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3 de janeiro de 2018

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

Deus Pai ordenou ao povo, que todo primogênito seria 
circuncidado, como símbolo da Aliança do Povo Escolhido com 
Deus. A circuncisão era o rito, pelo qual os filhos de Israel 
prolongavam a Aliança com Deus Pai. Chegado o dia, também 
Deus, que se fez Criança, humildemente se submeteu. Eu, seu Pai 
Adotivo, levei-o em meus braços até o Altar, para que ali, o Deus 
Menino, também fosse circuncidado.

Deus se humilhou, e Deus foi o primeiro a submeter-se à Lei, 
porque também, sendo Deus, é obediente. Meu Coração se abriu 
de dor, ao ver o Menino derramando seu Sangue no Alar, 
profetizando que no Altar do Calvário, derramando seu Sangue, 
salvaria toda a humanidade.

Como seu Pai na Lei, por mandato de Deus Pai, impus-lhe o 
Nome de Jesus, Nome que quer dizer: Deus Salva. E certamente 
Jesus veio para isto: veio salvar. Meditem profundamente nisto: 
Deus desde que nasceu humilhou-se profundamente. Ele foi o 
primeiro a obedecer, em padecer, porque Ele é o Primogênito e 
Primícias que salva a todos os homens.

Por isso, recordem sempre, que Deus também é o primeiro 
em ser humilde, e Seu Coração é mais humano, mais sensível que 
o coração desta geração. Adorem este Nome Precioso de Jesus, 
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porque está escrito: Que todo o joelho se dobrará diante deste 
Nome, e que o Céu, a terra, os abismos, adorarão este Nome.

Quando já não possam dizer mais; quando estiverem 
cansados e agoniados; quando estiverem desesperados e sem 
paz, só digam com o coração: Jesus. E isto já é uma oração 
poderosa. 

Por isso, o Nome mais Alto, mais Santo, mais Adorável, mais 
Precioso, mais Poderoso, de Jesus, seja eternamente adorado e 
amado. Gravem em sua mente, em seus corações e também em 
seus atos este Nome de Jesus. E sob esse Poderoso Nome, dou-
lhes a bênção: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém.

5 de janeiro de 2017

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração 
de Jesus

Meu Sagrado Coração manifesta-se continuamente.

Meu Coração foi aberto na Cruz. Meu Coração pediu para ser 
amado, reparado e consolado pelos homens ingratos, que 
continuamente infligem tristezas e amarguras ao Amor que lhes 
tenho. Mas Meu Coração, com o Amor Infinito que tem por vocês, 
não se detém. E venho agora insistindo sem cessar, com Meus 
Chamados de Amor e de Conversão, procurando o homem, para 
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que o homem se converta e mude. Porque é o homem o que 
necessita a Salvação Eterna.

Com esta Obra Magna do Meu Sagrado Coração e com os 
Chamados de Amor e de Conversão dos Sagrados Corações 
Unidos, venho reunir concretamente a todo Meu Resto Fiel, o 
Exército Mariano dos Últimos Tempos.

Meu Sagrado Coração torna a manifestar-se, não só agora, 
para ser amado, conhecido e adorado, senão também, para 
congregar, reunir e unir a todo Meu Corpo Místico, a Igreja da 
Terra, para que compreendam que só Meu Sagrado Coração é o 
remédio aos males do mundo inteiro.

E quando Meu Sagrado Coração manifesta-se, estou-lhes 
revelando Minha Pessoa Humana e Divina. Estou-lhes revelando 
Meus Sentimentos, Meus Pensamentos, Minha vida Interior.

Porque em Meu Coração encontra-se e reúne-se tudo o que 
Sou. Porque Meu Coração é Coração Humano. Mas também ama 
com Amor de Deus. É Humano e Divino. Em Meu Coração 
encontra-se o Céu e a Terra. Por isso em Meu Coração estão todos 
os Tesouros Celestiais. E venho, com Meu Apostolado, buscar o 
amor dos homens, para reunir os Meus apóstolos e para ensinar a 
todos os povos. Recordem que somente Meu Sagrado Coração é o 
Auxílio para tudo e para todos. Dou-lhes Minha Bênção 
Misericordiosa.
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Bênção que nasce do fundo do Meu Coração de Pai, de 
Irmão, de Amigo, de Deus: em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espirito Santo. Amém. 

6 de janeiro de 2018

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

Sou a Estrela Luminosa dos Últimos Tempos, que com a Luz 
que o Espirito Santo depositou no Meu Coração, guio e conduzo a 
todos Meu Filhos, para que se encontrem com Jesus; para que O 
adorem, e para que se prostrem diante Dele. 

Como a Evangelizadora destes Tempos, estou exortando que 
todos os homens olhem para Jesus Cisto; O escutem; convertam-
se e mudem de vida, porque a salvação das almas urge.

Filhos Meus: Por que não compreendem o duro que será para 
vocês encontrarem-se com a Divina Justiça? Por que não 
compreendem que os sofrimentos e as purificações depois desta 
vida são infinitos? Não são limitados como agora na terra.

É necessário, por isso, sofrer e expirar aqui na terra; padecer 
aqui na terra; limpar-se de seus pecados aqui na terra, para 
quando Meu Filho os convoque para sua Presença, estejam limpos 
de coração, de alma e de mente.

Filhos Meus: como os Sábios que vieram adorar a Jesus e 
Lhe ofereceram os dons do ouro, incenso e mirra, Eu quero que 
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todos também venham aos pés de Jesus e Lhe ofereçam o melhor 
presente: o coração arrependido, e uma mudança radical e 
profunda, de conduta, e de vida.

Filhos Meus: convido-os à conversão. Dou-lhes Minha Bênção 
Maternal. E com Minha Presença neste Meu Apostolado e com 
Meus Chamados de Amor e de Conversão, venho reunir de forma 
definitiva, a todo Meu Resto Fiel.

Que Minha Bênção Maternal ilumine seus corações, e possam 
reconhecer e adorar ao Meu Filho Jesus, como seu Deus e 
Redentor: em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

10 de janeiro de 2018

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

Filhos do Meu Amantíssimo Coração: quando peregrinei na 
terra, todo o tempo que vivi sobre ela, tratei e me esforcei de 
considerar a virtude do silêncio. Na Minha infância, em Minha 
juventude e em Minha idade adulta, passava cultivando horas de 
silêncio. Em Minha meninice, em Minha casa paterna, me retirava 
para o exterior, para um lugar solitário, onde estivesse somente 
com Deus, e aí, punha-me em silêncio, a pensar Nele. Em Minha 
juventude, apesar dos trabalhos e fainas normais da vida, dedicava 
muito tempo ao silêncio e à oração.

Quando fui um homem, e trabalhava para sustentar a Jesus e 
Maria, dividia Minha jornada no trabalho, na oração e no silêncio.
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Queridos filhos: o silêncio é bom. O silêncio cura a alma e a 
mente. O silêncio purifica o interior, os sentimentos e os 
pensamentos. O silêncio permite ver a Deus. Pode-se estar 
enfrentando muitas tribulações e sofrimentos. Mas quando se tem 
a alma em silêncio, Deus dá paciência, oferta paz e, apesar de 
tudo, segurança.

Quando vocês praticam o silêncio nos momentos mais 
adversos da vida humana, encontrarão muita paz, e terão mais 
claridade sobre o que Deus quer. Quando estão em silêncio, 
sabem discernir o Divino Querer do Pai. É por isso, Apóstolos dos 
Últimos Tempos, que os convido a orar em silêncio; a praticar o 
silêncio. Todos os Apóstolos de Jesus e de Maria devem amar o 
silêncio, porque no silêncio se escuta o Pai, a Mãe ao Espirito.

Como São José, o Pai Silencioso de Jesus, intercedo por 
todos vocês e lhes dou a Bênção: em Nome do Pai, e do Filho, e 
do Espirito Santo. Amém.

12 de janeiro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Apóstolos do Meu Sagrado Coração: tem sido Meu Coração, 
que com Infinita Misericórdia os tem escolhido, e com ternura os 
chamou, porque Meu Coração Sacratíssimo está reunindo todas as 
Almas Apostólicas dos Últimos Tempos.
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É dizer: a todos os que escutam Minha Palavra com o 
coração. Estou reunindo-os, para que esse pequeno grupinho de 
almas, mantenham a fé acesa na terra, e, para que restaurem, com 
a Força do Meu Espirito Santo, Minha Igreja. Estou chamando. 
Estou rogando. Estou pedindo que as almas regressem à Mim.

A humanidade está envolta na escuridão. E essa escuridão já 
não permite ver, nem diferenciar o bom do mau. E só com a Luz da 
Minha Palavra e dos Meus Chamados de Amor e de Conversão, as 
almas não vão se extraviar e nem se perder.

Esta Luz dos Meus Últimos Chamados, dados neste Santuário 
Espiritual, são para todo o mundo, mas um Resto Fiel é o que vai 
responder. Por que filhos Meus? Porque não todos os homens 
querem viver na santidade. Porque muitos homens e mulheres 
estão tão deleitados do pecado, que já não querem nada com 
Deus. Também, meios dentro de Minha Casa, ignoram, perseguem 
aos Meus profetas, porque sabem que escutar ao profeta é um 
chamado para mudar de vida e não querem mudar.

Tenho vindo com Misericórdia para abrir as portas do Meu 
Coração, com esta Obra. Não todos querem penetrar em Meu 
Coração. Mas os que Me escutam e decidem seguir-Me, vão 
experimentar paz, perdão e um nova mudança de coração, uma 
nova vida.

Quero que conheçam Meu Coração. Meu Coração os Ama 
Infinitamente. Meu Coração ama até o Infinito. É um Amor que 
nunca mudará. Desejo que orem e peçam ao Espirito Santo, para 
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que possam conhecer Meu Amor; para que possam encontrar-se 
com Meu Amor, e para que Meu Amor os motive a mudar, a ser 
santos e a ser filhos da Luz. Abençôo-os com Amor e Misericórdia, 
com Meu Coração Compassivo e Sedento de almas.

Eu Sou Jesus Sedento. Sedento de Almas: em Nome do Pai, 
e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

13 de janeiro de 2018

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

Queridos filhos: contemplo-os com ternura de Mãe. 

E ao ver cada um, de maneira única e pessoal, Meu Coração 
se entristece, porque não abriram seus corações e não me deram a 
permissão, para Eu lhes dê a conhecer o Amor de Jesus. Tenho 
vindo a insistir: mudem! Meu Filho Jesus Me envia por vocês. E o 
que lhes transmito, é o que Deus Me pediu para transmitir-lhes.

Jesus os ama. Mas seus corações não amam a Jesus como 
Ele quer. A oração não tem sido a base fundamental de suas vidas. 
E como não têm rezado com o coração, não estão vendo frutos. 
Porque quando oram, as vezes somente procuram a vocês e não a 
Deus. E a oração é um despojar-se totalmente, para aderir-se ao 
Coração de Deus.

Pequenos: Minha preocupação é infinita. Por quê não basta 
Meu Convite e Minha Palavra? Não cumprem o que diz a Escritura: 
"têm olhos, mas não veem; ouvidos, mas não escutam.” Não, filhos 
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Meus! Não permitam que a surdez e a cegueira, unidas à 
necedade humana os afaste do Caminho de Deus.

Eu venho indicar-lhes o Caminho. Eu venho chama-los para 
que regressem ao Caminho do Evangelho, das boa obras, do amor.

Filhos Meus: como Mãe, Intercessora e Corredentora, seguirei 
insistindo. Seguirei dando Minha Palavra, para que os filhos que 
queiram ouvir-Me, Me ouçam. E a ti, pequeno Embaixador de 
Nossos Sagrados Corações, em teu coração falamos 
continuamente.

Filhinho: tu podes e deves corrigir e ensinar. Corrigir ao que 
erra e ensinar ao que não sabe. São atos de misericórdia e de 
amor. E tu podes e deves corrigir ao que está mal; ensinar ao que 
não sabe, e propor ao que sabe, mas não quer mudar.

Pequenos: Nossos Sagrados Corações os abençoam com 
Amor. Mas também com Dor. Dou-lhes Minha Bênção Maternal: em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

17 de janeiro de 2018

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

Filhos do Meu Casto e Amante Coração: desejo que 
compreendam Minha Paternidade Espiritual sobre vocês.

Este Grande Apostolado está figurado no Livro do Genesis, 
Capítulo 3, versículo 15. Nesta passagem da Escritura, anuncia-se 
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a Mulher, anuncia-se seu Filho, anuncia-se sua Linhagem: Maria, 
Jesus Cristo e todos nós.

O primeiro a viver, a conhecer o Mistério deste 
Apostolado, fui Eu, São José. Porque eu fui e sou o Primeiro 
Apóstolo dos Dois Corações. Fui o primeiro a consagrar-me ao 
Doloroso e Imaculado Coração da Mamãe Maria, consagrando-
me a Ela, como Esposo Virginal, e, por meio Dela, me 
consagrei ao Sagrado Coração de Jesus.

Sou, pela Divina Vontade, o iniciador deste Apostolado. 

Daí, que todos os que reconhecem Maria como Mãe, e a 
Jesus como o Senhor, seguem o caminho de consagração que Eu 
iniciei. Portanto, torno-me Protetor. Mas ao ser Pai Adotivo de 
Jesus, torno-me Pai Adotivo de todos seus discípulos e apóstolos.

Não só Pai Adotivo da Cabeça, Jesus Cristo, senão de seu 
Corpo, os fiéis, a Igreja. Todos os Apóstolos dos Sagrados 
Corações destes Últimos Tempos, são também Meus filhos, aos 
quais Eu protejo, cuido e guardo dos Herodes, do Dragão, da Besta 
destes Últimos Tempos.

Por isso, filhos Meus: por este Mistério tão belo, o Céu me 
envia, e envia Meu Casto e Amante Coração, que está tão 
incendiado e enamorado de Amor por Jesus e Maria, para 
mostrar-me como Pai dos apóstolos destes tempos.

Contemplem Meu Coração. Amem Meu Coração. E também 
consagrem-se ao Meu Coração, para que Eu possa conduzi-los; 
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para que Eu possa levá-los em Meus braços de Pai, até o Coração 
da Senhora; para que, como crianças, de mãos dadas às Minhas e 
às de Nossa Senhora, prostrem-se ante os pés de Jesus. Porque 
toda a honra, o poder e a glória devem ser dados ao Seu Nome.

Eu sou São José e Meu Casto e Amante Coração é a 
Devoção destes Últimos Tempos. Por isso, peço-lhes, que em 
cada quarta-feira, os Apóstolos dos Sagrados Corações, 
meditem em minhas Sete Dores e Gozos, com os Chamados 
de Amor e de Conversão, que lhe transmiti por ordem de Deus.

Filhos Meus: amo-os. Amo-os e reflito para vocês o imenso 
Amor Paterno de Deus.

E Meu Coração, pequeno carmelita, está sobre teu peito, 
cuidando a Aliança de Seus Dois Corações com o teu, como um 
sinal e um chamado de que Nossos Três Corações querem e 
desejam aproximar-se dos homens e da família.A Igreja necessita 
de famílias santas, para que o mundo se salve.

Abençôo e os guardo, como um Pai Protetor, e também 
enamorado de seus filhos: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espirito Santo. Amém.

19 de janeiro de 2018 

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Vem e segue-Me! Alma: Meu Sagrado Coração está 
enamorado, desejoso e anelante do teu amor.
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Eu tenho te olhado com Misericórdia; perdoado; curado a 
lepra do teu coração. Mas as vezes te comportas como aqueles 
paralíticos que duvidavam de sua cura. Ou como aqueles leprosos, 
que só um lembrou-se de agradecer. Tenho vindo tocar teu coração 
e tenho te chamado. Chamado para que Me conheças, e para que 
te encontres com Meu Amor Infinito.

