maria, e sejam 
verdadeiros custódios dos Tesouros do Céu. 

Queridos filhos: este caminho é um caminho de 
consagração. 

Agora encomendo-lhes uma pequena missão: 
- que se reunam os custódios de oração deste 

pequeníssimo servo, cada quarta-feira, às sete 
horas da noite, para meditar somente por dez 
minutos, minhas Sete Dores e Gozos, cada quarta-
feira. 

Meu Amante e Casto Coração lhes trará os 
passos que devem seguir para o serviço, para o 
caminho, para encontrar de novo a rota para o Lar 
Sagrado de Nazaré. 

Eu os amo e os abençoo.  
Meu Casto e Amante Coração os ama e espera 

que também sejam filhos do Meu Amante e Casto 
Coração Paternal. 
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Eu os amo e os abençoo. 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 

Santo. Amém. 
Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida! 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

12.05.2017 

Meu Sagrado Coração espera de cada um de 
vocês uma conversão real.  

Não sejam como hipócritas, que acreditando 
dizer: Senhor! Senhor!, vão se salvar. 
Só os que vivem Minhas Palavras e Me obedecem 
com obras, e vivem de verdade no Amor, serão os 
que se encontrarão com Minha Misericórdia. 

Por isso, Eu estou convidando-os 
continuamente à conversão, mas são 
continuamente desobedientes! 

Por que não entendem e não mudam de 
verdade? 

Não veem que Me fazem sofrer quando estão 
orando, mas logo se comportam como o mundo? 

Porque não mudam de verdade? 
O que o Céu pode fazer já por vocês, se não 

consideram o Sacrifício da Cruz? 
Abram por favor, o entendimento! 
Mudem! 
Não sejam como as virgens imprudentes, que 

por acreditar que Minha Vinda era demorada, não 
entraram no Banquete. 

Mudem! 
Suplico-lhes desde a Cruz! 
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Convertam-se! 
Já basta de se comportarem como do mundo. 
É que ainda não estão convencidos que Eu 

amo de Verdade? 
É que ainda não estão convencidos que há um 

Céu e um inferno no qual estarão eternamente? 
Espero que quando compreendam Minha 

Mensagem, já não seja demasiado tarde, porque a 
liberdade de vocês Eu a respeito. 

Não Me façam sofrer, que necessito 
compartilhar Meus Sofrimentos com almas que de 
verdade Me compreendem e amem. 

Por que muitos dos homens, por mais que 
escutem não entendem? 

Por mais que vejam não creem? 
Por mais que experimentam não mudam? 
São corações duros! 
Quão triste deixam o Espirito Santo. 
Quando mudarão? 
Quando viverão em paz? 
Quando entenderão que Satanás procura 

qualquer coisa para criar guerra, e se fazem, 
lamentavelmente, instrumentos de Satanás? 

Ah Filhos Meus! 
Quando me obedecerão? 
Dou-lhes Minha Benção.  
Mas espero que mudem de verdade. 
Que mais querem? 
Que mais posso fazer por vocês, “Jerusalém, 

Jerusalém, que matas e apedrejas aos teus 
profetas” ? 
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Que mais posso fazer por ti? 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 

Santo. Amém. 
 

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

Nossa Senhora de Fátima. 

13.05.2017 

Filhinhos do Meu Coração Imaculado: desejo 
que abram de verdade, seus corações, porque, 
como Mãe, insisto para que todos Meus filhos vivam 
em santidade, em amor, em paz. 

Meus pequenos: quisera recordar Minha 
Mensagem de Fátima: ofereçam sacrifícios e seus 
sofrimentos a Jesus, para a purificação de seus 
corações e do mundo inteiro. 

Rezem diariamente o Santo Rosario. 
Consagrem-se a Nossos Sagrados Corações, 

o de Meu Filho e o Meu, para que alcancem, para 
vocês, a Paz que vem de Deus, e suas familias 
tenham paz e vocês pratiquem a paz. 

Que já não se ofenda mais a Jesus, porque 
muito se Lhe tem ofendido. 

Neste tempo Jesus sofre muito por vossos 
pecados; a falta de amor e de paz e pelos pecados 
de todo o mundo. 

Orem com o coração. 
Minha Mensagem de Fátima não foi atendida, 

nem obedecida, como o Céu o deseja. 
Reparem, filhos Meus, obedecendo-Me de 

verdade. 
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Pela desobediciencia que o homens hão tido a 
Minha Mensagem, quero, filhos, que reparem ao 
Meu Coração Imaculado. 

Que os sacerdotes consagrados a Nossos Dois 
Corações ofereçam Santas Missas de Reparação, e 
que todos Meus filhos se unam também para reparar 
Nossos Dois Corações. 

Não esqueçam Minhas Mensagens.  
Vivam-nas! Qje são para vosso bem. 
 
Com Amor de Mãe o abençoo, neste tempo tão 

especial. 
Meu Coração Imaculado triunfará se cooperam 

com Minha Obra. 
Tenham paz. Viam em paz. 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 

Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Maria 

14.05.2017 

A Mãe veio como Nossa Senhora do Rosário 
de Fátima, acompanhada de São Francisco de 
Santa Jacinta Marto. 
As duas crianças trazem, cada uma, o Santo 
Rosário muito luminoso.  

E Nossa Senhora diz: 
Queridos filhos: convido-os a compreender a 
Mensagem do Meu Coração.  

É uma Mensagem para a salvação. 
Pequenos: sou Mãe Evangelizadora, porque 

Eu não venho acrescentar e nem modificar o 
Evangelho do Meu Filho. Mas quero, com Amor 
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Maternal, com Paciência de Mãe, ensinar-lhes com 
Meus Chamados de Amor e de Conversão, que 
vivam o Evangelho de Jesus. 
Necessito queridos filhos, que vivam Minhas 
Mensagens. 

Venho evangelizar seus corações. 
Quero que recebam com o coração aberto a 

Boa Nova do Céu. 
Pequenos: já são cem anos de Minhas Mensagens 
em Fátima. 

Mas foram, filhos Meus, cem anos de 
desobediência; cem anos de ignorância; cem anos 
de perseguição e de recusa. 
O vicio pecaminoso de destruir o Profeta e suas 
mensagens, em muitos corações, dentro da casa de 
Meu Filho não cessou. 
Filhos Meus reparem com suas orações. 

Reparem com suas vidas santas, e consolem 
Meu Coração,  como Francisco Jacinta, que se 
entregaram até o final, para consolar Nossos 
Corações ofendidos pelos pecados a recusa de 
Deus. 
Filhinhos Meus: peçam perdão. 

Ofereçam orações e seus sofrimentos de cada 
dia, pelos que não aceitaram e nem vivem Minhas 
Mensagens. 

Filhos abram-se totalmente. 
Amem-Me de verdade, porque com Meu 

Coração Imaculado quero conduzi-los ao Céu. 
Escutem-Me e mudem, porque Jesus quer a 
salvação eterna de cada uma de suas almas.  

Sejam Santos, no amor, na fé e na 
misericórdia. 
Dou-lhes Minha benção. 
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Francisco e Jacinta rogam por todos Meus 
apóstolos. 
Em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. 
Amém. 

 

AVISO IMPORTANTE A TODO O APOSTOLADO, 
DA COORDENADORA MUNDIAL DO 

APOSTOLADO DOS SAGRADOS CORAÇÕES 
UNIDOS DE JESUS E DE MARIA, DA ESPANHA  

15.05.2017 

O Céu nos solicita realizar um Retiro (de 
segunda-feira, dia 15.05, até domingo, dia 
21.05.2017) implorando a proteção e o selamento 
com o Precioso Sangue de Nosso Senhor Jesus 
Cristo sobre todo o Apostolado dos Sagrados 
Corações Unidos de Jesus e de Maria. 

Este Retiro deve ser primordial para cada 
apóstolo dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e 
de Maria. 

Escutemos com atenção o áudio que nos envia 
o Irmão Manuel de Jesus, vidente-mensageiro do 
Apostolado. 

Depois do áudio, segue: 
- a Oração de Selamento e Proteção do 

Precioso Sangue,  
- junto com a Consagração aos Dois Corações, 

para todos os dias. (de segunda-feira, dia 15.05 até 
domingo, dia 21.05.2017). 

O Céu sabe o porquê e o para o quê deste 
pedido. 

A nós só nos toca obedecer, sem deixarnos 
levar pela curiosidade. 
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Sejamos muito fiéis ao que o Céu nos solicitou 
através do ARCANJO SÃO RAFAEL (este Retiro) 

Seguem também umas Orações de Cura, 
através do Santo Nome de Jesus, que fazia o Pe. 
Emiliano Tardiff. 

Estas orações do Pe. Emiliano não substituem 
aOração de Proteção e Selamento com o Precioso 
Sangue de Jesus, pois esta última é a mais 
importante.  

As do Pe. Emiliano são só um complemento. 
 

Consagração aos Sagrados Corações Unidos de 
Jesus e de Maria. 

(ditada pelo Santo Padre Pio de Pietrelcina, em 
14 de Setembro de 2014): 

Queridíssimos Corações de Jesus e de Maria, que 
tanto sofrem e tanto amam, tomais meu corpo e mina 
alma, elevai-me à Sacrosanta e Trinitária Glória. 

Eu (dizer seu nome), quero consagrar-me a 
Vós, em corpo e alma. Entregar minhas obras e mina 
vida, para ser apóstolo de Vossos Corações 
Gloriosos. 

Consagro meu país, minha familia, meus atos, tudo 
o que tenho, o que sou e o que faço. 

Cubro minha consagração com o Precioso 
Sangue de Cristo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém. 

A protejo com as Lágrimas da Divina Senhora: 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém. 

A resguardo com a Espada de São Miguel, 
para viver na Divina Vontade, fazendo, amando, 
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servindo, vivendo, entregando-me desde hoje até o 
dia de meu encontro pleno com Cristo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Maria 

15.05.2017 

Meus queridos filhos: meu Coração Imaculado 
é a Luz que os conduzirá ao Coração de Jesus. 

Eu como Mãe de Jesus, porto a luz do Seu 
Evangelho e com Minha Presença Maternal quero 
iluminar-lhes seu caminho, para que possam 
encontrar-se verdadeiramente com o Amor de Deus. 

A luz que envolve Meu Coração é a Luz da 
Santíssima Trindade.  

Peçam essa Luz Trinitária com todo o coração, 
para que possam conhecer o que agrada e o que 
ofende a Jesus e aos irmãos. Porque o amor de 
Deus se mede também na caridade com o próximo. 

Pequeninos: invoquem a Luz do Espírito Santo, 
para que ilumine seus caminhos; para que santifique 
suas obras; para que lhes dê sabedoria; para que 
lhes outorgue prudência no pensar, no falar, no 
atuar.  

Porque a conversão também se dá no 
testemunho com obras. 

Filhinhos meus: Como Mãe da Luz quero 
conduzi-los à luz eterna.  

Abram o coração! 
Obedeçam minhas mensagens! 
Façam vida Minhas Mensagens!  
Rogo a todos meus filhos que escutem Meu 

Conselho de Mãe. Assim terão paz em vocês, em 
sua família e no mundo. 
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Se obedecem ao que lhes peço, haverá paz. 
Dou-lhes Minha Benção: Em Nome do Pai, e 

do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José. 

17.05.2017 

Filhos do Meu Coração Paternal: Meu Casto 
Coração é  o Tesoureiro de Deus. Ele me 
encomendou cuidar das Duas Pérolas da Revelação 
Salvífica: Jesus e Maria. 

E neste cuidado, do Meu Coração, para os Dois 
Corações, também se estendeu desde a Cruz, ao 
ser Maria, Mãe de Toda a Humanidade, também se 
estendeu Minha Paternidade a todos os filhos de 
Deus. 

E neste tempo, o Céu Me pediu para cuidar e 
proteger as almas  dos Apóstolos dos Sagrados 
Corações de Jesus e Maria, em todo mundo. 

Peçam ao Meu Casto Coração pela salvação 
de sua família, porque, EU LHES PROMETO: cuidar 
e atender as famílias todos os que se consagram 
aos Sagrados Corações. 

Queridos filhos, vocês ainda assim, devem 
seguir caminhando após as pegadas da Sagrada 
Família. Devem seguir-Nos com obediência.  

Não esperem que os demais Me sigam ou 
mudem. 

Filhos: sigam-Me vocês! 
Mudem vocês!  
Para que regressemos à casa da Sagrada 

Família. 
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Vocês devem servir como exemplo para os 
demais.  

Não esperem que os demais os compreendam, 
os escutem.  

Digo-lhes, só os que tenham aberto o coração, 
e de verdade querem mudar de vida, vão aceitar de 
vocês o testemunho. Não as palavras. Senão que, 
com o testemunho e com suas obras, demonstrem 
que vivem com Jesus com Maria no coração. 

Se vocês são portadores da Paz, haverá paz 
em seus lares, porque vocês foram escolhidos para 
ser instrumentos de paz e do amor. 
Não faltem nem traiam esta graça que o Céu deu 
para estes últimos tempos.  

Vocês sejam os servidores em Espírito e em 
Verdade, de Jesus e de Maria e da Palavra de Deus.  

Eu estou com vocês, e Minha Proteção lhes 
acompanha sempre: em Nome do Pai, e do Filho, e 
de Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

19.05.2017 

QUERIDOS FILHOS: MEU SAGRADO 
CORAÇÃO LHES ENSINOU: 

”AMEM-SE UNS AOS OUTROS, COMO LHES 
ENSINEI”. 

Nisto consiste Minha Vontade: em que, 
primeiro amem no Amor de Deus, para que, amando 
neste Amor, possam Amar Minhas Leis e Preceitos. 
É neste amor que serão capazes de cumprir Minha 
Palavra. 
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Mas, se em vocês não está a força do Amor, 
cimentada na vontade, ampliada na liberdade, então 
pequenos, não progredirão no caminho espiritual. 

Porque o Amor é a força que os moverá a 
mudar de verdade. Por isso, ao final, serão 
examinados no amor. 

Serão revisados na prática do amor com Deus 
e com todos os homens.  

Porque em cada ser humano está uma 
semente da presença de Deus, E QUEM FALTA A 
CARIDADE COM QUALQUER HOMEM, FALTA A 
CARIDADE COMIGO. 

Pratiquem o Amor. 
Este amor de Deus é a “Rocha que fortalece e 

cimenta toda a vida de santidade, de amor, da fé e 
da oração.” 

Abram de verdade seus corações, porque só 
os que Me recebem com amor, e Me escutam com 
o coração, cumprirão Meus preceitos. 

Eu Sou Misericordioso, e Quero que todos se 
salvem, e todos conheçam a verdade. A verdade é 
que os levará à “Vida Eterna.” 

Eu lhes dou Minha Benção: Em Nome do Pai, 
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

 

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

20.05.2017 

Convido-os a abrir não só seus corações, 
senão também o entendimento, para que 
compreendam a Mensagem de Salvação. 
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Pequenos: a Graça que o Senhor lhes dá, é 
para que suas vidas mudem e vejam, entendam, 
escuten e ajam com o Espirito Santo. 

Não se deixem contaminar pelo espirito 
maligno do mundo, que quer arrastar almas 
somente para a perdição. 

Vocês, pequenos, tenham a sabedoria, para 
que vivam e pratiquem Minhas Palavras. 

Não tenham medo de morrer à vontade 
humana, para que, em vocês, somente reine a 
Vontade de Meu Filho Jesus. 

Eu intercedo por todos, para que possam 
entender e viver Minhas Mensgens. 

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! 
Dou-lhes Minha Bênção Maternal: Em Nome 

do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém. 

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

21.05.2017 

Amados filhinhos do Meu Coração Imaculado: 
Meu Coração deseja que se abram ao Amor de 
Deus. 

Pequeninos: todos os seres humanos 
cometem pecados, e o pecado também produz o 
orgulho.  
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E quando um coração não aceita o Amor e o 
Perdão de Deus, porque crê que seu pecado é maior 
que o Amor de Deus, está no erro. 

Porque não há nenhum pecado que não possa 
ser absolvido pelo Amor de Deus. Porque a 
Misericórdia de Deus alcança a todos, e pode e 
perdoa tudo, com Jesus na Cruz. 

Por isso, o coração que pecou, mas que 
reconhece sua culpa e se arrepende, e recebe com 
humildade o Amor e o beijo do Perdão de Deus, é 
um coração grande, porque se fez pequeno. 

Filhinhos: abram seu coração ao Amor e ao 
Perdão de Deus, porque Ele quer perdoar, amar e 
chegar a todos.  

Ele espera pacientemente que lhe abram a 
porta de seu coração, e Ele estará esperando até o 
último dia de sua existência, a que O tenham 
recebido. 

Filhos Meus: abandonem o orgulho, e sejam 
tão simples e tão pequenos, para que, na Gloria do 
Meu Filho, sejam tão grandes e tão gloriosos. 

Não tenham medo da pequenez.  
Não temam a humildade. 
Porque nisto consiste a alegria perfeita em ser 

tão pequenos aqui, para que sejam tão grandes 
Conosco no Céu, e a Nova Terra da Jerusalém 
Celeste. 

Pequeninos: peçam o dom da humildade o dom 
da pequenez. Porque esses pequenos são os que 
entrarão na Gloria de Jesus, porque a Porta do Céu 
é muito baixa e muito pequenina. 

Convido-os, queridos filhos, a que vivam 
Minhas Mensagens. 

Vivam-nas! 
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Porque necessitam da Minha Presença 
Materna, e venho a vocês e entrego Meus Últimos 
Chamados de Amor e de Conversão a Humanidade, 
por Vontade do Meu Filho, que lhes ama tanto. 

Abençoo-os com Meu Amor Maternal: em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém. 

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

22.05.2017 

Queridos filhos do Meu Coração Imaculado: 
Jesus já lhes fez saber que Ele enviou o Paráclito, o 
Defensor, o Espírito Santo, que mostra aos filhos de 
Deus a Verdade,  e faz que os corações desfrutem 
e gozem de sentir Sua Presença. 
Filhos meus: Meu amado Filho Jesus já lhes 
concedeu o Espirito de Amor. 
Mas para que o Espírito Santo habite em vocês,  
vocês devem estar vazios de tudo o que o mundo 
encheu em suas vidas, com sua corrupção e 
pecado. 

Porque o Santo não pode ser mesclado com o 
impuro.  

Porque o Espírito de Amor de Deus não pode 
habitar um coração que não está aberto a prática da 
caridade. 

Porque o Espírito de Deus não pode dar paz a 
um coração que não está disposto a praticar a paz.  

Assim, que de vocês e em vocês, depende e 
está a decisão de receber o Espírito Santo. 

Espero, filhos Meus, que entendam Minhas 
Palavras. Mas, mais que entende-las: obedeçam-
nas! 

Deus é Amor! 
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Deus é Paz! 
Vivam também como filhos do Pai no Amor e 

na Paz! 
Pequenos: Eu, como Mãe, não quero que mais 

almas sigam se condenando. 
Mas, Eu não posso escolher por vocês. Em 

vocês está a última decisão. 
Eu não posso, filhos Meus, obrigá-los a mudar. 
Só transmito as Palavras que Meu Filho Me 

mandou dizer. 
Espero, como Mãe: Creiam! Escutem! 

Obedeçam! 
Como Mãe lhes cuido e quero que se 

encontrem sempre com Jesus. 
Dou-lhes Minha Bênção Maternal: em Nome do 

Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém. 

Significado doEmblema Oficial do Apostolado 

24.05.2017 

Dios Padre, el Espíritu Santo y en El Centro De 
la Cruz, los Dos Corazones. Al pie De la Cruz la 
palabra: Fiat. Los rayos de Amor y Misericordia que 
salen de la Santisima Trinidad sobre el mundo 
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Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 

Amante  Coração de São José. 

24.05.2017- Festividad de María Auxiliadora 

Amados filhos do Meu Castíssimo Coração: 
quando o coração humano abre seu coração a 
Deus, recebe a Força do Espirito Santo para fazer o 
que Deus lhe peça com amor e misericórdia, a esse 
filho que abriu seu coração para recebe-lo. 

Assim foi Comigo: Deus Me escolheu e abri 
Meu Coração. Fiz-Me muitas perguntas. Tinha 
muitas dúdivas, e também demasiada confusão em 
Minha pobre Humanidade.  

Mas aprendi que com Deus, não se deve 
racioncinar, senão viver. Viver a Deus e neste viver 
de Deus, receberão a luz para saber discernir os 
caminhos. 

O homem pensa muito,raciocina muito.  
Mas reza pouco. 
Vive pouco no silencio. 
Filhos: saibam que quando muito se fala, muito 

se peca.  
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E quando muito em silencio vivem seus 
corações, muito se ora. 

O homem gosta de expressar, falar.  
Mas porque não guarda essa capacidade para 

orar?  
Para servir? 
Para amar?  
Para perdoar e pedir perdão? 
Têm a Força do Espirito Santo, mas a 

desgastam fora do serviço de Deus. 
Quando realmente vivem em Jesus e Maria, 

conhecerão o valor da oração, do silencio, do 
sofrimento que se oculta. Isso dá mais mérito às 
suas almas. 

Filhos: digo-lhes: não esperem aqui na terra 
compreender a Deus. Vivam-No. Creiam nEle. 
Obedeçam Suas Palavras. Fazendo isto, de 
verdade, serão servos como Maria. 

Ela, a Auxiliadora do gênero humano, lhes 
ensina com seu Exemplo e Suas Mensagens: Viver 
e conhecer a Jesus. 

Mas não aprenderam ainda, porque não 
rezaram o suficiente para compreender Suas 
Mensagens. Cresçam na santidade, porque é o 
dever de todo filho de Maria ser santo. 

Como o Patriarca da Sagrada Familia os 
abençoo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito 
Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

26.05.2017 
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Filhos do meu Sagrado Coração: Meu coração 
é Misericórdia. 

Quero que saibam que Eu vejo a todos com 
misericórdia. 

Eu sei que todos são pecadores.  
Sei que todos estão sob a Lei que se 

estabeleceu desde a desobediência de seus 
primeiros pais. 

E é por isso que o Pai do Céu me mandou a 
Mim, Seu Filho único, a Entregar-Me com o Cordeiro 
Pascal, para remissão de todos os pecados dos 
homens, passados, presentes e futuros. 

Em Mim acolhi; tomei e assumi todos os 
pecados de todos os homens. 

Vocês podem compreender a dor, angústia que 
isto significa? 

Podem ser capazes de suportar um pouco do 
que Eu sofri? 

Porque Meu sofrimento não foi só físico. Foi 
uma dor também no espírito, e esta dor espiritual e 
moral é o que mais me doeu. E agora é o que mais 
me faz sofrer: os pecados e a condenação de muitas 
almas. 

Eu quero que vocês aprendam do Meu Amor.  
Meu amor não seleciona. 
Meu amor não separa. 
Meu amor não escolhe.  
Meu amor ama a todos e a cada um de uma 

maneira muito especial.  
Amo-os a todos, mas a cada um. 
É um Amor de Salvação.  
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É um amor e Redenção, e Eu desejo que, com 
seus exemplos de santidade, com o testemunho, 
com o perdão, com o sofrimento que se oculta para 
purificar-se, vocês resgatem outras almas. 

Em cada ato humano, desde o trabalho até o 
descanso, no sofrimento e na alegria; em cada 
momento presente de suas vidas, podem ser 
pescadores de almas perdidas.  

Ofereçam tudo junto a Mim, façam tudo como 
se Eu o estivesse fazendo. 

Eu lhes peço: enamorem-se.  
Enamorem-se do Meu Amor.  
Sintam-se atraídos por seu Deus Eucaristia. 
Amem a Jesus na Cruz.  
Peçam ao Seu Espírito Santo que os enamore 

do Meu Sagrado Coração, e com Meu Amor tão 
namorado de suas criaturas, de suas almas que 
redimi na Cruz. 

Abençoo-os: Em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém. 

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

29.05.2017 

Queridos filhos do Meu Coração Imaculado: 
Vossa Mãe vem revelar-lhes a Sede que Jesus tem. 

Meu Filho, não só fazem dois mil anos, na 
Cruz, disse: TENHO SEDE! Agora, em vosso tempo, 
Jesus tem Sede! Sede de vocês! Tem Sede de 
amor! Tem Sede de misericórdia. 

Jesus, o Príncepe da Paz, está sedento, para 
que os homens, para que as famílias, para que a 
Igreja vivam em paz. 
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Filhos: Eu Sou Mãe e Me dói profundamente 
pedir ao Meu Filho: Amor! Dói-Me, porque o Pedido 
que Ele faz para vocês, não é correspondido. 

Não meçam, filhos Meus, seu amor. Porque o 
Amor de Deus não se mede. O Amor de Deus 
somente se oferece; se entrega; se doa sem 
esperar. 

Jesus sofre. Filhos: vocês acalmarão a Sede 
de Jesus? Poderão vocês aliviar as Dores de Jesus? 
Perguntem-se, se com sua vida, se com suas ações, 
se com suas palavras, vocês aliviam a Dor do Meu 
Senhor na Cruz. 

Filhos Meus: Eu também tenho Sede. Sede de 
suas almas. Sede de suas orações, feitas com o 
coração. Sede de uma mudança, de uma 
conversão, agora! Uma conversão de verdade, 
sincera. 

Convertam-se. Mas não esperem nada. 
Convertam-se somente por amor a Deus. Porque 
Ele lhes ama e lhes ama muito! Aliviem a Sede de 
Nossos Dois Corações. 

Filhos: escutem Meu Chamado. Obedeçam-
Me, que o tempo passa. Obedeçam-me. 

Como Mãe do Filho Crucificado, os abençoo. 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém. 

COMUNICADO DA COORDINADORA GERAL 
DEL APOSTOLADO 

Em 31 de maio de 1959 ocorria a última 
aparição de Nossa Mãe e Senhora de Todos os 
Povos em Amesterdam, reconhecidas como 
sobrenaturais, pela Igreja desde o ano de 2002. 

Nessas aparições a Virgem pediu que a Igreja, 
pelo estudo dos teólogos, definisse o último e maior 
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Dogma: o de Maria Corredentora, Mediadora e 
Advogada. E assegurou que quando o dogma... 
fosse proclamado, então a Senhora de Todos os 
Povos dará a verdadeira paz ao mundo. 

Assim mesmo, sob esta advocação de Nossa 
Sennora de Todos os Povos, a Virgem apareceu em 
Akita (Japão) em 1973 e uma réplica desta imagem 
Sua teve 101 lacrimações entre 1975 e 1981. Estes 
fatos também foram aprovados pela Igreja em 1984 
como sendo de origem sobrenatural. 

A petição da declaração deste Dogma é algo 
em profunda consonância com a fé cristã 
expressada pelo povo em orações como a Salva 
Rainha, em que pedimos: “Eia pois, Senhora, 
Advogada nossa!” E também através de milhões de 
assinaturas enviadas ao Vaticano pedindo a 
proclamaçãoo deste Dogma. A teologia católica 
entende o termo “Co-redentora”, de longa tradição 
na Igreja, a partir do conceito metafísico de analogia 
de participaçãoo, qje os protestantes  desconhecem. 

Tudo o que Maria nos dá, provém do Cristo ( 
1Tim 2,5). Ainda assim, Ela é também Corredentora, 
porque foi uma ajuda única e singular para a obra e 
redenção e participou nesta (Lc 1,38). Peçamos no 
dia de hoje (também em 31 de maio) pela 
proclamação deste Quinto Dogma. 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José. 

31.05.2017 

Meu Castíssimo Coração, Servidor da Senhora 
de Todos os Povos, convida a cada um de vocês, ao 
recolhimento interior, à oração, à contemplação, ao 
silencio.  
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Filhos: porque só através do silencio 
aprofundarão na oração. E só por meio da oração 
poderão entender qual é o caminho que Deus está 
traçando através de Nossos Sagrados Corações. 

Recordem, filhos, que o ruído, que o ruído da 
mente, dos lábios e do ambiente, perturba, apaga a 
silenciosa Voz de Deus. Em Nazaré, com Jesus e 
Maria, conheci o valor do silencio. Porque o silencio 
marca o tempo da oração. E quando vocês oram em 
silencio, aprenderão a viver cada Mensagem; 
compreenderão a importância e a urgência de cada 
Palavra que transmitem Nossos Sagrados 
Corações. 

Estão vivendo, filhos, um tempo de definição 
URGENTISSIMO, no qual se deve amar. Amar 
completamente a Deus, ou se deve ser totalmente 
frio. 

MAS JÁ NÃO HÁ TEMPO para nenhuma 
tibieza, porque o Céu, através de Nossos Sagrados 
Corações, está reunindo todos os povos aos 
Apóstolos dos Últimos Tempos. 

Filhos Meus: só através da oração e do jejum, 
através da fé e do amor santificarão suas vidas. 
Santifiquem suas vidas e deixem-se, permitam-se a 
vocês mesmos, ser amados de Deus! Porque vocês 
decidem se querem sentir a Carícia do Amor de 
Deus ou não a querem receber. Deus quer que 
todos se “sintam amados por Ele.” 

Dou-lhes a Bênção, como Patriarca e o 
Protetor de Todos os Povos, de Toda a Igreja. Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 
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02.06.2017 

Meu Coração é uma Fonte de Caridade. 
Aproximem-se desta Fonte e bebam, para que sua 
sede e fadiga sejam transformadas em gozo e 
descanso. Bebam desta Fonte, para que o ódio, a 
rejeição, os zelos e a inveja sejam eliminados com 
esta água de graça. Bebam desta Fonte para que 
seus corações, de uma forma verdadeira, deixem de 
um lado a dureza. 

Porque vocês não sabem o que Eu sofro. E 
nenhum ser humano é capaz de sofrer Minha Dor. 
Não imaginam a grave Ferida que vocês me fazem 
a Mim, quando falta com a caridade, ao amor, à 
prudência, à paz. Meu Coração é rasgado 
terrivelmente, quando pecam contra o Amor. 

Pequenos: não vanglorien, diezndo que Me 
conhecem. Não! Porque a alma que Me conhece, 
guarda silencio, ora, adora, contempla, ama muito e 
serve a todos. 