Alma: o quê foi que te deteve? Tu sabes bem o quê deteve, e 
porquê te custa responder ao Meu Amor! Apóstolos do Meu 
Coração: venham e sigam-Me! Não tenhas medo do teu Deus. Ele 
não vem para julgar. Ele vem para perdoar. Pois vim para chamar 
aos que mais necessitam de Minha Misericórdia.

Vem e segue-Me! E sabes que seguir-Me, também implica 
renunciar, principalmente ao pecado. As almas que não renunciam 
sua razão; que não se dobram por seu orgulho; que não escutam 
por sua soberba;  essas almas não podem seguir-Me, porque isso 
pesa sobre elas e as impede de caminhar.

Mas as almas despojadas, confiantes; as almas que são 
capazes de ser humildes, elas sim, podem seguir-Me, porque nada 
pesa sobre seus ombros e podem dar bem o passo e caminhar 
livremente.

Apóstolo do Meu Coração, novamente te digo: Vem e segue-
Me! Porque, ainda que tu não queiras amar-Me, Eu sim, quero e 
necessito amar-te, porque Minha natureza também é Amor. Eu 
necessito dar Amor. E quando tu me tenhas seguido, irás dar amor.
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Pois o Evangelho resume-se em amar a Deus e amar ao teu 
próximo! Porque no próximo está a imagem de Deus. E o melhor 
Evangelho que nestes Últimos Tempos pode-se seguir, não é o da 
palavra, senão o da obra, o da prática!  E os outros verão a tua luz.

A Luz que eu te dei, e também eles, se quiserem, poderão 
seguir-me. Mas para ti alma: vem e segue-Me! Derramo Minha 
Bênção Misericordiosa sobre toda a humanidade, desde este Meu 
Santuário Espiritual dos Últimos Tempos: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém.

20 de janeiro de 2018

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

Queridos filhos: a Santíssima Trindade me concedeu o título 
de Coração Doloroso e Imaculado de Maria ou Maria Corredentora.

Este Título é uma Graça muito grande para o mundo inteiro, 
porque me foi dado por Deus e, com Meu Doloroso e Imaculado 
Coração, o Espirito Santo realizará o epílogo final de todas Minhas 
Mariofanias ao redor do mundo, ao mesmo tempo que venho dar, 
como boa Mãe, uma revisão dos Meus autênticos Chamados à 
humanidade. 

Meu Coração Doloroso e Imaculado será a Chave que abrirá o 
Reino de Deus, para que se implante na terra seu Reinado 
Eucarístico.
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Meu Doloroso e Imaculado Coração reúne em si mesmo, 
todos os títulos que o Céu e que Meus filhos na terra me 
outorgaram. Pois, por meio desta advocação venho anunciar a 
chegada de Meu Filho, como a Mulher vestida de So.

Pequenos: desejo que escutem e que abram seus corações 
ao Amor de Meu Filho Jesus.

Escutem Meus Chamados, Meus Conselhos e Meus pedidos, 
por meio deste pequeno profeta que Deus Pai me deu a permissão 
de escolher, para que fosse o anunciador do Triunfo dos Dois 
Corações! Não desviem sua atenção. Não se confundam. Satanás 
quer confundi-los. Mas se escutarem com atenção Meus 
Chamados de Amor e de Conversão, não irão se perder. Porque Eu 
estou com Meus Filhos. Eu cuido e protejo aos que se consagram 
ao Meu Doloroso e Imaculado Coração.

Dou-lhes Minha Bênção Maternal desde este Meu Santuário 
Espiritual dos Últimos Tempos: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.

24 de janeiro de 2018

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

Filhos do Meu Castíssimo Coração: desejo falar-lhes de 
Coração a coração, e convidá-los à confiança. Porque o coração 
que confia em Deus, é um coração de criança. E no Reino dos 
Céus, os que se façam como crianças, são os que entrarão. Quer 
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dizer, os que tenham confiado em Deus, os que tenham visto em 
Deus um Pai, um Amigo, um Conselheiro, uma Rocha firme e 
Sabedoria Eterna. As almas que tenham levantado seus olhos ao 
Céu com olhar confiante em Deus, são as almas que agradam e 
consolam ao Coração de Jesus. Os corações humildes, capazes 
de fazer-se pequenos; capazes de não crer em suas forças, senão 
na de Deus, são os corações que podem confiar.

A confiança é um ato de fé. A confiança é um ato de abandono 
em Deus. Confiar é deixar que Deus tome o caminho, a vontade, a 
liberdade. Confiar é crer que Deus tudo sabe, tudo pode e tudo vê.

O coração que confia, desde que começa a rezar, sabe que 
sua oração já é escutada. O coração que confia, não põe 
exigências a Deus. Mas espera Nele e no momento em que Ele 
atuará. Pois Ele é Sabedoria Infinita. E Ele sabe como intervir na 
vida de seus filhos. Meu coração confiou. 

Eu confiei em Sua Palavra. Eu confiei em Sua Mensagem. E, 
por minha confiança, obtive sabedoria, entendimento. Pude crer. 
Pude servir. Pude entregar-me ao Pai em meu total abandono a 
Jesus e Maria. 

Como São José, o Pai da Confiança, os convido: Orem. E 
quando orarem, confiem em que Deus já está obrando.

Dou-lhes Minha Bênção Patriarcal: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém.
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26 de Janeiro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Almas resgatadas ao preço de Sangue. Meu Precioso e 
Adorável Sangue! Filhinhos Meus: desejo com todo Meu Coração, 
que compreendam: Eu não vim salvá-los somente. Não vim dar 
umas palavras sem sentido. Comprei suas almas, arrebatando-as 
de Satanás, pagando uma dívida com Meu Pai.

Resgatei-os com Minha Vida. Resgatei-os com Meu Sangue. 

Salvei-os entregando Meu Corpo para duros cravos e para um 
caminho sangrento para o Calvário. É tão difícil para o ser humano 
entendê-lo? Porque o homem, desde que pecou, se separou do 
Amor a Deus.

É tão difícil, então, que compreendam a Imensa Dor com que 
Eu lhes resgatei? Seus corações se tornaram tão duros, que já não 
creem no Amor de Deus. E como já não creem no Amor de Deus, 
já não querem mudar, viver diferente, dar testemunho.

Apóstolos do Meu Amor: não podem por acaso velar uma hora 
Comigo? É muito difícil estar uma hora Comigo? Almas: é tão 
complicado dedicar-se para Mim por completo? E se não é, porquê 
então, sempre Me dizem “não”? Porquê suas mentes estão 
endurecidas, que já não são capazes de pensar em Deus.
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Filhos: Eu desejo salvá-los. Eu desejo que Meu Sacrifício de 
Cruz não tenha sido em vão, para vocês. Estou lhes dando os 
Tesouros do Meu Sagrado Coração. mas enquanto os tomam, os 
jogam na rua, para que sejam pisados e roubados. Não, filhos. 
Guardem em seu coração, cada pérola entregue para vocês; 
pérolas do Meu Coração, que é o cofre da Misericórdia de Deus.

Filhos: velem uma hora Comigo! Quero dizer, deem-me seu 
tempo. Ofereçam-me seu coração. Conceda-me um espaço em 
suas vidas.

Filhos: peçam ao Espirito Santo, para que possam 
conhecer o Amor de Seu Jesus.

Não rejeitem Meu Amor. Não rejeitem o Amor que vai salvá-los

Este é Meu Chamado para a humanidade: o que quiser 
escutar-Me, venha e siga-Me! Dou-lhes Minha Bênção 
Misericordiosa. Meu Coração está agonizando por falta de amor; 
pelo amor de vocês, os homens, que Me faz falta.

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

27 de janeiro de 2018

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

Queridos filhos: Meu Coração Imaculado deseja com tanta 
urgência, a conversão de coração! Seus corações estão muito 
humanizados. Não podem ver mais além. Ainda não aprenderam a 
perdoar, nem a pedir perdão. 
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Não aprenderam a servir, nem a ser humildes. A soberba da 
vida tem atado os corações. Não os deixa expandir-se e abrir-se ao 
Amor do Meu Filho, porque o egoísmo é o que domina esta 
geração. Os corações escutam Meus Chamados, mas a vontade 
não está disposta a viver o que lhes peço.

Eu desejo, filhos, que vivam em santidade. E a santidade não 
só na vida de oração. A santidade também se pratica desde a 
língua até o coração.

Filhos: iluminem suas vidas! Minha Luz, em Meus Chamados 
de Amor e de Conversão lhes está sendo outorgada. Tomem essa 
Luz, iluminem a escuridão do seu interior, da mente e do coração, 
para que o Evangelho do Meu Filho, que é o que Eu venho 
transmitir, seja o centro de suas vidas e dêem testemunho do Amor 
de Deus.

Pequenos: decidam-se pelo amor! Decidam-se a amar!

Decidam-se a procurar a Gloria de Deus e a consolar a Jesus, 
que já está muito ferido por todos vossos pecados. Peçam perdão 
de coração e serão escutados; e, arrependidos, acudam à 
confissão. Reconciliem-se com Deus e também com o irmão. 
Porque também no seu próximo está a imagem do Meu Filho 
Jesus. Convido-os: abram seu coração aos Meus Chamados.

Dou-lhes Minha Maternal Bênção: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém.
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31 de janeiro de 2018

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

Meu Castíssimo Coração compreendeu, por Graça e 
Misericórdia do Pai, a missão que me havia encomendado, de 
cuidar dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, que são os 
Dois Tesouros de Deus, e que são as Duas Ancoras de salvação 
da Igreja e de todo o mundo.

Mas esta missão, de cuidar dos Sagrados Corações, é uma 
missão extensiva, quero dizer: todos Meus filhos estão chamados 
para cuidar de Jesus e de Maria.

Cuidando-Os, em seus corações. Cuidando-Os em suas 
vidas. Cuidando-Os em suas expressões exteriores. A Jesus e a 
Maria, não somente se Lhes deve servir, senão, também cuidar e 
valorizar, porque são as duas Pérolas que iluminam o Trono do Pai.

Vocês podem cuidar de Jesus e de Maria, vivendo os 
Chamados de Amor e de Conversão; praticando com muita 
delicadeza e especial atenção, os pedidos de Nossos Sagrados 
Corações. Também confiando em seus Dois Corações, sabendo 
que Deus tudo dá por meio de Seus Dois Corações.

Também, cuidar de Jesus e de Maria, significa cuidar do teu 
próximo; valorizar o teu irmão; contemplar a imagem de Deus nos 
demais. Porque todo homem é imagem e semelhança de Deus.
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Quem cuida de Jesus e de Maria não pecará. Quem cuida de 
Jesus e de Maria não se confundirá. Quem cuida de Jesus e de 
Maria, nunca se perderá, porque os Dois Corações, como o são em 
Mim, serão o centro, a guia, o horizonte, a meta a seguir.

Como o Amante Pai São José, que cuidou de Jesus e de 
Maria, e agora, a todos os Apóstolos de Seus Sagrados Corações, 
dou-lhes Minha Bênção Patriarcal: Em Nome do Pai, e do Filho, e 
do Espírito Santo. Amém.

2 de fevereiro 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Quando Minha Mãe disse “Sim" ao Plano Redentor de Meu 
Pai, o Espirito Santo a tomou. Através da rendição da Vontade de 
Minha Mãe à Vontade do Pai, o Espirito Santo produziu o grande 
Milagre da Encarnação. Foi assim quando Eu fui concebido no Seio 
de Minha Mamãe, por meio da Graça Divina.

Quando Minha Mamãe disse “Sim”, a Trindade Santíssima 
atuou na Vida e no Ser de Minha Mamãe Celestial. Apóstolos do 
Meu Sagrado Coração: quando a vontade de vocês, vontades 
humanas se rendem à Vontade Divina, esse ato é um “sim" um 
“faça-se”. Por meio dessa renúncia a vocês mesmos, Deus 
Trindade faz grandes Obras em vocês.

Quando as vontades humanas de vocês; quando seus 
impulsos, seus sentimentos, suas imperfeições os detém; 
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quando estão propensos à ira, à impaciência, ao desânimo, à 
desconfiança, mas se negam a isso, diante da Vontade do Pai, 
Deus faz Maravilhas!

É necessário que orem, para que vendo o exemplo de Minha 
Mamãe ao dizer “Sim” à Deus, e ao dizer “Não” à Ela mesma, se 
produziu a Graça da Encarnação e desde a Encarnação, a 
Redenção de todos os homens. Quando vocês se dizem “não”, e 
dizem “sim" ao que Nossos Sagrados Corações esperam de vocês, 
Minha Insondável Misericórdia pode fazer grandes Obras.

Eu desejo com todo Meu Coração que sejam santos, para que 
cada dia, sejam novos passos para a santidade e não para a 
perdição. Mas tudo inicia com o “sim”; com o “faça-se”, com a 
rendição de vossas vontade à Minha.

Minha Vontade somente é Amor; somente é Misericórdia, 
e somente deseja produzir frutos de paz, de amor e de 
santidade em suas vidas.

Eu Sou Filho do “Fiat" de Minha Mamãe Celestial. 

Orem, queridos filhos, para que esse “Fiat" de Minha 
Mamãe se multiplique em vocês; dê fruto em vocês; seja 
visível em vocês. 

Recordem de colocar muita atenção ao Meu Evangelho, e aos 
Meus Chamados de Amor e de Conversão, para que possam 
aprofundar-se cada dia mais, nos desígnios de Misericórdia.
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Dou-lhes Minha Bênção Compassiva, Piedosa, Anelante (nota 

do tradutor: “anelante” = "que deseja") do amor de vocês; desejosa de ser 
amada por vocês: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém.

3 de Fevereiro de 2018

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

Filhos: cada Primeiro Sábado, é o dia que se renovam as 
Graças de Meu Coração Doloroso e Imaculado.

Cada Primeiro sábado, deve ser considerado como o dia de 
Maria Corredentora. Porque nos Primeiros Sábados de cada mês, 
o Pai do Céu renova sua Misericórdia para com toda a 
humanidade. O Pai, ao contemplar aos filhos, a reparar, pedir 
perdão e consolar aos Nossos Sagrados Corações, detém a 
Justiça e a Correção, para outorgar Paz, Perdão; para renovar a 
Aliança que Meu Filho Jesus firmou com seu Sangue na Cruz.

Os Primeiros Sábados de cada mês, e a Santa Adoração 
Eucarística, são como uma mesma Chave, que abre as Portas da 
Misericórdia.

Cada Primeiro Sábado, deve ser um renovar a Consagração 
que vocês, Meus filhos, fizeram ao Meu Coração.

Eu peço a todos Meus Apóstolos no mundo inteiro: sigam 
propagando as Fogueiras de Amor, que são Meus Cenáculos de 
Oração, para que ilumine ao mundo; para fulminar o reino de 
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Satanás; para acalentar os corações frios e tíbios. Meus Cenáculos 
de Oração, são Meus Braços e Meu Coração, abertos para acolher 
a toda a humanidade, para que Eu possa conduzi-los para o Pai, 
para o Filho, com o Espirito Santo.

Pequenos: renovem em suas vidas, o jejum, a oração, as 
visitas ao Meu Filho Jesus Sacramentado. Tudo isto fortalece suas 
almas, e mantém essa chaminha da fé acesa em vocês. Que cada 
Cenáculo de Oração seja um motivo de alegria, porque vêm a 
encontrar-se e a escutar aos Nossos Sagrados Corações.

A Paz que é o próprio Jesus, a Paz verdadeira, reine em seus 
corações. Abençôo-os com Amor Materno: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém.

6 de Fevereiro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão de Santa Teresa de Jesus 
(de Ávila)

Querido irmãozinho: hoje, para continuar este itinerário 
espiritual da peregrinação da almas, através das Moradas da 
Perfeição, que não somente tenham percorrido os Corações de 
José de Maria, senão que, unidos perfeitamente ao Sagrado 
Coração de Jesus, formam parte destes Aposentos de Santidade.

A alma, iluminada por uma Graça Especialíssima de Deus, 
sente sede, fome e necessidade de adentrar-se nos Aposentos de 
Seus Sagrados Corações.
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Antes de ingressar, reconhece seus pecados, mas não se 
restringe só ao erro e ao pecado, mas, o que mais dói à alma, é 
haver dito “não" ao Amor Eterno, que é Deus.

Esse “não”, que é uma rebelião ao Pai. 

Esse “não” que mata a alma, o pecador reconhece sua 
rejeição a Deus.

Pede perdão por essa negação ao Amor Divino, que propôs 
Mandamentos, não para entristecer ao homem, senão para que 
seja plenamente feliz.

O primeiro Ato de Deus com esta alma, que anseia caminhar e 
progredir gradualmente nos Aposentos da Santidade, os Sagrados 
Corações, é uma iluminação por meio do Espirito Santo, que move 
a alma à humilhação e ao perdão.

O primeiro passo deste percurso espiritual é a iluminação da 
alma pelo Espirito Santo, que lhe mostra a verdade plena de sua 
vida, e do Amor imenso de Deus para ela.

A alma não resiste. Pede perdão. E ao ser perdoada, segue 
avançando.

É a Luz do Espirito Santo, como o Primeiro Aposento.

Unidos na Luz de Seu Coração, te abençôo: Em Nome do Pai, 
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.

7 de Fevereiro de 2018
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Chamado de Amor e de Conversão do Casto e Amante  
Coração de São José

Meu Castíssimo Coração sempre teve necessidade de Deus. 

Desde que era criança, almejava dedicar minha vida ao 
serviço do Senhor.

Orava, para que um dia Eu pudesse servir ao Messias 
prometido. Inobstante, não sabia que o Messias seria meu Filho.

E ao recordar isto, Meu Coração estremece de tanto amor e 
admiração.

Quando seus corações estão abertos; mas também quando 
os têm vazios de tanta mundanidade, de tanto ruído do deus ego. 

Quando se despojaram de tudo, para encher-se de Deus, e 
colocam tudo nas Mãos do Senhor, o Pai surpreende. 

O Pai nunca se deixa ganhar em generosidade.

O Pai me tomou; me chamou. 

Mas pude escutar, porque estava em silêncio. 

Porque estava em incessante oração. 

Porque acompanhava minha oração com o jejum.

O Pai quer surpreendê-los!

O Pai quer atrai-los para Ele.

Mas é necessário muita oração; a oração incessante;   oração 
a cada momento e o silêncio. 

Um silêncio de escuta. 
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Um silêncio de contemplação. 

Um silêncio da alma, que espera escutar e aprender.

Recordem que Deus chama para duas coisas fundamentais: 
amar, amar muito; e servir, servir sem parar. 

O amor e o serviço é a espiritualidade do Lar de Nazaré.

Amor e serviço que se converte em oração, em louvor, em 
ação de graças; em uma contínua admiração e contemplação de 
Amor e da Misericórdia do Pai.

Eu São José, iluminado pelo Espirito Santo, amei e servi a 
Deus, a Jesus, e a Maria, e a todos os homens.

Sou o Pai do Serviço, do Silêncio oculto, da Contemplação, e 
os abençôo com Amor de Pai, de Protetor: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém.

9 de Fevereiro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Filhos: vejam a Chaga do Meu Lado. 

A lança não só abriu Meu Lado. 

Abriu Meu Coração. 

De Meu Coração brotou para vocês, Água e Sangue. Quer 
dizer: Vida Eterna e Espirito Santo.

Filhos: não o compreendem, porque, quando não se ama 
demasiado, não vão compreender um Amor Eterno.
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Muitos só pensam que fui Crucificado, sem mais. Esquecem-
se da Dor. Esquecem-se da Cruz. Esquecem-se das Três Horas de 
Agonia que tive que suportar.

Ainda não compreendem que todo o pecado do mundo, dos 
homens do passado, do presente e do futuro, recaiu sobre Mim. 

E Eu, sendo Deus, Cordeiro Sem Mancha, Me fiz pecado, Me 
fiz pecado para cancelar suas dívidas com Meu Pai Eterno. 

E ainda assim não o compreendem, porque o amor de vocês 
é um amor tão pequeno, tão limitado por uns horizontes que se 
chamam egoísmos.

Filhos: quem não sabe amar, nunca poderá compreender Meu 
Sacrifício na Cruz.

Minha Cruz para o mundo é necedade (Nota do Tradutor: necedade = 

absurdo, fora da realidade). Mas para as almas que sabem amar, é o Maior 
Sinal do Amor, do Serviço, da Entrega Total.

Minha Cruz é Sinal por Excelência, de Amor!

Mas digo-lhes, queridos filhos: quem não ama; quem não se 
atreve a amar como Eu amei, não poderá entender Minha Cruz. E 
para poder entender-Me, devem amar.

Queridos Apóstolos do Meu Coração. Convido-os a que 
reflitam: quem não ama não encontrará a Sabedoria da Cruz.

Atrevam-se a amar!

Atrevam-se a perdoar e a pedir perdão!
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Atrevam-se a viver em Paz!

Quem Me obedece não se equivoca!

Eu os Amo, e Meu Coração agoniza de dor, porque não 
compreendem quanto lhes Amo.

Com a oração, com o jejum, com a Santa Missa, com a leitura 
diária do Meu Evangelho e dos Meus Chamados de Amor e de 
Conversão, poderão entender; poderão compreender. Se 
obedecem, poderão viver na Verdade.

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

10 de fevereiro de 2018

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

Meus queridos filhos: Meu Coração Doloroso e Imaculado é o 
Coração que foi formado por Deus, sem pecado e sem a falta de 
amor e de confiança a Deus dos Primeiros Pais.

Mas Meu Coração também é Doloroso, porque é verdade que 
vim sem pecado ao mundo. Mas vim para corrigir, com a ajuda da 
Graça, o pecado da humanidade.

Eu sou Criatura Humana. mas de Minha Humanidade, o Pai 
formou ao seu Filho Jesus, para reparar e elevar a dignidade que 
perdeu o homem, quando pecou; e a dignidade que ainda segue 
perdendo o homem, quando peca.

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

http://www.sagradoscoracoesunidos.org


Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2018

Também Meu Coração sofreu as consequências do pecado da 
humanidade. 

Sofri unida a Jesus.

Sofri a Dor de Jesus e Meu Coração ao pé da Cruz, se fez 
Corredentor, porque também com Minha Dor, entreguei ao Pai a 
Dor de Seu Filho, em uma só e única dor, suportada para reparar 
os crimes de todos os homens.

Por isso, Deus Pai quis dar-Me o Título de Doloroso e 
Imaculado Coração de Maria.

E como o Último Dogma que será proclamado pela Igreja de 
Meu Filho, Maria Corredentora, unida a esta Obra da Proclamação 
deste Quinto e Último Dogma, venho como última vez, para 
preparar aos Meus Filhos, como Corredentora.

Dói-Me tanto a dureza de seus corações! 

Ainda muitos filhos Meus duvidam de Minhas Palavras.

Digo-lhes, filhos: o Céu jamais se equivoca.

Muitos de Meus filhos andam sem sentido, procurando a 
verdade atrás de muitos falsos profetas; envolvendo-se em muitas 
coisas que ao final não deixam sabedoria em seu coração.

Escutem Meu Chamados. 

Tomem-nos com seriedade e sejam todos corresponsáveis 
desta Minha Grande Missão.
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Se escutarem Meus Chamados de Amor e de Conversão; se 
centraram sua atenção em Nossos Sagrados Corações Unidos, 
poderão ver a verdade; poderão ser capazes de vier em 
obediência.

Filhinhos Meus: escutem-Me e não se perderão.

É necessário que tomem com muita importância Nossas 
Palavras.

Com Amor de Mãe os exorto.

Com Amor de Mãe os abençôo, e como Mãe quero a salvação 
de todos.

Filhinhos: aprendam a viver na paz!

Quem vive, medita e lê o Evangelho de Meu Filho, com os 
Chamados de Amor e de Conversão, terá praz e não será 
confundido.

Leiam Filipenses, capítulo quatro.

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

14 de fevereiro de 2018

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

Queridos filhos do Meu Coração Paternal: estão vivendo um 
Tempo de Graça, onde se lhes outorga a oportunidade do 
arrependimento, da mudança de vida, da humilhação.
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Queridos filhos: os homens estão tão impregnados do 
orgulho, da auto-suficiência, da egolatria (Nota do Tradutor: "egolatria" = "amor 

exagerado pelo próprio eu; culto de si mesmo”), que têm medo da humilhação. 

E quem não se humilha, não será enaltecido nunca.

Porque só o que é capaz de vencer sua vontade humana e se 
humilha pode ser exaltado junto ao Senhor.

Esta geração tem medo da humilhação

Nisto, parece-se com Satanás!

Satanás teme ser humilhado.

Satanás foge da humildade.

Filhos: abram seus corações para a humildade.

Satanás é o primeiro soberbo e orgulhoso. 

Não sejam filhos da da soberba nem do orgulho. Porque 
Satanás é seu pai.

Enquanto o que ama a humildade; o que se vence a si 
mesmo; o que sabe perdoar e pedir perdão; o que sabe cobrir sua 
cabeça com cinzas e humilhar-se ante o Pai e ante seus irmãos, 
por haver pecado, esse é filho da Misericórdia. É filho do Deus do 
Amor.

Abram seus corações, para que possam ter o Dom da 
Humildade; para que escutem com humildade; para que aprendam 
com humildade; para que observem sem alterar a Verdade em 
seus pensamentos; para que suas palavras não estejam movidas 
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pelo orgulho e a raiva, senão que, de seus lábios brote a 
humildade.

Falem com humildade! 

Aprendam a expressar-se com humildade!

Maria é a primeira humilde. Pois sabe, em sua humildade, 
glorificar-se em Deus, e não buscar nada para Ela mesma, senão 
que tudo o retribui ao Senhor.

O humilde tudo o devolve ao Senhor.

O humilde, quando ora, se enche de recolhimento interior; 
encerra-se no quarto de seu coração e ora no segredo ao seu 
Pai.

O humilde serve com simplicidade aos seus irmãos.

Aquele que é capaz de obedecer aos Nossos Sagrados 
Corações é capaz de ser humilde. 

Porque, em Nazaré, Maria, Jesus e Eu, José, praticamos a 
humildade; a vida simples e a pobreza de espírito, que consiste 
em abandonar-se em Deus, à Sua Misericórdia e à Sua 
Providência.

Meu Coração Castíssimo, Pai da Humildade e da Vida 
Simples, lhes dá a Bênção: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.

16 de fevereiro de 2018
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Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Minha Dolorosa Paixão começou Cenáculo, quando Me reuni 
com os Doze, para celebrar a Páscoa.

Minha Dolorosa Paixão é totalmente Eucarística, porque 
começou com a Fração do Pão. Sacramentalmente sacrifiquei Meu 
Corpo.

“Tomem e comam de Meu Corpo”, lhes disse. 

E logo tomei o Cálice e lhes disse: “Tomem e bebam de Meu 
Sangue". Entreguei sacramentalmente Meu Sangue.

Meu Corpo, na Mesa Eucarística, começou a ser sacrificado 
por Amor a todos vocês.

Terminada essa Ceia, fui despedir-Me de Minha Mamãe.

Alentei Minha Mãe, para que seguisse crendo, que ao terceiro 
dia ressuscitaria.

Meu Coração estava destroçado. 

Meu Coração, ainda agora, está destroçado.

O egoísmo e a soberba são os reis da vida do homem.

Eu vim para dar Vida e Luz. Mas o homem quer estar 
submergido na morte e nas trevas. 

A teimosia (nota do tradutor: “cerrazón” em espanhol tem estes sentidos = a 

“teimosia" - "estreiteza de espirito” - “obstinação" - “torpeza”) de seus corações 
faz-Me sofrer tanto!
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Filhos Meus: são tão egoístas. São tão duros e frios de 
coração, que se tornaram incapazes para compreender a Voz de 
Deus.

Meu Coração ainda se entrega em cada Eucaristía, 
atualizando Meu Sacrifício.

Muitos se esquecem que na Eucaristia estou dizendo ao Meu 
Pai: “Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem”.

O Coração que de verdade quer amar-Me, se converterá em 
um coração simples; um coração que saiba escutar. Mas 
sobretudo, um coração que com amor possa obedecer.

Meu Precioso Corpo, que começou a entregar-se na Ceia 
Pascal, deseja nutri-los. 

Não rejeitem mais Minha Voz. 

Contemplem e pensem continuamente, que Minha Paixão 
também é Eucaristia.

Abençôo-os com Amor. 

Perdôo-os com Misericórdia. 

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

17 de fevereiro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria
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Queridos filhos: Meu Coração sempre esteve unido ao 
Sacrifício de Meu Filho na Ceia, quando instituiu o dom da 
Eucaristia.

Estive unida contemplando ao Meu Filho; meditando suas 
Palavras com Meu Coração.

Encontrava-Me em outro lugar da Casa, em Jerusalém. Mas 
isso não impediu que Meu Filho e Eu estivéssemos unidos, quando 
Ele sacrificava sacramentalmente Seu Corpo e Seu Sangue.

A Paixão de Meu Filho é completamente Eucarística. 

A Eucaristia atualiza e renova o Sacrifício de Meu Filho Jesus.

Meu Coração é Traspassado, ao ver a indiferença para a 
Santa Missa.

Meu Coração é Traspassado, ao ver que o mundo esqueceu o 
valor infinito da Santa Missa e da Adoração a Jesus Eucaristia.

Meu Coração é Traspassado, quando se esquecem do que 
Meu Filho teve que sofrer por todos vocês.

Meu Coração é Traspassado, quando não tomam com 
seriedade Meus Chamados de Amor e de Conversão.

Orem. Orem muito pelos sacerdotes. Orem muito pela Igreja 
de Meu Filho Jesus. Orem muito para que compreendam o valor 
sacrificial que há na Eucaristía.

Filhos: meditem mais na Paixão Eucarística e Dolorosa de 
Jesus!
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Meditem em Seus Sofrimentos!

Contemplem as Chagas no Corpo de Meu filho!

Não esqueçam que Ele morreu para salvá-los a todos!

Exorto-os: trabalhem responsavelmente por Minhas 
Intenções, que Eu, maternalmente, Me encarregarei de suas 
coisas.

Não despreze as Graças entregues para vocês. Guardem-
nas com oração; com sacrifícios, penitências, jejuns e 
confissão frequente.

Sou a Mãe do Coração Doloroso. 

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

20 Fevereiro de 2018

Chamados de Amor e de Conversão de Santa Teresa de Jesus 
(de Ávila)

Queridas almas resgatadas pelo preço do Sangue pelo Bom 
Jesus. 

Hoje, em obediência à Divina Vontade, desejo aprofundar 
mais sobre o Primeiro Aposento.

O Primeiro Estado da Alma, em seu processo de santidade, 
este Primeiro Estado, o Primeiro Passo, é o próprio  Espirito Santo 
que ilumina a alma, para que a alma não perca a consciência de 
pecado, e, assim, com a ajuda da Graça, possa ver todos seus 
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pecados; possa arrepender-se, confessá-los no Sacramento da 
Penitência e mudar de vida.

Neste Primeiro Aposento dos Sagrados Corações, a alma é 
ajudada pelo Espirito de Deus; encontra-se com o Espirito Santo; é 
iluminada em seu caminhar; reconhece o bem que deve fazer; 
reconhece o mal de suas ações, que pode reparar. Porque não é 
só pedir perdão. É também reparar o dano feito.