Quero que Me conheçam de verdade! Mas 
necessitam uma mudança profunda, porque se não 
deixam sua humanidade, seus sentimentos, seus 
apegos para um lado, Eu não posso transformá-los, 
cheios de tantas coisas do mundo. 

Eu os necessito vazios, para poder enche-los 
com a fonte da Minha Graça. Vazios para que 
recebam tudo o que quero entregar-lhes. Pequenez, 
simplicidade, humildade. Esses que vivem estas 
virtudes, estas almas que se fazem pequenas, 
herdarão Meu Reino. 

Eu lhes digo isto porque os quero em Meu 
Reino. Amo-os. Abençoo-lhes: Em Nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria. 
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03.06.2017 

Meus queridos filhos: Meu Coração Imaculado 
pediu a Devoção dos Primeiros Sabados de cada 
mês: da Sagrada Comunhão Reparadora, op Santo 
Rosario e a Confissão, para reparar e consolar Meu 
Coração Imaculado e Doloroso pelos pecados do 
mundo inteiro. 

Esta Devoção está unida às Primeiras Sexta-
feiras de cada mês, junto a Sagrada  Comunhão 
Reparadora, à Adoração Eucarística e à Confissão 
e na meditação da Dolorosa Paixão do Meu Amado 
Filho Jesus. 

Estas duas devoções representam a União dos 
“Corações da Mãe e do Filho”. Mas Meu Coração 
ainda sofre e como Mãe, me entristece ver a dureza, 
a perda de muitas almas. Porque como Mãe que sou 
de toda a humanidade, vejo a cada momento, a 
mjuitos filhos Meus perderem-se continuamente. E 
me doi tanto a rejei’ão do mundo ao Sacrifício 
Doloroso de Jesus no Calvário. 

Filhos Meus: peçam perdão com corações 
sinceros. Não esqueçam a importancia do jejum e 
da Oração e de ler a Palavra de Deus. Mudem, filhos 
Meus. O Senhor me enviou para ajudá-los, como 
Mãe, para mudra suas vidas. Estejam abertos à 
mudanda que Deus quer faze rem suas vidas. O 
Espirito Santo fare o resto; se encarregará de vocês; 
velará por todas suas necessidades. O importante, 
queridos filhos, É MUDAR, ARREPENDER-SE E 
VIVER NO AMOR DE DEUS. 

Os corações sinceros que se arrependem, 
consolam a esta Mãe tão afligida pela perda de 
muitas almas. 
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Abençôo-lhes, como Terna Mãe, da Graça e da 
Misericórdia. Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém. 

 

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

06.06.2017 

Filhinhos do Meu Coração Imaculado: quando 
estava com os Apóstolos e a Igreja Primitiva, 
reunidos todos no Cenáculo de Jerusalém, o Espirito 
Santo, que já havia tomado todo Meu Ser, desde 
Minha Concepção, confirmou a Presença da 
Santíssima Trindade na Anunciação. 

Este mesmo Espírito, que Me utiliza como 
Instrumento de Graça para derramar-Se nas almas 
que Ele escolhe, se derramou em Pentecostes POR 
MEIO DE MINHA PRESENÇA E DE MINHA 
ORAÇÃO. 

Deus assim o quis! Deus assim o quer agora: 
Que Seu Espírito  se derrame POR MINHA 
MEDIAÇÃO MATERNA. 

Eu desejo derramar o Espírito Santo em suas 
vidas, mas é necessáiro ORAR MUITO! É 
necessário MUDAR O CORAÇÃO! É necessário 
que SE ABRAM para viver Minhas Mensagens. 

Porque, quando vocês se abandonam sem 
medo; porque quando se entregam sem medo, 
deixam que o Espírito Santo atue livremente em 
suas vidas, e por meio de vocês, aos demais. 

Eu quero que Minha Mensagem chegue a 
todos. Mas nem todos querem escutá-la. Pelo 
menos vocês, filhos Meus, deem testemunho delas, 
para iluminar com a Luz do Espírito Santo aos 
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demais. Eu quero fazer de vocês e de todas as 
Famílias, um Novo Pentecostes. 

Se rezam com fé; se obedecem à Minha 
Mensagem; se recebem a caridade e a praticam, 
verão os prodígios do Espírito de Deus. 

Como Mãe de Pentecostes e a Esposa do 
Espírito Santo, rogo por vocês e lhes abençoo com 
Minha Benção Maternal. Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José. 

07.06.2017 

Meu Casto e Amante Coração em todo 
momento, contemplou aos Santos Corações de 
Jesus e de Maria. Não houve um momento em 
Minha vida terrena que não pensasse somente em 
amar a Jesus e em amar a Maria. 

Estava na terra e o estou agora ainda mais no 
Céu, enamorado e totalmente inundado da Força do 
Amor de Jesus e de MInha Esposa Celestial, a 
Virgem de Nazaré. 

Quero dizer-lhes que em suas vidas ordinárias, 
na vida diária, na lida, trabalhos, ocupações e 
deveres, em qualquer momento presente, vocês 
podem estar unidos a Jesus e a Maria fazendo tudo, 
inclusive os trabalhos mais simples, fazendo-os um 
ato de amor e de reparação. 

Cada movimento do corpo, cada pensamento, 
cada palavra, cada respirar e palpitar do coração 
podem ser um contínuo: Jesus, Maria Lhes amo! Oh! 
Jesus! Oh! Maria, quanto Lhes amo!  
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E como rogo pelo mundo inteiro, para que 
também Lhes amem com loucura e com paixão! 

Pequenos: o amor a Jesus e a Maria, que 
floresça nos corações dos homens, salvará o 
mundo, e especialmente as familias. 

E quando ao seu redor os perseguirem, os 
caluniem, lhes odeiem, ofereçam esses momentos 
como Jesus ofereceu no Calvário. 

Ainda na Cruz, Jesus não condenou. 
Jesus amou! 
Jesus perdoou! 
Ainda na cruz, os convidou a que amem de 

verdade.  
O amor é a virtude que nunca passará. 
O Protetor da Igreja, São José, vosso Pai 

Adotivo também os abençoa: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

09.06.2017 

Queridos Apóstolos do Meu Coração: desejo 
que conheçam Meu Coração. Meu Coração, Fonte 
Inacabável de Perdão, de Amor, de Misericórdia. 

Em Meu Coração, o mais terrível pecador 
encontra perdão. Em Meu Coração o condenado 
encontra absolvição. 

Em Meu Coração, o repudiado, o rejeitado, o 
odiado, o não desejado, encontra Alguém que o 
ama, tal e como é. 

Meu Coração os ama a todos e a cada um. O 
que a humanidade ve como um pecador, como um 
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ser destruido, como um homem sem dignidade, Meu 
Coração o ve como uma alma que pode ser santa; 
como uma alma que pode ser preciosa; como uma 
alma que pode salvar-se. 

Meu Coração, filhos Meus: é tão profundo em 
caridade! Como desejo que os Meus abram seu 
coração para que recebam Meu Amor! 

Apóstolos dos Últimos Tempos: peçam a 
Caridade. Porque o Dom da Caridade é uma virtude 
que cada Apóstolo dos Sagrados Corações, o Meu 
e o de Minha Amada Mãe, deve cultivar, praticar e 
testemunhar. 

Meu Amor é um Tesouro Interminável e quero 
dá-lo a todos. Só digam “sim”! Só proclmamem um 
“fiat” (faça-se) com todo o coração, em sinceridade, 
em humildade, e Meu Amor descerá a vocês como 
Mananciais de Graças. 

Eu lhes abençoo com o Amor que redime. Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

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

12.06.2017 

Queridos filhos: Meu Coração tem se 
manifestado em muitas partes do mundo, chamando 
a humanidade à conversão, à paz, à caridade 
fraterna. Mas, assím como Me tenho manifestado no 
mundo, tenho sido e sou rejeitada. 

Filhinhos: não se dão conta disso. Mas, ainda 
hoje sou ignorada, porque Minha Mensagem não é 
somente para ouvi-la. Minha Mensagem é para que 
a vivam. 

Como Mãe Co-redentora estou detendo o 
Braço de Meu Pai. Mas saibam, filhos Meus, que a 
Purificação já não se pode evitar. 
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Os anos tem passado e aumentados os 
pecados. Como Mãe, desejo que Meus filhos 
melhorem suas vidas. 

Pequeninos: servos e apóstolos do Meu 
Coração Doloroso e Imaculado, convido-os ao 
silencio. 

Guardem silencio para que escutem a Jesus; 
para que reflitam; para que contemplem. 

Convido-os à oração, para que cresçam no 
espirito. Para que cresça sua amizade com Jesus. 
Para que aumente sua fé. 

Convido-os, filhos Meus, a que vivam de 
verdade Minha Mensagem, para que reparem pelos 
que não vivem Minhas Palavras. 

O Coração Doloroso e Imaculado de Maria Co-
redentora guarda a todos seus filhos. 

Como Mãe lhes abençoo. Em Nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

 
 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José. 

14.06.2017 

Minha Amada Esposa Celestial, como Mãe 
Dolorosa, tem se manifestado em muitos lugares da 
terra, chamando a todos seus filhos à que mudem 
de vida, 

E como Mãe das Dores, também convida, 
especialmente, a que contemplem o que Jesus 
sofreu, por declarar-lhes, a cada um de vocês, o 
Amor que lhes tem. 
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A Cruz. A Loucura do Amor Santo. Só Jesus 
tem amado sem medir. Ao Meu Filho Adotivo não 
Lhe importou se seu Amor ia ser correspondido ou 
não. 

Jesus não pensou se ia ser aceito ou não. Ele 
se ofereceu a todos, sem distinção de ninguém. Ele 
amou sem rejeitar a ninguém. 

E a Mãe das Dores, com quem Eu compartilhei 
também minhas dores, junto a Jesus e a Maria na 
terra, convida que vocês, seus filhos, não ponham 
para um lado a Cruz. 

Porque, muitos, para esquecer a Cruz, se 
afastaram do Coração de Cristo. Não estive 
fisicamente no Calvário, mas também estive 
contemplando o sofrimento e a Cruz de Jesus Cristo. 

Oh! Humanidade! Se não esquecesses a Cruz, 
de verdade, saberias amar com o coração! A Cruz 
está reunindo uma corte de almas que, igual que 
Jesus, se estão deixando crucificar por amor a Ele. 

O Céu o está fazendo, para deter a Justiça e o 
Castigo que do Céu vem. Porque os pecados são 
muitos e são graves. 

Junto a Mãe Dolorosa, com seus jejuns, 
penitencias e orações, implorem misericórdia e 
orem. Orem! Não peçam! Orem! Orem com o 
coração! Aprendam a orar, olhando sempre para 
Jesus Crucificado. 

E quando entendam o que Jesus fez na Cruz, 
aprenderão a viver, a amar, a orar. 

Como Pai Adotivo de Jesus Crucificado os 
abençoo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria. 
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19.06.2017 

Muito amados filhos: desejo convidá-los a que 
tomem minhas mensagens com muita seriedade e 
disposição do coração.  

O tempo se esgota e muitos  de Meus filhos 
estão no mundo vivendo como ovelhas sem pastor. 
É por isto que uma vez mais Jesus envia Meu 
Coração Doloroso Imaculado para chamar a todos 
os povos ao Meu Coração Maternal, para que, 
através do meu coração, recebam o amor, o perdão 
e a paz. 

Queridos filhos: É muito necessário uma 
mudança de coração. Permitam-Me, queridos filhos, 
dizer-lhes que, quando vocês querem mudar, se 
esquecem, também, de carregar a cruz. E a alma 
que quer mudar, mudará carregando a cruz. 

Muitos crentes acreditam que aproximar-se de 
Meu Filho é afastar-se do sofrimento. E não é assim, 
queridos filhos. O que se aproxima de Meu Filho 
deve carregar sua cruz; deve sofrer e reparar seus 
pecados e os do mundo. 

Também queridos filhos, muitos se perguntam, 
muitos gostariam de saber quanto amam a Jesus? 
Eu lhes digo, filhos, que, assim como vocês se 
relacionam com vosso próximo, assim amam e é sua 
relação com Meu Filho. 

Filhos Meus: nestes tempos urge que vocês 
vivam com responsabilidade a caridade, a 
perseverança e a aceitação da cruz. 

Não se afastem disto, para que não se desviem 
do caminho que Meu Filho lhes indicou. 

Pequenos: quero a salvação de todos e isso se 
logrará com a oração e com aceitação da Minha 
Mensagem. 
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Eu lhes abençoo como terna Mãe: Em Nome 
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

23 Junio 2017 

Filhos do Meu Sagrado Coração: revelo Meu 
Coração, o manancial de Amor e da Misericórdia. 
Em Meu Coração Santíssimo estão reunidas todas 
as Graças, todas as Bênçãos, todos os Dons que 
procedem do Pai e do Espirito Santo. E Eu, como 
Filho, guardo estes Tesouros em Meu Sagrado 
Coração, como perfeito Advogado e Mediador das 
criaturas e do Criador. 

Pequenos: quando adoram Meu Coração 
adoram Minha Humanidade. Porque Eu, Jesus, 
amei com Coração de carne, amei com Coração 
humano. Quando adoram Meu Sagrado Coração, 
também adoram Meus sentimentos, adoram Meus 
afetos, adoram Meus desejos, Minhas angústicas, 
Minhas dores, Meu sofrimento. 

Quando adoram Meu Sagrado Coração, 
adoram ao Deus feito carne, ao Deus Homem, ao 
Deus Filho, que, por obra do Espirito se incarnou na 
Imaculada Virgem e se entregou à Cruz, por Amor a 
cada um de vocês. 

Todos tem o preço do Meu Sangue derramado 
e do Meu Coração aberto. Quando adoram Meu 
Sagrado Coração adoram toda Minha Pessoa, 
humana e divina. Por isso, quando adoram Meu 
Coração, Me consolam, reparam e aliviam Meus 
sofrimentos. 

Sejam verdadeiros reparadores e adoradores 
do Meu Sagrado Coração! Com Amor 
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Misericordioso os abençoo: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

 

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

26.06.2017 

Amados filhos do Meu Coração Imaculado: 
desejo convidá-los a que se abram com a vontade, 
com a liberdade e com o conhecimento com que o 
Pai os criou, ao Amor, ao Perdão e à Misericórdia. 

Meu Filho Me envia a estabelecer a Paz dos 
homens com Deus e a estabelecer a Paz entre os 
homens. 

Mas não a paz que se alcança com esforços 
humanos, mas a Paz que o Espírito de Deus 
deposita nos corações que oram, que confiam e 
creem. 

Filhos: o mundo os necessita, e é por isso, 
apóstolos Meus, que os convido a que seriamente 
tomem da Luz do Meu Coração, para que a 
propaguem pelo mundo, não tanto com suas 
palavras, mas com exemplo, com testemunho. 

Filhos Meus: orem para que possam 
compreender Minhas Palavras. Orem para que 
Minhas Mensagens possam dar fruto em vocês. 
Orem com corações dispostos e confiados, para que 
possam mudar. 

Com Amor de Mãe tenho desejado que o 
mundo conheça o Amor de Jesus. 

Mas muito poucos decidem escutar, e ainda 
menos são as pequenas almas que desejam por em 
prática Minhas Palavras. 
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Consolem-Me, filhos Meus! Que cada um viva 
com um compromisso de amor, Meu convite de Mãe! 

Quero a salvação de todos e rogo diante de 
Meu Filho por vocês. Olho-os! Sorrio-lhes e os 
abençôo a todos. Se soubessem quanto lhes amo, 
chorariam sem cessar, ao saber que cada um é 
especial e importante para Mim, Vossa Mãe! 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

27.06.2017 

Filhos do Meu Sagrado Coração: o Oceano 
Infinito da Misericórdia lhes ama imensamente; e 
como desejo, filhos Meus, que compreendam este 
Amor: um Amor Infinito, sem princípio nem fim. Um 
amor que se deixou crucificar, mas apesar da 
ingratidão humana, este Amor, que sou Eu mesmo, 
permanence no Santíssimo Sagramento esperando 
sempre, cada dia, que este Amor Misericordioso 
seja correspondido. 

É por isso, filhos Meus, que desejo que se 
tornem almas contemplativas, porque a alma que 
contempla Meu Amor, Minha Cruz e a Eucaristia, é 
a alma que, se perseverar, se tornará sensível à 
Minha Dor, aos Meus Gozos, ao Meu Amor. 

Não pode uma alma aproximar-se de Mim, se 
não é tocada com os Raios da Luz Divina. É o 
mesmo: não pode nenhuma criatura na terra não ser 
tocada pela luz do sol. 

Meu Amor está dado. Meu Amor está 
oferecido. Mas Meu Amor quer ser correspondido. 

É por isso que, cada dia, guardem um 
momento de silencio, para meditar na 
correspondência que deram ao Amor que lhes 
entrego. 
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Não tenham medo das tribulações da vida. A 
Senhora, Minha mãe, será a ajuda Perpétua, o 
Socorro Incondicional, a Protetora Incansável dos 
adoradores do Meu Coração. 

Ela é Mãe do Perpétuo Socorro, porque os 
socorreu dando seu Sim; deu a ajuda; o Socorro; a 
Redenção ao Cristo, para que os homens sejam 
salvos! Permaneço com vocês! 

Adorem sempre. Inclusive em suas atividades 
normais! 

Permaneçam em atitude de adoração! 
Eu lhes abençôo com Amor Redentor: Em 

Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José. 

28 Junio 2017 

Meus queridos filhos: Meu Casto e Amante 
Coração, primeiro apóstolo dos Sagrados Corações 
de Jesus e de Maria, esteve disposto 
incondicionalmente a servir a Deus, por meio destes 
Sagrados Corações, nEles e por Eles. 

Além da sabedoria, com a qual o Senhor me ia 
preparando, recebi tantas Graças, para amá-los e 
servi-los melhor. 

Mas o segredo para caminhar esta senda 
espiritual, consiste no silencio, na escuta e no 
recolhimento interior e exterior. 

Meu Coração recebia muitas manifestações do 
Amor de Deus, mas as atesourava em Meu 
Coração, com o silencio, porque se as tirava de Meu 
Coração, porque se me tentava o desejo de dá-las a 
conhecer, se perderia. Primeiro, por Minha falta de 
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recolhimento e, segundo, porque os demais não 
comprenderiam. 

Filhos Meus: convido-os a que não se deixem 
tentar pela vaidade, que pretende exterioriar, falar, 
centrar em si mesmo a atenção. Tudo isto se resume 
em egoismo e o egoismo afasta a alma do serviço. 

Vocês, em troca, filhos, que desejam ser 
apóstolos dos Sagrados Corações: orem, confiem e 
esperem. 

Recolhimento, silencio, humildade, 
simplicidade e o abandono total no Senhor, são 
instrumentos com os quais avançarão rapidamente 
no caminho da virtude. 

Mas, destes, o silêncio e o recolhimento são os 
mais importantes, para os que desejam adorer em 
espirito e verdade, como eu o aprendia 
continuamente em Nazaré. 

Como o Pai São José, que comtempla, que 
cala, que ora, os abençôo: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

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

03.07.2017 

Meus amados filhinhos: Sou a Mãe da 
Humildade! 

Sou a Escrava do Senhor e Serva de Toeos os 
Homens em Deus! 

Sou a pequena Maria, a simples Virgem em 
Nazaré! 

Sou a que se alegra por ser humilde, por ser 
pequena, e Meu Coração se regozija ao saber que 
Deus é tudo, que Deus faz tudo. 
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Pequenos: a vida da Sagrada Familia sempre 
esteve revestida com o dom da humildade. Mas a 
humildade, queridos filhos, não os faz excluirem-se, 
senão que os converte em servidores. 

A verdadeira humildade os leva a servir aos 
demais. 

Jesus, Meu Filho, foi sempre humilde e com 
humildade aceitou o sacrificio da Cruz. 

Meu Filho Deus não pensava se sua morte na 
Cruz era injusta. 

Meu Filho humildemente pensava que era a 
Vontade de Deus. 

Porque é tão difícil que compreendam isto? 
Por que o homem, uma e otra vez, cai na 

tentação de querer ser Deus? 
Não é Deus o que governa suas vidas? 
Não é Deus o que sabe o que vocês 

necessitam antes que o peçam? 
Não veste Ele as aves do campo, as flores? 
E se vocês são seus filhos são mais 

importantes que isso. 
Então, filhos Meus: por que vocês pretendem 

enaltercer-se? 
O orgulho, o egoísmo, a soberba, é o que está 

destruindo a familia; a incompreensão, o querer ser, 
e não deixar que Deus seja. 

Filhos Meus: se comprendessem que tudo 
depende de Deus, e tudo acontece porque Ele o 
permite, tudo acontece em suas vidas porque Ele 
assim o quer. 

Paz! Recebam as Graças com paz! 
Alegrem-se de ser pouco ou nada, na presença 

de Deus! 
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Só a humildade faz grandes santos. 
O trigo que se levanta orgulhoso, para o sol 

está vazio. Mas o trigo que está dobrado sob o peso 
dos grãos, que abundam nele, e Jesus se dobrou, e 
Jesus se fez nada em uma Cruz. 

Humildade e paz, queridos filhos, é Minha 
exortação. 

Amo-os e lhes abençôo: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José. 

05.07.2017 

Meu Casto e Amante Coração faz um chamado 
aos apóstolos dos Sagrados Corações de Jesus e 
de Maria nestes últimos tempos: ao silêncio e à 
adoração.  

Nao se pode, queridos filhos, ter um espírito 
adorador, se  não se pratica o silencio. Filhos meus: 
praticar o silêncio é falar somente quando for 
necessário. 

Praticar o silêncio é silenciar o interior, a mente, 
os pensamentos, os afetos. 

Praticar o silêncio é meditar; pensar em Deus, 
e permitir que Deus fale. 

Filhos: o silêncio e uma arma uma poderosa. 
Não tem melhor arma contra os que os 

rodeiam, os humilham e os perseguem, que o 
silêncio. 

Não um silêncio de covardia, mas um silêncio 
de humildade. De saber que o Único que é nosso 
escudo e proteção é o Deus Todo-poderoso. 
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E desse silêncio, seu espírito se fortalecerá, e 
poderão orar e adorar melhor. 

A adoração deve estar sempre unida ao 
silêncio, porque devem permitir que seja o coração 
o que adora. 

Em Nazaré, Filhos meus, vivi em silêncio. Não 
necessitava falar muito. 

Meu desejo era admirar a Deus. 
Meu descanso estava em ver seu rosto de 

criança. 
Minha alegria consistia em poder levar o pão e 

o sustento para Jesus e Maria. 
Não há que fazer muito ruído filhos Meus. Há 

que adorar. 
Há que calar e esperar nEle. 
Ele nos ama tanto. Jesus ama tanto, que o céu 

e a terra se estremeceriam ao sentir toda a 
intensidade do Amor de Deus! 

Convido-os a isto filhos: silêncio e adoração. 
Confiem na providência de Deus! 
Sou vosso Pai São José. Abençôo-lhes; os 

protejo: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

07.07.2017 

Meu Sagrado Coração, desde o momento em 
que começou a formar-se no Ventre Puro e 
Imaculado de Minha Amada Mãe, foi uma Vítima de 
Amor. 
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Meu Coração foi formado para ser uma Vítima 
pelos pecados do mundo e para ser Oferenda 
Expiatória. 

Filhos: Meu Coração, em cada palpitar, dizia 
um te amo e te perdôo. E esse palpitar se estendeu 
até hoje; especialmente nos Sacramentos da 
Confissão e da Eucaristía. 

Nestes dois Sacramentos renovo e atualizo 
esse “te amo e te perdoo”. 

Meu Coração, ao amar e perdoar, assumia e 
assume todos os pecados de vocês e do mundo, 
para seguir alcançando Misericórdia de Meu Pai. 

Mas, que quero ensinar-lhes com isto, filhos? 
Quero que compreendam que ainda agora, depois 
da Minha Ressurreição, Meus Sofrimentos, que se 
converteram em místicos, não cessaram. Sigo 
sofrendo. Sigo sendo Vitima. Sigo assumindo o 
pecado, que nestes tempos se multiplicaram e se 
fizeram mais graves. 

Filhos: Meu Coração, Vitima e Hóstia, sofre 
muito. Mas ainda observo a dureza dos seus 
corações. 

Eu quero repousar nos corações. Mas quando 
procuro pousada em vocês, encontro uma rocha; 
encontro a dureza e o desamor. 

Eu quero descansar em vocês. Quero repousar 
em vocês. 

Filhos: quando adorem Meu Coração 
Eucarístico, recordem que ainda sofro e quero 
almas piedosas que Me consolem neste Calvário. 

Filhos: podem deixar que eu converta seus 
corações de pedra em corações de carne. 
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Sem seu consentimento, nada posso fazer. 
Espero que tenham também Misericórdia do seu 
Jesus. 

Amo-os, como a Vítima Eterna. 
Abençôo-lhes: Em Nome do Pai, e do Filho, e 

do Espírito Santo. Amém. 

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

10.07.2017 

Queridos filhos: convido-os a abrir o coração e, 
com o coração humildemente aberto para Jesus, 
permitam-se ser trnasformados por Jesus; permitam 
ao Querer Divino que tome a direção de suas vidas, 
para que todas suas ações, pensamentos, atitudes 
e seus próprios corações, sejam dirigidos pela 
Divina Vontade de Meu Filho Jesus. 

Queridos filhos: é necessário que se abram ao 
Amor, ao Amor que provem de Deus, ao Amor que 
nasce de Deus, para que sejam tocados por seu 
Amor Misericordioso e possam viver a Palavra de 
Deus, não com regra, mas como um rítmo de vida, 
acolhido, não por obrigação nem por imposição, 
mas por amor, para demonstrar na vida com ações, 
o amor que vocês tem para Deus. 

Orem! Orem muito! Orem até que suas orações 
se convertam em obras! 

Convertam em obras o que creem, fihos, e 
transformarão sua vida e a do mundo! 

Abençôo-lhes com Amor Maternal: Em Nome 
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 
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14.07.2017 

Meus amados filhos do Meu Coração 
Eucarístico: em cada Sacrário do mundo está Meu 
Coração palpitando, pedindo em silencio, para ser 
amado, ser adorado, ser visitado. 

O Sacrário é a Rocha da Igreja, porque nele, se 
guarda a Vida, a Força do Corpo Místico, que é a 
Sagrada Eucaristía. E em cada Eucaristía estou 
pedindo Adoração e Reparação. 

Filhos: muitas almas perderam o conhecimento 
e o valor da Santa Missa e do Santo Sacrifício. 

Nestes últimos tempos se dá pouca 
importancia, e Meu Coração sofre, porque em cada 
Altar Me entrego como o fiz no Calvário; Me entrego 
para que Meu Pai ainda tenha Misericórdia. 

Mas, filhos Meus: agora são vocês os que 
devem ter misericórdia e piedade com seu Deus. 
São vocês os que devem agora praticar a caridade 
com vosso Deus. 

Deus os ama, e nenhum ser humano pode 
duvidar do Amor que a Santa Trindade tem por 
vocês. 

Mas agora corresponde ao homem ser 
misericordioso com Deus; escutar a Deus; aceitar o 
Amor de Deus. 

Se o mundo recusa ainda mais o Amor de 
Deus, o pecado e o egoismo avançarão e destruirá 
muitas vidas. Filhos: no Amor Santo está a chave da 
Bênção e da Salvação. 

Amem-se uns aos outros. Amem ao seu Deus.  
Abençôo-lhes: Em Nome do Pai, e do Filho, e 

do Espírito Santo. Amém. 
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Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José. 

26.07.2017 – Dia de São Joaquim e de Santa 
Ana (Dia Dos Avós) 

- O instrumento: São José veio acompanhado 
do Menino Jesus, de São Joaquim e de Santa Ana. 

- O Pai São José: Amadissimos filhos do Meu 
Castíssimo Coração: contemplem a Sagrada 
Família. Voltem seu olhar para a gruta de Belém. 
Vejam nessa escuridão que envolvia essa gruta, o 
frio, a dureza das pedras e da terra que a formava. 
Aí, nesse lugar tão desprezado pelo povo de Belém, 
Deus quis nascer. Deus foi Menino; foi Homem; 
amou com Coração humano e sofreu o sofrimento e 
a dor humana. Mas sempre foi fiel ao Pai. 

Exorto-os: vejam o mistério do Nascimento do 
Menino: Deus pode transformar uma gruta em um 
berço, em um altar, em um sacrário. Deus pode 
transformer os corações, mas estes tem de estar 
aberto como a gruta de Belém estava aberta. Apesar 
de ser um lugar incomodo, indesejável, estava 
aberta. 

Filhos: abram a gruta do coração. Que o 
Menino Jesus transforme essas pedras em carne 
viva, em corações sensíveis, em corações dispostos 
a viver a Palavra de Deus. 

Orem! Orem! Paa que possam compreender a 
importancia da oração, a necessidade do jejum! 
Orem para que possam discernirr Nossas Palavras! 

Orem pelas famílias! Orem nas famílias! A 
familia foi a primeira criação magnífica de Deus e 
que Satanás, desde o princípio quis destruir no 
jardim do Éden. 
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E nestes Últimos Tempos Satanás luta contra 
a família, porque sabe que a Igreja nasceu no seio 
da família. 

Filhos: comprometam-se com as intenções de 
Jesus e de Maria. 

Dou-lhes a Bênção da Santíssima Trindade: 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

28.07.2017 

Adora o preço de tua Redenção! Alma: foste 
comprada para o Reino de Deus com Sangue; com 
Meu Precioso Sangue. 

A Primeira Aliança do Meu Pai com seu povo 
ficou aperfeiçoada com a Nova e Eterna Aliança, 
com o derramamento do Sangue do Sacrifício na 
Cruz do Calvário. 

Essa Crucifixão, essa Aliança firmada com Meu 
Sangue, selada com os cravos que traspassaram 
Minhas Mãos e Meus pés, e pela lança que 
transpassou Meu Lado, é a Aliança Nova, é a 
Aliança Eterna, que se atualiza, que se faz viva 
novamente na Santa Missa. 