Por exemplo, almas: se alguém destrói uma casa, e pede 
perdão ao dono da casa, não fez nada. Em troca, se pede perdão 
ao dono da casa, mas além disto a constrói novamente, para 
reparar o dano que fez, já fez tudo.

Queridos filhos do Coração de Jesus: não é só pedir perdão. 
É também reparar o mal que tenham feito.

E, neste Primeiro Estado, a alma ajudada pelo Espirito Santo, 
o consegue.

Ao entrar neste Primeiro Estado, a alma encontra-se com o 
Espirito Santo, e o Espirito Santo torna-se seu Conselheiro, seu 
Diretor, seu Guia. E iluminado pelo Espirito Santo, começa um 
novo caminho de graça, de virtude.

Então, o Primeiro Passo para a conversão, é a iluminação 
da consciência, por meio do Espirito de Deus.

Então, supliquem ao Divino Espirito, que ilumine suas mentes 
e seus corações, para poderem mudar, e possam seguir 

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

http://www.sagradoscoracoesunidos.org


Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2018

avançando, por meio destes Aposentos de Santidade, que são os 
Corações de Jesus e de Maria.

Abençôo-lhes: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém!

21 de Fevereiro de 2018

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

Queridos filhos do Meu Casto e Amante Coração: a oração 
deve ser vital para vocês.

Assim como o corpo depende do oxigênio para viver, assim a 
oração deve ser tão necessária em suas vidas, para viver. Viver em 
Deus. Viver obrando em sua Divina Vontade. Viver almejando Sua 
Vontade.

A oração é a força da alma.

A oração se transforma em bênção e em fortaleza para vocês.

A oração deve ser o centro no qual gire toda sua vida.

Queridos filhos: fala-se muito. 

Conversa-se muito. 

Ora-se pouco. 

Medita-se pouco. 

Valora-se pouco a virtude do silêncio; da reflexão; da 
meditação.

As almas silenciosas são almas que oram. 
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E as almas que oram e guardam silêncio são almas muito 
fortes, capazes de chegar até o final com a cruz.

As almas que oram muito e falam pouco, são almas sábias; 
são almas prudentes; são almas de Deus.

Quando Eu vivia em Nazaré, almejava o silêncio. Porque com 
o silêncio, podia contemplar ao Menino; podia escuta-Lo; podia 
adora-Lo; podia aprender. 

Mas estando em silêncio, em oração.

Confiem no Senhor!

Confiem em Deus!

Nossos Chamados de Amor e de Conversão são muito 
sérios. 

São reais e concretos. 

E, como uma apelação urgente, devem ser obedecidos.

As Revelações de Nossos Sagrados Corações, neste 
Santuário Espiritual são única e não podem ser comparadas a 
nenhuma outra.

Porque aqui o Céu está explicitando o Evangelho desde o 
próprio Coração de Jesus.

Ponham muita atenção e vivam com compromisso o 
Espirito deste Grande Apostolado!

Esta Obra do Céu deve ser considerada com seriedade.
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E, obedecendo com amor, serão verdadeiros Apóstolos de 
Nossos Sagrados Corações. 

Nunca separem a obediência com o amor.

Como o Pai dos Apóstolos dos Corações de Jesus e de Maria, 
os abençôo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém.

22 de Fevereiro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Arcanjo São Miguel 

Por intercessão do Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
vim transmitir este Chamado.

Sou o Arcanjo São Miguel, e a Mim está confiada a defesa 
dos filhos de Deus nesta Batalha Espiritual dos Últimos Tempos, 
lutando contra os ataques de Satanás, que quer impedir que se 
estabeleça o Reinado Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus.

E desde este Santuário Espiritual, para os apóstolos dos 
Últimos Tempos, os Sagrados Corações de Jesus, Maria e José, 
querem preparar o Exército do Cordeiro de Deus.

É por isso, de suma importância, que escutem com o coração 
cada Chamado de Amor e de Conversão. 

Não se distraiam do importante.

Trabalhem junto a Mim, para que as intenções dos Sagrados 
Corações de Jesus, José e Santa Maria, sejam uma realidade. 
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Mas começando por vocês mesmos, com a obediência, com a 
oração, com o jejum e os Sacramentos.

Irmãozinhos: acendam com a oração seus corações. 

Não permitam que durmam, mas que estejam despertos, para 
que estejam prontos a obedecer ao Senhor.

Estas revelações privadas são importantíssimas para suas 
almas, porque se lhes está revelando os Tesouros do Coração de 
Jesus.

Não se deixem perder e nem confundir.

Meditem os Chamados de Amor e de Conversão, junto com a 
Palavra de Deus. 

Leiam o Primeiro Capítulo do Livro do Profeta Ezequiel.

"Quem como Deus? Ninguém como Deus!"

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

23 de Fevereiro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Vem e acompanha-Me. 

Caminhemos para o Horto, em Getsemani, e juntos, em um 
mesmo Coração, peçamos Misericórdia ao Pai.

Alma: vem e acompanha-Me. 

Clamemos ao meu Pai, que tenha Piedade e Misericórdia dos 
pecados dos homens.
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Cada pecado é um movimento.

O pecado não se estanca (Nota do Tradutor: "não se estanca” = não para). 
Cresce. Cresce muito e contamina; e mata, por onde passa.

O mundo está contaminado, e pelo pecado, está morto no 
espirito.

Porque os pecados se multiplicam.

É uma cadeia contínua. 

E o próprio pecado atrai a desgraça. Porque a paga do 
pecado é a morte, a dor e a desgraça.

Alma: vem e acompanha-Me, e oremos por Minha Igreja. A 
divisão de Meu Corpo Místico causa-Me grande Dor.

Oremos pelos Sacerdotes, especialmente por aqueles que 
já não querem seguir o caminho da Consagração e da Cruz.

Alma: vela Comigo, ainda que seja uma hora e oremos.

Observa ao ter redor: aborto, eutanásia, divórcios, drogas, 
imoralidade.

Que mais podes ver ao teu redor?

Então, vem e acompanha-Me, que Meu Coração destroça-se 
de Dor.

Alma: dói-Me muito, que ainda ouvindo-Me, não entendem; 
que ainda vendo, não creiam e que ainda conhecendo-Me, não Me 
obedeçam.

Alma: vem. Eu pedirei perdão por ti ao Meu Pai.
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Vem. Vem ao Getsêmani.

Oremos. Oremos muito. Não deixes que o frio do mundo 
endureça teu coração.

Minha Misericórdia está sobre todos. Peçam-na! Vivam Meus 
Chamados com todo o coração.

Pequenas almas: abençôo-as com Misericórdia.

Recordo-lhes: “não se dispersem. Centrem suas vidas no 
Evangelho e nos Chamados”.

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

24 de Fevereiro de 2018

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

Filhos: Meu Coração Mãe os abriga a todos, para que, com a 
Chama de Amor de Meu Coração - que é o Fogo do Espirito Santo 
- sintam o Calor de Vossa Mãe.

Venho, queridos filhos, à ensiná-los. 

Venho, queridos filhos, à guiá-los.

Venho, queridos filhos, para reunir-vos de forma decisiva e 
urgente, a todos os Apóstolos dos Últimos Tempos.

Queridos filhos: mas para que possam compreender as 
Palavras de Vossa Mãe, devem orar muito.

Mas orar com paciência e orar em paz.
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Queridos filhos: é muito importante que seus corações 
estejam abertos. Quer dizer, dispostos para receber o Amor de Meu 
Filho Jesus.

Com Meus Chamados de Amor e de Conversão, desde este 
Meu Santuário Espiritual para Meus Apóstolos, desejo dar a 
conhecer o Amor Imenso do Coração de Jesus por vocês.

Jesus quer de vocês, uma mudança de coração; uma vida de 
sacrificio, sem medo às penitências e ao jejum, para que também 
possam expiar seus pecados e os pecados do mundo inteiro.

Queridos filhos: este é Meu Último Chamado à humanidade. 

Atendam-no com amor. 

Peçam perdão e serão perdoados e comecem a caminhar na 
senda do amor, da paz, das virtudes cristãs.

É importante que se esforcem para que venha breve o 
Reinado dos Sagrados Corações, de Meu Filho, unido ao Meu.

Pequenos: oro por todos vocês, para que possam 
compreender e aceitar o Imenso Amor que Deus tem por Seus 
filhos.

Peço-lhes que pensem mais no Amor de Deus. 

Meditem no Amor de Deus.

Quero que leiam o Primeiro Capítulo da Primeira Carta de 
João.
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Dou-lhes Minha Bênção Maternal, com Meu Coração de Mãe: 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

26 de Fevereiro de 2018

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

Pequeno mensageiro do Glorioso Reino de Nossos Sagrados 
Corações: Nossos Dois Corações com o teu, pulsam em uníssono, 
porque estão encarnados misteriosamente no teu. E é assim que te 
damos mais sabedoria, para que guies ao Resto Fiel.

Foram-te reveladas sete partes de um mesmo segredo. Só 
te foi mostrado o que vai acontecer.

Alguns destes segredos são condicionados pela resposta 
que a humanidade der a Deus.

Queridos filhos: é momento de crescer em espírito. 

É o momento de abandonar a mediocridade espiritual.

Venho como Mãe dos Apóstolos dos Últimos Tempos e faço 
um chamado urgente a todos os Apóstolos de Nossos Sagrados 
Corações.

Compreendam filhos, que é importante que escutem 
nossos Chamados de Amor e de Conversão.

Os falsos profetas, com as falsas profecias, estão 
distraindo e afastando da Verdade.

Leiam o Evangelho.

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

http://www.sagradoscoracoesunidos.org


Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2018

Escutem ao Santo Padre e meditem e vivam Meus Chamados 
de Amor e de Conversão.

Não estejam buscando e nem esperando mais!

É a hora de Deus, para atuar. 

É a hora de Deus para o esforço.

Deus quer que todos vivam os Chamados de Amor e de 
Conversão e que no mundo inteiro se formem Cenáculos de 
Oração, para avivar, acrescentar e preservar a fé nestes tempos.

É necessário que vivam a Santa Missa e Meus Cenáculos de 
Oração, para que possam formar-se, nutrir-se e crescer. 

Assim viverão na Verdade.

Assim entenderão ao Coração de Jesus e assim também 
serão felizes no meio da tribulação.

Filhos Meus: escutem-Me e não ponham ouvidos surdos à 
Voz de Sua Mãe. 

Já não endureçam a mente e o coração e trabalhem 
incansavelmente pelas intenções de Nossos Sagrados Corações 
Unidos pelo Espirito Santo.

Como Mãe dos Apóstolos dos Últimos Tempos, dou-lhes 
Minha Bênção Maternal: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém.

28 de Fevereiro de 2018
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Chamado de Amor e de Conversão do Casto e Amante  
Coração de São José

Filhos: Meu Castíssimo Coração de Pai ora por vocês.

A teimosia (nota do tradutor: “cerrazón” em espanhol tem estes sentidos = a “teimosia" - 

"estreiteza de espirito” - “obstinação" - “torpeza” ) e a dureza de seus corações, 
ofendem muito a Deus; porque Ele está se manifestando para 
salvar a humanidade, nestes tempos de profundas crises, humanas 
e espirituais, de fé e de moral.

Mas seus corações seguem obstinados.

Escutam, mas não obedecem. 

Oram, mas não mudam, porque não escutam e nem oram 
com o coração, senão por cumprimento.

Deus Misericordioso quer neste tempo de graças, que mudem 
seus corações.

Deus quer libertá-los da escuridão, mas estão na necedade de 
viver nas trevas e não receber a luz.

Queridos filhos: mudem o coração.

Ofereçam ao Senhor um coração manso, dócil e humilde.

Deixem-se surpreender pelo Espirito Santo!

Deixem-se modelar pelas Mãos de Deus!

O Espirito Santo quer transformar suas vidas. 

Mas não o faz sem a permissão e a disposição de vocês.
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Em Nazaré, o Espirito Santo me transformou; me modelou; 
mudou Meu Coração, para receber a Boa Nova de Deus.

E como fui dócil e humilde em minha vontade, Ele pode fazer 
de Mim o que Deus tinha já previsto: ser o Protetor dos Corações 
de Jesus e de Maria.

Queridos filhos: que a rebelião não seja a guia de seus 
corações.

Mudem e orem. 

Orem e mudem o coração, para que o Espirito Santo, Espirito 
de mansidão, de humildade e de obediência, de confiança e 
abandono total, possa conduzi-los ao Coração do Pai e possam 
fazer a Divina Vontade de Deus.

Mas é necessário docilidade e confiança. 

Abençôo-os com amor de Pai: Em Nome do Pai, e do Filho, e 
do Espírito Santo. Amém.

01 de Março de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Meu Santo Espirito, Minha Mãe Celestial, junto Comigo,  
manifestaram-se ao redor do mundo, levantando sarças ardentes 
do Amor Misericordioso de Deus, para que todos os homens 
regressem à Casa. 

Mas Nossos chamados e Nossas Manifestações à 
humanidade não tem sido recebidas de bom grado.
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Tínhamos querido advertir que iam pelo caminho do mal, e 
que tudo terminaria na destruição. 

Mas não escutaram. 

Zombaram de Meu Espirito, e a rebelião do homem tornou-se 
mais grave.

E Nossos Sagrados Corações manifestam-se neste Meu 
Santuário Espiritual para os Últimos Tempos, realizando uma 
recopilação (Nota do Tradutor: em espanhol “recopilación" tem o sentido de: "compendio”- 

“resumo - “reunir - "colecionar escritos de uma só obra”) de todas os autênticos 
sinais celestiais, para dar ao mundo uma nova oportunidade de 
salvação, de conversão, de ensinamento, para que a Luz de Meus 
Chamados de Amor e de Conversão compreendessem a Sagrada 
Escritura, e aprofundassem mais no Mistério de Minha Igreja. Mas 
tampouco quiseram escutar.

Aqui reúno todas as Correntes de Graças em uma só Corrente 
de Misericórdia. 

Nossos Sagrados Corações, que vêm reunir, formar e 
preparar a todos os apóstolos de Nossos Sagrados Corações, 
inobstante muitos se afastem pelo caminho, por distintas razões.

Queridos filhos: esta é Minha Obra de Graça para os Últimos 
Tempos. Acolham-na, e não se afastem do objetivo mais 
importante: escutar ao Meu Coração e permitir que Meu Espirito os 
forme e os eduque.
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Eu, Jesus, Filho do Pai, ordeno que cada Cenáculo de 
Oração, seja um lar de amor, de serviço e de oração, vivendo o 
espirito das primeiras comunidades cristãs, que se reuniam ao 
redor de Minha Mãe, para escutar a Palavra e adorar Minha 
Presença no Santíssimo Sacramento.

Queridos filhos: não se deixem confundir por tanto ruído que 
Satanás tem provocado.

Novamente os convido: leiam Meu Santo Evangelho; escutem 
ao Meu Santo Padre e vivam e obedeçam os Chamados de Amor e 
de Conversão.

Não se afastem de Nossos Sagrados Corações.

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

2 de Março de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Meu Sagrado Coração, o Espirito Santo e o Doloroso e 
Imaculado Coração de Minha Mamãe, escolheram teu ser, para 
Meu Sagrado Coração.

Pela mesma razão, Meu Espirito Santo e o Coração de Nossa 
Mamãe, sempre te assistem e ungem Nossos Chamados, para que 
a humanidade se reconcilie com Deus; para que os homens voltem 
para Casa.
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Este Apostolado é Meu Coração, reunindo as Minhas almas 
fiéis na terra, no Cenáculo Vivente do Coração de Minha Mãe.

Pequeno: Meu Coração unido de forma especial ao teu, 
compartilha as agonias espirituais que sofro repetidamente, desde 
o Getsemani. Até hoje estou em agonia.

Minha agonia, a sofro quando as almas se separam de Mim; 
quando para muitas almas é vão Meu Sacrifício, porque não 
recebem a Redenção; senão que querem seguir vivendo sem 
Deus, sem Lei, sobretudo, sem Amor.

Esta agonia, a sofro pelos Meus, que não podem velar nem 
uma hora comigo; que esqueceram Meus Preceitos, os 
Mandamentos, a Palavra de Meu Pai.

Esta agonia, a sofro por cada criança não nascida, 
assassinada no seio materno.

Esta agonia, a sofro quando muitos, que dizem conhecer-Me e 
amar-Me, zombam de Meu Espirito; renegam Meu Espirito, e 
querem desaparecer qualquer manifestação de Meu Espirito e de 
Minha Mãe.

Esta agonia, a sofro quando Minhas Palavras não são 
tomadas com o coração, nem vividas por vocês.

Minha agonia, não só foi no Getsemani. 

Também agora estou em Getsemani. 
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Estou no Getsemani dos corações, porque muitos corações já 
se afastaram de Deus; porque muitos corações já estão mortos em 
vida; porque muitos corações se esqueceram da Casa 
Misericordiosa do Pai, e porque muitas almas se perderam e se 
perdem eternamente.

Pequeno: compar t i lhemos Minha agon ia , porque 
necessitamos resgatar ainda muitas almas que podem ser salvas.

Não esqueçam que também estou agonizando em cada 
Sacrário esquecido, abandonado, menosprezado.

Minha agonia é plenamente eucarística.

Meu Coração agonizante e sedento de ser amado, os 
abençoa: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

3 de março de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria (Primeiro Sábado do Mês)

Filhos de Meu Doloroso e Imaculado Coração: desejo 
convidá-los a que retornem à Casa do Pai.

A humanidade se afastou de Deus e se afasta cada vez mais 
do Amor do Pai. 

E cada vez que se afastam de seu Amor Misericordioso, a 
escuridão rodeia, domina e cega as almas.

O Amor do Pai ilumina, porque é Verdade Eterna.
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O Amor do Pai perdoa, porque é Misericórdia e Piedade 
Infinita.

O amor do Pai cura, porque é um Amor que reconstrói a 
dignidade e o coração do homem. 

O Amor do Pai é Infinito.

Queridos filhos: regressem ao Senhor, com jejuns, penitências 
e orações, escutando atentamente Meus Chamados de Amor e de 
Conversão dos Últimos Tempos e praticando-os, juntamente com a 
Palavra de Deus.

Queridos filhos: Meus Chamados de Amor e de Conversão só 
querem recordar a Palavra de Meu Filho e seu Santo Evangelho.

Abram seus corações, mas também disponham-se a receber 
o Amor de Deus.

Cada Primeiro Sábado de mês, é um retornar a Deus por meio 
de Meu Coração Imaculado.

Renovem a devoção dos Primeiros Sábados com a Santa 
Missa e com o Cenáculo de Oração.

Os Primeiros Sábados de cada mês, o Espirito Santo, por 
meio de Meu Coração Imaculado e Materno, derrama infinitas 
Graças para a humanidade, sobretudo, para aquelas almas que 
ainda não conhecem o Amor de Deus.

Eu Vossa Mãe, só quero dar-lhes o Amor de Meu Filho. 
Recebam-no!
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Dou-lhes Minha Bênção Maternal, como Mãe de toda a 
Igreja: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

(Nota: Observar que Nossa Santa Mãe nos abençoa como “Mãe de toda a Igreja.” 
Recordar que ontem, dia 03.03.2018, data deste Chamado de Amor e de Conversão, 
o Santo Padre o Papa Francisco emitiu um Decreto sobre a Memória de Maria, Mãe 
da Igreja:

Com o Decreto “Ecclesia Mater”, publicado em 03 de março, Papa determina a inscrição 
da Memória da “Bem-aventurada Virgem, Mãe da Igreja” no Calendário Romano Geral. 

5 de Março de 2018

Chamado de Amor e de Conversão de Santa Teresa de Jesus 
(de Ávila)

Queridas almas resgatadas pelo Imenso Amor de Jesus, por 
meio do Sacrifício e da Cruz: a Vontade Divina quis manifestar-se 
por meio dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria, 
unidos ao Casto e Amante Coração de São José.

Todos os nossos Chamados de Amor e de Conversão, são os 
profundos desejos do Céu, para com todos os homens na terra.

Porque o Coração do Filho abriu-se plenamente, para que seu 
Coração seja amado, conhecido e adorado.

Seu Coração é a Fonte mesma desta Obra dos Últimos 
Tempos.

É verdade que os Chamados são revelações privadas, mas 
estão ao serviço, para clarear, para sublinhar, para esclarecer, e 
para chamar a todos os corações, que regressem à Palavra de 
Deus.
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Os Chamados de Amor e de Conversão só querem, que a 
humanidade regresse à Palavra de Deus e ao Santo Evangelho.

Por isso, nossas revelações neste santuário espiritual, para os 
Apóstolos dos Últimos Tempos, são revelações importantíssimas, 
que devem ser tomadas com o coração; porque à medida que 
escutem, que obedeçam, que atendam aos Chamados de Amor e 
de Conversão, irão se aproximando do Coração de Jesus, por meio 
dos Sacramentos, por meio da oração, meio do jejum.

Queridos irmãos e irmãs: o Primeiro Aposento para entrar até 
o Coração de Jesus, é o Espirito Santo, que dá a conhecer a 
Verdade Plena, que guia, e que é o Advogado de suas almas, o 
Conselheiro dos crentes; Luz dos que oram.

A primeira ação que provoca o Espirito Santo na alma que se 
deixa encontrar por Ele, é a conversão.

A conversão e a dor profunda de haver ofendido a Deus é o 
primeiro passo para regressar ao Coração de Jesus.

Oro por todos vocês.

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

6 de Março de 2018
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Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Pequeno filho de Meu Coração: compartilho contigo a tristeza 
de Meu Coração.

Meu Coração ainda está triste até a morte, de forma 
misteriosa, nos corações que compartilham comigo Minha Dor, 
pelas almas que vivem submersas no pecado, na soberba da vida, 
na dureza de coração.

Muitos dos que também se consagram ao Meu Serviço, 
entristecem Meu Coração, dando maus exemplos e fazendo que 
muitas almas se afastem e percam a fé.

Dói-me também, que muitas almas que se chamam cristãs 
não vivem o Evangelho.

Queridos filhos: muitos falam do Amor de Deus. 

Muitos dizem que Deus é Amor. 

Mas porquê seus atos, mais que suas palavras não o 
demonstram?

Queridos filhos: muitos homens perderam a fé, porque muitas 
almas que se chamam cristãs não levam Meu Evangelho à prática, 
e escandalizam aos corações tíbios, débeis.

Queridos filhos: suas orações não têm porquê contradizer 
suas ações. 

Levem a oração à prática e levem suas ações ao Evangelho.
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Alma! Pequeno do Meu Coração: Meu Coração está triste até 
a morte, porque os que dizem amar-Me, com o testemunho de vida 
demonstram tudo ao contrário

Dói-Me tanto Meu Coração! 

Os corações desta geração estão duros. Não têm vontade de 
mudar. 

A soberba é o pecado que domina a esta humanidade. 
Soberba, porque não obedecem. 

Soberba, porque não escutam. 

Soberba, porque só fazem o que o mundo lhes pede para 
fazer, e não o que Meu Evangelho e Meus Chamados de Amor e 
de Conversão lhes propõem para fazer.

Queridos filhos: são Meus Últimos Chamados de Amor e de 
Conversão. 

Não houve uma efusão de Graça tão grande como a que está 
geminando neste Meu Santuário Espiritual.

Meus Chamados de Amor e de Conversão são a revisão de 
todos Meus Chamados à humanidade.

Com Meus Chamados de Amor e de Conversão estou 
resumindo todas Minhas Mensagens de Amor. 

Atendam-nas e obedeçam-nas.

Meu Coração está triste, porque não valorizaram os tesouros 
celestiais que se lhes foi brindado.
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Com Meu Coração tristíssimo e agonizante os abençôo: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

7 de Março de 2018

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

Queridos filhos do Meu Castíssimo e Amantíssimo Coração de 
Pai, de Esposo, de Servo. 

Exorto-os: rezem com o coração!

E que é orar com o coração?

É orar somente por amor a Deus, sem nenhum interesse 
de querer um milagre, um sinal, uma prova.

Orar com o coração somente é orar por puro amor a Deus, 
sem esperar nada e sem pensar que merecemos algo.

Orar com o coração é abandonar-se Nele. É confiar Nele e 
é esperar Nele.

Orar com o coração é sentir-se escutado por Ele; 
abraçado por Seu Espirito; atendido por Sua Misericórdia.

Queridos filhos: orem com o coração. Não exijam ao Senhor. 
Confiem em seu Amor.

O coração do homem é tão materializado, que tudo quer 
agora; tudo quer apalpar, ver, para ter uma vã segurança do futuro 
e das coisas terrenas.

O que confia no Senhor não atua assim. 
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Somente espera Nele.

Abandona-se à Sua Divina Providência. 

Vive agradecendo Sua Misericórdia e louvando Seu Nome.

O que ora com o coração, ora com pureza de intenção.

O que ora com o coração, somente quer estar vendo ao Seu 
Senhor; amando ao Seu Senhor; humilhando-se ante Seu Criador. 

Isso é orar com o coração.

Queridos filhos: orem com o coração e supliquem ao Espirito 
Santo, que os enamore do Coração Imaculado de Maria, como Ele 
e Eu estamos enamorados da mais pura das criaturas.

Trabalhem pela Virgem!

Esforcem-se por Suas intenções!

Consagrem-se ao Seu Coração!

Porque Seu Coração conduz ao Coração do Filho.

E toda Graça de Nossa Senhora, conduz os homens a 
conhecer o Amor de Deus.

Pequeno: a ti o Espirito Santo e o Coração Imaculado de 
Maria, te resguardam continuamente e te ungem para ser o 
mensageiro dos Sagrados Corações.

E a Dor de Jesus é compartilhada contigo, para que muitas 
almas possam converter-se e conhecer o Amor de Deus.
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Eu os amo e os abençôo, como Pai de todos os consagrados 
aos Sagrados Corações de Jesus e de Maria: Em Nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

8 de março de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Filhinho de Meu Sagrado Coração: Minha Vida foi sempre um 
permanente sacrifício de expiação, de reparação, para saldar a 
dívidas que a humanidade contraiu com Meu Pai Eterno.

Quero que todos os homens meditem no grande ato da 
humilhação de Deus.

Era Deus junto ao Meu Pai. E o Pai, por meio do Espirito 
Santo, Me envia à humanidade. Primeiramente ao Seio da mais 
Pura, da mais Bela, da mais humilde das criaturas.

O Espirito Santo livrou Minha Mamãe Celestial do pecado 
original, para, por meio Dela, custodiar-Me, e que se cumprisse a 
Escritura, do Cordeiro sem mancha que salvaria a humanidade.

Sabem o que significa que Deus Todopoderoso se rebaixasse 
a uma Criatura?

Sabem que muitos anjos no Céu não podiam conceber que 
Deus se fizesse Criatura?

E muitos anjos se rebelaram por essa Vontade de Meu Pai.

Foi uma Dor tão infinita para Mim e para Meu Pai!
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Baixar até a criatura humana sumergida e afogada no pecado!

Desde que fui concebido em Minha Mãe, começou Minha 
Agonía, Minha Dor… porque no Seio de Minha Mãe Me desprendi 
de Minha Divindade; Me desprendi de Minha Condição, para ser 
um igual a vocês, menos no pecado.

Mas igual a vocês! Para poder reparar o que vocês destróem 
com o pecado.

O pecado é um movimento; é um ato que arrasta para outros 
pecados, de tal forma, que toda a humanidade está contaminada! 

Porque um pecado dá origem a outro pecado.

Na Cruz os redimí. Mas inobstante, o homem orgulhoso como 
Satanás, orgulhoso desde o principio, não quer aceitar seu pecado, 
pedir perdão e regressar ao Meu Pai.

Humanidade!

És somente uma criatura.

E te tornaste tão orgulhosa!

E Eu, que sou Deus, sou o mais Humilde, Manso e Obediente 
de Coração.

Almas humildes: regressem à Casa do Pai!

Eu, Jesus, o humilde de Coração, os amo. 

Abençôo-os: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém.
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9 de março de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Almas de Meu Sagrado Coração: necess i to que 
compreendam que na Eucaristia está toda a plenitude de Minha 
Pessoa, como Deus e Homem.

A Eucaristia é o centro de Minha Obra Redentora.

A Eucaristia é a plenitude e o cumprimento perfeito de Meu 
Evangelho.

A Eucaristia é a própria Vida. 

E quem não se aproxima, na graça, para comungar Meu 
Corpo e Meu Sangue, morre interiormente.

Os que não se alimentam de Meu Corpo e de Meu Sangue, 
não têm forças; estão confundidos; suas vidas não têm sentido; 
seus corações estão quebrados.

Os que se alimentam de Meu Corpo e de Meu Sangue, têm 
forças para seguir carregando com a cruz; têm forças para dar tudo 
pelo Amor de Deus; têm forças para chegar até o Calvário e 
ressuscitar Comigo.

Queridos filhos: a Sagrada Eucaristia não tira a cruz. 

A cruz é necessária. 

A cruz é importante. 

A cruz é o altar eucarístico sacrificial por excelência!
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Meu Corpo e Meu sangue dão-lhes forças para carregar a 
cruz; dão-lhes sabedoria para que possam compreender a 
cruz; dão-lhes paciência e perseverança para que não joguem 
fora a cruz.

A união que existe entre a Cruz e a Eucaristia e tão infinita! 

É uma união indissolúvel e insondável! 

A Cruz e a Santa Hóstia!

Da Cruz nasce Meu Corpo, entregue por vocês. 

Da Cruz brotou Minha Água e Meu Sangue de Misericórdia. 

Da Cruz pude obter a Redenção para todos vocês, que amo 
imensamente.

Almas Minhas: a Cruz e a Eucaristia estão perpetuamente 
unidas agora no Santo Sacrifício da Missa.

Amem a Cruz, para que possam amar-me na Eucaristia!

Amem-Me presente na Eucaristia, para que possam amar a 
Cruz!

Meu Coração sacrificado no Altar da Cruz também lhes pede: 
orem pelo grande milagre dos sacerdotes!

Orem pelos sacerdotes. 

Sacrifiquem-se por Meus ministros! 

Também recordem o sacerdote é um grande milagre.
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Meu Sagrado Coração de Vitima e Sacerdotes no Altar da 
Cruz os abençoa com Amor Infinito: Em Nome do Pai, e do Filho, e 
do Espírito Santo. Amém.

10 de março de 2018

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

Meu Coração os acolhe a todos.

Como Mãe, Meus Braços se estendem para todos.

Como Mãe, insisto, aconselho e advirto. 

Mas também como Mãe, sofro, porque ainda não 
corresponderam ao Amor de Deus.

Porque vocês correspondem ao Amor de Deus segundo seu 
entendimento, e também à sua maneira. E Deus não o quer assim.

Para responder ao Amor de Deus, tem que arrepender-se de 
verdade.

Para responder ao Amor de Deus, tem que pedir perdão e 
aprender a perdoar.

Para receber amor de Deus, devem ter uma disposição muito 
séria para mudar de vida. 

Para responder ao Amor de Deus se necessita ter o coração 
aberto, ser humilde e renunciar a vocês mesmos.

O amor de Deus não pode residir onde haja impureza de 
mente, de palavra, de coração.
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O Amor de Deus não pode residir onde haja ódio e rancor.

O Amor de Deus não pode residir onde haja rebelião.

O Amor de Deus não pode estar em um coração que 
continuamente se desespera de sua cruz e não a carrega com 
paciência.