Os homens continuamente esqueciam a 
Aliança de Deus com seus pais, e o Pai Eterno 
chamava profetas para que  anunciassem 
novamente Sua Promessa, Sua Mensagem, Sua 
Aliança. 

Mesmo assim, ao Meu Pai sempre se Lhe 
ignorou. Na plenitude dos tempos Me enviou, 
nascido da Vigem Santíssima, e também ao Seu 
Filho se ignorou, se o odiou, e se O levou até a Cruz. 
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E agora suscito novos profetas, para que 
anunciem outra vez Meu Evangelio, para que 
restaurem outra vez Minha Igfreja. Oh! Filhos Meus: 
e a estes também se ignora e se os odeia! 

Com o Coração triste, mas cheio de Amor, 
humanidade: até quando te renderás aos Meus 
Pés? 

Até quando vocês terão corações de pedra? 
Com essas mesmas pedras golpeiam ao seu Jesus. 

Queridos filhos: até quando rejeitareis Meu 
Espírito e ignorarão Minhas Palavras? 

Amo-os e quero salvar ao mundo inteiro. 
Escutem-Me cdom o coração! 

Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. 

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

31 Julio 2017 

Queridos filhos: Meu Coração Imaculado é o 
Trono e o Sacrário da Sabedoria Divina. 

O Espirito Santo, por meio do Meu Coração 
Imaculado, distribui a Divina Sabedoria aos que com 
fé a pedem. 

Filhos: por isso os convido a que derrubem a 
orgulhosa Torre de Babel de seus corações. Só um 
coração humilde é capaz de reconhecer seus 
pecados. Mas ainda mais humilde é o coração que 
aceita ser perdoado por Meu Filho. 

Filhos: alegrem-se porque vossa condição de 
pecado fez que o Pai envie Jesus para salvá-los. 

Alegrem-se e recebam o Amor, o Perdão e a 
Redenção que Cristo quer dar-lhes! Sejam 
humildes! O orgulho confunde, equivoca e destrói. 
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A humildade constrói, guia e fortalece. Se os 
homens levantaram a Torre de Babel com orgulho, 
o Céu levantou a Torre humilde da Cruz. 

A Torre de Babel destruiu e desuniu. A Torre 
humilde da Cruz uniu o Céu e a terra e salvou ao 
mundo. 

Meu Chamado, filhos, é a humildade e para 
que se separem do pecado do orgulho A oração e o 
jejum lhes ajudará a praticar a virtude da humildade. 

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

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

02.08.2017 

Maria, Minha virginal Esposa, de espirito 
angélico. Em seu pensamento reinava a sabedoria; 
em seu coração reinava a caridade; em suas 
palavras reinava a prudência e o silencio; e em seus 
gestos reinava a humildade. 

Minha esposa Maria sempre foi simples, 
discreta, pequena, evitava em tudo ser vista, ser 
escutada. 

A Mãe do Mundo servia, mas evitava ser 
servida; amava, mas nunca procurou ser amada; 
entregou-se a todos em Deus, mas jamais reclamou 
nada para Ela mesma. 

Tudo lhe entregou, até seu próprio ser; 
aniquilou-se; imolou-se; humilhou-se 
profundamente para não ser Ela, senão que em tudo 
fosse Deus. 

E meu Coração humano, de homem, de pai, de 
esposo, mas também de filho, aprendeu Dela, A 
imitou, consagrou-se a Deus por meio Dela. 
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Eu vosso Pai São José vivi no silencio para 
contemplá-la, para não perde-la nunca de vista para 
não dispersar-me com o ruído e o pensamento, da 
devoção, do amor e da piedade, com que Maria vivia 
na terra. 

Ai! Filhos! Seus corações ainda estão muito 
duros para contemplar e compreender a 
sensibilidade de Maria, seu profundo amor e 
humildade. 

Torre de Babel: destruam-na, para que se 
levante a torre de Marfim, a Torre de Graça, a 
Coluna do Céu! 

Maria a humilde. Maria a silenciosa. Maria a 
serviçal, e até que seus corações façam-se muito 
pequeninos; até que seus coraçòes aprendam a 
perdoar; até que na família vivam em paz, 
comprenderão a grandeza de Maria. 

Leiam Sofonias no capitulo um. Maria a 
humilde e vosso Pai São José, vosso protetor, vos 
abençoamos: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém. 

 
 
 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

04.08.2017 

Queridos Filhos: convido-os a contemplar, a 
meditar e adorar Minhas Santas Chagas. Cada 
ferida do Meu Corpo, cada parte do Meu Corpo, que 
foi rasgada, aberta. 
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Na menor ferida do Meu Corpo, com Meu 
Sangue, declarei Meu Amor à Humanidade; declarei 
Meu Amor por cada um. 

Dói Meu Coração ao olhar que o Sacrifício da 
Minha Dolorosa Paixão não é considerado, 
valorizado e nem respeitado. 

Humanidade! Por que esqueces o preço que 
paguei para salvar a ti e salvar a cada um dos teus 
irmãos? 

Deves aprender que tu, que os demais, 
inclusive aqueles que não te agradam, aqueles que 
odeias, aqueles que rejeitas, Eu os comprei com 
Meu Sangue. A todos comprei com a Cruz. 

Por isso, convido a que Me contemples. Alma! 
Contempla-Me crucificado. Comprende também que 
Meu Sacrifício foi para salvar a outros, a todos, como 
a ti mesmo. 

Filhos: saibam que o pecado que destrói, que 
destrói o mundo, a sociedade, Minha Igreja é o 
pecado do egoismo. 

O egoismo é igual, é o mesmo que dizer o não-
amor. O egoismo é o desamor e, lamentavelmente, 
inclusive Meus discipulos carregam com o pecado 
do não-amor. 

Filhos: ao final serão examinados, nada mais 
que no mesmo amor. 

Ao final, o que importará para a salvação 
eterna de suas almas será a prática do amor. 

Não esqueçam, filhos, o que já disse Meu 
Apóstolo Pedro: a Caridade de Cristo Urge. 

O Amor de Deus no mundo de hoje, em vocês, 
urge, e de cada ferida do Meu Corpo, eu dei a vocês 
o Amor 
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Não o desprezem, porque já muita indiferença 
e rejeição suportei. Amem-se uns aos outros como 
Eu os amo. 

Abençôo-os, Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.  

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

07.08.2017 

Queridos filhos: chamo-os para que 
contemplem com Meu Coração e com Meus Olhos 
a Jesus. 

Filhinhos: é muito importante sentir os 
sentimentos de Jesus; colocar-se em lugar de 
Jesus, para entender a Jesus. 

Meu Filho, não com impaciencia e nem 
zangado, disse a Pedro e aos Apóstolos: “Homens 
de pouca fé!” Meu Filho o disse com tristeza e com 
dor. Tanto tempo os Apóstolos com Meu Filho e 
ainda não entendiam a palavra de Deus, e sua fé era 
muito pequena. 

Filhos: devem pedir a fé. É necessário rezar 
para que aumente vossa fé. Mas também é muito 
importante que junto com a fé peçam o dom do 
amor. 

A fé e o amor darão como fruto a esperança. 
Tanto tempo ouvindo a Palavra do Meu Filho! Tanto 
tempo que Nossos Sagrados Corações estão lhes 
ensinando! E ainda têm pouca fé e ainda não 
demostran o amor aos demais. 

Para dizer com os lábios que Deus é Amor 
devem mostrá-lo com suas obras. 

Por acaso vossa fé tem que contradizer suas 
obras? Filhos: o amor é importante. A caridade é 
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importante. Caridade nos olhares; caridade nos 
gestos, caridade no falar. 

Que vosso amor cresça e também cresça em 
seu interior o silencio, para que possam comprender 
Minhas palavras; para que tenham forças para viver 
Minhas Mensagens. 

Oração, fé, caridade e silencio, para que 
cresçam no caminho do Evangelho. 

Filhos: respondam com obediência Minha 
Mensagem. 

Com Amor maternal os abençôo: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José. 

09.08.2017 

Filhos queridos: desde antes de comprometrer-
Me com Maria, como o ordenava a lei judaica, Eu já 
admirava; contemplava Maria. 

A pureza, a humildade, o Amor que Maria 
irradiava na terra, só Jesus pode superá-lo, porque 
era Deus. Mas Maria, ainda sendo pequena criatura, 
já refletia o divino, o eterno. 

E desde o momento da Encarnação do Verbo 
em seu Ventre, Maria se fez a Entrada para o Reino 
da Divina Vontade, porque Maria atuava, falava, 
orava, fazendo tudo com o Amor Santo, e este Amor 
Santo a unia na terra à Divina Vontade. 

Agora é por isso que Eu os convido a refletir: 
como atuaria Maria em meu lugar? Como 
responderia Maria se fosse eu? Com que amor? 
Com quanta dedicação Maria serviria a meus irmãos 
se fosse eu? 
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Filhos: para serem filhos de Maria não basta 
consagrar-se a Ela. A Consagração ao seu Doloroso 
e Imaculado Coração é a porta de entrada. Mas a 
Consagração deve viver-se. 

Nossos Chamados de Amor e de Conversão 
são um estilo de vida. Por isso meditem se atuam, 
falam, servem, inclusive se rezam como Maria, e se 
ainda não é assim: que mais esperam para começar 
a imitar a única criatura que jamais ofendeu ao 
Senhor? 

Imitem, pois, em tudo, totalmente em tudo, a 
Rainha Celestial. E quando Jesus os veja 
transformados em Maria, serao vocês muito 
agradáveis para Ele. 

Com Amor de Pai, que quer educar a seus 
filhos, dou- lhes minha bênção: Em Nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

11.08.2017 

Aquela noite eucarística, quando, com Meus 
amados Apóstolos celebrei a fração do Pão pedindo 
que comemorassem esta Santa Ceia, no Cenáculo 
de Jerusalém, Meu Sacrificio foi simbólico. Mas no 
momento que impus Minhas  Mãos sobre o pão e o 
vinho deu-se o milagre da Transubstanciação, onde 
o Pão e o Vinho era Meu Corpo Vivo e Meu Sangue 
Real. 

Assim que a Páscoa deixou de ser simbólica 
para converter-se, nessa noite, em um Sacrifício 
Vivo e Real. 

Na Quinta-feira Santa Meu Sacrifício foi no Pão 
e no Vinho, e na Sexta-feira Santa, Meu Sacrifício 
foi com a Cruz. 
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Nessa Noite Santa Me retirei ao Horto, fora da 
cidade, à orar. Nesse momento, enquanto 
caminhava para o Horto, Meu Coração se despedia 
do Coração de Minha Mãe. 

Quantas vezes Minha Mãe Me protegeu. Mas 
essa Noite sabia que não podia fazer nada por Mim, 
porque para isso tinha vindo ao mundo. Minha Mãe, 
também muito aflita, aceitou com paciencia, o 
Querer de Deus. 

Chegando ao Getsemani, Me prostei e orei. 
Orei pelo mundo; orei pelos pecadores, orei por 
Judas, por Anás, por Caifás, pelos soldados 
romanos, orei por vocês. 

Nesse momento Meu Coração entrou em 
agonia. Todos os pecados do mundo, desde o 
primeiro, os vossos, e o pecado do ultimo homem na 
face da terra, recairam sobre Mim e me fiz pecado 
por vocês; e nesse momento Deus estava só; Deus 
se fez nada por vocês. 

E o mundo cai sempre na mentira de acreditar-
se algo. O orgulho humano jamais vai entender 
Minha agonia no Horto. Só os humildes alcançam 
neste lugar. 

Cada pecado passou na Minha frente; e a dor 
que sentia era como se Eu, Jesus, os houvesse 
cometido. Mas Eu assumí seus pecados para que 
vocês se salvassem. 

Tinha medo, nostalgia. Mas Meu Coração 
rompia de Amor; o Suor de Sangue de Minha Testa, 
foi por Amor. Lamentavelmente Minha dolorosa 
Paixão é esquecida. 

Se o mundo pensasse mais no que sofri, 
seguramente viveriam mais em santidade. Mas Meu 
Coração sofre ao ver que inclusive os Consagrados 
se esquecem de Minha Paixão. 
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Só os humildes podem compreender isto. Só 
os pequenos de coração podem entender Minha 
Dor. 

Façam-se pequenos! Façam-se pequenos com 
todo o coração! Para que acompanhem vosso Jesus 
na Dor. 

Convido-os a orar comigo em Minha Agonia de 
Getsemani. 

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

 

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

12 de agosto de 2017 

Queridos filhos: como Mãe de Jesus e Mãe e 
todos os pecadores, desejo convidá-los a que abram 
seus corações ao Amor de Deus. 

Jesus os ama. Olhem-No a Ele na Cruz, com 
seus Braços abertos, para recebe-los a todos e 
conhecer o perdão. Jesus os Ama! 

A dor maior que pode dar o mundo a nossos 
Corações Unidos é duvidar do Amor de Deus. 
Quando uam alma duvida do Amor de Deus, 
entristece grandemente o Coração do Meu Filho. 

Jesus Crucificado é a prova maior do Amor 
Verdadeiro, do Amor Santo e Divino. 

Abandonem-se nos Braços de Jesus; inundem-
se do Amor de Deus e também transmitam este 
Amor Santo aos demais. Sejam faróis de Luz e Amor 
no mundo, na Igreja, em suas famílias. 

Orem. Orem muito. Orem sem cessar, para que 
também vocês experimentem o Amor de Deus. Eu 
vossa Mãe, os abençoo e os protejo. Dou-lhes 
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minha Benção Maternal: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

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

14 de agosto de 2017 

Pequeno Carmelita: vem comigo ao Cenáculo 
de Jerusalém, onde Meu Filho Jesus celebrou a 
Páscoa e instituiu a Sagrada Eucaristia com os 
Apóstolos. 

Neste mesmo lugar aconteceu o grande 
milagre de Pentecostes, e neste mesmo lugar Minha 
Alma foi extasiada em um ato de Amor, para voar 
para o encontro com Jesus. 

Dias antes de Minha Páscoa, quer dizer, de 
Minha Passagem ao Céu, dirigi-Me ao Cenáculo de 
Jerusalém acompanhada por João, o discípulo 
amado, e Maria Madalena, a fiel reparadora, que, 
com suas lágrimas expiava e reparava pelos 
pecados dos demais. 

Estando já no Cenáculo, pedi para encontrar-
Me com todos os Apóstolos, discípulos e servidores 
de Meu Filho. Fui para todos eles Mãe, Mestra, 
Educadora e Conselheira. 

Falava-lhes de Minha Vida, de Jesus. Quão 
melhor que uma Mãe Santa para falar de seu Filhos 
aos demais? Todos me chamavam Mãe. Todos me 
reconheciam como Mãe, porque como uma Igreja 
Terna, Nascente, Inocente, Jesus a confiou ao Meu 
Cuidado Materno. 

E estando alí, dei meus últimos Conselhos, 
Minhas últimas Palavras, meus últimos Beijos e 
Abraços de Mãe, a todos eles. 

Eles não sabiam o que estava acontecendo. 
Mas Eu fui iluminada pelo Espírito de Meu Filho. Era 
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tanto meu desejo, Meu anseio, Minha saudade de 
Jesus, que rogava sempre que meu Filho viesse por 
Mim. 

Minha Passagem à Eternidade não aconteceu 
por nenhuma enfermidade. Somente Meu Espirito 
foi arrebatado pelo Amor; o Amor Imenso que tinha 
para Meu Filho. 

E com este mesmo Amor de Mãe para Jesus, 
também o dispus à Igreja. E antes de Minha Páscoa, 
encomendei muito bem a Igreja no coração de 
Pedro. Beijei meus pequenos na testa, os olhei, sorrí 
e conversei com todos. 

Filhinhos: até o ultimo momento de Minha Vida 
na terra Me entreguei a todos. Eu não julgava, nem 
selecionava o santo, o bom, ou ao picador, ou ao 
injusto. 

Eu os amava e eu os amo a todos. E como Mãe 
eu os convido a que, de verdade, abram seus 
corações, para que deixem que seus corações 
sejam transformados por Meu Filho. 

Olhem para o Céu. Anseiem o Céu. Pensem na 
Eternidade. Mas isso não justifica que não 
pratiquem bem a vida terrena. 

Caridade! Caridade! Caridade! Serão julgados 
ao final, pelo amor. Recordem: por falta de amor 
muitíssimas almas já se perderam. 

O mistério do Meu Trânsito ao Céu está 
impregnado por uma Caridade Incomensurável. 

Filhos: só a Caridade fará de vocês grandes 
santos. 

Não esperem mais tempo! Já tem suficiente 
tempo e vida para viver e encarnar o Evangelho de 
Meu Filho. 
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Animo-os: sejam santos. Em Nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Mensagem de Manoel de Jesus: 

16.08.2017 

São José veio vestido de branco, capa 
dourada. Seu Coração no peito. Em sua mão direita, 
tres lírios grandes, em uma só ramo e uma coroa de 
lírios em sua cabeça. 

O Pai São José disse algo que me 
impressionou: 

“TODAS AS REVELAÇÕES DESTE SÉCULO 
PREPARARAM A CHEGADA DO APOSTOLADO. 
INCLUSIVE AS MENSAGENS DA RAINHA DA PAZ 
SÃO PREPARAÇÕES PARA ESCUTAR E SER 
PARTE DOS CHAMADOS DE AMOR E DE 
CONVERSÃO. 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José. 

16 de agosto de 2017 

Pequeno mensageiro do Carmelo: Recorda a 
cena do Profeta Elias orando no Monte. Uma 
pequena nuvem se levantou desde o mar para o 
céu. 

Isto contemplava o Profeta Elias, que descobriu 
nesse sinal uma Mensagem escondida de Deus. 

Isso que viu o Profeta Elias, a nuvem que se 
levantava para o céu, é uma Profecia da Assunção 
da Santíssima Mãe ao Céu. 

Agora nos dirigimos a Jerusalém. A Mãe 
suspirou lentamente olhando o céu, fechou seus 
olhos e dormiu. 
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Todos os crentes choraram por sua Mãe: 
Apóstolos, discípulos, as piedosas mulheres, os 
novos cristãos, reuniam-se para dar um ultimo beijo 
de amor na Rainha. 

Os Apóstolos carregaram o Corpo de nossa 
Mãe para um sepulcro muito próximo do sepulcro 
onde foi colocado o Corpo de Jesus, e ali, Pedro, 
João e Santiago puseram o Corpo da Virgem, 
piedosamente, dentro do sepulcro. Um aroma de 
rosas se estendia sobre todo lugar. Os reunidos aí, 
podiam escutar Cantos Celestiais. 

Depositaram o Corpo. Fecharam o sepulcro e, 
ao redor dele cantaram, oraram, esperaram. A 
Senhora foi elevada ao Céu por uma Legião de 
Angeles. Jesus também baixou do Céu para receber 
sua Mãe. 

Na Porta do Reino, estava Eu, São José, para 
receber a Minha Mãe, a Minha Rainha, a Minha 
Esposa. Foi um dia Solene na terra e no Céu. 

Todos os bem-aventurados contemplavam e 
diziam: “Ali está a Senhora! Aí está a Corredentora! 
Aí está a Mãe do Universo! Doce Maria! Formosa 
Maria! Foste glorificada por tua humildade. Foste 
glorificada por ser tão pequena em tudo. Foste 
glorificada por humilhar-te continuamente!” 

Filhos: os homens cometem o erro de impor-
se. Cometem o erro de transmitir medo para serem 
respeitados. E não, filhos,  o homem e a mulher de 
Deus são amados por seu serviço. 

O poder de todo o cristão e de todo filho de 
Maria está em ser humilhado; em servir. A 
pequenez, igual que a pequena Maria, é a arma que 
dobra as torres orgulhosas, porque em Maria, os 
humildes servidores de Cristo contemplan também 
a Glória que lhes espera. Salve Rainha! São José te 
recebe e te saúda. 
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Filhos muito amados de Maria: olhem-Na, 
imiten-Na e obedeçam-Na. Abençoos com alegria: 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

18 de agosto de 2017 

Minha Sagrada e Dolorosa Paixão, não só foi 
vivida em Jerusalém, do Horto ao Sepulcro. 
Também sofri minha Condenação em seus 
corações. 

Reflitam: quantas vezes me negaram como 
Pedro? Mas Pedro se arrependeu! Quantas almas 
preferiram os bens da terra e venderam Jesus como 
Judas?  

Quantas vezes os que se chamam Meus 
amigos se comportaram como os soldados do 
Templo, ou os soldados do Governador? 

Quantas vezes seus corações tiveram a atitude 
de Caifás, de Anás e dos que me injuriavam? 
Quantos homens cairam no erro de trair-Me e lavar 
suas mãos? 

Humanidade: Meu Lamento é Eterno. Sou 
Deus e estou na Glória. Mas também sou Redentor 
e sofro pelos que amo. 

Almas, que se deixaram capturar pela surdez, 
pelo mudismo, pela desobediência. 

Filhos: pensem mais na Minha Paixão. Minha 
Paixão não é só ver-Me Crucificado. Minha Paixão é 
sentir Meus Sentimentos; sentir a Dor de quando 
perfuraram Minhas Mãos e Meus Pés. Quantos 
desanimam pelo peso da missão! E Eu carreguei 
com uma Cruz. 
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O único que me motivava a seguir ao Calvário 
era o saber que cancelaria suas dívidas. 

Homens! Por que não valorizam isso? Dei 
Minha Vida por Vocês, uma e outra vez. Agora na 
Santa Missa dou Minha Vida por vocês. 

Como anseio que mudem seus corações! Mas 
Eu, como Deus, só posso ensinar, corrigir. A 
liberdade está em vocês. Quem se prejudica são 
vocês. 

Até quando ouvirão Minha Mensagem? 
Reflitam um pouco em Minha Dor, cada dia. E 
quando pensem no que sofri por todos…! Porque a 
todos amo imensamente. Nenhum ser humano está 
fora do Meu Olhar de Misericórdia. 

Pensem mais em Minha Dor. E dos apóstolos 
do Meu Coração, misericórdia quero! Misericórdia 
quero que pratiquem. Até quando almas Minhas?  

Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. 

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

21 de agosto de 2017 

Meus muito queridos filhos: Eu, Mãe de Jesus, 
estava orando com os Apóstolos e os Discípulos do 
Meu Filho, no mesmo lugar onde Jesus celebrou 
Ceia da Páscoa, o Cenáculo em Jerusalém. 

Nesse mesmo lugar onde se efetuou a Santa 
Missa instituída por Meu Filho, e continuada ao 
longo dos séculos, veio o Espírito Santo em 
Pentecostes. 

Agora, como Mãe da Igreja, venho novamente 
chamar, reunir e congregar todos os meus 
apóstolos, a todos os seguidores de Meu Filho, 
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todos os ministros da Casa de Deus, em NOVO 
CENÁCULO DE ORAÇÃO, porque no Cenáculo 
nasceu o Santíssimo Sacramento do Altar. E 
também, do Cenáculo nasceu a Igreja, com o Dom 
de Pentecostes. 

Por isso, para reviver de novo a Igreja de Meu 
Filho, para salvar muitas almas, para congregar o 
povo de Meu Filho em Meu Coração, VENHO 
INSISTIR: QUE TODOS MEUS FILHOS SE 
REUNAM EM TORNO DE SUA MÃE, EM UM NOVO 
E ETERNO CENÁCULO DE ORAÇÃO, para que 
com A ORAÇÃO QUE LHES ENSINOU MEU 
FILHO, e com A ORAÇÃO COM QUE FUI 
SAUDADA POR DEUS, clamem! Orem e peçam por 
um Novo Advento do Espírito Santo! 

Nesta MINHA OBRA, aos apóstolos dos 
Sagrados Corações, por meio do Meu Mensageiro, 
REVELEI O CENÁCULO DE ORAÇÃO, para que 
Unidos, RECEBAM O ESPIRITO DE DEUS. 

Cada oração que revelei, e que forma parte 
deste Cenáculo de Oração, é um CLAMOR DE 
GRAÇAS e de MISERICÓRDIA. 

Cada oração contém UMA GRAÇA 
PARTICULAR PARA OS FILHOS DE DEUS 
NESTES ÚLTIMOS TEMPOS. É por isso que,  como 
Mãe, insisto: VOLTEM COMO FAMILIA PARA A 
ORAÇÃO. A oração de uma alma justa poderá 
salvar muitas outras. 

A VOZ DA MÃE URGE QUE CHEGUE A TODA 
TERRA, para que muitas almas se encontrem com 
Meu Filho. E tu,  pequeno Carmelita, aonde se te 
pedir para levar a mensagem, deves de ir. 

Porque se uma alma pede para escutar a 
Mensagem é porque foi tocada pela Divina 
Misericórdia de Deus. Deves ir e proclamar QUE 
VOSSA MÃE, MUITO BREVE TRIUNFARÁ, E 
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DESEJA QUE TODOS SEUS FILHOS 
PARTICIPEM DESTE TRIUNFO. 

Filhos animo-os a orar muito o “Cenáculo” que 
revelei para conseguir a paz do mundo, a conversão 
de muitos pecadores, a união das famílias e, 
sobretudo, a graça da santidade. 

 Dou-lhes Minha Benção Maternal: em Nome 
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José. 

23 Agosto 2017 

Queridos filhos: a Santíssima Trindade, o Pai, 
o Filho, e o Espirito de Deus consagraram Maria 
como Mãe de todos os homens, e a coroaram como 
Rainha e Senhora de Toda a Criação. 

Maria foi glorificada porque, em todo o 
momento de sua vida terrena, humilhou-se 
totalmente e glorificou a Deus, por meio de seu Filho 
Jesus Cristo. 

Maria se eleva ao Céu por sua humildade. 
Maria foi coroada como Rainha por sua humilhação, 
seu aniquilamento, seu silencio e autonegação, 
porque renunciou a Sua própria vontade sempre. 

À Maria tudo se entregou; porque Maria tudo 
deu a Deus. Jamais Nossa Senhora ficou com algo 
para Ela. Maria vence a antiga serpente por ser 
humilde. 

Porque Deus, através dEla derruba do trono 
aos poderosos e dispersa aos soberbos; e com Ela 
os humildes apóstolos de Cristo são exaltados. 

No mistério de Sua Coroação, Maria é 
reconhecida como a Corredentora do mundo. E o 
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poder da Rainha, ainda hoje, o manifesta em seu 
serviço de Mãe nestes últimos tempos. 

Vejam em Maria um exemplo de humildade! 
Vejam em Maria uma Rainha que está com os 

pobres de espirito!  
Vejam em Maria uma mãe que cuida por todos 

os que a invocam! 
Mas contemplem-na com o coração, para que 

vocês e seus filhos sigam seu exemplo.  
E tu, pequeno Elias, vá para os reinos do 

mundo para dar a terra à Rainha Celestial. 
Todos os apóstolos dos últimos tempos devem 

esforçar-se por concretizar a união de coração, o 
service humilde e a caridade fraterna. 

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

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

25 de agosto de 2017 

Meu Sagrado Coração é um Abismo 
Insondável de Amor, Misericórdia e Ternura. 
Qualquer homem que se aproxime do Meu Coração 
vai experimentar o Abraço que lhe dá um Deus, 
como um Pai ao seu filho. 

É um grande desejo de Meu Sagrado Coração 
que todos reconheçam, em Meu Coração, o Imenso 
e Eterno Amor que tenho por cada um. 

É muito simples falar do Amor de Deus. É muito 
simples falar das coisas de Deus. Mas o importante 
é que cheguem a experimentar o Amor de Deus, 
porque, de verdade, não se pode falar do Meu Amor, 
quando não Me permitem dá-lo a vocês. 
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Quando se fazem pequenos. Quado 
reconhecem que nada podem; que nada sabem; 
que só são criaturas, mas se alegram de ser 
pequenos, mas se põem felizes em seus corações 
quando sabem que dependem totalmente de Mim. 

Só assim, despojados de tudo, inclusive de 
todas as ataduras e problemas que lhes atam à 
terra, vão ser sensíveis ao Amor que lhes tenho. 

A matéria, a comodidade, o ter, o poder, o 
prazer, adormeceu seus corações. E o homem de 
hoje se preocupa mais para construir sua vida aqui 
na terra, mas não se preocupa com a vida eterna. 
Esqueçe-a totalmente, acreditando que não há céu, 
ou que não há inferno. E quantas almas chegam ao 
final de sua vida terrena no mesmo erro. 

Eu suscitei esta Obra reunindo e chamando, 
através de Minha Mãe, a todos os apóstolos de 
nossos Sagrados Corações, no mundo inteiro. 

Esta Obra é incompreensível se não oram.  
Filhos: o que suscitei com todos vocês é uma 

Obra cheia de Amor, mas de urgência. 
Orem! Orem muito! Orem com todo o coração! 

Para que compreendam a importancia desta Obra. 
E tu, Meu pequeno mensageiro, não temas. 

Deves reunir. Deves congregar. Deves guiar a todo 
o Exército de Minha Mãe. 

Não temas, porque onde te enviarmos iremos 
contigo. E assim, com todos os apóstolos de nossos 
Sagrados Corações.  

Orem para que todos os corações se unam ao 
Coração de  Minha Mãe e o Meu. E, assim, vão 
compreender a grandeza de nossas Mensagens. 

Eu, com Amor Misericordioso os abençôo: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
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Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria. 

28 de agosto de 2017 

Sou vossa Mãe. A Guardiã da Fé. Mestra da 
Oração e Educadora do Espírito. 

Escutem, filhos: o ruído e a confusão no mundo 
diariamente aumentam. 

Dentro da Casa do Meu Filho se infiltraram 
muitos, também anunciando e profetizando. Mas 
não sob o Espirito de Deus. Mas para confundir, e 
com a confusão, levar à divisão. 

Filhos: é verdade que ao longo do tempo Jesus 
me enviou a muitos lugares da terra. Para recordar 
a Mensagem do Evangelho. 

Neste tempo, venho preparando, com minhas 
diferentes Manifestações, para chegar a este lugar 
e revelar aqui a culminação da Minha Mensagem. 