O Amor de Deus, que também é Graça, não pode conviver 
com o pecado.

Queridos filhos: abram seus corações e entendam que, como 
Mãe, estou preocupada pela salvação eterna de suas almas!

Só uma alma possuem, e não quero que a percam 
eternamente!

Queridos filhos: esqueceram que o importante é cuidar a 
alma. 

O importante é atender ao espirito. 

O importante é a vida cristã.

Meu Filho Jesus lhes disse: “De que serve ganhar o mundo 
se estás perdendo tua alma?"

Filhos de Meu Coração: cuidem da alma! 

Mudem de vida! 

Obedeçam ao Senhor!

Penitência! Penitência! Penitência!

Regressem ao Coração do Meu Filho. 
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Regressem, porque se afastaram de Meu Filho.

Que o Coração Eucarístico de Jesus seja o Centro de toda 
vossa vida.

Que o inimigo de suas almas não roube as Palavras que 
estão recebendo!

Filhos Meus: orem e reflitam com o Salmo 33.

Como Mãe de Amor e das Dores, dou-lhes Minha Bênção 
Maternal.

Queridos filhos: o importante são suas almas e é Minha 
Intenção que cuidem e velem para estar atentos ao Espirito Santo 
de Deus.

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

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

SALMO 33 que Chamado de Amor e de Conversão do Coração Doloroso e 

Imaculado de Maria acima pediu que fosse lido:

Salmo 33 - Louvor à Justiça Divina
1. De Davi. Quando simulou alienação na presença de Abimelec e, 
despedido por ele, partiu. 
2. Bendirei continuamente ao Senhor, seu louvor não deixará meus lábios. 
Glorie-se a minha alma no Senhor; ouçam-me os humildes, e se alegrem.
4. Glorificai comigo ao Senhor, juntos exaltemos o seu nome.
5. Procurei o Senhor e ele me atendeu, livrou-me de todos os temores. 
6 Olhai para ele a fim de vos alegrardes, e não se cobrir de vergonha o 
vosso rosto. 
7. Vede, este miserável clamou e o Senhor o ouviu, de todas as angústias 
o livrou. 
8. O anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem, e os salva.
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9. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz o homem que se refugia junto 
dele.
10. Reverenciai o Senhor, vós, seus fiéis, porque nada falta àqueles que o 
temem.
11. Os poderosos empobrecem e passam fome, mas aos que buscam o 
Senhor nada lhes falta.
12. Vinde, meus filhos, ouvi-me: eu vos ensinarei o temor do Senhor.
13. Qual é o homem que ama a vida, e deseja longos dias para gozar de 
felicidade?
14. Guarda tua língua do mal, e teus lábios das palavras enganosas.
15. Aparta-te do mal e faze o bem, busca a paz e vai ao seu encalço.
16. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos, e seus ouvidos 
atentos aos seus clamores.
17. O Senhor volta a sua face irritada contra os que fazem o mal, para 
apagar da terra a lembrança deles. 
18. Apenas clamaram os justos, o Senhor os atendeu e os livrou de todas as 
suas angústias.
19. O Senhor está perto dos contritos de coração, e salva os que têm o 
espírito abatido.
20. São numerosas as tribulações do justo, mas de todas o livra o Senhor.
21. Ele protege cada um de seus ossos, nem um só deles será quebrado.
22. A malícia do ímpio o leva à morte, e os que odeiam o justo serão 
castigados.
23. O Senhor livra a alma de seus servos; não será punido quem a ele se 
acolhe. 

13 de março de 2018

Chamado de Amor e de Conversão de Santa Teresa de Jesus 
(de Ávila)

Almas: na primeira morada da santidade, ou o primeiro passo 
para a conversão à vida cristã, é o Espirito Santo. O Espirito Santo 
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ilumina a consciência e o coração, de maneira que o coração 
humano pode distingir o bom do mau; a graça do pecado.

E as almas que desejam converter-se ao Senhor, não se 
põem obstinadas em seus pecados, senão que humildemente os 
reconhecem e pedem ao Senhor perdão, e recebem a absolvição 
de seus culpas.

E o Espirito Santo, com o dom da fortaleza, ajuda a alma que 
se proponha a não pecar mais.

Assim no caminho da santidade existe a primeira porta e é o 
Espirito Santo que ilumina, que guia, que dirige e que move o 
coração humano para arrepender-se de seu pecado e convida a 
viver na graça santificante.

Peçam ao Espirito Santo que lhes ajude a caminhar em uma 
conversão sincera; um arrependimento honesto; uma vida 
agradecida com a Infinita Misericórdia do Pai, manifestada em Seu 
Filho Jesus.

Queridos irmãos e irmãs: eu, Santa Teresa de Jesus, oro por 
vocês, para que possam ser dóceis às Obras de santidade do 
Espirito Santo.

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

14 Março 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e Amante  
Coração de São José
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Filho, o mais pequeno lírio de Meu Coração: Nossos 
Sacratíssimos Corações estão tristes, porque as almas estão 
ignorando Nossos Chamados de Amor e de Conversão.

Escutam somente como mais uma profecia, e logo se 
comportam indiferentes aos desejos do Senhor.

Muito poucas são as almas que estão tomando com firme 
compromisso os Chamados, para toda a humanidade.

Pequeno: Nossos Corações sofrem, porque o mundo não está 
obedecendo Nossos Conselhos, e vai percorrendo um caminho de 
perdição. 

O homem está se afastando mais de Deus.

Quando o ser humano esquece o Amor de Deus, esquece o 
valor de si mesmo, e o valor que tem seu próximo.

E, por isso, a humanidade se destrói; faz-se mal entre irmãos; 
as mães assassinam seus filhos em seu próprio ventre.

O homem esqueceu o amor que deve existir entre eles, como 
irmãos, e deles com Deus, como filhos.

Não estão escutando Nossos Chamados de Amor e de 
Conversão, que são os Últimos Chamados

Não escutam Nossas Advertências e muitos se deixam 
seduzir pelos falsos profetas, que desunem o Exército Restante do 
Cordeiro de Deus.

Humanidade: almas! 
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Não estão escutando. 

Seguem surdos à Voz do Pai.

Queridos apóstolos: não estão respondendo como o 
Senhor e a Mãe esperam de vocês. 

O fruto da desobediência é a confusão.

Queridos filhos: regressem à Casa de Nazaré. 

Regressem para que escutem a Voz do Senhor. 

Regressem, para que se encontrem com o Amor de Jesus. 

Regressem, para que também vocês sejam luz para os 
demais.

Foi-lhes dada a Luz de Fogo do Espirito. 

Não a escondam. 

Não a apaguem. 

Mas escutemos em Nossos Chamados de Amor e de 
Conversão, que à luz da Palavra de Deus e do Ensinamento 
Apostólico, os ajudaremos a ser verdadeiros apóstolos dos 
Sagrados Corações.

Escuta Povo de Deus.

Já não sejam surdos à Voz do Senhor!

Como o Protetor da Igreja os abençôo: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém.

15 de março de  2018
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Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Queridos apóstolos de Meu Sagrado Coração: tenho vindo 
revelar os Tesouros Escondidos que há em Meu Coração, por meio 
de Meus Últimos Chamados de Amor e de Conversão à 
humanidade.

Através de Meu Coração, o Espirito Santo, com os Chamados 
de Amor e de Conversão, está revelando à Minha humanidade, à 
Minhas almas, à Minha Igreja que tanto amo, a Verdade de Meu 
Coração! Verdade à luz da Palavra de Deus!

Mas Meus Chamados não foram escutados. 

Meus Chamados não foram atendidos. Porque ainda a maioria 
das almas vivem na obstinação; vivem na rebeldia e na 
desobediência.

Meu Coração veio com tanta Misericórdia para encontrar-se 
com vocês, e não fui bem recebido, nem amado, e tampouco 
obedecido!

Quantas Advertências temos dado!

Quantos Conselhos de Amor lhe temos brindado!

Quantos ensinamentos lhes temos revelado!

Mas sua incapacidade para abrir-se ao Amor é imensa.

Porque ainda existe o orgulho.

Ainda existe a vanglória. 
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Ainda existe a falsa humildade.

Almas de Meu Coração: Mostrei-lhes Meu Coração cheio de 
Misericórdia e o rejeitaram.

Com Minha Obra do Apostolado de Nossos Sagrados 
Corações, temos querido unir, temos querido guiar, temos querido 
advertir, e pouco ou nada se nos atenderam.

Meu Coração sofre.

Sofre em vocês, porque suas almas, ao não escutar-Me, 
porque suas almas ao não regressar à Igreja e aos Sacramentos, 
porque suas almas ao não obedecer, estão agonizando; estão 
morrendo!

Regressem ao Meu Coração! 

Escutem Nossos Chamados de Amor e de Conversão e 
obedeçam! 

Porque Nossos Chamados de Amor e de Conversão, são 
os Desejos do Pai para os apóstolos de Nossos Sagrados 
Corações.

Entreguem-se por completo ao Meu Coração e vivam Nossos 
Chamados de Amor e de Conversão.

É uma Promessa, para que vivam Nossos Chamados de Amor 
e de Conversão e se entreguem a trabalhar pela Obra de Nossos 
Sagrados Corações: "Que a Divina Providência nunca vai 
desampará-los."
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Mas confiam muito pouco em Minhas Palavras.

E Minhas Palavras são Verdade. 

E Minha Mensagem é Vida.

E esta Obra é Amor. 

Mas ainda não creem.

Meu Amor Misericordioso os abençoa: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém.

16 Março  2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Meu Sagrado Coração lhes ama.

Olho-os com Olhos cheios de Misericórdia.

Minha Misericórdia por ti, alma, é infinita.

Meu Apostolado é Meu próprio Coração Aberto, para os 
homens na terra. 

Nossos Chamados de Amor e de Conversão são o compêndio 
(Nota do tradutor: “compendio": “resumo”- “reunião  de textos em um livro")  de todas as Graças 
Celestiais dadas à humanidade, ao longo do tempo.

Nossos Chamados de Amor e de Conversão só querem que 
se comprometam responsavelmente a colocar o Evangelho em 
prática; que amem a Igreja, e para que regressem à vida 
sacramental, à oração e ao jejum.
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Nossos Sagrados Corações querem educá-los na fé, para que 
sejam apóstolos valentes, perseverantes e fortes, para estes 
Últimos Tempos.

E desde este Nosso Santuário Espiritual para os Últimos 
Tempos, estamos reunindo a todo o Exército Fiel de Deus.

Queridos filhos: escutem-Me com o coração. Permitam-me 
que os transforme; que os cure; que os eduque. Permitam ao Meu 
Espirito que faça de vocês, grandes santos, para a maior Glória de 
Meu Pai.

Minha Mãe e Eu, estamos fazendo uma Chamada Final, 
para que todos os Apóstolos de Nossos Sagrados Corações 
se reunam em um só Exército de Almas Orantes.

Que o Coração de Minha Mãe triunfe em seus corações, para 
que possam construir MEU REINADO EUCARÍSTICO que está por 
chegar em sua plenitude.

Escutem-me com amor; com muita importancia tomem 
Nossas Palavras. Reflitam. Meditem-nas. Vivam-nas.

Com Amor de Misericórdia os abençôo: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém.

17 de março de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria
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Queridos filhos de Meu Coração: com Meu Manto de Sol, 
Manto de Glória, Manto do Reino Eucarístico, os amparo, os cubro 
os agasalho com Amor de Mãe.

Queridos filhos: Meu Doloroso e Imaculado Coração é a 
Estrela que ilumina esta noite escura dos Últimos Tempos.

E os que se consagram ao Meu Doloroso e Imaculado 
Coração, vivem e praticam Nossos Desejos Celestiais, têm a 
Luz para não se perder.

Queridos filhos: muitos falsos profetas querem dividir ao 
Meu Rebanho dos Apóstolos dos Últimos Tempos.

Não escutem, queridos filhos, aos que querem dividir ao 
Meu Povo e atacam ao Meu filho predileto, o Santo Padre.

Meus Chamados de Amor e de Conversão, recordo-lhes 
novamente, é o Epílogo de todas as Lições que o Céu deu aos  
homens ao longo do tempo.

Por isso, escutem-nos com o coração!

Escutem-nos com amor!

Obedeçam-nos prontamente, que o tempo é urgente!

Oro, queridos filhos, para que possam compreender e 
discernir os sinais dos tempos!

Queridos filhos: escutem-nos com o coração!

Dou-lhes Minha Bênção Maternal: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém.
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19 de Março de 2018

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

Queridos filhos de Meu Casto e Amante Coração: Meu 
Coração de Pai convida-os a consagrar-se a Jesus por Maria, e a 
Maria por Jesus.

Nestes tempos, Deus Pai quis enviar-me a vocês, para que, 
assim como Eu pude aproximar-me Dele por meio dos Sagrados 
Corações de Jesus e de Maria, vocês e o mundo inteiro, e a Igreja 
universal, se aproximem de Deus, por meio dos Sagrados 
Corações de Jesus e de Maria.

Estão em um Tempo de Graças. 

Estão em um Tempo de Misericórdia, onde o Pai quis 
manifestar-se para mostrar-lhes a verdade do Evangelho. 

Para ensinar-lhes a viver como Cristo. 

Para revelar a mais Perfeita das Criaturas: a Imaculada 
Virgem Maria, Corredentora, Mediadora e Advogada do genero 
humano.

Queridos filhos: convido-os a que vivam Nossos Chamados de 
Amor e de Conversão, que são um meio para aproximá-los do 
Coração de Jesus.

Que o espirito diabólico da obstinação que domina o 
mundo, não contamine também a vocês, e sigam obstinados, 
sem querer escura, sem querer aprender, sem querer servir!
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Não só recebam a Bênção para vocês. Convertam-se em luz 
para todos.

Vivam da Paz, e, unidos ao Dom da Paz, pratiquem o silêncio!

O silêncio não só se vive na oração.

Trabalhem no silêncio para reparar tantas blasfemias.! Falem 
o necessário.

E somente falem o que louva a Deus e constrói ao teu irmão.

Senão for assim, oferece teu silêncio como sacrifício, pelos 
que falam demais e caem no pecado. 

Sou São José, Pai do Silêncio. Homem Prudentíssimo e Servo 
Obediente. 

Por meio do Espirito Santo, também sigam Meu Exemplo.

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

20 de Março de 2018

Chamado de Amor e de Conversão de Santa Teresa de Jesus 
(de Ávila)

O Instrumento: Santa Teresa de Jesus veio com Santa 
Catarina de Sena.

Santa Teresa diz:

Queridos irmãos e irmãs: na Primeira Morada, onde a alma 
começa o caminho da santidade, é importante meditar com a ajuda 
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do Espirito Divino, sobre a Paixão Dolorosa de Nosso Senhor 
Jesus Cristo.

Por isso Nossa Senhora, Nossa Mãe do Céu, em suas 
verdadeiras Manifestações, convida a humanidade para meditar e 
pensar mais na Dolorosa Paixão de Jesus. Porque é o convite ao 
arrependimento. E porque, neste Primeiro Estado Espiritual, a 
alma, iluminada pelo Espirito de Deus, reflete no Sofrimento de 
Jesus; reconhece que Jesus padeceu por seus pecados.

Nesta Primeira Morada, existe a dor. 

A alma olha o estado em que ela está, e em cada um de seus 
pecados, e reconhece toda a rejeição ao Amor de Deus.

E isso move a alma a arrepender-se por haver dito “não" ao 
Amor do Pai.

Peçam ao Espirito Santo, que lhes toque o coração!

Humilhem-se profundamente!

Cada um de seus pecados são o “não" ao Amor de Deus.

Teus pecados são a rejeição à presença do Espirito Santo.

Orem! Orem no silêncio!

Ore e pense em tudo o que Jesus sofreu por ti.

Ele se humilhou até a morte, para salvar-te.