Em mujitos lugares Me manifestei e tenho 
estado com todos Meus filhos. Mas também, filhos 
Meus, não todos os que dizem vir em nome do Meu 
Filho, e em Meu Nome, são enviados do Céu. 

O Mensagem é uma. E a Mensagem está se 
dando por meio dos Chamados de Amor e de 
Conversão. 

Não desviem sua atenção desta Mesagem, 
porque o inimigo agora, está confundindo, e vocês, 
filhos, sabem bem que, neste tempo, a obscuridade 
é vista como luz. O mau é visto como bom. A morte 
é vista como vida. 

Filhos: sou a Guardiã da Fé. E só os que se 
acolhem a esta Minha Mensagem vão ter a força 
para discerner e se orientar. 
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Quem não toma o Conselho da Mãe, na 
tribulação se perde e se confunde. 

Vejam a vossa Mãe. Vejam a que cuida de 
vossa Fé. Obedeçam a Mestra e Rainha dos 
Apóstolos. 

Filhos Meus: todo aquele que peregrine e ore 
no meu Pequeno Jardim e toma da fonte da Graça 
e Misericórdia (Nota: se refere ao Jardim que existe na casa de 
Manoel de Jesus, Mensageiro deste Apostolado), e se consagre 
alí, a nossos Sagrados Corações com o Sangue do 
Meu Filho, os Anjos marcarão a cruz em sua testa e 
em seu coração, como sinal de sua consagração 
totalmente a Deus. 

Em Meu Coração Doloroso e Imaculado estão 
reunidos todos os Títulos que Deus e Meus filhos 
deram a sua Mãe. 

E no Meu Coração cuidarei de todos. Escutem 
a sua Mãe. Mãe da Palavra. Guardiã da Fé e 
Protetora dos crente em Jesus Cristo. 

Abençoo-os com Amor Maternal: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José. 

30 Agosto 2017 

Meu Divino Filho Adotivo, o Santo Menino 
Jesus, tem em seu pequeno Coração uma coroinha 
de espinhos, e cada espinho representa a debilidade 
da vontade humana. 

Porque para Jesus, cada ato que vá contra Sua 
Vontade, seja qualquer pecado, especialmente o da 
caridade, no que se resume todo pecado, porque o 
homem peca, porque não tem caridade. Esse 
pecado contra o Amor é o que mais tem ferido o 
Coração de Jesus. 
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Da virtude do amor nascem todos os outros 
dons: a humildade, a prudencia, e o serviço. Toda a 
vida de santidade tem seu fundamento no Amor. 

Filhos: se as criaturas amassem ao Senhor, 
obedeceriam com amor cada Mandamento pelo 
próprio Amor. Mas como não há Amor, não se 
obedece a Palavra e a Vontade de Deus. 

Se o Povo Escolhido do Antigo e do Novo 
Testamento houvesse tido Amor, não matariam os 
profetas e haveriam recebido a Mensagem de 
Jesus. 

Se esta geração tivesse Amor, receberia os 
profetas e sua mensagem. Se os apóstolos do 
Sagrados Corações tivessem Amor, com quanto 
empenho praticariam as mensagens. 

O Amor é a força para viver em Deus. O que 
não tem Amor não vive a verdade. Mas engana-se a 
si mesmo. 

Tu, pequeno Elias, vai sem medo recolher 
essas rosas, e planta-as no Coração de Maria. 
Aquela rosa, por muito simples que seja pedir a 
mensagem, deves ir regá-la. 

Não temas. Porque o Céu inteiro irá contigo e 
com os que obedeçam este convite de evangelizar 
no Amor e desde o Amor, terão a força para mudar 
seus corações. 

Se não há Amor, estarão sempre vazios. Eu 
lhes Amo e lhes abençoo: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

1 de setembro de 2017 
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Minhas preciosas almas: o imenso Amor que 
tenho por vocês é infinito. É por isso que estou na 
Cruz por amor a vocês. 

É importante a humildade, o amor e a 
prudência, para que uma comunidade cresça. 

Muitas obras que suscitei se destruiram, 
desviaram, percorrendo caminhos que não são os 
de Deus. 

Por isso, agora, com Minha Obra do 
Apostolado, Eu suscitei uma grande Graça para 
todo o mundo e não permitirei que Minha Obra seja 
bloqueada. 

É por isso que a todos os apóstolos de Nossos 
Sagrados Corações, os exorto a seguir ao pequeno 
Elias (NOTA: Manoel de Jesus, instrumento do Apostolado), porque ele, 
interiormente, conhece os sentimentos, a urgência, 
o desejo, a gravidade dos acontecimentos. 

Unam-se a ele. Escutem-no. Acompanhem-no, 
porque ele foi designado por Mim para guiar a todos 
os amantes de Nossos Sagrados Corações ao 
Reino Eucarístico do Amor Santo, onde todos os 
homens terão uma só e Divina Vonade. Sejam 
atentos às Minhas Palavras. 

Amo-os e os abençôo: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Llamado de Amor y Conversión del  Doloroso e 
Inmaculado Corazón de María 

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

2 de setembro de 2017 

Meus queridos filhos: chamo-os a serem 
apóstolos do Meu Doloroso e Imaculado Coração, e 
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refletirem aos demais, a Paz de Deus e o Amor de 
Jesus. 

Filhos Meus: ser apóstolos da Minha 
Mensagem não é somente escutá-la; lê-la! Um 
verdadeiro apóstolo da Minha Mensagem, além de 
escutá-la e lê-la com o coração, a põe na prática e, 
ainda que isso implique dor, a vive com amor e 
alegria, porque um apóstolo também é uma 
testemunha. Filhos: dêm testemunho de alegria e 
amor. 

Contemplem ao Meu Filho Jesus e 
assemelhem-se a Ele. É tempo, filhos meus, de que 
se decidam pela santidade; de que perdoem e que 
orem muito, até que  a oração se torne para vocês 
um santo hábito em todo o momento presente. 

Convido a que sejam apóstolos da Minha obra. 
Todas as Correntes de Graças que temos suscitado 
anteriormente, as reunimos aqui, em nosso Exército 
de apóstolos de nossos Dois Corações. 

E por isso, também, todas as Graças dos Meus 
Santuários estão aqui no pequeno Jardin - (NOTA: 
Jardim da Graça e da Misericórdia que fica na residencia de Manoel 
de Jesus) – porque é desde a pequenez e a humildade, 
que meu Filho venceu o pecado e vencerá no final 
dos Temos. E a pequenez desta Obra é testemunha 
fiel de que Nós estamos aqui. 

Filhos: amem e comprometam-se a viver 
nossos Chamados de Amor e de Conversão, porque 
o Amor é a única força que têm para viver estas 
Mensagens com todo o coração. 

Minha Mensagem e Meu Apostolado devem ir 
ao mundo. E o mundo deve aproximar-se do Meu 
Apostolado e viver MInha Mensagem. 

Dou-lhes as graças, porque sei que 
responderão ao Meu chamado.  
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Dou-lhes Minha Bênção Maternal: Em Nome 
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

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

4 de setembre de 2017 

Queridos filhos: Meu Coração Imaculado é 
vossa proteção nestes tempos, onde a perda da fé, 
o ateísmo prático e a imoralidade prevalecem. 

Só os que se acolhem em Meu Coração, mas, 
além disto, vivem Minhas Mensagens, serão 
perotegidos sempre deste vomito de Satanás sobre 
a terra. 

Meus muito amados filhos: a Fé deve viver-se. 
A Fé deve ir acompanhada sempre de obras. 

Se dizem crer em Meu Filho e em Mim, devem 
demonstrá-lo. Porque a Fé, o Amor e o Testemunho 
são um caminho inseparável, indivisível, que se 
deve percorrer para chegar aos Nossos Sagrados 
Corações e encarnar a Divina Vontade. 

Filhos Meus: neste Meu Apostolado, quis 
congregar todos Meus filhos fiéis, para que sejam 
testemunhas nas trevas que hoje está sobre o 
mundo. 

Todos Meus pequenos Apóstolos estão 
protegidos por Mim. Mas é importante viver as 
Mensagens, unidos à Palavra de Deus. 

Meus pequenos: todas as pequenas almas que 
venham aqui, ao Meu Jardin, e se persignem e 
bebam da Água da Fonte da Graça e Misericórdia, 
serão marcados com o Sangue do Meu Filho, e 
cobertos pelas Lágrimas de vossa Mãe. 

Quero reunir os Meus Filhos, e enviarei meu 
pequeno filho para reunir o Meu Exército. 
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Filhos: o Triunfo da Mulher vistida de Sol, que 
sou Eu, vossa Mãe, deve iniciar já em seus 
corações. O Triunfo do Meu Coração Imaculado 
devem vive-lo, agora, desde seus corações. 

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

Llamado de Amor y de Conversión del Casto y 
Amante Corazón de San José 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José. 

6 Setembro 2017 

Em Belém, quando pediamos pousada, em 
todas as casas se negaram e fecharam as portas. 
Ao seguir caminhando, contemplamos uma gruta 
convertida em um presépio, em um estábulo, onde 
os animais se refugiavam. 

Minha Amada e Virginal esposa me animou a ir 
a esse lugar. Apenas chegamos, a Belíssima Maria 
imediatamente se pos a trabalhar, a arrumar, a 
limpar, a ordenar, enquanto Eu acendia o fogo com 
lenha, e separava os animais do bercinho 
improvisado onde descansaria Deus Todo-
Poderoso.  

Que belo era ver Maria trabalhar e servir! Onde 
Maria chegava, chegava para servir, à colocar-se à 
disposição do mais pequeno de seus irmãos. 
Também ali, em seu estado, Maria se pôs a servir a 
Deus. 

Mas dali, desse lugar esquecido, ignorado, 
nem valorizado, nasceu o Redentor e nasceu sua 
Obra. Os primeiros a ir recebê-Lo foram uns 
pastores, uns cuidadores de rebanhos de ovelhas; 
homens bruscos, sem educação, mas pobres, mas 



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2017 

Apostolado dos Corações Unidos de Jesus e Maria - ww.sagradoscoracoesunidos.org - 180 

muito humildes. Esses homens de almas pequenas 
O foram adorar. 

Filhos meus: com isto quero ensinar-lhes que o 
Céu não necessita de grandes coisas ou de grandes 
personagens para construir uma Obra. 

Aqui, neste bendito lugar, em um pequeno 
Jardim, em um Presépio Esiritual, neste espaço tão 
pequeno, estão os Três Corações, que estavam 
unidos aquela noite em Belém: Jesus, Maria e Eu 
São José. 

Não necessitamos de algo grande para 
construir o Reino de Deus. As coisas mais pequenas 
e as almas mais simples são a pedra da qual 
construimos uma grande Obra. 

E com isto, também lhes convido a ser simples, 
e a ser pequenos. Só as alminhas pequenas 
comprenderão que esta pequena Obra é algo 
grande para Deus. 

O Pai enaltece aos humildes, e aos famintos de 
amor e santidade, os enche com seu Espirito. O 
coração simples é um coração dócil, obediente e 
serviçal. 

Convido a todos os apóstolos de Nossso 
Sagrados Corações, que não esqueçam que estão 
conosco no Pequeno Presépio dos Últimos Tempos. 

Amo-os e dou-lhes Minha Bênção Patriarcal: 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém. 

 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

8 Setembro 2017 
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Meus filhos amados: desejo falar-lhes da 
pequenez espiritual. 

Ser pequeno espiritualmente não deve 
confundir-se com a mediocridade espiritual. 

Ser pequeno é ter um coração de criança e ser 
pobre de espirito. 

Ser pobre de espirito significa: despojar-se de 
tua humanidade e abandonar-se nas Mãos do Pai, 
para que Ele disponha, para que Ele decida, para 
que Ele atue Segundo sua Divina Sabedoria. 

Ser pequeno é confiar plenamente na Minha 
Misericórdia; é esperar continuamente tudo da 
Divina Providencia. 

Ser pequeno também é alegrar-se no serviço; 
sentir paz na comunhão fraternal com o próximo e 
viver sem medo Minha Palavra e Minhas 
Mensagens. 

As almas pequenas são as que Eu escolho 
para compartilhar Minha Cruz, Minhas Dores, Meus 
Sofrimentos, Minhas Lágrimas, porque essas almas 
não regateiam nada, dão tudo, incluindo sua própria 
vida. Doam-na por amor; pela conversão de todos. 

E por que neste tempo escolhi um pequeno 
Elias? 

Porque uma alma grandee m si mesma jamais 
entenderia Meus Desejos e Minha Vontade. Tem 
que ser uma alma pequena pra que transmita Minha 
Mensagem. 

E por que um Elias? 
- Porque Elias é o que reúne, o que congrega, 

o que exorta o povo a abandonar a prostituição 
espiritual, a infidelidade a Deus, a divisão do povo 
de Deus, para unir-se, para amar-se, para servir-se. 
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E neste tempo, onde a divisão, a confusão, o 
ódio governam o mundo é necessária uma alma 
pequena, para que recolha, reúna e congregue. 

É por isso que também, somente as almas 
pequenas escutarão ao Menino que guia o rebanho. 
Só as almas pequenas! 

É tão grande no Céu a alma que é pequena na 
terra! 

Eu também sou pequeno na Eucaristia, 
Escondido em um simples pedacinho de Pão. Deus 
também é pequeno! 

E nisso consiste a grandeza de Deus: em ser 
tão simples, tão pequeno, tão misericórdioso. 

Amo-os e os abençôo: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

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

11 Setembro 2017 

Meus queridos filhos: desejo convidá-los a que 
abram seu coração à Verdade, ao Amor e à Paz. 

Quado abrem seus corações, o Espirito Santo 
atua em vocês, porque permitiram que Deus faça 
sua obra. Mas quando um coração é duro e está 
fechado às inspirações de Deus, e ao fechar-se em 
si mesmo, se afasta de Deus. 

Filhos meus, apóstolos dos últimos tempos: 
convido-os a orar, e que peçam o dom do 
discernimento, para que possam reconhecer a 
verdade e também a mentira; para que possam 
reconhecer a Voz de Deus e também a voz do 
adversário, e, assim, com o dom do discernimento, 
se mantenham despertos e atentos, para que não 
caiam nas garras do pai da mentira. 
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Filhos meus: este tempo é muito confuso, e a 
maioria das almas estão desorientadas. Com Minha 
voz de Mãe quero chamar a todos à verdade. Mas 
muito poucos querem escutar-Me. 

Orem. Orem muito pelas ovelhas que andam 
sem guia, sem luz e sem o Amor de Deus. 

Orem muito pelas almas que caminham 
perdidas sem orientação. 

Orem muito para que todos conheçam a 
Verdade. 

E a Verdade, o Caminho e a Vida é meu Filho 
Jesus Cristo. 

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

14.09.217 

A Coordenadora-Geral Mundial do Apostolado, 
da Espanha, recebeu hoje, de Manoel de Jesus, 

a Mensagem abaixo: 

MENSAGEM DE MANOEL DE JESUS: 
No dia 5 de setembro do ano de 2015, o 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria pede que 
todos os apóstolos dos Sagrados Corações Unidos 
de Jesus e de Maria e dos Últimos Tempos, nos 
unamos em oração (ao menos um mistério do 
Rosário) as 24.:00 horas do dia 14, iniciando o dia 
15 de setembro. 

É a hora do Triunfo dos Sagrados Corações. É 
dizer, entre a solenidade da Cruz e a solenidade da 
Mãe Dolorosa. Não é dia do apostolado (que seu 
aniversário é em 15 de julho de cada ano). Este 15-
15 é a hora do Triunfo dos Sagrados Corações 
Unidos. Hora em que a Mãe nos convoca a orar e 
pedir seu breve Triunfo. 
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Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José. 

13 Setembro 2017 

Filhos de Meu Castissimo Coração: convido-
os, exorto-os e os animo à oração, pedindo 
docilidade no coração, para que Deus possa realizar 
os Planos de Paz e de Amor em suas vidas, e 
através de vocês, para a humanidade. 

Observem Meu exemplo em Nazaré, quando a 
Mãe Maria me anuncia, também a Mim, o Mistério 
da Divina Encarnação. Deixei-me seduzir pela Voz 
do Espirito Santo, que me convidava a não deixa-la, 
mas a protege-la, para proteger a vida do Messias. 

Filhos: seu coração deve abrir-se à Luz do 
Espirito Santo, para que vivam os Chamados de 
Amor e de Conversão. Muitas almas caem no erro 
de dispersar-se, lendo e distraindo-se, confundindo-
se, muitas vezes em mensagens que não vem do 
Céu. 

É por isso, por Ordem de Deus, que convido a 
centrar-se nos Chamados de Amor e de Conversão, 
por meio dos quais se recordarão as autenticas 
revelações do Céu.  

Não esperem e não procurem mais coisas 
extraordinárias. O milagre está na Mensagem onde 
se lhes exorta e se lhes anima a viver com amor, 
com santidade, e centrando toda sua vida no 
Evangelio. 

É por isso que o Céu deseja que escutem com 
atenção os Últimos Chamados de Amor e de 
Conversão para toda a humanidade, que faz o Céu, 
desde este Pequeno Presépio dos Últimos Tempos. 
Estou com todos vocês, como seu Pai Protetor no 
Senhor. 
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Dou-lhes Minha Bênção, como o Patriarca da 
Sagrada Família: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém. 

 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

15 de setembro de 2017 

 
O Sagrado Coração de Jesus está aqui 

Crucificado, mostrando seu Coração Eucarístico e 
seus Raios de Misericórdia. 

Aos Pés de Nosso Senhor Crucificado está 
nossa Mãe das Dores. Jesus nos diz: 

Filhos Meus: desejo que comprendam que 
Minha Santa Mamãe também sofreu Comigo. Cada 
Ferida de Meu Corpo, cada Ferida sentimental, 
emocional, psicológica, também a sofreu Minha 
Mãe. 

Minha Mamãe compartilhou Comigo Seus 
Sofrimentos físicos, morais e espirituais. É por isso 
que Minha Mãe é a Colaboradora Perfeita na 
Redenção. Porque Ela sofreu a consequência do 
pecado, junto a Mim, na Dor. 

Eu Me fiz pecado, por Desígnio Divino, para 
redimir a todos os homens, e Minha Mãe se fez a 
Mediadora, a Advogada, que também suportou em 
seu Coração as consequências do pecado. 

Minha Mãe ainda hoje sofre pelas indiferenças 
de seus filhos! Cada alma que se perde, Minha Mãe 
a ve a sofre. É uma Dor constante. Mas é uma Dor 
infinita! 

Filhos Meus: Minha Mãe está aparecendo em 
varios lugares da terra. Mas suas autenticas 
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revelações são poucas. Minha Mãe não vem ao 
mundo de forma desordenada. Vem com um Projeto 
sério e com uma Mensagem firme. 

Aqui, com Meus Chamados de Amor e de 
Conversão, fazemos uma Reunião das autenticas 
mensagens do Céu. 

Apóstolos dos Últimos Tempos: não se 
permitam ser confundidos. 

Orem! Sacrifiquem-se! Jejuem, para que 
possam compreender Nossas Mensagens e a Obra 
que estamos realizando Aqui. Só com a oração 
comprenderão minhas Palavras. 

Amo-os infinitamente. 
Abençôo-lhes com Amor Misericordioso: Em 

Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

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

18 de setembro de 2017 

Queridos filhos: desejo falar-lhes de maneira 
muito clara, aberta e precisa. 

Por ordem de Meu Filho Jesus, tenho Me 
manifestado em muitos lugares da terra. Mas 
quando Me manifesto é para impulsionar uma Obra 
muito séria, ordenada e obediente. 

Venho ao mundo com uma Mensagem de 
Amor para a conversão de todos. Mas Satanás 
também tem querido danificar Minhas Obras. 

Onde Meu Filho e Eu estamos presentes, 
também está Satanás, para desviar, confundir e 
afastar da Verdade as almas. 

Por isso, filhinhos Meus, devem ter muito claro 
que sempre que o Céu envia um profeta, o 
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adversário envia muitos. Mas falsos profetas, para 
tratar de tornar opaca a Luz da Verdade. 

Fihos Meus: muitas almas estão distraídas, 
procurando, querendo ver, sentir... e se esquecem 
do importante: escutar a Mensagem e vive-la. 

Filhos: Eu lhes aconselho: não procurem tanto. 
Não se afastem da Verdade em seus pensamentos. 
Recebam com simplicidade, com humildade e com 
alegria Meus Últimos Chamados de Amor e de 
Conversão, por meio dos quais se repassará ao 
mundo as autênticas Mensagens do Céu. 

Todos os que venham ao Meu pequeño Jardim 
(Nota do Blog: Jardim da Graça e da Misericórdia na 
residência de Manoel de Jesus, na Nicarágua) com 
corações de crianças, dispostos a escutar, a aceitar 
e viver a Mensagem, receberão as Graças do Céu. 

Somente os que estão dispostos a seguir-Nos 
compreenderão nossas Mensagens. Só os corações 
bem dispostos poderão Nos entender e obedecer. 

Animo-os, queridos filhos, a orar muito. Não se 
confundam. Leiam e meditem Meus Chamados de 
Amor e de Conversão à Luz da Palavra de Deus. 

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

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

19 Setembro 2017 

Meus queridos filhos: como vim a La Salette, 
hoje venho também aqui, para manifestar as dores 
e angústias de Meu Coração Maternal. 

Meu Filho Jesus Me enviou, em obediência à 
Divina Vontade do Pai, ao Meu Jardim de Graças. 
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E tenho vindo para educá-los. Tenho vindo 
para ensinar, para guiar e para corrigir. Tenho vindo 
para levar os homens de novo ao Sagrado Coração 
do Meu Filho. 

Meus pequenos: em La Sallete manifestei 
Minhas preocupações de Mãe. Novamente volto a 
expressar Minhas preocupações de Mãe. Em La 
Salette adverti das falsas profecias; da falsa Igreja; 
da falsa espiritualidade. 

Filhinhos Meus: não leiam mais, pois 
contaminam seus corações com falsidades. O 
espirito da falsa profecia está confundindo, 
desviando, desorientando aos Meus filhos. É por 
isso que novamente anuncio que toda Mensagem 
autêntica do Céu, como Boa Mestra, a repassarei 
em Meus Últimos Chamados de Amor e de 
Conversão  

Quantos eventos estão acontecendo ao redor 
do mundo! Isto não acontece para que vocês se 
distraiam, senão, para que se concentrem, por meio 
da oração e do jejum, para viver Meus Últimos 
Chamados de Amor e de Conversão 

Filhos Meus: não se confundam. A falsa 
profecia está multiplicando-se. Só os que estão 
firmes na fé e que se consagraram aos Nossos 
Sagrados Corações reconhecerão a Voz de vossa 
Mãe. 

Filhos: rezem e discirnam. Eu estou com vocês. 
Mas vocês também devem obedecer a vossa Mãe.  

Amo-os e os abençôo. 
Vossa Mãe das Lágrimas de La Sallete 

intercede por todos Meus apóstolos destes tempos. 
Dou-lhes Minha Bênção Maternal: Em Nome 

do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
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Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José. 

20 Setembro 2017 

Filhos de Meu Castíssimo Coração: desejo 
transmitir Meu Chamado de Amor e de Conversão à 
luz da Mensagem que Nossa Senhora deu em La 
Salette. 

Nestes tempos, filhinhos, há muitos profetas, 
dos quais muito poucos são do Céu. 

Os outros falsos profetas, que se multiplicaram 
neste século, só querem desviar, desorientar e 
confundir o Povo de Deus. 

Muitos falam contra Pedro, o Papa; outros 
falam contra a Igreja; outros só falam para confundir. 

Queridos filhos: quando um autentico profeta 
vem do Céu, os sinais que o acompanham são: a 
perseguição, o ódio e a cruz. 

Um autêntico profeta não desviará a atenção 
do mais importante: viver a Mensagem; viver o 
Evangelho. 

Filhos queridos: discirnam muito. Orem 
constantemente. Estão vendo sinais denominados 
milagrosos; tantas coisas extraordinárias. Tenham 
cuidado. 

Um autêntico sinal do Céu é a insistência para 
viver as Mensagens. 

Deus não quer tantos emocionalismos, nem 
fanatismos, nem demonstrações surpreendentes. 
Algumas vezes o fez, para demonstrar a verdade de 
seus pequenos servos. 

Mas agora, filhos, o importante é obedecer. 
Obedecer os Chamados de Amor e de Conversão 
dados neste pequeno Presépio dos Últimos Tempos 
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(NOTA DO BLOG: Jardim da Graça e da 
Misericórdia de Manoel de Jesus), e o Evangelho de 
Jesus Cristo são vossa guia. 

Estejam atentos à Luz e à Voz do Espirito 
Santo. Orem. Orem sem cessar e não deixem que 
lhes tirem nem a alegria e nem a paz.  

Como o Patriarca de Nazaré os abençôo: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

22 de setembro 2017 

Almas do Meu Sagrado Coração: contemplem 
Meu Coração Ferido por vossas imperfeições e 
faltas de amor com Deus e com os irmãos. 

Filhos: o que mais faz sofrer Meu Coração é a 
ausência do amor. Eu Sou Amor, e ordenei que se 
amem como Eu Vos amei. 

Queridos filhos: o mundo está neste estado 
porque não tem amor. O Amor de Deus o é tudo. 

Meus muito amados filhos: e nesta ausência de 
amor é que caíram muitas almas. 

Os falsos profetas estão envoltos no orgulho e 
na vanglória. Muitos se autodenominam profetas 
quando não o são, e colaboram com as artimanhas 
de Satanás, fazendo que as Mensagens do Céu se 
tornem algo vão. 

Quando me manifesto, é para uma Obra muito 
séria, ordenada e obediente, e quantas almas estão 
desfigurando Minhas Obras, convertendo-se em 
instrumentos do mal. 

Meus Filhos muito amados: reparem e 
consolem nossos Sagrados Corações. E como o 
farão? Obedecendo e amando nossos Chamados. 
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Filhos, chamo a todos: sacerdotes, religiosos e 
fiéis, a Vocês, a dar a cara (Nota do Blog: “Dar a cara” = 
Afrontar um perigo ou a responsabilidad dos propios atos sem 
esconder-se) com força e valor por nossa Obra. Sejam 
valentes e defendam-na, porque é a Obra Magna do 
Meu Sagrado Coração. 

Filho: tu não temas. Segue forte aonde te envie 
ou aonde te chamem. Qualquer lugar que seja. 
Desde agora em diante deves levar a Mensagem. 

E todos Meus Apóstolos: não devem opor-se, 
senão colaborar para que Minha Mensagem se dê a 
conhecer e a desmascarar os falsos inimigos de 
nossa Obra. Tu vai a qualquer lugar onde as almas 
te necessitem. 

Filhos: força! Estejam alegres, porque o Céu 
confiou em vocês. Alegrem-se, porque seu Jesus 
está com vocês e nada vai separá-los do Meu Amor 
e da Verdade, se são obedientes aos Meus Desejos. 

Amo-os com Amor Misericordioso. Abençôo-os 
com Meu Precioso Sangue: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Solenidade de Nossa Senhora das Mercês 

Chamado de Amor e de Conversão do Padre Pio 
de Pietrecelcina 

24 de septembro de 2017 

Abençôo-te, carmelita. Recordamos a memoria 
de Nossa Senhora das Mercês e da Misericórdia. 

Também como nossa Mamãe chamou a Fonte 
de Seu Jardim: Fonte da Graça e da Misericórdia, 
Nossa Senhora é a Porta da Misericórdia, 
Corredentora das almas e Guardiã da Fé, do Santo 
Resto Fiel. 
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Pequeño Elias do Tempo de Maria: reza. Não 
te preocupes e confia nos Chamados do Céu. Por 
meio desta Obra, Jesus e Maria realizam um 
compendio (Nota do Blog: “compendio = resumo”) de todas as 
Graças e Manifestações autênticas, celestiais. 

Por meio deste Apostolado está se reunindo 
todas as almas do Resto Fiel. Confia. Tens um 
Diretor e Padre Espiritual que crê nesta Obra e nos 
Últimos Chamados de Amor e de Conversão 

Ele não te impedirá de estender o Reinado dos 
Sagrados Corações, mas te ajudará a concretizar 
tua missão a serviço da Igreja. 

Alegra-te! Porque tudo foi disposto para o 
Triunfo de Jesus e Maria. Não te preocupes ou 
perturbes. O Céu te dirá para onde deves levar a 
Missão e a Mensagem. Tu confia no Céu e no teu 
Diretor. 

Manoelzinho: sempre permaneço aquí. Cuido-
te nas horas noturnas. Acompanho-te no trabalho do 
día. Sempre estou aqui no Jardim de Maria e na 
Fonte da Graça e da Misericórdia, porque o Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria assim mo 
encarregou. 

Abençôo-te. Paz.  
Afasta o inimigo com esta simples oração: 
“Por intercessão do Doloroso e Imaculado 

Coração de Maria, afasta-te Satanás e deixa-me em 
paz. Sou de Jesus Crucificado e só a Ele pertenço.” 

Abençôo-te, também com teu Protetor: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

 

Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria. 
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25 Setembro 2017 

Como Mãe da Verdade e da Esperança, 
queridos filhos, convido-os, exorto-os e lhes animo: 
confiem em nossos Chamados de Amor e de 
Conversão. 

Meus queridos filhos: Eu estou com vocês, mas 
vocês devem abandonar-se nas Mãos de vossa 
Mãe. São almas preciosas para Mim e a todos quero 
leva-los à Verdade. 

Pequenos: confiem e tenham esperança no 
que o Céu lhes está ensinando. 

Amem nossa Obra! Amem esta missão que o 
Espirito Santo está despertando com força, para a 
grande evangelização do mundo! 

Desde aquí, acompanhada do Meu filho 
predileto, o Padre Pio, abençôo Meu Jardim: é o Lar 
de Nazaré aberto para todo o mundo nestes últimos 
tempos. 

Pequenos: tenham esperança e alegrem0se de 
que o Céu os chamou. 

Dou-lhes Minha Bênção Maternal.  
O Padre Pio lhes abençoa: Em Nome do Pai, e 

do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

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

26 de setembro de 2017 

Meu Coração Imaculado é fonte da Paz, 
porque de Meu Coração nasceu para o mundo a 
Paz, que é Meu Filho. 

Desejo convidá-los à Paz. Vivam no silencio 
interior, para que o ruído da mente e do coração, dos 



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2017 

Apostolado dos Corações Unidos de Jesus e Maria - ww.sagradoscoracoesunidos.org - 194 

sentimentos e da razão estejam em silencio e 
escutem a Deus. 

E assim, neste recolhimento da alma, se 
encham do Espiriuto Santo, cresçam na oração e 
vivam o Amor. 

Mas é importante, queridos filhos, a Paz. A paz 
do coração se consegue quando se abandonaram à 
Jesus, e confiam plenamente, sem imperfeição, no 
Amor de Jesus. 

Queridos filhos: convido a que confiem 
somente no Amor de Jesus e tenham paz. 

Queridos Apóstolos de nossos Sagrados 
Corações: Propaguem os Cenáculos de Oração, 
unido à Devoção do Sagrado Escapulário de Nossos 
Corações Unidos, para que o mundo inteiro se 
consagre a Nossos Sagrados Corações, que é a 
devoção desses Últimos Temos, devoção tão 
querida, tão desejada pelo Pai Eterno. 

Dou-lhes Minha Bênção Maternal. Vivam em 
paz, no silencio e em muita e constante oração: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

 
 
 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José. 

27 de setembro 2017 

Filhos do Meu Castíssimo Coração: desejo 
transmitir-lhes os Sentimentos de Jesus, Nosso 
Senhor. 

Está triste porque muitas das almas que Ele 
escolheu, chamou e reuniu neste Apostolado para 
os Últimos Tempos, não comprendem a grandeza, a 
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profundidade e o valor. Assim também, a 
responsabilidade que significa ser apóstolo dos 
Sagrados Corações. 

Esta Obra, meus queridos filhos, é o Lar da 
Sagrada Familia aberto para todo o mundo. De uma 
Família em Nazaré nasceu a Missão Redentora para 
a Humanidade. Nesta mesma Família nasceu a 
Obra para os Últimos Tempos: nosso Apostolado. 

Deus quer establecer no mundo inteiro, a 
Devoção aos Sagrados Corações de Jesus e de 
Maria. Nossa Senhora o anunciou em Fátima. Mas 
esta Obra quer concretizar essa Promessa. 

Pequenos: orem muito. Orem sempre. Ainda 
em seus corações há dureza, orgulho e 
desobediência aos Últimos Chamados de Amor e de 
Conversão. 

Filhos meus: alegrem-se! Porque são parte de 
nossa Obra. Comprometam-se com Ela. Decidam-
se pela Verdade. Não esperem mais. Nem procurem 
mais. Escutem-Nos! E se lhes conduzirá pela 
Verdade. 

Orem, filhos meus. Orem sem cessar. Façam 
de suas vidas e de suas obras uma oração sem fim. 

Pequenos: amem esta Missão que lhes foi 
confiada, e não se deixem seduzir pelos falsos 
mensageiros que querem confundir o Resto Santo 
de Jesus. 

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

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

29 de setembro de 2017 
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Queridos apóstolos do Meu Sagrado Coração: 
Meu Coração deseja ser amado. 

Filhos: amar Meu Coração não só é orar 
longamente.  

Amar Meu Coração não é jejuar como por 
compromisso. 

Amar Meu Coração não é ver Minha Obra 
como um peso, mas como um Ato de Misericórdia. 

Amar Meu Coração também são fatos (ação).  
Amar-Me, também são ações reais, palpáveis, 

que sejam testemunho da presença do Meu Espirito 
em vocês. 

Amar Meu Coração é confiar no que lhes digo. 
Amar-Me é crer no que estou fazendo Aqui. 
Amar-Me é ter a firme esperança de que, com 

a ajuda da Minha Graça e do Amor Santo, podem 
mudar. 

Filhos: demostrem-Me o amor. Eu quero ver 
seus atos de amor. 

Qeuro ver como vencem a vocês mesmos. 
Quero vê-los como suportam com paciencia a 

cruz e como servem sem esperar nada. 
Quero vê-los amar o silêncio, o ocultamento e 

o desapego. 
Filhos: quero vê-los Eu também. Demonstrem-

Me a Mim, vosso Jesus, que Me amam; e se Me 
amam, cumprirão o que lhes mandei. 

Quero, também, que todos compreendam que 
esta é a Obra do Meu Sagrado Coração. Não há 
mais por onde se desviar ou se confundir, se são 
fiéis aos Meus Últimos Chamados de Amor e de 
Conversão. Se creem em Mim, crerão nesta Obra e 
não se confundirão. 
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Quero que todos os Apóstolos de nossos 
Sagrados Corações propaguem os Cenáculos de 
Oração, o Santo Escapulário e o Quadro dos 
Sagrados Corações, por todos os lugares. 

Chegou o momento que também demonstrem 
ao vosso Jesus, que creem e confiam em Minha 
Palavra 

Eu estou com vocês. E o único que peço de 
vocês é obediência e muito amor a Deus e a vossos 
irmãos. 

Abençôo-lhes com Amor Misericordioso: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

 

Chamado de Amor e de Conversão de Santa 
Teresa do Menino Jesus. 

1 Outubro 2017 

O instrumento: Enquanto orava, escutei sua 
voz. Mas imediatamente a pude ver. 

Santa Teresinha do Menino Jesus: Pequeno 
irmãozinho do Carmelo, Elias do Novo Tempo do 
Coração Imaculado: Saudo-te de parte de Nossa 
Mamãe do Carmo; que em seu título de Coração 
Doloroso e Imaculado é glorificada plenamente em 
Deus. 

Pequeno filho do Carmelo: enquanto estava na 
terra, fui uma pequena flor, que plantada no Jardim, 
deixava-me totalmente nas Mãos do Divino 
Jardineiro. 

Não subi com esforços humanos, porque nada 
teria conseguido. Subi o Monte do Amor Perfeito, 
desde as Mãos do meu Jesus. 
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Este é o camino espiritual: crescer, ir, frutificar; 
ali onde Jesus nos chama, para Sua Glória, a 
salvação das almas e o bem da Igreja. 

Tu, como pequeno profeta, deves seguir este 
pequeno caminho. Só deixando-te indicar 
(aconselhar) por Jesus, e confiando em Seu Amor 
por ti. 

Mas, meu irmão: faço-te formalmente um 
pedido de Jesus: que teu serviço de amor também 
te leve a dizer a verdade, a anunciar e denunciar; a 
pregar e a desmentir. Porque as almas neste tempo, 
como nunca aconteceu em épocas anteriores, estão 
se condenando aos milhares. 

Meu irmão: o Céu está contigo. 
Não temas de sair ao mundo e iluminá-lo com 

os Chamados de Amor e de Conversão. 
Invoquemos ao Senhor, irmãozinho: Em Nome 

do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
Nota do Blog: “Jardim” – refere-se ao Mosteiro 

das Carmelitas de Lisieux. 

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

2 Outubro 2017 

O instrumento: Nossa Mamãe veio vestida toda 
de branco e rodeada de muitos Anjos. 

O instrumento: Queridos filhos: como Rainha 
de todo o Exército dos Anjos, venho convidá-los a 
renovar a devoção aos Santos Anjos. 

Todo o Exército Angélico está acompanhando, 
cuidando, defendendo e protegendo a Grande Obra 
de Nossos Sagrados Corações. (Nota do Blog: 
refere-se a este Apostolado) 
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Meu Anjos cuidam e velam no Meu Jardim, 
onde derramo tantas Graças, que são invisíveis e 
imperceptíveis para o mundo, mas são grandes e 
infinitas para os filhos que confiam em Mim. 

Acolham em seus corações a devoção aos 
Santos Anjos da Guarda! 

Peçam sua intercessão! 
Amen-nos, porque são seus companheiros e 

conselheiros na peregrinação de vossa vida na 
terra. 

Os Anjos velam e rogam pelas almas que lhe 
são encomendadas. 

Convido a que revivam sua devoção a estes 
Mensageiros do Senhor, que também são vossos 
companheiros na peregrinação do Meu Exército 
Triunfante nestes Últimos Tempos. 

Abençôo-lhes com Minha Bênção Maternal e 
com a intercessão dos Santos Mensageiros de 
Deus: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

3 de outubro de 2017 

Eis aqui este Coração que tanto ama aos 
homens e que é tão ofendido, tão ultrajado. 

Meu Coração é triplamente Traspassado: 
- primeiro: pelas almas que não Me conhecem; 
- segundo: pelas almas indiferentes; 
- terceiro: são as almas que mais Me doem; 

que conhecendo-Me, comungando Meu Corpo e 
Meu Sangue, escutando e lendo Minha Palavra, 
ainda seguem com seus corações duros. 
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Este último grupo de almas são as que mais 
ferem Meu Coração, porque, conhecendo-Me, não 
vivem o que lhes ensino. 

Pequenos: se Me amam obedecerão Meus 
Preceitos; e o maior dos Mandamentos é o amor a 
Deus e o amor ao próximo. 

Quando João, o Batista, estava na terra, o 
criticavam por jejuar, por orar e por viver na solidão. 

Quando Eu estive na terra me criticavam por 
servir, por sentar-Me à mesa, por compartilhar com 
os pecadores, as prostitutas e os coletores de 
impostos. 

Jamais o mundo entenderá Meus Projetos, 
porque, se não há amor, tudo lhes será confuso. 
Mas se confiam no que Eu faço e digo, encontrarão 
a verdade. 

Amor! Amor é o que lhes peço! Amem! 
Especialmente aqueles que são difíceis para vocês, 
de aceitar! Amem-nos! 

Porque, que mérito têm, se amam aos que os 
amam? Qual é sua expiação? Qual é a renúncia à 
sua vontade? Nenhuma! 

Por isso façam o que lhes é mais difícil: 
perdoar, servir e humilhar-se! 

Esquecem-se, filhos, que Eu sou o primeiro 
humilhado; que estive despojado de tudo, à vista de 
todos, no alto de uma Cruz? 

Se não esquecem o Ato mais humilde do 
Homem-Deus, serão capazes de amar muito. 

Mas se esquecem de que seu Mesre foi 
Crucificado, se afastarão do Caminho da Verdade. 
Seguem a um Crucificado! 

Seguem a um Traspassado! 
Então, por que não querem a Cruz? 
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Na Cruz há Verdade. E aos que mais amo os 
limpo na Cruz. 

A Cruz é necessária. Sem Cruz não há entrada 
no Reino. Porque a Cruz é a Porta dos de coração 
pequeño e humilde. 

Estão dispostos a abraçar esta Porta de amor 
e humildade? 

Convido-os: orem! Mas também ameam, para 
que possam compreender! 

Esta é Minha Obra. E quero que Minha Obra se 
estenta no mundo inteiro. Porque é a Obra do 
Sagrado Coração Crucificado na Cruz. 

Filhos: peço-lhes que Me amem em seus 
irmãos. 

Abençôo-lhes com Amor Misericordioso: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José. 

4 de outubro  2017 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José. 

Apóstolos da Sagrada Família: o Céu convida-
os a orar; a orar com todo o coração. 

Se não oram e se não mudam, não poderão 
compreender a imensidade desta Obra. Mas se 
oram e se decidem ser santos, poderão 
compreender para o que o céu os escolheu. 

Devem mudar com todo o coração. Porque se 
tomam o arado, mas olham para trás, não serão 
dignos do Reino. 
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Porque, tomar o Evangelho é um compromisso 
à mudar; à mudar de vida, de pensamento, de 
atitude. 

Tomar o Evangelho é encarná-lo; é mudar 
totalmente o estilo de vida. 

Quando Eu aceitei a Boa Nova da Encarnação 
de Jesus, minha vida mudou. Mudou totalmente; 
radicalmente. Tudo foi novo. Tudo foi um começo. 
Tudo esteve à disposição da Divina Vontade. 

Por isso rogo por vocês, para que possam 
mudar; para que tomem o Evangelho com muita 
disposição, e mudem com todo o coração. 

O Evangelho vive-se somente, quando se vive 
por completo. Não podem servir a dois senhores: ou 
são de Cristo ou são do mundo. Mas não podem 
servir aos dois. 

Oro e convido-s a que tomem uma decisão. A 
santidade é uma obrigação de todo o batizado. 

Eu prometo a todas as almas que se dediquem, 
em tempo integral a trabalhar na Obra dos Sagrados 
Corações, minha Proteção na terra; minha 
Assistência no seu passagem para o Céu e a 
Companhia da Sagrada Família na Eternidade. 

Eu lhes abençôo, como vosso Pai e Protetor: 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém. 

 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus 

6 de Outubro 2017 

Amados filhos: amem com loucura Meu 
Coração. 
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Almas: Meu Coração deve ser amado 
completamente. 

Não se pode servir a dois senhores: ou se ama 
totalmente com loucura e encarnam Meu 
Evangelho, ou são almas tíbias, que pouco a pouco 
se afastam da Verdade. 

Meu Coração é para ser amado totalmente. O 
Evangelho é para viver-se totalmente. 

Não se pode pôr condicionamentos ao Amor de 
Deus; e esse Amor deve ser refletido entre os 
irmãos. 

Porque, mentiroso, aquele que disse amar-Me 
e não Me vê, mas não ama ao seu irmão que pode 
ver. Há que viver o Evangelho! 

O mundo vai definí-los com loucos, fanáticos, 
ignorantes. Mas o que se encontrou com o 
Evangelho tem força para dar o último, até a mais 
pequena gota de sangue por amor. 

Filhos: amem-se. O amor que têm ao seu irmão 
é o amor que têm ao seu Deus, porque Eu estou no 
próximo. 

Amem-se e sejam belos! Amem-se e serão 
transparentes! Amem-se e serão santos! 

O Evangelho deve viver-se com radicalidade! 
Neste tempo Meu Coração necessita de almas 
fortemente decidas, que deem tudo pelo Evangelho. 

Chamo aos apóstolos de Nossos Sagrados 
Corações destes últimos tempos, à tomar com 
decisão radical, a Obra do Meu Apostolado: ou são 
do Apostolado ou são do mundo. 

É momento de que todos os apóstolos dos 
últimos tempos se decidam completamente pelo 
Evangelho, e para difundir Meus Chamados de 
Amor e de Conversão. 
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Propaguem pelo mundo inteiro Meus Últimos 
Chamados de Amor e de Conversão. Espalhem no 
mundo o Cenáculo de Oração, o Escapulário e o 
Quadro de Nossos Sagrados Corações. 

Nossos Dois Corações salvarão a 
humanidade! 

Vivam o Evangelho até suas últimas 
consequências. Porque, se perdem a vida por Minha 
Causa, a encontrarão eternamente no Paraíso. 

Sejam fortes e vivam o Amor. Porque nisso se 
resume tudo: no Amor Santo.  

Abençôo-lhes com Meu Amor Divino: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

 

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

7 de outubro de 2017 

Amor e Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Meus queridos filhos: Sou o Coração Doloroso 

e Imaculado de Nossa Senhora do Rosário 
Meus pequenos: convido-os ao silêncio que 

contempla; ao silêncio que escuta e ao silêndio que 
obedece. 

Para poder escutar a Deus, necessita-se o 
silêncio interior. Para por em prática sua Palavra, 
necessita-se silêncio interior. Para obedecer sem 
temor a Deus, necessita-se a paz e a confiança. O 
que confia obedece em paz. 

Vossa vida, queridos filhos é como o Mistério 
do Rosário. Têm momentos de gozo, momentos de 
luz; tem momentos de dor, mas também momentos 
de glória. 
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Se unem suas vidas ao Meu Coração Maternal, 
também sua vida, a transformarão em um Rosário. 
E recordo que no Rosário meditam as Alegrias, mas 
também contemplam as Dores. 

Se unem seus sofrimentos à Dor de Nossos 
Sagrados Corações, seus sofrimentos terão um 
valor corredentor. 

Filhos: muitas almas estão se condenando, 
porque meus filhos não querem sofrer e oferecer 
seus sofrimentos pela conversão dos pecadores. 

Olhem o coração do mundo, tão ferido e tão 
necessitado de almas, que se entreguem pela 
conversão dos demais. 

Chegou o momento, queridos filhos, de que 
tomem com responsabilidade, com maturidade e 
seriedade Minhas Santas Mensagens. 

Já não há tempo para tibiezas. Já não há 
tempo para seguir na mediocridade. Necessitam-se 
Rosários Viventes. Necessitam-se alminhas que 
orem e que sejam decididas. 

Pequenos: ao Céu urge vossa conversão. Já 
não há tempo. Decidam-se em ser Santos. 
Decidam-se a entregar até a última gota de sua vida 
ao Meu Filho pela salvação de seus irmãos. 

Ao final é o Amor o que reinará. 
Oh! Filhos Meus! Aprendam de vossa Mãe. Ela 

ama tanto aos que estão afastados de Deus, que 
suplica ao seu Exército: orem, sacrifiquem-se e 
façam penitência pelos que estão  afastados e 
indiferentes ao Amor de Jesus. 

Filhos Meus: a santidade também consiste em 
amar ao próximo. 

Convido-os: façam de sua vida um Rosário 
Vivente. 
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Dou-lhes Minha Bênção Maternal: Em Nome 
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

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

9 Outubro 2017 

Meus queridos filhos: sou o Coração Doloroso 
e Imaculado de Maria, a Protetora dos Meus filhos 
nestes Últimos Tempos. Sou a Mãe do Reinado 
Eucarístico do Coração Sacratíssimo do Meu Filho 
Jesus Cristo. 

Pequenos: desejo que seus corações se façam 
mais pequenos, mais humildes, mais silenciosos, 
mais pacientes. Recordem que toda virtude está 
cimentada no Amor a Deus. 

A virtude do Amor é a fonte, a sede, a mãe de 
todas as virtudes. Do Amor Santo nasce a 
humildade. Do Amor Santo nasce a confiança. 

Do Amor Santo nasce o silêncio. Do Amor 
Santo nasce a prudência e também a obediência. E 
assim todas as virtudes nascem do Amor Santo. 

Vim como Mãe Protetora nestes Úlitmos 
Tempos, para chamar o mundo inteiro, para que 
regresse a Deus. 

Vim para advertir, para guiar, para ensinar e 
também, como Mãe, para atender, para cuidar, para 
proteger aos meus filhos. 

Na parábola do bom samaritano, o homem que 
estava ferido se confiou aos braços do outro 
homem, que quis atendê-lo, curá-lo e reparar o dano 
que lhe havia feito. 

Meu Filho Jesus me envía agora para transmitir 
Meus Últimos Chamados de Amor e de Conversão, 
desde Meu Jardim de Graças (Nota do Blog: Jardim 
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que fica na residencia de Manoel de Jesus, 
instrumento desta Obra) 

Também quis curar as feridas de seus  
corações, derramar o vino do Sangue do Meu Filho, 
depositar em suas feridas o azeite do Espirito Santo. 

Quis lavá-los com Minhas Lágrimas de Mãe, 
agasalhá-los com Meu manto, mas, ao contrário do 
homem ferido desta parábola, o homem corre; as 
almas fogem da Luz. Não querem aproximar-se de 
nossos Sagrados Corações. 

A humanidade não quer ser curada; não quer 
ser guiada, não quer mudar. 

Eu só rogo ante Meu Filho, pelos corações que 
estão duros que não compreendem a grandeza do 
que estou transmitindo. 

Esta é Obra dos Últimos Tempos. 
Com esta Obra, quero reunir, quero ensinar, 

quero curar o coração ferido do mundo. 
Mas, Meus filhos resistem às Graças; resistem 

ao Amor de Jesus, e cada vez que dizem “não” ao 
Amor de Deus, causam-se um dano maior. 

A natureza está se manifestando contra o 
homem, porque o pecado do homem teve 
consequências negativas, também sobre a Criação. 

Enquanto seus corações não mudam, também 
na Criação verão as consequências do pecado. 

Estejam atentos aos Meus Chamados de Amor 
e de Conversão! 

Estejam atentos! Virão muitos profetas, e farão 
grandes milagres diante de seus olhos, devolverão 
a vida, inclusive aos homens. 

Farão grandes milagres somente para chamar 
sua atenção. 
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Os verdadeiros profetas somente transmitem a 
Mensagem do Céu, anunciam e denunciam para 
que mudem. 

Filhos Meus: confiem em vossa Mãe, porque 
lhes ama muito. 

Como a Mãe Protetora nestes Últimos Tempos, 
lhes entrego Minha Bênção Maternal, e os espero 
para que regressem a Deus: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José. 

11 de outubro 2017 

Na última Aparição de Nossa Senhora em 
Fátima, Deus Pai também me enviou a Mim, para 
que os três pastorzinhos me vissem, junto ao 
Menino Jesus, abençoando ao mundo. 

Assim prefiguramos a devoção mais desejada 
pelo Céu: a devoção aos Três Corações da Sagrada 
Família: o Coração do Redentor, o coração da Mãe 
de Deus e o Coração do Primeiro Apóstolo de Jesus 
e de Maria, meu Casto e Amante Coração. Os Três 
Corações. 

Não se limita só ao membro físico, mas, que 
ser apóstolos devotos de nossos Sagrados 
Corações, também são apóstolos de nosso Querer, 
de nossas Intenções, de nossos Desejos. 

No Coração se centra toda a Pessoa. Quando 
adoram o Coração de Jesus, adoram sua 
Humanidade e sua Divindade, todo seu Ser. 

É por isso mesmo, que, ser apóstolos dos 
Sagrados Corações é ser reflexos Deles no mundo. 
Seus corações devem ser cópias viventes dos 
Sagrados Corações. 
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Assim com esta Aparição dos Três Corações 
em Fátima, se anunciou a chegada desta Obra dos 
Últimos Tempos. 

E agora, desde estes Últimos Chamados de 
Amor e de Conversão, anunciamos por última vez, o 
que se anunciou em Fátima. 

Estejam atentos! Todos os amantes de Jesus e 
de Maria devem unir-se a esta Obra. Não há outra. 
Porque aqui ressoam, uma vez mais, as autênticas 
Revelações do Céu, que já foram feitas em tempos 
pasados. Centrem-se nesta Obra! 

Meu chamado, para todos os apóstolos dos 
Últimos Tempos, é que não percam a paz por falsas 
profecias. Recordem que até o demônio pode fazer 
grandes manifestações. 

Deus se manifesta no humilde, no silêncio, na 
ordem. 

Esta Obra é obediente. Em primeiro lugar, ao 
Céu. Está ao serviço da Igreja de Cristo. É uma Obra 
para a Glória de Deus e a salvação das almas. 

Também é uma Obra que ama e ora pelo Santo 
Padre. 

Ao Céu dói muito quando se desviam e se 
deixam confundir por seres vestidos de luz, que 
dividem a Igreja e ao Exército Mariano. 

Não se deixem confundir. E lhes digo: não 
procurem mais. Esta é a Obra dos Últimos Tempos. 
Orem e jejuem para que compreendam a 
importância disto. 

Abençôo-lhes, assim como em um 13 de 
Outubro abençoei o mundo: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Mensagem de Deus Pai 
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11 de outubro de 2017 

NOTA: Pela noite, estando Manoel de Jesus só 
em seu quarto, Deus Pai lhe ditou o seguinte 
Chamado. Manoel teve a amabilidade de gravá-lo 
posteriormente em áudio. 

É um Chamado muito importante, pois nele se 
nos revela uma Coroa para o Apostolado e a Igreja. 
Para pedir urgentemente a conversão de nós os 
pecadores e que as almas que não sabem de nada 
dos últimos tempos, por Misericórdia, façam-se 
também apóstolos eleitos. 

11 Outubro 2017 

Chamado de Amor e de Conversão de Deus Pai 

Abençoo-te, filho Meu, Elias do Reino do 
Imaculado Coração, que com teu ministério 
transmites o Fogo da Chama de Amor de seu 
Coração e o Dom do Espiito Santo. 

Meu pequeño menino, pastor das pequenas 
almas do Resto Fiel: não Temas. Filho, tu recebes 
meus conhecimentos e desejos, não somente as 
Manifestações que faço por teu meio ao mundo; 
tens também minhas Graças infundidas, 
conhecimento e discernimento infuso. 

Não temas. Confia em teu Pai Celestial. Tuas 
orações e pequenos oferecimentos pelo Santo 
Padre, Vigário de Jesus Cristo são recebidos. Segue 
cobrindo com tua oração ao Santo Padre e te animo 
a que sigas oferecendo por Ele, como sempre tens 
feito. 

Desejo revelar-te e dar a todo meu Resto Fiel 
uma Coroa, por meio da qual clamarão Misericórdia. 
É a Coroa de Reparação à Santíssima Trindade 
pelos pecadores. É uma Coroa completamente 
mariana, trinitária e eucarística. 
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À alma que ore esta Coroa lhe prometo: 
- Conversão e desejo profundo de 

santidade, amor e fome insaciável pelo Pão 
Eucarístico durante esta vida, fazendo-se 
totalmente um ser eucarístico. 

- prometo a conversão até a quinta geração 
e o alivio ou a libertação de seus familiares no 
Purgatório. 

- Com esta Coroa intercederão para que 
também os mais obstinados pecadores se 
convertam e se façam almas escolhidas como 
Apóstolos dos Sagrados Corações neste Fim 
dos Tempos. 

Começar-se-á fazendo o Sinal da Cruz: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

A invocação a Deus Espirito Santo, como te 
foi revelada. 

Dirás três vezes:  
Vinde meu Deus Espirito Santo através da 

poderosa intercessão do Coração Doloroso e 
Imacula de Maria, vossa Amadíssima Esposa. 

Logo, a oração ao Espirito Santo, que 
também foi revelada: 

“Divino Espíritu Santo, Esposo de María, mi 
Dios y Señor, enciende en cada alma el fuego de un 
Nuevo Pentecostés, para que nos consagremos 
como Apóstoles del Doloroso e Inmaculado Corazón 
de María y Apóstoles de los Últimos Tiempos. 
Protege con tu Sombra a la Iglesia. Salva a las 
almas del mundo. Y realiza el Reino Inflamado de 
Amor de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús 
y de María. Amén.” 

Um Pai Nosso; uma Ave Maria; um Gloria e 
um Credo. 
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Nas contas grandes do Rosário comum 
dizei: 

“Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espirito 
Santo, adoro-vos profundamente e vos ofereço o 
Precioso Corpo e Sangue, Alma e Divindade de 
Vosso Amadíssimo Filho, realmente presente nos 
Sacrários da terra, em expiação, desagravo, 
reparação, adoração e consolo, pelas blasfêmias, 
sacrilégios e indiferenças com as quais Jesus é 
ofendido. Ofereço-vos os Inifinitos Méritos do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus e do 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria, pela 
conversão dos pobres pecadores e pela paz do 
mundo.” 

Nas dez contas dirás: 
“Meus Deus, eu creio, adoro, espero e amo-

vos, e peço-vos perdão pelos que não creem, não 
adoram, não esperam e não vos amam.” 

Na jaculatória, ao final de cada mistério, 
dirás: 

“Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai 
por nós que nos refugiamos em vós. Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus, venha a nós vosso 
Reino Eucarístico, através do Triunfo do Doloroso e 
Imaculado Coração de Maria, nossa Màe na Divina 
Vontade, e o Triunfo da Cruz, no Espirito Santo, 
estendendo a Chama de Amor Santo e Divino em 
todos os corações. Amém.” 

“Meu Jesus, perdoai nossos pecados, livrai-
nos do fogo do ingerno e levai para o Céu todas as 
almas, especialmente as que mais precisarem de 
vossa Misericórdia. Amém.” 

Ao terminar o Rosário dirás três vezes: 
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“Deus Pai: olhai o Rosto sofrente e o Coração 
Traspassado de vosso Filho Jesus Cristo, e 
convertei em eleitos aos pobres pecadores.” 

Ao final, recitas a Consagração ao Coração 
Eucarístico de Jesus que a Santíssima Virgem 
deu em Akita: 

Oração ao Sacratíssimo Coração 
Eucarístico de Jesus 

“Sacratíssimo Coração de Jesus, 
verdadeiramente presente na Santa Eucaristia, 
consagro-vos meu corpo e alma para ser 
inteiramente um com vosso Coração, sacrificado 
cada instante em todos os altares do mundo e dando 
louvores ao Pai, implorando pela Vinda de Seu 
Reino. Rogo que recebais esta humilde oferta do 
meu ser. Utilizai-me como queiras, para a glória do 
Pai e a salvação das almas. 

Santíssima Mãe de Deus: não permitais que 
jamais me separe de Vosso Divino Filho. Rogo-vos 
que me defendais e protejais como Vosso especial. 
Amém.” 

Terminas a Coroa: 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 

Santo. Amém. 
Quem assim o fizer, obterá paz em seu 

coração e paciencia para expiar seus pecados.  
Teu Pai te ama e de abençoa. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

12 de outubro 2017 

Meu Sagrado Coração derramou Misericórdias 
Infinitas sobre a humanidade, mas os homens não 
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quizeram recebe-las. Resistiram e chegaram à 
depravação. 

O coração dos homens se desviou da Vontade 
de Meu Pai, e os próprios demonios se 
surpreenderam, agora, da maldade que o homem é 
capaz. 

Filhos Meus: afastaram-se de Deus; 
esqueceram a Deus, e dentro de Minha própria 
Casa, já me estão deixando Só. 

A Abominação da Desolação, quer dizer, já não 
haverá o Santo Sacrifício nos Altares do mundo, 
pouco a pouco vai avançando, enchendo de frieza 
os corações daqueles que dizem servir-se de Meu 
Pão e de Minha Palabra,para dá-lo aos homens. 

Ministros de Minha Casa, almas fiéis do Meu 
Corpo Místico: restaurem Minha Casa; reparem 
Minha Casa, obedeçam-Me. A Obediência é a 
melhor Reparação. Obedecer Meus Chamados de 
Amor e de Conversão é a melhor Reparação. 