Sê humilde, alma!

Jesus te deu tudo e tu te amesquinhas em dar algo para Ele! 
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Jesus não considerou se agradecerias a Redenção.

E tu alma, se Deus não cumpre o que Lhe pedes, te ressentes 
com Ele.

Reconhece tua ingratidão. 

Reconhece tua rebeldia com Deus. 

Pede perdão, para que possas começar teu caminho para o 
Pai.

Eu Santa Teresa de Jesus, unida a Santa Catarina de Sena, 
intercedemos por vocês, para que possam compreender o Imenso 
Amor que rejeitaram e possam arrepender-se.

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

21 de Março de 2018

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

Queridos filhos de Meu Casto e Amante Coração: mostro a 
vocês o Dom da Contemplação.

Orar com o coração é orar por amor puro a Deus. 

E contemplar é aprofundar na oração. 

E a contemplação transforma de tal maneira toda a vida, que 
até o trabalho se faz em silêncio e em oração.

Quando a alma se deixa abrir pela Luz do Espirito Santo, a 
contemplação se difunde em toda a alma, e não só se vive na 
oração, senão também no trabalho, nas coisas ordinárias da vida.
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Quando a alma pratica a contemplação, lhe é mais fácil 
compreender a Deus, porque está em Deus; porque o pode escutar 
no coração.

Quando uma alma é contemplativa, se demonstra inclusive 
em suas palavras, em seu olhar, em seu obrar.

A contemplação é um dom precioso aos olhos de Deus. 

Porque contemplar é olhar a Deus com o coração, e deixar 
que Deus veja a alma. 

É uma comunhão de espirito. 

É uma união com o Senhor. 

Convido-os a orar contemplando, meditando na oração.

E cada Chamado de Amor e de Conversão que Nossos 
Sagrados Corações estão dando, através deste pequeno lírio, 
escutem-nos com ouvidos contemplativos, para que possam 
entender e compreender. 

Mas o mais importante é praticar o que o Céu deseja para 
vocês, e o que o Pai quer de vocês.

Muitas almas confundidas se perguntam: qual é a Vontade de 
Deus?

Hoje, com Amor Paternal lhes digo: a Vontade de Deus para 
ti está na Sagrada Escritura, e Deus mesmo vem te explicar 
Sua Vontade com Nossos Chamados de Amor e de Conversão.
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Por isso, estas manifestações de Deus, desde este santuário 
espiritual dos Últimos Tempos, são tão especiais e únicas, porque 
o Coração de Jesus te está dizendo o quê quer de ti!

Por isso o Céu, com muita urgência, pede para vocês que 
escutem estes Chamados de Amor e de Conversão. Porque com 
estes Chamados, o Céu quer que vocês regressem à Palavra de 
Deus, ao amor e a veneração do Santo Padre.

Escutem-nos! Existem muitas vozes no mundo. Não se 
confundam.

Dou-lhes Minha Bênção de Pai, de Protetor e de Patriarca do 
Resto Fiel: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém.

24 de março de 2018

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

Amados filhos de Meu Coração: vim para ensinar-lhes o Amor 
de Deus.

Queridos filhos: seus corações se afastam continuamente de 
Meu Filho Jesus. Vim para aproximá-los do Senhor.

Queridos filhos Meus: o mundo cada vez se destrói mais, 
porque não há amor; porque não há paz, porque não ha 
reconciliação.

Com Amor de Mãe lhes suplico: regressem a Deus!
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Vejam no Meu Filho Crucificado o Amor Eterno que Ele tem 
por cada um de vocês.

Ele deu a Vida na Cruz e também a dá, agora no Santo 
Sacrifício da Missa, por cada um de vocês.

Queridos filhos: em cada Cenáculo de Oração Eu reúno todas 
as almas em Meu Coração e cada uma de suas necessidades Eu 
as apresento ao Meu Filho Jesus.

Confiem em Deus. Como Mãe venho pedir-lhes: “abram seus 
corações ao Amor de Deus”.

Queridos filhos: nestes Meus Chamados de Amor e de 
Conversão, vossa Mãe Celestial os exorta para que mudem de 
vida; para que regressem à oração, ao jejum, à leitura diária da 
Palavra de Meu Filho.

Retornem à prática dos Sacramentos. Não se afastem de 
Deus. Quem se afasta de Nossos Sagrados Corações, vive na 
escuridão; vive no ódio; vive na insegurança.

Mas quem escuta a Mãe e regressa à Jesus, tudo curará. 
Tudo mudará. E a fé lhes dará a confiança e a fortaleza que 
necessitam para perseverar.

Com Amor Maternal abençoo todos os objetos piedosos. Beijo 
a testa de cada um de vocês e lhes convido novamente: “Retornem 
a olhar ao Crucificado e contemplem o Amor Imenso que Deus lhes 
tem”.
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Recebam Minha Amorosa Bênção; Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém.

25 de Março de 2018

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

Queridos filhos de Meu Coração: quando Eu peregrinava na 
terra, o Pai, por meio de Seu Espirito, fez-Me compreender o valor 
da penitência.

Queridos filhos: a penitência é a cruz; é a dor. 

São as provas e as tentações. E são os sofrimentos normais 
da vida, que não se podem evitar e que devem suportar com 
paciência.

Na terra, Eu não Me queixava dos defeitos de Meus irmãos. 

Faziam-Me sofrer, mas nunca queixei-Me de nenhum ser 
humano. Os ofereci ao Meu Pai.

Nunca deixei-me dominar pela ira. 

Nunca deixei-Me governar pelo egoísmo. 

Sempre, diante de tudo, pensava em Deus e nos homens.

Queridos filhos: penitência é suportar com misericórdia os 
defeitos alheios. 

Penitência é oferecer a enfermidade e os problemas 
ordenarias da pequenez da vida humana.
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Penitência é sofrer e oferecer qualquer dor, moral ou física, 
pequena ou grande.

A alma penitente, recordem, não se queixa.

Obedece sem murmurar. 

Trabalha e serve sem querer ser notado.

A alma penitente olha-Me, e reconhece que, depois de Meu 
Filho Jesus Cristo, Eu vivi a penitência em sua perfeição. Nunca 
correndo da cruz. Nunca renegando a dor. Tudo suportava com 
paciência, por Amor ao Meu Deus.

E com Meu Doloroso Coração, convido-os à penitência.

Ofereçam tudo! 

Sofram tudo! 

Suportem tudo com Amor!

Porque bem-aventurados os que sofrem e choram aqui. 
Porque no Céu gozarão com Meu Filho eternamente,.

E a Vida Eterna, nenhum olho viu; nenhum ouvido escutou as 
belezas que Deus te preparou.

Sofre tudo.

O sofrimento não é mau. 

O sofrimento purifica, fortalece, limpa tua alma e te faz 
idêntico a Jesus.
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Exorto-os, queridos filhos: que a vida de todos Meus 
Apóstolos de Meu Coração, seja uma vida de penitência.

E tu, pequeno filho Meu: tuas agonias espirituais, segue-as 
oferecendo, para que em breve triunfe Meu Coração Doloroso e 
Imaculado.

Juntos morramos agonizando por Amor, a salvação do mundo 
inteiro.

Abençôo todos os objetos piedosos. Derramo sobre voces 
Minha Bênção Maternal: Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito 
Santo. Amém.

27 de Março de 2018

Chamado de Amor e de Conversão de Santa Teresa de Jesus 
(de Ávila)

Almas amadas infinitamente por sua Divina Majestade. 
Devemos seguir refletindo sobre o Caminho da Perfeição, que é 
um percurso espiritual, através dos Sagrados Corações de Jesus, 
José e Maria.

O Primeiro Passo para a conversão: tu deves contemplar, 
auxiliado pelo Espirito Santo, as Chagas de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, e dar-te conta, que cada uma de suas feridas foram 
causadas por ti e por ninguém mais. Somente por ti. E ao ver o 
Esposo Celestial assim, Crucificado, Morto, deves mover-te à 
compaixão e arrependimento.
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Alma: pensas um pouco na Paixão de Jesus. Ou melhor 
dizendo, não pensas absolutamente nada sobre a Paixão de teu 
Senhor. Olha-o na Cruz. E por tua causa está na Cruz. E ao ver 
suas Feridas, arrepende-te. Muda.

Pelas Feridas de Sua Cabeça: deixa de vagar em tua mente 
em pensamentos vãos.

Pelas Feridas de Seus Lábios: deixa de flagelar teu irmão 
com tua língua. Priva-te das palavras ofensivas. Priva-te das 
queixas. Priva-te do muito falar e fala somente o necessário.

Pelas Feridas de Seus Ombros e Costas, carrega tua cruz. 
Vive os Mandamentos da Lei de Deus. Põe em prática estes 
Últimos Chamados à Humanidade.

Pelas Feridas de Seus Joelhos: humilha-te, confessa teus 
pecados.

Pelas Feridas de Suas Mãos: deixa já de atuar como o 
mundo atua. Deixa já de afanar-te (Nota do Tradutor: “afanar" tem significado de 

“trabalhar ativamente", "com afã”) pelo que o mundo quer que te afanes. Deixa 
já de trabalhar por algo sem sentido.

Pelas Feridas de Seus Pés: muda teu caminhar. Arrepende-
te. Muda de vida. Não dês mais passos para o inferno.

Pára! Escuta! Examina-te e muda de vida!

E deixa que a Ferida de Seu Lado, com a Torrente de Sua 
Misericórdia, te purifique, te restaure, te limpe e te cure.
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Alma: neste Primeiro Aposento, o Espirito Santo te revelará 
a Paixão de teu Senhor, para que te arrependas.

E tu, pequeno lírio do Carmelo, segue fazendo companhia ao 
teu Esposo Jesus. Que com teus sofrimentos se adiante a 
glorificação da Santa Igreja, e o Reinado da Sagrada Eucaristia.

Oremos para que as almas possam compreender que estes 
são os últimos Chamados de Amor e de Conversão para a 
humanidade.

A bênção do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

+++++++++++++++++++

28 de março de 2018

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

Filhos de Meu Castíssimo Coração: ponham toda sua atenção 
na Dolorosa Paixão de Jesus.

A Mim também se me permitiu ver, de maneira mística, os 
Sofrimentos de Meu Filho Adotivo.

Sabia que por esses Sofrimentos a humanidade ia ser 
redimida, e as almas dos Justos levadas ao Paraíso, que se abria 
por meio de Seu Sangue.

Meu Coração também doeu ao vê-Lo em tanta Dor e Suplicio.
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Vocês, queridos filhos, podem pensar somente nas Dores 
Físicas de Jesus, e nem sequer pensando nas Dores do Corpo que 
Jesus suportou, podem dar-se conta da Imensa Dor que sofreu.

Ignoram também os Sofrimentos Espirituais de Jesus, a dor 
Moral que Ele teve que suportar por vocês.

Vocês não sabem o que implica que Deus se fizesse pecado 
por vocês?

Não se dão conta da Infinita Humilhação de Deus por vocês?

O coração humano está tão encerrado em si mesmo, que nem 
sequer pode pensar nos Sofrimentos do Redentor.

Nem sequer têm o desejo de voltar seu olhar para a Cruz.

E por que digo voltar seu olhar para a Cruz?

Porque apartaram seu olhar de Deus. 

E agora veem, aspiram, desejam todo bem que o mundo lhes 
propõe, e já não veem, não aspiram e nem desejam todo o perfeito 
que o Evangelho lhes propõe.

Recordem que o que é bom para o mundo, diante da Lei de 
Deus é mau. Porque o mundo, abandonou a virtude pelo pecado.

E o mundo crê que viver fazendo o que lhe agrada, 
satisfazendo seus desejos, vivendo no materialismo e pisoteando 
aos demais, é bom.

Voltem seu olhar para a Cruz. 
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Deem-se conta que não serve ganhar o mundo, porque vais 
perder a alma. 

Que para o cristão, não deve existir comodidade, senão, deve 
ser sua vida, uma continua peregrinação.

Que a única riqueza é a pobreza do espirito, e que feliz é 
aquele que cumpre os Mandamentos do Senhor.

Voltem seu olhar para a Cruz. 

Já não sejam indiferentes ao que Ele, Jesus Cristo, sofreu por 
todos nós.

E para pagar tanto Amor que Ele teve, procura a santidade, 
ama a humildade e a obediência. 

Anseia o silêncio e a oração, e que tua vida, e tudo o que 
faças, seja sempre uma continua vida de penitência, de sacrificio e 
de reparação.

Convido-os, filhos de Meu Amante Coração, voltem seu olhar 
para a Cruz.

E na Cruz, escuta Jesus que te diz, que, se cumpres seus 
Mandamentos, estarás com Ele no Paraíso. E que para isso, 
deves carregar tua cruz; negar-te a ti mesmo, e seguir-Lhe até 
o final.

Eu, o Patriarca São José, que misticamente também 
contemplei a Paixão de Jesus, dou-lhes a Bênção: em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.
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+++++++++++++++++++

29 de março de 2018

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

Meu Coração de Mãe é também Coração Eucarístico, porque 
Eu fui a Água e a Farinha, por meio das quais, o Espirito Divino fez 
Jesus Cristo.

Meu Sangue, Seu Sangue.

Minha Carne, Sua Carne. 

Meu Coração modelou o Seu.

Eu fui então, o Primeiro Altar onde Jesus Vitima e ao mesmo 
tempo Sacerdote, ofereceu-se ao Pai, não só na Cruz, senão 
desde a Encarnação, Ele ofereceu-se, por meio de Mim, ao Pai.

O Sumo e Eterno Sacerdote, desde o momento da 
Concepção, exerceu seu Ministério Sacerdotal, oferecendo-se, no 
Altar de Meu Ventre ao Pai Santo, para reparar a queda do genero 
humano no pecado.

E cada sacerdote é outro Cristo. 

E então, o Espirito me fez Mãe Sacerdotal, porque também 
estive oferecendo ao Pai a Primeira Comunidade Sacerdotal: os 
Apóstolos reunidos em Pentecostes.
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E por meio de Meu Coração, o Espirito Santo os encheu de 
Sua Força e da Unção, para que exercessem o Ministério 
Sacerdotal de Jesus.

Ministério que já Meu Filho, na Santa Ceia da Eucaristia lhes 
entregou. Mas que também por medo, o haviam tornado opaco, 
mas o Espirito Santo, por meio de Meu Coração de Mãe, 
Eucarístico e Sacerdotal, os encheu da Força do Alto, para 
continuar o Sacerdócio Único de Jesus e elevar Sacrifício Único 
que se perpetua através dos tempos, no Santo Sacrifício da Missa.

Por isso, queridos filhos, orem pelo Dom do sacerdote. 

O sacerdote é um Grande Milagre, porque eleva o Cordeiro de 
Meu Filho, para que não caia a Ira do Pai.

Orem para que Meu Resto Fiel tenha muitos e santos 
sacerdotes.

E tu, pequeno filho, os três espinhos que teu Anjo Custódio 
colocou em tua cabeça, junto a dor, oferece-os para reparar por 
aqueles que já não creem na Eucaristia, oferece-os para reparar 
por aqueles que já não creem na Confissão; para reparar por 
aqueles que já não creem o Ministério do Sacerdócio.

Queridos filhos: convido-os a fazer orações de reparação e de 
intercessão pelos sacerdotes.

Ofereçam o Cenáculo de Oração que Nossos Sagrados 
Corações lhes deu. Também pelos sacerdotes de todo o mundo.
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Como Mãe de Jesus Eucaristía, como Mãe de Jesus 
Sacerdote, dou-lhes Minha Bênção.

Um Mandamento novo lhes dá Meu Filho: que se amem como 
Ele os ama.