Entreguei-lhes uma Coroa de Reparação à 
Santíssima Trindade, pelos pecados. Esta Coroa foi-
lhes dada para que implorem pelos pecadores e 
que, também eles, se unam ao Meu Resto Fiel. 

Por meio desta poderosa Oração, os castigos 
diminuirão, e muitos desastres naturais poderão ser 
detidos, tão só que clamem para que muitos 
pecadores tenham a oportunidade de arrepender-
se. 

Filhos Meus: convertam-se! Cada dia é um 
passo para a conversão. 

Convido-os: tomem Meus Chamados de Amor 
e de Conversão. À luz dos Meus Chamados, façam 
um exame de consciência. À luz dos Meus 
Chamados examinem-se diariamente. 
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Quero santos que Me consolem, que Me 
ajudem a carregar a Cruz. Reparem, orem e jejuem, 
porque são Cem Anos da Mensagem de Minha Mãe, 
entregue em Fátima. 

Mas esses Cem Anos representam um século 
de desobediencia, de rejeição, de indiferença. 

E, por isso, em Meus Chamados de Amor e de 
Conversão quero recordar, uma vez mais, a 
Mensagem de Conversão que o Céu deu em 
Fátima. 

Filhos: orem para que compreendam o que 
lhes ensino. Só om a oração humilde 
compreenderão Meus Chamados e poderão 
obedecê-los com amor. 

Abençoo-lhes com Amor Misericordioso: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

MENSAGEM DE DEUS PAI 

13 Outubro 2017 

Chamado de Amor e de Conversão de Deus Pai 

Deus Pai: Meu pequeño filho: quantos sinais e 
avisos delestiais dei através do Meu Espirito ao 
munod. Mas os homens seguem sem escutar e sem 
olhar. 

Não porque não tenham a capacidade de 
acatar Meus Chamados, mas porque não querem 
escutar para não mudar. 

São um Povo de cerviz dura e espirito frio. As 
almas se materializaram tanto, que já não querem 
encontrar na jornada diária um momento de oração 
e de meditação. Esqueceram o valor da penitência, 
do sacrifício e do jejum. 
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O homem não deseja encontrar algo que 
incomode, como a dor e a renúncia. Porque não 
querem sofrer. 

Filho: diz ao Meu Povo que o sofrer com 
paciência qualquer dor, suave ou intensa, física, 
moral ou espiritual é uma oportunidade de expiação. 

E por não desejar sofrer com paciência, não se 
libertam, nem intercedem pelos demais. Não é isto 
a Mensagem de Fátima? Penitência! 

Porque é necessário lutar dontra a inclinação 
do coração para o pecado. 

Pequeño: quero que agora peregrine aos 
Santuários que te ordenarei peregrinar. À restituir e 
consagrar Nossos Autênticos Chamados. Porque 
fazer isto também é reparação. 

Pequeño: enquanto os homens brigam 
reclamando seus direitos, vãos e passageiros, tu, 
pequeno consolador de teu Abba, interessa-te e 
vigia por Meus Direitos. 

Ó pequeño! Como anseio que um día a 
humanidade se interesse por agradar a vosso Pai 
Deus! Te abençôo Meu Consolador. 

Quando não possar ir com teus dois padres 
espirituais, sim é necessário que te acompanhe teu 
diretor e padre espiritual, porque através dele, levas 
a presença, o ministério e a bênção de Jesus Cristo 
Sacerdote, junto à tua Missão, nestes Últimos 
Tempos. Eu estou contigo. 

O día 13 de outubro de cada ano devem ser 
celebrados o Reinado Eucarístico e Maria 
Corredentora. 

A Coroa de Reparação à Santíssima Trindade 
pelos pecadores Me consola e, portanto, aplaca a 
Divina Justiça. Meu consolador: te amo. 
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O Instrumento: Fiat Abba! Sempre quero estar 
sob o Estrado de Teus Pés, disposto a obedecer-te 
e obededendo-te, demonstrando-te meu amor, 
ainda que seja pequeño e defeituoso. 

Deus Pai – Pequeno Consolador: te abençôo; 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém. 

 
 

Chamado de Amor e de Conversão de Santa 
Teresa de Jesus 

15 Outubro 2017 

As moradas dos Sagrados 
Corações 

Seja louvado Jesus Cristo e Sua Santíssima 
Mãe do Carmo! 

Pequeno carmelita, Elias, consolador do Pai: 
Deus nos une. São Graças de Sua Majestade, o 
Senhor. 

Deus agora nos faz encontrarmo-nos neste 
Tempo de Graça e de Misericórdia, para que te guíe 
e te ensine como interiorizar na vida espiritual, e 
avançar assim a Obra que Deus ja começou, mas 
que deseja dar-lhe impulso e força, para chegar até 
essa etapa espiritual em que este Apostolado será a 
Obra que leve a Grande Evangelização da Terra. 

Obra que já foi profetizada e desejada por 
Santos e Mártires, devotos de Jesus e de Maria. 

Mas, carmelita, a Obra já está aqui, e é o 
Apostolado. 

Não há mais caminho que percorrer! 
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Ja estão no Apostolado. Assim respondo as 
perguntas de muitos que estão na incerteza para 
saber: o que a Divina Majestade quer deles? 

Pois, os quer trabalhando nesta Obra. Os quer 
cuidando, promovendo, guiando este Exército fiel e 
as almas que irão se unindo. 

Deus deseja que trabalhem agora para Ele, e 
que o demais não perturbe seu coração. 

Trabalhem por esta Obra, porque é importante, 
e com urgência está o Céu, para ver seus filhos 
dispostos a amar, servir e trabalhar. 

Pequeño carmelita, pouco a pouco o Céu, com 
minha intercessão, te dará, guiará e ensinará nos 
autênticos Aposentos que uma alma percorre dentro 
dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. 

Agora estaremos unidos. Nossa Senhora do 
Monte Carmelo, São José, meu conselheiro, e eu 
Santa Teresa de Jesus te amamos e te 
abençoamos. 

Junto comigo iremos percorrendo cada Morada 
dos Sagrados Corações. 

Esta caminhada exige muita paciencia e 
perseverança. 

Estas virtudes lhes dará o Amor, se percorrem 
estas Moradas e aprendem com Amor. 

Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. 

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

16 Outubro 2017 

Queridos filhos : Eu, igual que vocês, sofri 
muito na terra.  



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2017 

Apostolado dos Corações Unidos de Jesus e Maria - ww.sagradoscoracoesunidos.org - 219 

A dor entrou no mundo pelo pecado, e o 
pecado é o oposto ao Amor. 

O Amor de Deus é Vida e Graça. O pecado é 
morte, dor e condenação. 

E vocês, Meus filhos, são livres para tomar 
qualquer dos dois caminhos. 

O caminho da penitencia, da paciência, de 
suportar tudo com amor; da oração e do jejum, da 
confissão e a recepção eucarística, o caminho da 
observância da Lei e do Evangelho, é o caminho que 
leva ao Céu. 

O Caminho do Amor! O camino do ódio, da 
luxúria, das iras, das impaciências, o caminho da 
rebeldia, da desobediência, do orgulho, da vaidade, 
da inveja, de tudo o que é contrário ao Amor, é o 
caminno do Inferno. Filhinhos Meus, o Céu existe e 
também o Inferno. 

E as almas chegam a estes, qualquer destes 
dois lugares, com sua própria decisão, liberdade e 
vontade. 

Eu sofro porque vejo continuamente quantas 
almas caem no Inferno. Eu posso ver quantas almas 
se condenam agora mesmo. 

Por que não querem sofrer? 
Por que não querem obedecer? 
Por que não querem seguir radicalmente 

Minhas mensagens? 
Por que seus corações estão tão duros? 
Filhos Meus: tenham corações humildes; 

tenham corações pacientes. 
Não se deixem dominar pelo impulso, mas pela 

temperança e o Amor. 
A decisão de ser santos é de vocês. 
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Vocês escolhem o Céu ou o Inferno. Não Deus. 
Vocês o escolhem. 

Apóstolos Meus, faço um chamado: muitos de 
Meus filhos estão se dispersando: leem, procuram e 
seguem a muitos falsos profetas, e isto desvia o meu 
povo do tempo urgente. 

Filhos: não entenderam que neste lugar estou 
dando os Últimos Chamados de Amor e de 
Conversão ao Mundo? 

Ainda não comprenderam que esta é a Obra 
dos Últimos Tempos? 

Quero-os aqiu, trabalhando em Minha Obra, 
concentrando-se no importante. 

Filhos: neste tempo já não há ignorancia, mas 
indiferença. E, por indiferença e desobediência, não 
querem Me escutar. 

Filhos Meus: até quando se amarão entre 
vocês e terão a paz e deixarão de ofender ao Meu 
Filho, que já está muito ofendido? 

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

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

17 Outubro 2017 

Meu Coração Eucarístico recebe consolo com 
a Coroa de Reparação à Santíssima Trindade pelos 
pecadores. 

Quantas almas por meio desta Coroa de Amor 
Reparador obterão por Misericórdia o Dom da 
Conversão. 

Meu pequeno Elias, consolador do Meu 
Tristíssimo Coração: desejo compartilhar contigo 
Meus Derramamentos Amorosos do Amor Infinito do 
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Meu Coração, que ama tanto, e que só deseja ser 
correspondido com Amor. Amor Santo, Amor 
Caritativo, Amor Misericordioso. 

Porque como anteriormente já te fiz saber, meu 
pequeño, Eu também quero e espero dos homens 
misericórdia para Mim. 

Manoelzinho do Meu Sagrado Coração: o 
homem me trata tão mal! 

Pequenino: na grande revelação que faço aquí 
sobre Meu Sagrado Coração, reúno Minha 
Misericórdia Divina, Meu Santíssimo Corpo 
Eucarístico, Meu Coração Aberto na Cruz. Quer 
dizer, assim como me viste, reúno todas as 
revelações e atributos de Minha Pessoa, Humana e 
Divina, em uma só e grande revelação: Meu 
Sagrado Coração Eucarístico. 

A ti, pequeño, te foram entregues os Epílogos 
Finais de Nossos Sagrados Corações, porque são 
hoje o remédio do mundo, da sociedade e da Igreja. 

Aquí minhas revelações, e acresço, autênticas 
revelações, se conjugam, se reúnem e se resumen 
em uma só: Meu Sagrado Coração. 

Ao mesmo tempo, convido os Apóstolos de 
Nossos Sagrados Corações e a toda a humanidade, 
que, à luz de Nossos Chamados de Amor e de 
Conversão, sempre façam um exame de 
consciência. 

À luz dos Últimos Chamados Celestiais, a 
humanidade examine seus corações, consciências 
e vidas. 

Assim reconhecerão seus pecados ou 
imperfeições; reconhecerão o que os separa ou 
aproxima de Mim; o que devem deixar ou melhorar. 

Se revisam suas vidas com Meu Evangelho e 
Meus Chamados de Amor e de Conversão, a dor 
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moral e espiritual no Aviso ou em seu juízo partiular, 
diminuirá. Pois estarão limpos. 

Quando reconheçam suas faltas, as 
confessem e se emendem. Será assim. Pequenino: 
diz ao mundo que tudo é condicional. 

Eu quero salvar o mundo. Não condená-lo. Mas 
seus pecados me colocam para um lado e me 
afastam de vocês. 

Meu menino: quanto amo esta geração! Mas 
são mal-agradecidos. 

Concedo-te Minha Bênção: Em Nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria 
Puríssima, sem pecado concebida. 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José. 

18 Outubro 2017 

Queridos filhos: servir a Jesus é servir a Maria. 
Para servir a Jesus é necessário primeiro 

encontrar-se com Nossa Senhora. 
Quem serve a Jesus é porque já se consagrou 

ao Coração Imaculado da Santíssima Mãe. 
Mas, encontrar-se com Maria é imitar a Maria. 

É encontrar-se coração a Coração com Maria. 
Não podem servir ao Senhor senão mudaram 

seus corações. Não podem servir a Jesus se a 
vaidade, o orgulho, a ira, a impaciência e pecados 
como estes, dominam suas vidas. 

O que se encontrou com Maria, para servir a 
Jesus,é humilde; pensa antes de falar; é obediente; 
vive na paciência; não se deixa dominar pelos 
impulsos, pelas paixões da ira ou da carne. 
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Servir a Jesus é encontrar-se com Maria. 
Significa ser santo. E ser santo até mesmo no 
minimo pensamento. 

Porque a santidade é santidade quando é 
completa. A mediocridade não é agradável aos 
olhos do Senhor. 

Se é santo quando verdadeiramente se é 
santo. Quando seus pensamentos, suas palavras ou 
suas próprias atitudes, refletem santidade. 

Sigam meu exemplo. Nossa Senhora me 
transformou, me mudou, me educou, para servir 
como pai nutrício para Jesus. 

Orem! Sejam humildes! Vivam na simplicidade! 
Dou-lhes a bênção da Sagrada Família: Em 

Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

20 de outubro de 2017 

Meu Sacratíssimo Codração é um Oásis de 
Paz, de Amor, de Consolo. 

As almas que confiam verdadeiramente em 
Mim, apesar de qualquer turbação, de qualquer 
sofrimento, não se inquietam; senão que confiam, 
venha o que venha, aconteça o que tem que 
acontecer. 

As almas que em Mim confiam não perdem a 
paz. Por isso Eu os exorto, a que confiem em Mim. 

O homem tem desejos de coisas grandes e 
boas. Mas o que Eu quero para o homem é ainda 
maior e melhor do que qualquer ser humano pode 
imaginar. 
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As almas que em Mim confiam não tem medo. 
Porque a dor e o sofrimento somente purifica, expia 
e limpa. 

As almas que confiam em Mim, não tem medo 
do sofrimento e muito menos da cruz, porque a cruz 
é Amor. Por acaso tem medo do Amor? 

Filhos: a dor purifica, fortalece, dá sabedoria e 
conhecimento e, sobretudo, limpa a alma. 

Muitos homens tem medo de Deus. Não se 
deram conta que Deus somentre é Amor, e que todo 
o mau que acontece no mundo não é culpa de Deus, 
senão de vossos pecados. Porque através do 
pecado no mundo entrou a dor. 

Não Me tratem com ingratidão. O mundo tem 
sido demasiado mal-agradecido Comigo. 

Eu não quero que os que dizem amar-Me, 
também Me paguem mal tanto Amor. 

Filhos: vocês amem-Me. Mas também amem-
se. 

O mundo me dá, continuamente, tantas 
amarguras e Me dói tanto, que almas que se dizem 
cristãs, também aumentem minhas amarguras! 

Consolem-me, que Meu Coração necesita ser 
consolado. 

Mudem de vida! Não é dififícil. Somente digam 
“sim”. 

Estejam dispostos que Eu me encarrego do 
demais. Só quero que tenham vontades dispostas a 
viver Minha Palavra. 

Compreenda que esta é Minha Obra, a Obra 
dos Últimos Tempos, e quero que trabalhem por Ela, 
começando com uma mudança de vida. Mas, já! 
Agora! 

Que esperam? 
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Mudem agora! Decidam-se agora, por ser 
santos! 

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

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

23 Outubro 2017 

Queridos filhos: o mundo está sedento. Sempre 
quer mais e mais, cometendo o pecado da cobiça, 
da avareza, da vaidade e também do orgulho. O 
mundo está tão sedento de Deus, de Amor e da 
Verdade, que o procura, mas fora de Deus. 

Filhos Meus: convido-os, como sempre, a abrir 
o coração, para escutar Jesus e mudar de vida. 

É tempo de que hajam almas santas. É 
momento de que Meus apóstolos procurem, 
sobretudo, ser santos. 

Filhos: se praticam a mortificação e o sacrificio, 
se mortificam a língua, a mente, os sentimentos, 
farão um bom exercício espiritual para começar a 
viver a santidade. 

A alma santa até nos detalhes mais pequenos 
demonstra a santidade. 

Filhos: Jesus está muito ofendido. Jesus já está 
muito triste por vossos pecados e os do mundo! 

É o momento de uma mudança de coração.  
Recordem filhos que o Céu existe. Mas 

também o inferno. E Jesus quer que todos se 
salvem. 

Oro por vocês, como Mãe! 
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Eu oro para que vocês abram seu coração e 
conheçam o Amor de Deus.  

Filhos Meus: a alma que conhece, que se 
encontra com o Amor de Jesus é uma alma feliz, 
inclusive nas adversidades é uma alma feliz. 

Convido-os: decidam-se por Meu Filho. 
Procurem ao Meu Filho e sejam apóstolos do Meu 
Coração. 

Recordem que os Chamados de Amor e de 
Conversão estão ressoando pela última vez as 
Trombetas que Avisam o Retorno de Jesus. 

Filhos: em Minha Fonte de Graças e de 
Misericórdia, além de beber da agua, enxaguem-se 
as mãos e os pés, como sinal de purificação e 
arrependimento. 

Filhos: escutem a sua Mãe.  
Mudem o coração para Deus! 
Dou-lhes Minha Bênção Maternal: Em Nome 

do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
 
 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante Coração de São José. 

25 Outubro 2017 

O próprio Céu prepara os filhos de Deus. 
Quando Deus escolhe uma alma para seu 

serviço, o próprio Deus a prepara. 
Primeiro, lhe faz ver o que está mal e o que 

deve mudar. 
Em seguida, da-lhe consciencia do pecado, 

para que reconheça suas culpas. 
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E nesse momento a alma compreende, que 
uma palavra, um pensamento ou um olhar, já pode 
ofender a Deus. 

A alma que então se deixa iluminar e se 
arrepende, muda, e em tudo, procura agradar a 
Deus. 

As almas que se encontram com o Amor de 
Jesus não querem ser vistas nem escutadas, nem 
admiradas, simplesmente querem se esconder e se 
escondem. 

Ali, no oculto, no anonimato, no silêncio, 
querem servir a Deus. 

Porque só Deus é o objeto de seu amor. Nada, 
nem ninguém. E compreendem que só Deus “É”. 

Assim, do mesmo modo, o Espirito Santo e 
Nossa Senhora fizeram comigo: iluminaram-me, 
indicaram-me o que devia fazer e obedeci. 

Essa obediencia é dizer “não” à vontade 
humana. 

A vontade humana leva ao pecado, à morte, à 
condenação. 

Renunciar a vossa vontade, para viver o que 
Jesus quer e lhe tem ensinado, é um ato de amor. 

Renunciar a vocês mesmos é um ato de fé, e 
também de confiança, porque tudo o esperam de 
Deus. 

A verdade e o amor, a segurança e a alegría; 
essa alma que confía as encontra em Deus. 

Convido-os a isto.  
A pesar de todas as tormentas da vida, nunca 

percam a confiança em Deus. 
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Ainda quando estiverem na prova mais terrivel, 
mas confiam em Deus, não lhes falta a paz. Creem 
e seguem adiante. 

Isso quer Jesus! Sigam adiante. Por muito 
longo que seja o deserto, devem caminhar. 

Nunca desanimem da pequena cruz que Deus 
lhes deu para salva-los! 

Abenço-os como o Pai Nutrício de Jesus, o 
Verbo que se fez Carne para redimir a toda a 
humanidade. 

Olhem a Cristo crucificado! 
Na Cruz, têm a maior prova de Amor! 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 

Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

27 Outubro 2017 

Quando Meu Coração foi aberto pela lança na 
Cruz, brotou sangue e água; brotou Meu Espirito e 
Minha Vida, Minha Humanidade e Minha Divindade, 
porque Eu, Jesus Cristo, Sou verdadeiro Homem e 
verdadeiro Deus. 

Ao pé da Cruz, não estava só Minha Mãe; 
estava Meu amado João e Maria Madalena. Eles 
foram testemunhas da abertura do Meu Coração, já 
não só no Espirito, senão também na Verdade, 
porque se abriu para recebe-los a todos. 

João e Maria, ao pé da cruz, por intercessão de 
Minha Mãe, fizeram-se Novos Apóstolos de Nossos 
Sagrados Corações, seguindo o exemplo do Meu 
Pai São José.  

E eles se entregaram para consolar, amar e 
reparar Nossos Sagrados Corações, e, por isso 
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mesmo, São João e Santa Maria Madalena são 
intercessores desta Obra dos Últimos Tempos. 

É um exemplo a seguir para vocês. Os dois 
mudaram de vida. Os dois se arrependeram. Os dois 
deixaram-se amar, e também amaram. 

Sigam também o exemplo destes Dois 
Apóstolos de Nossos Dois Corações e dediquem 
sua vida a consolar-Nos, a obedecer-Nos e a mudar 
cada dia. 

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

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

28 Outubro 2017 

Meu amado Filho Jesus, quando escolheu aos 
Apóstolos, olhou o coração. Eram homens 
necessitados. Eram homens pecadores. 

Mas além de alemejarem a Verdade, ansiavam 
a liberdade e queriam encontra-se com Deus. 

Jesus os escolhe. 
Jesus conhecendo suas debilidades; Jesus 

conhecendo seus corações; Jesus sabendo seus 
defeitos, Jesus os escolhe, os chama. 

E eles se sentem amados e reconhecem em 
Jesus o Amor. 

Jesus enviou Meu Coração Doloroso e 
Imaculado para reunir aos Apóstolos dos Últimos 
Temos, para que eu, como Mãe, os forme, os 
eduque, os prepare. 

Jesus me enviou para revelar a Obra dos 
Últimos Tempos. Para que, desde a família e os 
Cenáculos de Oração, que são também uma família 
espiritual, se salvem muitas almas, se reúna o Resto 
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Fiel, e preparar o mundo para a Segunda Vinda de 
Meu Filho. 

E me envia vestida de Sol, como a Aurora que 
anuncia a chegada do Seu Reino. 

Filhinhos Meus: escutem Meus chamados; 
escutem Meus Ensinamentos. 

O que anunciei em Fátima, em Garabandal, e 
o que anuncio em Medjugorje, aqui, no Meu Jardim, 
neste Santuário Espiritual dos Últimos Temos, ecoa, 
uma última vez. Escutem a vossa Mãe. 

O que Me escuta, não vai se confundir, nem se 
perder. 

Eu os amo e lhes dou Minha Bênção Maternal: 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém. 

Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém.  

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

30 Outubro 2017 

Meus queridos filhos: desejo que nos 
aprofundemos na importância dos Cenáculos de 
Oração. 

Nos Cenáculos de Oração que dei a todos os 
Apóstolos de Nossos Sagrados Corações de 
Últimos Tempos, por meio do Meu Instrumento, é 
um compêndio de Graças e também uma reunião de 
todas as Revelações Autênticas que temos dados 
no mundo. 

Os Cenáculos de Oração são para implorar 
com Vossa Mãe, que “Venha logo o Reino do 
Santíssimo Sacramento da Eucaristia.” 
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Cada filho Meu que ora o Cenáculo, deve viver 
desde já o Triunfo do Meu Doloroso e Imaculado 
Coração. 

Filhinhos Meus: não esperem que o Triunfo se 
dê. Não permitam que só seja um anúncio profético, 
mas que vivam desde agora em seus corações o 
Trinfo do Meu Coração Maternal. 

Os Cenáculos de Oração  serão como 
fogueiras que irradiarão Luz e transmitirão Fogo: 
Luz Divina e Fogo do Espirito Santo. 

Nos Meus Cenáculos de Oração se contém 
tudo. 

Fazendo os Mistérios Gozosos, peçam por 
suas famílias, pelos jovens. 

Fazendo os Mistérios Luminosos, orem pela 
Igreja, pelos sacerdotes, pelos religiosos, religiosas, 
missionários, por toda a  Igreja. 

Orando os Mistérios Dolorosos, fazem 
reparação, expiação, adoram o Precioso Sangue, 
acompanham ao Meu Filho no Getsemani, 
consolam-No na Cruz. 

Orando os Mistérios Gloriosos, pedem pelo 
Triunfo do Meu Coração Imaculado e o Reinado 
Eucarístico do Meu Filho. 

Compreendam filhos Meus, que no Cenáculo 
de Oração congregam-se todas as autênticas 
Orações Divinamente Reveladas. 

Façam, Orem e propaguem Meus Cenáculos!  
Nos Meus Cenáculo de Oração está tudo! 
Depois da Santa Missa, a oração que agrada a 

Jesus são os Cenáculos. 
Convido-os a orar com o coração. 
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Dou-lhes Minha Bênção Maternal: Em Nome 
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

31 Octubre 2017 

Meu Sagrado Coração chama aos seus filhos, 
para que adorem, reparem e consolem. 

À Santa Margarida mostrei-lhe Meu Sagrado 
Coração, para renovar a devoção ao Meu Coração 
Incendiado de Amor. 

Mas agora venho novamente, para mostrar 
Meu Sagrado Coração, mas com todos os Atributos, 
Humanos e Divinos, com os que o Pai adornou 
Minha Pessoa. 

É Meu Corpo Crucificado, derramando o 
Precioso Sangue, mas também é a Misericórdia, é o 
Amor, e tudo tem seu centro na Santíssima 
Eucaristia. Porque essa é a devoção autêntica ao 
Meu Sagrado Coração. 

Adorar Meu Coração que está realmente na 
Santa Hóstia! 

É Meu Coração transformado em Pão, para 
que o comam, para que esteja em suas entranhas e 
possam unir-se em espirito e em verdade, a Mim. 

Aquí retomo a Mensagem que dei a Santa 
Margarida. Aquí a renovo. Aqui a atualizo e aqui a 
recordo uma última vez, para o bem do mundo. 

Ainda que seja ao final, um pequeño grupo de 
almas que permaneçam fiéis, Eu chamo a todos os 
homens à conversão. 

Eu os amo e lhes dou Mi Bênção 
Misericordiosa: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém. 
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Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José. 

01.11.2017 

Filhos do Meu Castissimo Coração: derramo 
sobre vocês Minha Bênção Paternal. 

Pequenos: os Santos olham a Cruz. 
As almas santas amam a Cruz, por mais 

pesada e dura que a Cruz seja. 
Os Santos fizeram-se Santos amando a Cruz. 
É um desejo de Jesus que todos orem, para 

que peçam o Dom da Santidade, da Humildade, mas 
sobretudo, da Obediência. 

A obediencia e o Amor fazem almas santas. 
Filhos: alegrem-se, porque Cristo os escolheu 

para que sejam Santos. 
A Festa de Todos os Santos é a Festa dos 

Apóstolos dos Sagrados Corações. 
Peçam ao que faz Santos o homem. Clamem 

ao Espirito Santo que os edifique em Santos 
Apóstolos da Imaculada e da Eucaristia. 

Eu os abençoo: Em Nome do Pai, e do Filho, e 
do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

03 Novembro 2017 

Apóstolos do Meu Sagrado Coração 
Eucarístico: olhem Meu Sagrado Coração. 
Contemplem-no com amor. Obervem a ferida do 
Lado, que também a lança abriu Meu Coração, 
quando Me atravessou desde o lado. 

Quanto Amor tem Jesus por vocês! 
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Almas: por que esqueceram o Amor que tenho 
por vocês? 

O esquecem, e quando o esquecem, se 
afastam.  

Vejam Meu Coração. 
Ninguem, alma, te amou tanto como Eu. 
Deixa-te amar, porque também é necessário, 

alma, que te deixes amar por Mim. 
Meu Sagrado Coração é ese tesouro 

escondido. 
Meu Coração é o cofre, e dentro dele 

encontrarão as pérolas divinas, como o são a 
Misercórdia Divina, o Amor Santo, a Eucaristia e os 
Sacramentos. 

Meu Coração é o Cofre das Graças Celestiais. 
Adorem-no. Amen-no.  
Enamorem-se e confiem em Mim!  
Porque a dor maior que podem Me dar, e que 

me dão, é desconfiar de Mim. 
Não desconfiem do que os amou tanto.  
Meu Coração Eucarístico reinará, e reinará 

quando o Coração de Minha Mãe triunfar. 
Assim, meus pequenos apóstolos, permitam 

que Meu Coração reine em vocês, deixando que 
Minha Mãe triunfe em vocês. 

Deixem-se vencer pelo Amor! Dobrem o 
orgulho e façam-se humildes. E quando sejam 
humildes, não só Me entenderão e tambémMe 
deixarão atuar. 

E a ti, meu pequeño carmelita, te dou uma 
Graça Especial: o Meu Coração  e de Minha 
Mãe, que são um só Coração. O encarnaremos em 
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teu coração, e não serão três corações. Serão um 
só, unidos com o Amor e a Cruz. 

Abençoo-os com Amor Misericordioso: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Comentário do instrumento: 
Hoje Jesus veio com seu Sagrado Coração 

Eucarístico. 
Com a Mãe Esquerda tocaba seu Coração e na 

Mão direita estendida tinha o Coração da 
Santíssima Virgem. 

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

4 de novembro de 2017 

Queridos filhos: pequenos apóstolos de 
Nossos Sagrados Corações. Como vossa Mãe das 
Lágrimas, desejo transmitir Meu Chamado. 

Em muitos lugares do mundo tenho Me 
manifestado derramando Lágrimas. 

Como Mãe tenho chorado por todos Meus 
filhos, porque como Mãe, amo a cada filho de Deus 
com um Amor único e especial, e sofro tanto porque 
vejo continuamente cair almas no fogo do inferno! 

Compreendam que grande é Minha Dor. E o 
amor de uma mãe na terra, não pode comparar-se 
ao Amor de vossa Mãe do Céu, que é um Amor 
único, infinito e irrepetível para cada filho. 

Considerem as Lágrimas e as Dores de vossa 
Mãe. Vejam em Minhas Lágrimas o Chamados de 
Amor e de Conversão. 

Choro porque Meus filhos não querem 
entender. Choro porque a humanidade se afasta 
mais, a cada instante, do Amor de Jesus. 
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Filhos: não quero que se percam!  
Não quero que se confundam!  
Sigam Meus Chamados de Amor e de 

Conversão, porque neles lhes mostro o caminho que 
devem percorrer neste êxodo dos Últimos Tempos. 

Não se desviem, senão que Me escutem. 
Meu Doloroso e Imaculado Coração é a Estrela 

que deve guia-los. 
Confiem e consagrem-se a vossa Mamãe do 

Céu. 
E a ti, pequeno, que te foi outorgada a Graça 

da União de Nossos Dois Corações ao teu, já não é 
uma união em Espírito, senão também em Verdade. 

Nossos Dois Corações com o teu, são um 
mesmo palpitar, unidos em um mesmo Amor, e 
sofrendo uma “única” Dor. 

Nossos Dois Corações verdadeiramente estão 
em ti. 

Entrego-te Minha Bênção Maternal. 
E desde Meu Jardim, espalho sobre o Mundo, 

Minhas Lágrimas Maternas: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão de Santa 
Teresa de Jesus 

6 Novembro 2017 

O homem, o ser humano, sempre tem 
necessidade do Absoluto, do Real, da Verdade. 

No coração do homem está a sede insaciável 
da Verdade e o homem se desvia procurando a 
Verdade em outras partes e situações, e não na 
Fonte da Verdade, que é Deus. 
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Umas almas que conheceram a Verdade se 
afastam Dela, porque lhes exige radicalidade e 
retidão. 

Outras almas com anseios da Verdade, 
querem converter-se em deuses. Estas almas 
perdem-se pela soberba e o orgulho, como 
aconteceu com os que fizeram construir a Torre de 
Babel. 

O orgulhoso confunde-se por causa do próprio 
orgulho. Outras almas querem procurar, e acreditam 
que hão encontrado a Verdade, seguindo crenças, 
religiões e práticas contrárias à própria Verdade. 

Carmelita: o homem não quer reconhecer a 
Verdade no Evangelho e na Pessoa de Jesus Cristo, 
e na única Igreja fundada por Ele. 

O homem tem anseio da Verdade. Mas essa 
Verdade é Deus. 

O coração humano que não gosta de aceitar 
correções e nem mandamentos (ordens), se afasta 
do Preceito Divino, porque o coração humano está 
salpicado, e algumas vezes, transbordante de 
orgulho e amor próprio, que quer encontrar sua 
própria verdade e o único que consegue é confundir-
se. 

Carmelita: a humanidade aspira a Deus; anseia 
a Verdade; quer encontrar-se com o Absoluto, mas 
o coração humano é tão orgulhoso para reconhecer 
que lhe faz falta encontrar a Deus. 

Mas as almas que reconhecem a ausência de 
Deus e anseiam Sua Presença, dão o 
consentimento para que Deus, por meio de Seu 
Espirito, comece a conduzi-las pela Senda da Vida 
e pelas Moradas do Reino. 

Deus quer guiar as almas por um Caminho de 
Perfeição, que começa em reconhecer que Deus faz 
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falta no coração e deve adentrar-se em Sua 
Misericórdia, deixar-se amar pelo Esposo, e ser 
dócil ao Caminho de Perfeição, pelo qual o Esposo 
Celestial deseja conduzir a alma. 

A alma, entretanto, sem dar-se conta, muitas 
vezes começa a percorrer cada Morada do Reino 
Celestial. O primeiro passo para esta senda 
espiritual é a humildade, reconhecimento do 
pecado, desejo de santidade, quer dizer, todo o 
oposto ao orgulho e à soberba da vida. 

Carmelita: teu coração está nessa União 
Transformante, onde a criatura se modela ao seu 
Criador, e aspira os anseios e desejos somente do 
Esposo. 

Abençoo-te: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante Coração de São José. 

8 Novembro 2017 

Filhos do Meu Castíssimo Coração: quando 
uma alma se decidiu seguir Jesus, deve ser 
consciente da cruz e da prova com as quais deverá 
purificar sua vida. 

Quando uma alma se deixa encontrar por 
Deus, e permite que a Luz do Espirito Santo ilumine 
sua vida, a alma reconhece o que fez de mal, a alma 
assume seus pecados. E uma alma sincera, de 
coração limpo, se arrepende, e segue a Deus, em 
uma vida de santidade, de retidão e também de 
paciência. 

A alma que se encontrou com o Amor de Deus, 
não rejeita seus irmãos, mas os suporta com 
misericórdia. 
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A alma que se encontrou com Deus, não se 
rende no caminho do calvário, pois sabe que depois 
da cruz, vem a ressurreição. 

A alma que conheceu Jesus não se queixa pela 
cruz; a abraça, guarda silêncio, e sofre com 
paciência. 

O Espirito Santo transformou Minha Vida 
quando disse “sim” ao Projeto da Redenção. 

Deus mesmo me transformou, me capacitou, 
me ajudou e me iluminou; deu-me paciência para 
percorrer Minha Via Crucis. 

Orem! Não se queixem de seus sofrimentos. 
Levem-nos com paciência, porque também a cruz 
deve ser amada, como Jesus Amou sua Cruz. 

Orem! Mas orem com todo o coração, e 
permitam que Deus transforme suas vidas, para que 
possam experimentar o Amor de Deus. 

Orem, para que aumente vossa confiança. 
Orem para que tenham luz e saibam atuar 

como atuaria Jesus no lugar de vocês. 
Examinem-se à luz de nossos Últimos 

Chamados de Amor e de Conversão. 
Façam constantemente o exame de 

consciência à luz do Evangelho e de nossos Últimos 
Chamados. 

Preparem-se assim para uma boa confissão. 
Fazendo isto, viverão uma iluminação de 
consciência particular, que dará muitos benefícios 
aos vossos corações 

O Céu me encarregou de ser o Custódio desta 
Aliança dos Sagrados Corações com teu coração. 

Eles palpitam, respiram e sentem em teu 
coração. Eu sou o Custódio desta Aliança. 
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Abençoo-te e os abençôo com Minha Bênção 
Patriarcal: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

10 Novembro 2017 

Queridos apóstolos do Meu Sagrado Coração: 
aprofundaremos no grande mistério da reparação. 

Reparar é um dom! Ser almas reparadoras ou 
ser almas vitimas é um dom outorgado por Meu Pai, 
por meio do Espirito Santo. 

Quando se ama, contempla-se o Amado; está-
se com o Amado; consola-se ao Amado, e em tudo 
se procura agradar ao Amado. 

A alma reparadora reconhece primeiro seus 
pecados; reconhece suas debilidades; assume seus 
pecados; confessa-se e vive na graça. 

A alma reparadora reconhece o pecado original 
e vive na santidade, sabendo sua inclinação ao 
pecado, conhecendo suas debilidades e fraquezas, 
e se vigia, e, desta maneira, repara a inclinação ao 
pecado de todo o ser humano. 

A alma reparadora é fiel a Jesus; reconhece 
quantas vezes Sou traído; quantas vezes a 
humanidade Me é infiel e, com sua entrega, sua 
fidelidade, e sua obediência, repara o dano que me 
causa o mundo. 

A alma reparadora vence sua vontade, para 
gostar, viver e praticar Minha Vontade. A alma 
reparadora Me consola. 

A alma reparadora guarda silêncio, reparando 
as muitas palavras desnecessárias, e as vezes, até 
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blasfêmias da humanidade. A alma repara 
guardando silêncio. 

A alma reparadora repara com sua docilidade 
e confiança a necedade (NOTA do tradutor: 
necedade = ignorância) do mundo. 

Peço que cada apóstolo de Nossos Sagrados 
Corações seja uma alma reparadora e repare 
segudo seu estado. 

Os casais, podem reparar pelos pecados 
contra o Sacramento do Matrimonio, pelos pecados 
contra a família. 

Os jovens podem reparar pelos pecados da 
juventude. 

Os enfermos podem reparar pelos pecadores 
que não aceitam sua purificação. 

Todos, segundo seu estado de vida, podem 
reparar, podem expiar. 

Orem! Meditem na Cruz! 
As almas reparadoras vêem a Cruz com amor. 

Sabem que a Cruz os une a Mim. 
A alma reparadora é como a Cruz: sempre está 

atrás de Jesus. Sempre está unida a Jesus. 
Exorto-os: sejam almas reparadoras. 
Cada um repare em sua vida por seus pecados 

e os do mundo, unindo-se à Minha Dor. 
Sejam pacientes. A alma reparadora é paciente 

e sobretudo sabe que é amada pelo Esposo 
Celestial. 

A alma reparadora também se deixa amar, 
porque sabe que o Amor não é amado. 

Pequeño carmelita: a encarnação mística de 
Nossos Sagrados Corações no teu, também é uma 
reparação, porque junto de ti temos reparado a 
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rejeição que a humanidade deu a Deus. Temos 
reparado a expulsão de Deus o mundo atual. 

Abençôo-os com Amor Misericordioso: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

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

11.11.2017 

Sou a Mãe da Palavra e Mãe dos Últimos 
Tempos.  

Vim reunir o Resto Fiel.  
Tenho vindo como Mãe, para reunir a Família. 
Nestes Últimos Tempos, somente venho 

recordar, explicar e ensinar o Evangelho do Meu 
Filho Jesus. 

Com Nossos Chamados de Amor e de 
Conversão, não pretendemos mudar, acrescentar 
ou tirar a Divina Revelação, senão recordá-la, 
ensiná-la e pregá-la. 

Por isso, filhos meus, sempre que meditem 
Meus Chamados, façam-no juntamente com o Santo 
Evangelho. Cada dia leiam a Palavra de Deus e 
ponham-na em prática. 

Meus filhos, digo-lhes: vivam felizes!  
Vivam na alegria, que o Evangelho quer 

transmitir-lhes! 
A alegria da Salvação! 
Sintam-se amados. 
Quando se sentirem amados por Deus, suas 

vidas mudarão. 
A maneira de ver as coisas, mudarão.  
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O sentido da dor, do sofrimento e das provas 
mudarão, quando souberem que são amados. 

Nunca esqueçam que são amados por Deus.  
E o dia que se sentirem amados, suas vidas 

mudarão. Tudo mudará. 
Convido-os a ler a Carta do Apóstolo São 

Judas e a meditá-la com o coração. 
Abençôo-lhes com Amor Maternal: Em Nome 

do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

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

14 Novembro 2017 

Queridos filhos: acompanhada do Santo Padre Pio 
e do Arcanjo São Miguel, e como Mãe do Carmo de 
Garabandal, desejo dar Meu Chamado de Amor ao 
Mundo: 
Meus pequenos filhos: o mundo está sofrendo 
fortes convulsões em diversos aspectos. O que 
acontece é que o egoísmo aumenta, a ambição, a 
avareza e o poder estão afastando o coração dos 
homens de Deus. 
Pequenos: Meus apóstolos tem que ser muito 
bons.  
Devem ser muito santos. 
Para entrar no Céu deve-se ser bom. 
A ira de Deus quer corrigir o mundo. 
Mas sua Divina Misericórdia está detendo seu 
Santo Braço, para que mais almas possam salvar-
se. 
Filhos: escutem Meus Chamados. 
Estejam com seus corações atentos, que Meus 
Chamados de Amor e de Conversão são o 
Chamado Final para a humanidade. 
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Advirto-lhes, e sempre o farei, dos falsos profetas e 
mensageiros que estão desunindo Meu Povo, 
confundindo os corações! 
Se escutarem Nossos Chamados e lerem 
diariamente a Palavra de Deus, caminharão na 
Verdade. 
Leiam e meditem o capítulo Dois do Evangelho de 
São Lucas.  
Tirem dele ensinamentos proveitosos para suas 
vidas espirituais e ordinárias. 
Filhinhos: abençôo-lhes com Amor Maternal.  
O Padre Pio e o Arcanjo São Miguel rogam por 
Meus apóstolos: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante  Coração de São José. 

15 Novembro 2017 

Filhos do Meu Castíssimo Coração : desejo falar-
lhes sobre o dom do agradecimento. 
Uma alma agradecida é uma alma que se sabe 
amada.  
É uma alma que sabe que Deus a ama 
infinitamente. 
Em Nazaré minha única oração era uma continua 
ação de graças, porque o Pai Todopoderoso me 
confiou o mais precioso: o seu Filho e a Criatura 
que depois de Jesus é a mais Perfeita e a mais 
Santa, a Imaculada Virgem; os Dois Tesouros do 
Reino Celestial. 
Meu Coração exultava de gozo e agradecia, 
porque Deus havia sido bom com seu Povo. 
Queridos filhos: vocês tem muito porque agradecer 
a Deus. Ele sempre é Bom, Paciente e Terno com 
vocês. 
Agradeçam em seus sofrimentos, porque os 
purificam. 
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Agradeçam nas provas, porque os faz fortes. 
Agradeçam na alegria, porque Ele sempre está 
com vocês. 
Agradeçam por estes Chamados de Amor e de 
Conversão, que são um tesouro da Divina 
Misericórdia, para salvar muitas almas. 
E desde este lar de Nazaré dos Últimos Tempos, 
onde a Rainha Celestial está reunindo seu 
Exército, Eu lhes abençoo, como o Pai da Sagrada 
Família: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. 

16 de Novembro de 2017 

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

Queridos filhos: Sou a Mãe das Bodas do 
Cordeiro e dos Últimos Tempos; e, desde Meu 
Coração Doloroso e Imaculado, transmito Meu 
Chamado ao Mundo. 

Queridos filhos: suas almas são esposas de 
Jesus. Ele as resgatou do pecado e da morte, 
morrendo na Cruz. 

E desde o dia que recebem ao Meu Filho por 
primeira vez, na Sagrada Eucaristia, suas almas se 
desposam com o Senhor. Suas almas se unem 
como em um matrimonio espiritual com Jesus. 

Mas a maioria dos Meus filhos não o entende, 
porque lhes falta fé; porque a oração não se fez 
alegria em suas vidas. 

Suas almas são esposas do Cordeiro de Deus, 
e quando uma alma comete um pecado, é infiel ao 
seu Esposo.  

A infidelidade espiritual consiste em desejar 
outras coisas que não são de Deus; em desejar a 
vontade humana e não a Vontade Divina. 
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Comprendam que são esposas do Esposo 
Celestial. 

Devem ser fiéis à Majestade Divina que os 
resgatou desde sua Humanidade. 

Desde seu Coração Humano traspassado na 
Cruz, Jesus os resgatou. 

Filhos: o Coração de Jesus é um Coração de 
Deus e de Homem. Os ama. Os compreende e os 
resgatou. 

Filhos: amem a Jesus, verdadeiro Deus e 
verdadeiro Homem. 

Santa Gertrudes intercede, junto Comigo, ante 
o Coração do Meu Filho por todos vocês, Meus 
apóstolos. 

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

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus 

17 de Novembro 2017 

Enviei MInha Mãe para anunciar, para chamar 
e congregar. 

Seu próprio Coração Doloroso e Imaculado é o 
Chamado ao Mundo. 

Desde aquí, Minha Mãe vestida de Sol, como o 
Anjo Mensageiro do Apocalipse, vem anunciar “O 
Advento do Reino de Deus e Minha Vinda à Terra”. 

Escutem Nossos Chamados de Amor e de 
Conversão. 

Nossos Dois Corações são as Duas 
Testemunhas do Apocalipse, que estão pregando a 
conversão e convidando toda a humanidade a que 
se consagre a Nossos Sagrados Corações. 
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Eu lhes convido a ter Paz. 
A Paz é muito importante para que escutem a 

Voz de Deus, e possam discerni-la e obedecê-la. 
E tu pequeño Elias: nossos Corações estão 

unidos com a mesma Coroa e atravessados com a 
mesma Espada, que uniu Meu Coração com o de 
Minha Mãe. 

E agora, por Graça e Misericórdia, com teu 
pequeno coração. 

Esta aliança de Nossos Sagrados Corações é 
um Chamado também para todos, para que se 
entreguem totalmente a esta Obra do Reino de 
Deus. 

Abençôo-os com Amor Misericordioso: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
 

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

19 novembro de 2017. 

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 
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reconhece seus pecados e é absolvida de suas 
culpas, deve seguir caminhando à Luz do 
Evangelho. 

E nesse caminar 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 alegría, 
gozo e confiança. 

Dou-lhes Minha Bênção Maternal. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus. 

20 de novembro del 2017. 

Minha Divina Misericórdia deseja abraçar ao 
mundo inteiro com seus raios de Amor. Mas o 
mundo está tão submergido em si mesmo, que se 
esquece da presença eterna de Deus. 

Vim com uma mensagem de Misericórdia, para 
que as almas creiam, se convertam e sejam felizes, 
porque a confiança em Meu Coração dá Paz, e a 
alegria é fruto da Paz. 
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Quem não tem paz em seu coração, vive na 
amargura e na tristeza; sujando sua alma de 
desconfiança em Minha Misericórdia. E a maior 
pena que podem dar ao Meu Coração é desconfiar 
do Meu Amor. 

Ainda que o caminho da Cruz se torne escuro, 
e a Cruz de cada día seja pesada, é um caminho de 
amor, de entrega e de confiança.  

Quanto desejei derramar o dom da humildade, 
da simplicidade, da caridade; e quando o faço, só 
recebo um não de seus corações. 

Quanto lhes ensinei na Palavra de Deus, e 
quanto Minha Mãe lhes convidou ao Amor, e seus 
corações estão duros e frios, morrendo por falta de 
Paz. 

Quem crê em Mim, isso lhe basta, a Fé. 
E a Fé, unida ao Amor, pode tudo. 
Convido-os: vivam sua Fé unida ao Amor e 

vencerão Comigo. 
Minha Misericórdia deseja tanto abraçá-los. 

Mas necessito humildade de coração. 
Amo-os ternamente. Convido-os a semear a 

paz. 
Dou-lhes Minha bênção com Meu Amor 

Misericordioso: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus 

24 de novembro de 2017 

Queridos apóstolos do Meu Sagrado Coração: 
desejo que compreendam que, pelo primeiro pecado 
entrou a morte e o sofrimento no mundo. Já que a 
dor é a paga de seus pecados. 
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Pequenos: Eu vim redimi-los e salvá-los, 
derramando Meu Sangue para laver seus delitos. 
Mas vocês vivem como almas condenadas. Não 
vivem como almas salvas, mas submergidas na dor, 
na angústia e na desconfiança. Adentram-se cada 
vez mais num abismo profundo de escuridão. 

Minha Luz está dada e permanece exposta 
para que todos a vejam, inobstante vocês, ao vê-la, 
sentem mais cômoda a escuridão. 

Eu estou com Meus braços estendidos. Não os 
fechei. São vocês que não se aproximam de Mim. 

Chamo-os com Amor e Misericórdia. 
Vivam como filhos da Luz.  
Vivam com a alegria de que Deus se fez 

homem e os redimiu. 
Vossos corações são Meu Templo.  
Não o convertam em cova de ladrões.  
Não permitam que os ladrões da fé, os ladrões 

da paz, os ladrões da confiança, se aninhem em 
seus corações. 

Não convertam Meu Templo em cova de 
malfeitores. Senão que, mostrem-se como são: 
filhos de Deus e portadores da Luz do Meu Coração. 

Abençô-os com Meu Amor Misericordioso: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

25 de novembro de 2017 

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

Queridos filhos: quero que escutem vossa Mãe 
com todo o coração. 

Quando o coração é sincero, pequeno e 
humilde, acolhe e vive Nossos Chamados. 
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Eu oro sem cessar por vocês, para que o 
Espirito Santo possa abrandar (suavizar) seus 
corações, já que a soberba da vida os endurece 
mais e mais. 

Mas também é necessário que vocês tenham a 
disposição de mudar; que tenham o desejo de 
mudar,  e que se esforcem para lograr essa 
mudança. 

Pequenos: Eu quero que sejam almas 
humildes, simples e obedientes.  

Recordem que seguir ao Meu Filho, não é só 
pertencer a um Cenáculo de Oração. Também 
seguir ao Meu Filho, requer testemunho; requer 
ações e requer obras concretas, movidas pela fé, 
cimentadas no amor e uma absoluta confiança. 

Tu, Meu pequeno Carmelita, de agora em 
diante, deves preocupar-te por dar o Chamado, por 
anunciar e denunciar. 

Se Meus outros filhos já não querem obedecer 
Minha Mensagem. 

Se Meus filhos já não querem atender Meu 
Chamado.  

Se Meus filhos já não querem obedecer-Me, já 
não pesa sobre teu hombro, porque tu cumpriste em 
admoestar e exortar, brindando a guia para que se 
salvem.  

Mas se eles, se o mundo não quer escutar, não 
perturbes teu coração e sê fiel somente em dar o 
Chamado 

Te Amo con Amor Infinito y los bendigo a todos 
con Mi Bendición Maternal, en el nombre del Padre  
y del Hijo y del Espíritu Santo. 
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Amo-te com Amor Infinito e os abençôo a todos 
com Minha Bênção Maternal: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

ATO DE CONSAGRAÇÃO DO GÊNERO 
HUMANO A JESUS CRISTO REI 

26.11.2017 

NOTA: Concede-se indulgência plenária ao fiel 
cristão que, na Solenidade de Nosso Senhor Jesus 
Cristo Rei, reze publicamente o ato de Consagração 
do gênero humano a Jesus Cristo Rei. Em qualquer 
outra circunstância, a indulgência será parcial 
(Penitenciaria Apostólica, Enchiridium 
Indjlgentiarum, Concessão numero 27) 

 

ATO DE CONSAGRAÇÃO DO GÊNERO 
HUMANO A JESUS CRISTO REI 

Jesus dulcíssimo, Redentor do gênero 
jhumano: olhai-nos ajoelhados humildemente em 
vossa presença. 

Vossos somos e vossos queremos ser. E para 
estar mais firmemente unidos a Vós, hoje cada um 
de nós, consagra-se voluntariamente ao Vosso 
Sagrado Coração. 

Muitos nunca vos conheceram. Muitos vos 
rejeitaram, desprezaram vossos mandamentos. 
Compadecei-vos de uns e de outros, benigníssimo 
Jesus, e atraí-os a todos ao Vosso Sagrado 
Coração. 

Reinai, Senhor, não só sobre os que nunca se 
separaram de Vós, senão também sobre os filhos 
pródigos que vos abandonaram. Fazei que retornen 
brevemente à casa paterna, para que não morram 
de miséria e de fome. 
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Reinai sobre aqueles que estão extraviados 
pelo erro ou separados pela discórdia, e fazei que 
retornem ao porto da verdade e à unidade da fé, 
para que brevemente não haja mais que um só 
rebanho e um só pastor. 

Concedei, Senhor, a Vossa Igreja, uma 
liberdade plena e segurança. Concedei a todo o 
mundo, a tranquilidade da ordem. Fazei que desde 
um extremo ao outro da terra, não se ouça mais que 
uma só voz: Louvado seja o Divino Coração, pelo 
qual nos veio a salvação. A Ele a glória e a horna 
pelos séculos. Amém. 

Requisitos para lucrar a indulgênica plenária. 

Estar em estado de graças 
Ter intenção de ganhá-la. 
Realizar a obra prescrita 
Confissão 
Comunhão 
Oração apelas intenções do Papa 
Excluir todo afeto ao pecado, inclusive venial 
 

Sobre a Comunhão, a Confissão e a Oração 
pelo Papa 

É conveniente, mas não necessário, que a 
confissão sacramental e especialmente a Sagrada 
Comunhão e a Oração pelas intenções do Papa, se 
façam no mesmo dia em que se realiza a obra 
indulgenciada. Mas é suficiente que estes sagrados 
ritos e orações se realizem dentro de alguns dias 
(uns vinte dias) antes ou depois do ato 
indulgenciado. 
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A oração segundo a mente do Papa fica à 
escolha dos fiéis, mas se sugere um Pai Nosso e 
uma Ave-Maria. 

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

Chamado De Amor E De Conversão Do Casto E 
Amante  Coração De São José 

29 de Novembro de 2017 - Nossa Senhora de 
Beauraing ou a Virgem do Coração Dourado 

Queridos filhos do Meu Casto e Amante 
Coração: Nossa Senhora do Coração de Ouro lhes 
disse: “sejam sempre bons”. 

É o Evangelho resumido em uma frase: sejam 
bons. E a alma que é boa, é uma alma que ama; e, 
como ama, observa os Mandamentos do Senhor. 

O ser sempre bons, é uma mudança radical de 
vida, e essa mudança de vida também se manifesta 
no exterior: no falar, no olhar, no atuar, inclusive no 
vestir a bondade se manifesta. 

A bondade é ser honesto, transparente, e, por 
sua vez, demonstra amor. 

O que não ama não é bom, porque o amor 
ligado à bondade, é um testemunho em si mesmo. 
E o que ama sabe como atuar. 

O que ama sabe o que pode dizer, e como o 
deve dizer. 

O que ama escuta, aprende, pratica. 
O que ama é consciente de que nele não há 

nada bom, e que deve lutar a todo momento para 
praticar as virtudes. 

E o que ama, e o que é bom, confia e espera 
tudo de Deus, e põe em Deus sua esperança.  
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E se começam a praticar a bondade e a 
caridade, aproximarão mais almas de Deus com o 
testemunho, do que com palavras. 

Convido-os: orem para que aprendendo a orar, 
comecem a amar e a ser bons. 

Abençôo-os como o Pai da Sagrada Família e 
Protetor dos Últimos Tempos: Em Nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

 

ANEXO DA COORDENADORA DO 
APOSTOLADO EXPLICANDO SOBRE A 

APARIÇÃO DA VIRGEM MARIA EM BEAURING, 
BÉLGICA 

Quinze anos depois de Fátima, a Virgem 
apareceu a cinco crianças em Beauraing, Bélgica. 

Nossa Senhora deu-se a conhecer às crianças: 
“Eu sou a Virgem Imaculada”. A virgem fez-se ver 
com seu Coração resplandecente e dorado. 

Desde 29 de novembro de 1932 até 3 de 
janeiro de 1933, a Virgem Maria apareceu quase 
todos os dias às cinco crianças. As vezes vinha 
várias vezes ao dia, de maneira que teve um total de 
33 aparições. 

O conteúdo da Mensagem é breve, mas forte. 
Os três primeiros dias não disse nada. Finalmente, 
na sexta-feira 2 de dezembro, Ela falou: “Sempre 
sejam bons”. 

No sábado 3 de dezembro, Ela disse: “É 
verdade que vocês sempre vão ser bons?” As 
crianças responderam: “Sim. Nós sempre seremos 
bons.” 

Em 29 de dezembro, quando Maria se 
despedia das crianças, abriu seus braços, fazendo 
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visível em seu peito, por primeira vez, seu Coração 
que brilhava em ouro. 

É por isso que se lhe chamou a Senhora com 
o Coração de Ouro, em referência ao seu Coração 
Imaculado. 

Em 30 de dezembro a virgem lhes mostrou seu 
Coração de Ouro às crianças outra vez e lhes disse: 
“Orem! Orem miuto!” 

Em primeiro de janeiro de 1933, disse às 
crianças: “Orem sempre”. Em uma ocasião, em que 
a Virgem falou só a Gilberte, disse à menina: “Eu 
converterei pecadores”. 

Então disse à Andree: “Eu sou a Mãe de Deus, 
a Rainha do Céu. Reza sempre”. 

À Fernande falou-lhe em outro momento: 
“Amas Meu Filho?” A menina exclamou: “Sim”. E 
então a Imaculada Mãe Celestial disse à vidente: 
“Amas a Mim?” ”Ó sim!” respondeu Fernande. 

Ao que a Virgem convidou: “Então, sacrifica-te 
por Mim”. 

Las apariciones de Beauraing han sido 
aprobadas por la Santa Sede. 

As aparições de Beauraing foram aprobadas 
pela Santa Sé. 

VIDEO INDICADO PELA COORDENAÇÃO 
DO APOSTOLADO: 

La Virgen del Corazón de Oro, en Bélgica 
Fuente: 
 

  AleteiaES 
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********************** 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus 

01 de dezembro de 2017 

Meu Sagrado Coração é um Coração simples.  
Apesar de ser um Coração de Rei e de Deus, 

é um Coração simples e humilde. 
Meu Coração sempre procurou o mais simples, 

o menor, o mais insignificante. Aquilo que era 
rejeitado pelos homens, eu o amava. 

Assim que escolhi uma gruta para nascer; sem 
comodidade, sem facilidade, com muitos 
obstáculos. 

Para aquele lugar, foi uma loucura para Meus 
queridos Pais terrestres.  

Minha Mãe Maria e Meu Pai que me adotou, 
São José, foram mal vistos, inobstante seguiram as 
inspirações de Deus. 

Em nossa vida familiar nunca buscamos 
chamar a atenção. 

Nossos Três Coraçõds jamais buscaram ser 
vistos, ser eleitos, ser os primeiros. 

Queriamos em tudo, passar ocultos, 
desapercebidos, porque nossos Três Corações 
sempre serão os mais simples. 

O que para aquele povo eran homens 
ignorantes, para Mim foram Meus Apóstolos e 
amigos. 

O que era uma mulher de má vida, gasta, tão 
destruída moralmente, considerada uma 
desgraçada de Deus, para Mim, depois de Minha 
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Mãe, foi a mulher valente que deu a cara (Nota do 
Tradutor: Dar a cara: enfrentar responsabilidades 
sem esconder-se) ao anunciar que eu javia 
ressuscitado. 

Aprendam, meus apóstolos, procurem a 
simplicidade. O Coração simples não procura ser 
admirado, ser escutado. 

O coração de uma alma simples, ora, cala e 
trabalha. 

Olhem aos Meus Profetas: eles não 
procuraram ser Profetas. Os escolheu Meu Pai para 
o serem 

Recordem a Santa Margarida: ela não procurou 
ser a impulsionadora da Mensagem do Meu 
Sagrado Coração. 

Recordem aquelas três crianças, pastores 
pobres, mas tão cheios de amor. Eles não 
escolheram ser portadores de uma Mansagem de 
conversão para o mundo. Eu os escolhi. 

Quero esinar-lhes a que amem isto: amem a 
simplicidade. Amem a vida simples. Amem o 
silêncio. Mas sobretudo e ante tudo, dediquem-se a 
servir. 

No silêncio não é necessário que os vejam ou 
que os escutem. Só sirvam com amor. 

Não digam a outros que me amam. 
Demonstrem-no com uma vida silenciosa; com uma 
vida de testemunho, com uma vida de paz e de 
silêncio. 

Por favor, recordem Meus apóstolos, que o 
primeiro Coração simples é Meu Coração. 

Abençôo-lhes com Amor Misericordioso: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

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

2 de Dezembro de 2017 

Meus queridos filhos: convido-os a renovar a 
oração em suas vidas. 

Não tem rezado o suficiente e como não 
rezaram o sufuciente, 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 alegría 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 Flho e deem luz às 
trevas deste mundo. 

Devem intensificar mais os Cenáculos de 
Oraç!ao e propagá-los desde as famílias. 

Recordem, filhos, que os primeiros sábados 
de cada mês, as primeiras sextas-feiras de cada 
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vês e agora o Céu acrescenta as primeiras 
quartas-feiras em honra de São José, cada mês 
salvarão a humanidade. 

Orem. Orem filhos Meus. Sem oração não há 
conversão. 

Orem sem cessar. Orem pela paz em seus 
corações e quando haja paz em seus corações, 
haverá paz nas famílias. 

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

4 de dezembro de 2017 

Chamados de Amor e de Conversão de Santa 
Teresa de Avila 

O instrumento: Santa Teresa de Ávila está 
aqui. E no alto, a sua direita, o Coração Casto e 
Amante de São José. 

Santa Teresa de Ávila diz: 
É necessário que compreendam, que se 

querem avançar pelo Caminho da Perfeição e da 
Santidade, não podem fazê-lo guardando tantas 
coisas negativas no coração, porque, quando o 
coração está carregado e cheio de tanta dor, ódio, 
medo, desconfiança, entre tantos aspectos que não 
vêm de Deus, o coração se detém. 

Um coração com medo, não chega à 
santidade.  

Um coração com ódio é um coração que 
adoece cada vez mais, e se afasta da luz, do Amor 
e do Perdão de Jesus. 

Um coração triste, jamais, por causa de sua 
tristeza, poderá experimentar a libertação, nem a 
cura, nem muito menos a alegria. 

É necessário que limpem o coração.  
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É necessário que o purifiquem.  
É necessário que sejam humildes. 
O humilde recebe o Amor.  
O humilde dá o amor.  
O coração que não é humilde, dificilmente 

avançará, porque este Caminho de Santidade é um 
caminho para os humildes. 

Vejam o modelo de São José: Coração 
humilde. Coração simples. Coração de silêncio. 
Coração de serviço. Coração de que amou. 

Ele, o Glorioso Patriarca, será quem os 
conduzirá por este Caminho de Santidade. 

E, se escutarem com atenção minha 
Mensagem, e praticam o que neste Chamado lhes 
ensino, avançarão rapidamente para as Moradas da 
Perfeição, que se encontram plenamente nos 
Sagrados Corações de Jesus e de Maria. 

São José é o iniciador deste Caminho. 
Sigam-no!  
Que a letargia, que a preguiça, e que a 

debilidade humana, que sempre é a escusa das 
almas medrosas, não os detenha. 

Abençôo-os em Nome da Santíssima Trindade, 
e por intercessão do Pai São José, primeiro em 
percorrer este Caminho de Perfeição nos Sagrados 
Corações de Jesus e de Maria: Em Nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

6 Dezembro de 2017 

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

Meu Castíssimo Coração, graças ao Espirito 
Santo, foi um Coração dócil. 
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Meu Coração, renunciando a sua vontade, 
deixou-se modelar, formar e educar pelo Espirito 
Santo. 

Foi o Espirito Santo quem guiou minha vida; 
Quem foi me guiando em minha missão; Quem foi 
me ensinando para servir aos seus Sagrados 
Corações. 

O Espirito Santo me chamou, falou ao meu 
Coração, confirmou-me os desejos de Deus Pai, e 
os designios que tinha sobre Mim. 

Queridos filhos: o Espirito Santo forma, para 
que possam servir a Jesus. 

O Espirito Santo chama, para que se deixem 
conduzir pela Verdade. 

E todo o Dom e Graça que dá o Espirito Santo, 
é primeiramente para servir. 

Nenhuma Graça do Céu está livre do serviço 
humilde. 

Toda Graça é para servir, primeiro a Deus, e 
também a todos os irmãos. 

O Espirito Santo vai conduzindo-os ao serviço, 
e vão comprender melhor as coisas, sem julgar por 
aparências. Vão entender melhor as situações 
adversas da vida, sem adiantar-se às Obras que 
Deus já tem preparadas. Vão escutar, ver e falar 
desde a Verdade. 

Orem ao Espirito Santo! 
Orem e suas vidas vão se transformar! 
Orem ao Espirito Santo e as virtudes 

florescerão! 
Orem ao Espirito Santo e o amor aos Sagrados 

Corações aumentará em vocês, e será um amor que 
lhes permitirá compreender, atuar e fazer a Divina 
Vontade. 
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Junto a Minha Esposa Virginal e com o Amado 
Menino em Meus braços, damos-lhes a Bênção de 
Nossa Sagrada Família. 

E tu, pequeño mensageiro, que baixas do 
Monte Carmelo, anuncia e denuncia. 

A resposta que a humanidade der ao Meu 
chamado é uma reponsabilidade pessoal de cada 
alma. 

Tu anuncia com alegría e denuncia sem medo.  
Essa é tua missão: Em Nome do Pai, e do 

Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus 

8 Dezembro de 2017 

Apóstolos do Meu Sagrado Coração: desejo 
que escutem Meu Chamado. 

Não que o ouçam, assim como se ouve um 
ruído; senão que o escutem e prestem atenção. 

Porque as almas, por mais que ouçam, não 
escutam. 

Por mais que vejam, não entendem.  
Por mais que lhes falo, não obedecem. 
Meu Chamado ao mundo já está sendo dado. 
Oportunidade para salvação e tempo de 

conversão já se lhes está dando.  
Mas não aproveitam nem as Graças, nem os 

Ensinamentos. 
Porque as Graças, as desaproveitam; e porque 

os Ensinamentos que lhes dou, os esquecem, os 
desobedecem e até os ignoram. 
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Eu, Meus apóstolos: só posso seguir 
insistindo para uma mudança total de vida. Mas, 
como Deus, respeito infinitamente seu livre 
arbítrio. Forçá-los a viver em santidade, não 
posso. 

É de vocês. É de vocês a decisão. É de vocês 
a vontade. 

Através do Meu profeta, Eu só anuncio a 
alegria da salvação. 

Através do Meu profeta, Eu só denuncio o que 
estão fazendo mal. 

A resposta é de vocês. 
Observem Minha Mãe, a Imaculada, a Pura, a 

Sem Mancha. 
Minha Mãe, preservada desde o princípio de 

toda culpa e mancha, porque ia dar à luz ao Filho de 
Deus. 

Por uma Graça especial foi livrada da cadeia 
do pecado original. 

Mas vocês, queridos filhos, devem esforçar-se; 
devem estar vigilantes. 

Necessito ver em vocês decisões concretas e 
firmes, para que possam crescer. 

Se bem que todos nascem com o pecado 
original. Mas na Confissão, seus pecados, depois do 
Batismo, lhes são perdoados e podem viver sem 
pecados, sem mancha, sem tropeço. 

Mas a excusa que colocam é que “somos 
débeis.” Não é excusa. 

É falta de vontade. 
É falta de decisão. 
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Até quando serão brandos (Nota do tradutor: 
pessoa que tem pouca força ou resistência física ou 
moral.) 

Até quando serão tíbios! 
Até quando obedecerão? 
Minha Mãe Imaculada intercede por vocês; ora 

por vocês, para que se decidam ao camino reto e 
santo. 

A tibieza não é bem vista desde o Céu. 
Nunca relaxem suas vidas de oração. 
Oração e jejum! 
Jejum e oração! 
Amo-os. E como os amo muito, também os 

corrijo. 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 

Santo. Amém. 

9 de dezembro de 2017 

Festividade de São João Diego 

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

O instrumento: O Coração Doloroso e 
Imaculado de nossa Mãe está acompanhado com 
São João Diego. 

Nossa Senhora diz: 
Queridos filhos: desejo que orem. 
Convido-os a uma vida de oração. 
De oração profunda.  
De oração incessante. 
De oração humilde. 
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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. 

O humilde confia. 
O humilde obedece. 
O humilde trabalha, ora e cala. 
O numilde reconhece o Tesouro escondido no 

sislêncio. 
O humilde ama o silêncio porque sabe que no 

silênico pode escutar. 
Convido-os a imitar o exemplo do Meu servo 

João Diego, que, em sua simplicidade, esforçou-se 
por obedecer-Me e cumprir os desejos de Deus. 

Peçam sua intercessão. Sigam sem exemplo. 
Sejam dóceis à escuta e à prática da Palavra e dos 
Meus Chamados. 

Pequenos: muitos filhos estão se desviando. 
Estão se perdendo ao seguir os profetas que não 
vêm de Deus. 

É verdade que existem muitos profetas. Mas os 
profetas do Céu são muito poucos e podem contar-
se com os dedos da mão. 

Mas, ainda não comprenderam que “este” é o 
epílogo, o compêndio, o resumo e a revisão das 
autênticas Mensagens de Deus. 
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E se não compreendem, por que esperam? 
Disponham-se a orar para que possam 
compreender o que estou lhes ensinando. 

E a ti, pequeno mensageiro, além da Graça da 
Encarnação de nossos Dois Corações no teu, 
misticamente te acompanharão três espinhos da 
Coroa do Meu Filho, e assim, com essa dor, também 
recebas mais graças. 

Eu convido-os a ter paz no cofração, e já não 
mesclem tanto ruído em seu interior, que isso os 
afasta do Meu Filho. 

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

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus 

15 de dezembro de 2017 

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. 
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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. 

E a ti, pequeno profeta, os três espinhos, que 
misticamente te foram dados, um, é para reparar a 
rebeldia da humanidade para Meu Pai; o segundo, 
para reparar a dureza do coração do homem para 
escutar-Me; e o terceiro, por todos os que rejeitam 
Meu Espirito Santo e não deixam que Ele atue e 
transforme suas vidas. 

Falarás com a força do Meu Espirito, porque é 
urgente a conversão. 

Eu os abençôo com Amor e Misericórdia: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

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

16 de dezembro de 2017 

Queridos filhos: 
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Meu Coração Imaculado é a Árvore da Vida 
Eterna, que dá o Fruto Eterno para Sempre: Jesus 
Cristo. 

Eu os convido com Amor de Mãe: aproximem-
se deste Fruto Eucarístico. Consumam-no. Encham-
se Dele e deixem-se transformar por este Fruto 
Bendito. 

Porque não só devem adorar ao Meu Filho na 
Eucaristia, que também é importante. Mas também 
devem dá-lo, testemunhá-lo, encarná-lo, mostrá-lo. 

Meu Filho os encherá de Sua Luz; os inundará 
de Seu Amor, se vão em Graça, e com toda a fé do 
coração, para recebe-lo na Sagrada Eucaristia. 

E com essa Luz, vocês devem iluminar as 
trevas nas quais o mundo está envolto. 

Filhinhos: não apaguem a Luz. Mas 
propaguem a Luz. E que essa Luz, ilumine vossas 
boas obras de amor. E os demais vendo vosso bom 
exemplo, se aproximem também do Meu Flho, como 
Eu o fiz na terra, e como voltei a fazer no Tepeyac: 
trouxe a Luz de novo ao mundo para iluminar esses 
corações submergidos na escuridão da idolatria, e 
com esta Luz, evangelizá-los e aproximá-los de Meu 
Filho, nos Sacramentos. 

Brilhem vossas boas obras, para que também 
iluminem a escuridão deste mundo que vive outro 
tipo de idolatrias! 

Pequenos sejam luz! 
A ti Meu menino: te selo a mente, os lábios 

e teu coração, para que fales com Fogo e 
Espirito, para ferir e para curar. 

Pequeno: Satanás sempre quis deformar 
Minhas Obras com falsas mensagens, com falsas 
manifestações.  
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É por isso que aqui também tenho vindo para 
retomar as autênticas manifestações de Deus e, ao 
transmitir fielmente Meus Chamados de Amor e de 
Conversão, e dar a conhecer a Obra de Nosso 
Apostolado, defendes a causa do Meu Coração 
Imaculado.  

Convido-os a serem Meus verdadeiros filhos, e 
a seguir-Me humildemente na Verdade. 

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

Nota-1: “Jesus é sempre e em todas as partes, 
o fruto e Filho de Maria. E Maria é em todas as 
partes, a verdadeira árvore que leva o fruto de vida, 
e a verdadeira Mãe que o produz”. (São Luís Maria 
Grignion de Montfort – Tratado da Verdadeira 
Devoção à Santíssima Virgen, n.0 44) 

Nota-2: Em dezembro de 1531, no cerro de 
Tepeyac apareceu a sempre Virgem Santa Maria de 
Guadalupe ao humilde São João Diego. 

Chamados de Amor e de Conversão de Santa 
Teresa de Jesus (de Ávila) 

18 de dezembro de 2017 

O instrumento: Santa Teresa de Ávila está 
aqui. Nos diz: 

Almas: as Moradas da Perfeição são os 
estados e os graus da vida espiritual, que a alma 
percorre até unir-se plenamente, já desde na terra, 
com Deus.  

Essas Moradas estão plenamente abertas, 
dentro dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. 

São José, como o iniciador deste caminhar, é 
também o protetor, o conselheiro e o companheiro, 
que ajuda as almas a avançar na vida espiritual. 
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Mas ao entrar nestes Aposentos, através dos 
Sagrados Corações de Jesus e de Maria, é um 
Chamado de Deus para todas as almas. Mas não 
todas respondem. 

E inclusive, por muitos anos na vida cristã, ou 
por muitos conhecimentos na vida espiritual, muito 
poucas são as que se atrevem com a humildade, 
para aceitar este convite de Deus. 

E para entrar neste caminhar é Deus quem 
chama.  

E a alma, fazendo um verdadeiro ato de fé, de 
humildade e de obediência, segura e confiada, de 
que Deus a ama, dá seu “sim”; sente-se amada; 
sente-se desejada; sente-se aceita pelo Amor Divino 
e dá seu “sim” a esta transformação, para este 
caminhar, para esta peregrinação espiritual. 

A alma que perdeu o sentido do Amor; a alma 
que perdeu o sentido, o horizonte da Cruz de Cristo; 
a alma que esqueceu que é amada infinitamente por 
Deus, difícilmente aceitará este Convite. 

Queridos irmãos: eu os exorto a orar.  
E na oração, sentir-se amados.  
Porque na vida espiritual, o Amor, unicamente 

o Amor, é a força para ser santos. 
É a força para viver o Evangelho e praticar 

nossos Chamados de Amor e de Conversão. 
Somente no Amor está o segredo para 

começar a desejar ser santos! 
A alma que cai na tibieza, no desânimo, no 

cansaço, já está perdendo o sentido do Amor. 
Peçam, pois, a Sua Divina Majestade, nunca 

perder o sentido do Amor! 
Abençô-os com amor fraterno: Em Nome do 

Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
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Chamados de Amor e de Conversão de Santa 
Teresa de Jesus (de Ávila) 

18 de dezembro de 2017 

O instrumento: Santa Teresa de Ávila está 
aqui. Nos diz: 

Almas: as Moradas da Perfeição são os 
estados e os graus da vida espiritual, que a alma 
percorre até unir-se plenamente, já desde na terra, 
com Deus.  

Essas Moradas estão plenamente abertas, 
dentro dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. 

São José, como o iniciador deste caminhar, é 
também o protetor, o conselheiro e o companheiro, 
que ajuda as almas a avançar na vida espiritual. 

Mas ao entrar nestes Aposentos, através dos 
Sagrados Corações de Jesus e de Maria, é um 
Chamado de Deus para todas as almas. Mas não 
todas respondem. 

E inclusive, por muitos anos na vida cristã, ou 
por muitos conhecimentos na vida espiritual, muito 
poucas são as que se atrevem com a humildade, 
para aceitar este convite de Deus. 

E para entrar neste caminhar é Deus quem 
chama.  

E a alma, fazendo um verdadeiro ato de fé, de 
humildade e de obediência, segura e confiada, de 
que Deus a ama, dá seu “sim”; sente-se amada; 
sente-se desejada; sente-se aceita pelo Amor Divino 
e dá seu “sim” a esta transformação, para este 
caminhar, para esta peregrinação espiritual. 

A alma que perdeu o sentido do Amor; a alma 
que perdeu o sentido, o horizonte da Cruz de Cristo; 
a alma que esqueceu que é amada infinitamente por 
Deus, difícilmente aceitará este Convite. 
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Queridos irmãos: eu os exorto a orar.  
E na oração, sentir-se amados.  
Porque na vida espiritual, o Amor, unicamente 

o Amor, é a força para ser santos. 
É a força para viver o Evangelho e praticar 

nossos Chamados de Amor e de Conversão. 
Somente no Amor está o segredo para 

começar a desejar ser santos! 
A alma que cai na tibieza, no desânimo, no 

cansaço, já está perdendo o sentido do Amor. 
Peçam, pois, a Sua Divina Majestade, nunca 

perder o sentido do Amor! 
Abençô-os com amor fraterno: Em Nome do 

Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

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

20 DE DEZEMBRO DE 2017 

Queridos filhos do Meu Castíssimo Coração: 
desejo que reflitam, que meditem, e que 
contemplem o Mistério de Deus feito Homem; que 
havendo chegado à Plenitude dos Tempos se 
incarnou da Santíssima Virgem, e nascendo, veio 
redimir o mundo. 

Deus não só se fez Homem; Deus se rebaixou 
por Amor, de sua dignidade. 

Sabem o que implica na Ordem da Natureza 
Divina, que Deus se tenha humilhado totalmente à 
criatura, para nascer? 

Sabem vocês, a humilhação infinita de Deus, 
de não fazer alarde de sua condição, para nascer 
como Homem? 
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Deus é o primeiro em humilhar-se. Deus é o 
primeiro em fazer-se débil, pequeno, indefeso. 

Vocês, conhecendo este Mistério vão 
compreender de verdade o que é ser manso e 
humilde de coração. 

Deus não veio condenar aos pecadores, mas 
mostrar-se um irmão, um amigo, um pobre. 

Ser manso e humilde de coração, como o 
Menino de Belém, implica olhar com olhos de 
humildade; implica convencer-se de que não somos 
nada. 

Ser humildes de coração, implica aceitar a dor, 
como purificação do pecado. 

Vejam no Nascimento do Menino, o 
nascimetno da humildade, da mansidão, da 
pequenez de espirito. 

Porque somente os que imitam ao Menino de 
Belém, e se façam pequenos, entrarão no Reino. 

A Porta do Reino é pequeña. Porque é para as 
almas humildes. 

Orem e meditem em Meu Chamado! 
Peçam a Graça de ser pequenos.  
Porque o pequeno sabe olhar a Deus; sabe 

adorá-lo.  
O pequeno sabe agradecer. 
O pequeno se torna como uma estrela 

luminosa, para os que o rodeiam. 
O pequeno nunca chega só ao Céu; leva 

muitas almas que resgatou com seu exemplo. 
Não tenham medo de ser pequenos.  
E mais: peçam a Graças de fazer-se pequenos. 
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Dou-lhes Minha Bênção Patriarcal, e recordem, 
que Eu também me fiz pequeno e disse “sim” ao 
Projeto do Meu Pai Celestial. 

Não esqueçam que a Gruta de Belém é uma 
Gruta Aberta, porque é pequena, e sendo pequena, 
alcança todos, no coração pequeno, alcança todos. 

Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. 

22 de dezembro de 2017 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus 

Jesus Menino, traz Seu Coração exposto 

Queridas almas: comemorar Meu Nascimento 
em Belém, é comemorar a Humildade. O dia que a 
Humildade nasceu. 

Deus se fez pobre.  
Deus se fez Humano.  
Deus se fez Irmão. 
 Deus se fez Criatura, somente por uma razão: 

AMOR. Loucura de Amor. Excesso de Amor. 
Deus se fez Homem para reconciliá-los entre 

vocês e para reconciliá-los com o Pai. 
Nasci Humano.  
Nasci Homem.  
Mas saibam, queridos filhos: que Deus é o mais 

Humano. 
Esta geração perdeu a humanidade.  
Eu fui Humano e pude ver, tocar, a miséria do 

coração. 
Pude condoer-me com o próximo.  
Chorei com o que chorava.  
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Acompanhei ao que estava só.  
Senti a dor de uma mãe; de uma viúva, de um 

órfão. 
Eu fui mui Irmão.  
E vocês, almas, perderam a humanidade. 
A humanidade é ver com misericórdia o 

próximo.  
A humanidade se obtém quando se pratica a 

humildade. 
A alma que começa a amar com o coração, é 

capaz de ser humilde. 
Filhos: a Natividade da Humildade. 
Vim nú e me recostaram sobre umas taboinhas 

de uma Gruta. 
E me sacrifiquei morrendo por vocês, nú, 

despojado de tudo. Também sobre umas taboinhas 
que eram Minha Cruz. 

Por que procuram tanto, então? Quando Eu só 
necessitei uma Cruz para salvá-los a todos? 

Sejam muito humildes. 
Sejam muito pequenos e poderão 

compreender-Me. 
Porque a Mim, só me compreendem as almas 

muito humildes, simples e pequenas! 
Abençoo-os com Amor Misericordioso: Em 

Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

23 de dezembro de 2017 

Chamados de Amor e de Conversão da Mãe da 
Doce Espera 

Queridos filhos: como Mãe da Doce Espera, 
convido-os a abrir o coração à esperança. 
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A esperança e a fé unidas, dão forças aos 
Meus filhos, para caminhar. 

A esperança e a fé, animam aos Meus filhos, a 
não se separar do caminho do Evangelho. 

O que tem esperança e fé não rejeita a cruz.  
Espera no Senhor e confia em sua 

Misericórdia. 
A esperança, filhos Meus, é confiança. O que 

espera confia. 
Filhinhos: convido-os a confiar.  
Confiem em Meu Filho. Ele os Ama com Amor 

Infinito. Seu Amor não muda. Não é condicional. É 
um Amor gratuito, perdurável, eterno. 

Confiem em Jesus. Ele se abaixou, para a 
condição de Criatura, somente por Amor. E este 
Amor merece toda a confiança. 

Muitos filhos não confiam em Jesus. Oram. 
Mas oram desconfiando. Oram desesperados. Oram 
sem amor. E esta oração é uma oração seca e sem 
vida. 

Mas, oração que se faz em esperança, é uma 
oração que chega ao Pai; que glorifica a 
Onipotência, a Onisciência e a Onipresença de 
Deus. 

Esperem em Deus. Confiem em Meu Filho e 
livrarão sua vida da amargura, da desesperação. 

Sou Mãe da Doce Espera. Também espero 
com Meus filhos o Messias, que nasça. Eu espero 
que Jesus nasça em seus corações. 

Estou sem cessar, ao par do coração dos Meus 
filhos, para que deem lugar à Vida de Deus, à Graça, 
à Reconciliação. 
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Pequeno: a Encarnação mística de Nossos 
Dois Corações em teu coração, é um sinal de 
esperança. É Deus que abraça a criatura para 
transformá-la toda Nele. Mas também, para que esta 
criatura seja um pequeno raio de luz para as demais 
almas. 

A Encarnação mística, além de ser uma 
Aliança de Corações, de Três Corações, é uma luz 
de esperança para as almas, para que confiem e 
creiam que Jesus está vido e está também com 
todos Meus filhos. 

Recebam em seus corações ao Príncipe da 
Paz, e quando o receberem, não o guardem para 
vocês. Levem-no também aos demais. 

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

27 de dezembro de 2017 

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

Filhos do Meu Castíssimo Coração: desejo 
falar-lhes sobre os Apóstolos da Sagrada Família. 

Deus Pai disse: Porei inimizado entrei ti e a 
Mulher; entre Sua Linhagem e tua linhagem. Mas 
Ella, com Seu Calcanhar, esmagará tua cabeça. 

Foram as Palavras do Pai para a serpente 
antiga. 

A Linhagem dessa Mulher são os filhos que, 
consagrando-se à Ela, à Maria, servem a Jesus. 

Os Apóstolos, os discípulos, os primeiros 
cristãos, sempre a viram, a reconheceram como 
Mãe. 



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2017 

Apostolado dos Corações Unidos de Jesus e Maria - ww.sagradoscoracoesunidos.org - 279 

Mas houve uma Grande Batalha, e a Mulher 
vestida de Sol deu à Luz, mas Deus protegeu a 
Mulher e ao Seu Filho. 

E na terra ficaram os filhos da Mulher, os 
Apóstolos dos Últimos Tempos, os Apóstolos dos 
Três Corações. 

Este Apostolado é a imagem da Sagrada 
Família no mundo inteiro; e cada alma que se 
reconhece parte desses filhos do Resto Fiel, do 
grupo que se mantém fiel ao Senhor, sentir-se-ão, 
não só identificados, senão chamados para este 
Exército. 

Meu Apostolado, que Eu protejo, é a Reunião 
das Graças do Céu, porque é a Reunião da Família, 
da Família de Deus. 

Meu Apostolado é a Obra Grande, por meio da 
qual o Coração Imaculado triunfará e Jesus reinará. 

Este Apostolado é a Obra das almas fiéis, das 
almas vitimas, das almas reparadoras, das almas 
pequenas. 

Neste Apostolado abrange todos os filhos de 
Deus, porque é uma Obra para todos os filhos de 
Deus. 

Assim como a Gruta de Belém abriu-se para 
todos naquela Noite Santa, assim espiritualmente 
abre-se o Santuário dos Três Corações para todos, 
com este Apostolado. 

A Natividade de Jesus é o Nascimento da 
Humildade, e os humildes, somente os humildes, 
poderão ser capazes de escutar a Verdade e 
obedecer ao que Jesus lhes pede. 

Dou-lhes Minha Benção de Pai e de Protetor 
dos Apóstolos dos Sagrados Corações, da Mãe, e 
do Menino de Belém: Em Nome do Pai, e do Filho, 
e do Espírito Santo. Amém. 
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29 de dezembro de 2017 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração de Jesus 

Com Minhas Mãozinhas pequenas, débeis, 
frágeis, uno-Me a ti, e descanso em ti. 

Pequeno: faz saber ao Meu povo que ando 
procurando corações onde descansar. 

Pequeno: muitas almas sempre vêm procurar-
Me para que Eu as alivie; para que Eu as cure; para 
que Eu as liberte, até da própria cruz, que as há de 
salvar. 

São poucas as alminhas que, como tu, só estão 
dispostas a dar-Me descanso; a dar-Me água para 
Minha sede; a dar-Me o coração, para que seja 
Minha almofada, e para dar-Me seu silêncio, para 
que seja Meu cobertor. 

Muito poucas almas, de verdade, tratam-Me 
como seu Deus. 

É verdade, que muitos falam de Deus. 
Mas quem vive em Deus?  
Quem reconhece a Deus? 
Pequeno: tu também tens uma alma pequena 

como a Minha. E essas almas, assim, mínimas, que 
não se engrandecem, nem na vangloria, nem na ira, 
nem na prepotência, são as alminhas que entram no 
Céu.  

Porque a Porta do Céu é a humildade; e o 
Caminho para o Céu, é o amor.  

Quem não vive com amor, não vive de Deus! 
Pequenos: Meu Apostolado é uma Obra de 

Amor. 



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2017 

Apostolado dos Corações Unidos de Jesus e Maria - ww.sagradoscoracoesunidos.org - 281 

É um Ato de Misericórdia do Meu Coração, 
para dar uma oportunidade à humanidade, para que 
mudem. 

Eu venho buscar o Meu Resto Fiel.  
Meu Resto Fiel está dispersado. Eu, com Meu 

Apostolado, venho reuní-lo; venho formá-lo; venho 
educá-lo. 

Por isso, Meu Espirito fala em tua boca.  
E quem te ouve, escuta a Verdade. 
Quem o ignora, ignora Meu Espirito, que obra 

e atua em quem quer, como quer, e aonde quer.  
Porque também os profetas são membros do 

Meu Corpo. 
Como desejo almas pequenas!  
Porque muitas almas, inclusive, quando oram, 

estão procurando a elas mesmas, e não a Deus. 
Como desejo almas que somente deem 

descanso ao Meu Coração, vivendo na paz, vendo 
Meu Rosto nas almas que estão ao seu redor.  

Sabendo que para chegar ao Céu, é preciso 
amar aos que encontram no caminho! 

Pequeno: pede a todo Meu povo, que ore pelo 
Amor.  

Perderam o Amor.  
O Amor se foi.  
O expulsaram. 
Eu posso tornar a dá-lo, porque Eu Sou Amor. 
Diz a este povo, que ore pedindo amor.  
O amor é absoluto e é tudo.  
E quem vive no Amor, vive na Verdade. 
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A alegria da Minha infância, é a alegria da 
pequenez espiritual.  

As almas na terra vivem da Divina Infância 
Espiritual, para quando chegue sua hora, vivam da 
Glória da Ressurreição. 

Por isso, para ressuscitar Comigo, devem 
nascer e ser crianças Comigo. 

Tudo é uma Ordem de Amor. 
Porque o Amor ordena tudo. 
Ó loucura imensa de Amor!  
Que só as almas que comprendem a Cruz, te 

comprendem, Amor Divino! 
Minha bênção Misericordiosa. Minha Bênção 

Terna e Pequena, guarde seus corações no Amor: 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 

Santo. Amém. 

PORTUGUÊS 

30 de dezembro de 2017 

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

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, é uma oração de força.  
É uma oração de agradecimento.  
É uma oração que consola a Deus. 
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A todo momento, e por qualquer motivo, devem 
louvar e agradecer ao Senhor. 

Queridos filhos: a oração ilumina. 
A oração transforma.  
A oração muda.  
A oração dá muita paz. 
A oração, a Sagrada Eucaristica e o Santo 

Rosário são as armaduras dos Meus filhos. 
Convido-os: amem a oração! 
E que a oração seja motivo de alegría. 
Que a oração seja escola de humildade e 

obediencia.  
Que a oração seja um encontro da alma com 

Deus. 
Abençôo-lhes com Amor de Mãe, queridos 

Filhos. 
Como a Mãe da Oração, intercedo por todos 

vocês. 
 