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

31 de março de 2018

Sábado Santo

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

Meu Coração de Mãe, naquele instante em que deixei Meu 
Filho no Sepulcro, ao percorrer de novo aqueles lugares onde Meu 
Filho padeceu, passando primeiramente pelo Calvário, recordando 
os três lugares onde Ele caiu com o peso da Cruz, passando sobre 
o Pretório, sobre o Horto…

Em cada um desses lugares…acompanhada por João e 
outras mulheres que Meu Filho havia curado, orávamos a oração 
que Jesus havia ensinado: o Pai Nosso; adorando aqueles lugares 
que ainda tinham o Sangre Fresco de Jesus, derramado aquelas 
pedras, naquele caminho… Mas Meu Coração havia ficado com 
Ele no Sepulcro.

Ao regressar ao Cenáculo em Jerusalém, fiquei sentada 
contemplando aquela Mesa, onde Meu Filho havia constituido a 
Santa Missa.

Como desejava vê-lo vivo de novo!
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Ansiava tanto ao Senhor!

E desde o aposento mais alto daquela casa, passei toda a 
noite contemplando para onde se havia erigido o sepulcro que 
estava muito próximo do Monte Calvário.

Se não houvesse sido pelas petições destes filhos piedosos, 
Eu teria ficado fora no sepulcro, adorando no Senhor.

Nunca duvidei da Promessa de Sua Ressurreição. Mas a Dor 
mais trágica não foi a morte de Meu Filho, porque era Deus, e 
ademais, ia ressuscitar. 

A Dor que atualmente sofrer é a morte de vocês, queridos 
filhos.

Meus Chamados de Amor e de Conversão os guiam para uma 
vida verdadeira.

Quantos Conselhos lhes dei!

Quantos Ensinamentos lhes compartilhei, com Meus 
Chamados!

Mas vocês, queridos filhos, continuamente estão se dando 
morte a vocês mesmos.

Sabem o que o Céu quer, mas não o obedecem!

Sabem o que o Céu lhes pediu, mas não se esforçam para 
viver a Divina Vontade!

É de seu conhecimento o que o Pai quer que vocês façam, 
mas não o fazem e se encerram em vocês mesmos.
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Recordem, queridos filhos, o egoísmo se converte em 
hipocrisia. 

A hipocrisia se transforma em desobediência e ao final, 
todo pecado tira a Graça e a Paz.

Já não sigam morrendo em suas desobediências!

Já não sigam morrendo por sua falta de obediência aos Mes 
Chamados!

Estão em um Tempo de Graça muito especial.

Arrependam-se, por favor, queridos filhos! 

Mudem para que possam ressuscitar com Jesus!

Sou uma Mãe preocupada por vocês!

Mudem, queridos filhos.

Mudem o coração e deixem-se transformar por seu Amor! 

Mudem que MeuFilho já está próximo!

Mudem o coração!

Querido filho: lírio de Nossos Corações: Eu estou unida 
também a ti e nesta união de Corações, onde Nossos Corações 
são um, esperemos ao Senhor. 

Esperemos-Lhe em reparação e em silêncio.

Querido filho: teu coração faz-Me companhia na solidão que 
teus irmãos me causam. Porque como não obedecem ao Céu, 
então se afastam da Luz e da Verdade.
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Aqui está Meu Chamado, para que quem quiser toma-lo e 
vivê-lo, para regressem a Deus.

Aqui está Minha Bênção Maternal: em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém.

+++++++++++++

4 de abril de 2018

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

Filhos de Meu Castíssimo Coração: Paz!

A paz, o silêncio e a simplicidade de espirito, estão lhes 
fazendo falta, porque não há abertura sincera e nem de coração, 
aos Nossos últimos Chamados de Amor e de Conversão.

Também muitas almas não vivem os Chamados de Amor e de 
Conversão, esperando que outros os vivam. 

E não é assim, queridos filhos.

Tu, alma, deves ser a primeira que viva os Chamados de 
Amor e de Conversão, sem depender da resposta que outros 
deem.

Queridos filhos: é que muitos esperam avançar na vida 
espiritual, colocando-se ao nível de outros.

Queridos filhos: cada qual deve caminhar por si só, e a 
resposta é pessoal e a decisão é individual.
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É verdade que o bem que fazes repercute ao teu redor e dá 
testemunho e luz. Mas teu testemunho não tem por quê deter-se 
por outros.

Deves ter paz em teu coração. 

A paz interior é uma condição necessária para poder 
escutar com mais claridade a Voz do Espirito Santo.

Quando a alma está em paz, pode escutar melhor; pode 
discernir mais e tem a força necessária para atuar.

Quando Eu estive em Nazaré, deixei entrar a paz em Meu 
Coração, e a paz interior facilitou que o Anjo do Senhor me falasse 
claramente e poder viver e obedecer Seu Santo Desígnio, de 
cuidar dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria

Convido-os, queridos filhos, à paz interior. 

Orem em paz.

Quero dizer com isto, que tudo o que façam, o façam 
confiando na Divina Providência, que Ela sabe fazer melhor o 
que o homem, por sua humanidade, está limitado para fazer.

Mas é necessário a confiança. 

Se não há confiança, não há abandono.

Se a alma confia e abandona-se em Deus, é mais dócil ao 
Santo Querer de Deus.

Queridos filhos: paz, confiança e abandono na Divina 
Vontade é o que necessitam por em prática.
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Como o Patriarca da Sagrada Familia, que se abandonou à 
Divina Vontade, dou-vos a Bênção: em Nome do Pai, e do Filho, e 
do Espirito Santo. Amém.

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

6 de Abril de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Tenho vindo para mostrar Meu Coração e revelar-lhes os 
Desejos mais profundos de Meu Coração.

Almas: estou oferecendo Meu Coração, para que o amem, o 
conheçam e aprendam de Meu Coração.

Por meio de Meus Chamados de Amor e de Conversão, 
que são os últimos para a humanidade, tenho desejado dar-Me 
a conhecer a todos, como um Coração enamorado, anelante e 
desejoso por suas criaturas.

Meu Coração tem vindo para dar-lhes sabedoria; tem vindo 
para dar-lhes Amor; tem vindo para instruí-los no Santo Evangelho.

Mas da parte de vocês, os homens, só tenho recebido 
ingratidões, desobediências, indiferenças e se "raciocina" Minha 
Vontade.

(Nota do Tradutor: "raciocina", de “razonar” - do espanhol, tem o significado de 
“pensar”, ”raciocinar", ”estabelecer relações entre idéias, para obter conclusões ou formar 
um juízo"; ou de “justificar um fato (no caso a Vontade de Jesus) mediante razões ou 
argumentos”; “seria organizar e estruturar as idéias para chegar a uma conclusão”. Em 
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síntese: em vez de aceitar-se a Vontade de Jesus, fica-se buscando entendê-la e 
filtrando-a em raciocinios, em nossa razão.)

Almas: por que têm medo deste Coração que está 
infinitamente enamorado de vocês?

Meu Coração abriu-se, para que todos venham a Mim, e Eu 
possa dar-lhes a conhecer o imenso Amor de Deus.

Porque com o Amor de Deus curarei a humanidade. 

Porque com o Amor de Deus redimi o mundo na Cruz.

Porque pelo Amor Imenso de Deus, ressuscitei, para não 
deixá-los sós.

Mas minhas ovelhas ainda são indiferentes à Voz do Pastor. 

Minhas ovelhas ainda são rebeldes ao Amor do Pastor.

Humanidade: com esta Obra do Meu Apostolado, quero atrair-
te novamente ao Meu Coração. 

Já não endureças o coração.

Com Amor Divino te abençôo: em Nome do Pai, e do Filho, e 
do Espirito Santo. Amém.

+++++++++++++++++

7 de abril de 2018

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

Primeiro sábado do mês
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Meus queridos filhos: Minha Presença Maternal está aqui com 
vocês.

Estão recebendo Dons preciosos por Minha Vinda aqui. 

Mas observo em seus corações tanto medo! 

Tanta desconfiança em seus corações!

Queridos filhos: o medo, a desconfiança e a insegurança, 
somente se pode esperar de almas que não conhecem o Espírito 
Santo. 

Se agem assim, então duvidam do Poder do Espirito Santo. E 
a dúvida fecha seus corações à Graça do Amor de Deus e isso 
ofende ao Meu Filho.

Por que muitos filhinhos Meus são escravos do medo?

Por que desconfiam, se tudo depende da Vontade do Pai?

Quem pensa preocupado no futuro, está se esquecendo da 
Divina Providência. E isso, queridos filhos, é um pecado.

Cada primeiro sábado do mês, é um dia especial de 
intercessão. 

Porque, como Mãe, uno-Me a Meus filhos na terra e oro junto 
a vocês pela conversão e pelos que não conhecem o Infinito Amor 
de Deus.

Muitos de Meus filhos cristãos, muitos dos que se consagram 
aos Nossos Corações, ainda não conhecem o Amor de Deus 
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porque não se dão por completo ao Senhor; porque guardam uma 
parte em vocês, que não a entregam.

Querido lírio: cada primeiro sábado venho orar pelos que não 
conhecem o Precioso Amor de Jesus.

As almas que não conhecem o Amor de Meu Filho, vivem 
inseguras; vivem com medos; vivem preocupados e perturbados. 
Mas quem de verdade se abre ao Amor de Jesus, confiará 
totalmente e a paz reinará no coração.

Confiem no Amor de Deus. Mas confiem com o coração, de 
verdade! Não confiem com os lábios e duvidem em seu interior.

O amor de Jesus é o Dom maior que o Pai lhes está dando. 
Não decepcionem esse Amor.

Meu lírio: cada primeiro sábado, o consagro para orar junto a 
ti e com todos Meus apóstolos, para que o mundo possa conhecer 
o Amor de Deus.

Até que todo o mundo conheça o Amor de Deus, já não 
existirá mais dor, porque todos se sentirão amados. E preocupação 
será amar e criar a paz.

Oro por cada um de vocês, para que possam acolher Meu 
Chamado e o possam viver. Paz! Paz! Paz!

Minha Bênção Maternal: em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espirito Santo. Amém.

+++++++++++++++
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Queridos filhos: nunca duvidem do Espirito Santo. Porque o 
Espirito Santo é Espirito da Verdade. Estamos dando muitas 
Graças e Dons de Deus. Mas há alguma abertura ao Inimigo em 
seus corações, que fazem que as Graças se percam. Essas fendas 
podem ser o muito falar; a murmuração ou a crítica; a dúvida e a 
desconfiança, a preguiça espiritual ou algum pecado.

TAGS: Espirito Santo, Fogo Vivo, Amor do Pai, resistido ao 
Espirito Santo, abrir-se ao Amor de Deus, Encarnação, Deus Filho, 
Maria, Plano de Deus, Satanás, Fruto do Pai, redenção, 
Promessas de Deus, infiel, não duvidem do Espirito Santo, Espirito 
da Verdade, Santuário Espiritual, Apóstolos dos Últimos Tempos, 
brecha ao inimigo, muito falar, murmuração,  crítica, dúvida, 
desconfiança, preguiça espiritual, Confissão, oração, jejum, 
silêncio, prudência, 

11 Abril 2018

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

Apóstolos dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria: o 
Espirito Santo arde com Fogo Vivo, em desejos de mover seus  
corações para o Amor do Pai.

Mas seus corações têm resistido ao Espirito Santo e por essa 
causa, da rebelião de seus corações, o Espirito Santo não pode 
atuar livremente, para que vocês se abram ao Amor de Deus.
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Apóstolos do Coração de Jesus: Eu, São José, por um 
momento resisti ao Espirito Santo, ao duvidar sobre a Encarnação 
de Deus Filho em Maria. Não duvidei de Deus,  mas conhecia que 
a Mãe havia feito sua entrega virginal perpétua a Deus, e minha 
humanidade pensou que havia sido infiel.

Satanás quiz com a dúvida, afastar-me do Plano que Deus 
tinha traçado. Mas o Espirito Santo prontamente veio ajudar-me, 
em dar-me luz e em revelar-me que a Mãe esperava o Fruto do 
Pai, que vinha redimir ao mundo inteiro.

Meu Coração desde este instante, abandonou-se no Espirito 
Santo, e por minha total confiança nas Promessas de Deus, pude 
ver sua Glória.

Queridos filhos: nunca duvidem do Espirito Santo. Porque o 
Espirito Santo é Espirito da Verdade. E quem duvida Dele, está 
duvidando da Verdade.

Filhos Meus: neste Santuário espiritual para os Apóstolos dos 
Últimos Tempos, estamos dando muitas Graças e Dons de Deus. 
Mas há alguma abertura ao Inimigo em seus corações, que fazem 
que as Graças se percam.

Essas fendas podem ser o muito falar; a murmuração ou a 
crítica; a dúvida e a desconfiança, ou a preguiça espiritual. Essas 
fendas podem ser algum pecado.

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

http://www.sagradoscoracoesunidos.org


Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2018

Alma: o Senhor quer que te examines: quê fendas estão em 
tua vida, por meio das quais Satanás está roubando as Graças que 
o Céu está dando neste Santo Lugar?

E quando descubras essa fenda, fecha-a com uma boa 
Confissão. Sela-a com a oração e o jejum. 

E para fortalecer-te, pratica muito o silêncio e a prudência.

Filhinhos Meus: Eu, o Pai São José, conheci o Plano de Deus 
quando me abandonei confiado ao seu Espirito.

Da mesma maneira convido-os a que compreendam o que 
Deus está fazendo com esta Obra dos Sagrados Corações, 
confiando no Espirito Santo. 

Como São José, Servo do Espirito Santo, os abençôo: em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

NOTA: Ao meditar este Chamado de Amor e de Conversão, 
convém ter presente parte do Chamado de Amor e de Conversão 
de 15 de março de 2017:

13 de abril de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Desejei que vocês, os homens, se enamorassem de Meu 
Coração. É muito importante que seus corações Me reconheçam.

Filhinhos Meus: não me procurem por costume.  Procurem-Me 
e sigam-Me por Amor.
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Na vida do cristão, a única força deve ser o amor. 

O único objetivo: amar. 

E o fruto de suas ações: amor!

Os Dez Mandamentos tem sua fonte no Primeiro: “Amar a 
Deus sobre todas as coisas".

Se Me amas, cumprirás Meus Mandamentos. 

Porque somente o que ama obedece ao que ama.

E amar ao teu próximo como te amas a ti mesmo. 

Para que o ego não seja o centro de tua vida. 

Para que saias de ti mesmo ao encontro dos demais.

Recordem filhos Meus, que o Grande Aviso consiste no Amor.

E seu Juízo Particular consistirá no Amor.

Eu somente te farei saber que o primeiro, é o Amor.

Também recordem que o Amor apaga uma grande quantidade 
de pecados. 

Mas essa grande quantidade de pecados aumenta mais, 
porque na humanidade não há amor. Há ódio, egoísmo e idolatria.

O homem tornou-se ídolo de si mesmo. Portanto, esqueceu-
se de Deus.

Quanto desejei que de verdade, se enamorassem de Meu  
Coração!

Queridas almas: aprendam a orar. 
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Não peçam tantas soluções para seus problemas.

Orem pelo importante. 

Orem para que conheçam Meu Amor.

Orem para que se encontrem com Meu Amor. 

Orem para que possam sentir-se amados por Mim.

Queridos filhos de Meu Coração: aprendam a orar. 

Orem pelo que é importante: a santidade. 

Conhecer a Deus. 

Aprender a amar.

Vivam Meus Chamados com a Força do Espirito Santo.

Querido Lírio de Meu Coração Eucarístico: a Sagrada 
Eucaristia é o Ponto mais Alto e a Plenitude da Revelação e da 
Igreja. 

E também como este é Meu Último Chamado a humanidade, 
também é um Chamado Eucarístico.

Quando o mundo conhecer Meu Coração Eucarístico, muitos 
flagelos que está sofrendo a humanidade, e que sofrerá, poderão 
ser minorados.

Regressem à devoção de Meu Coração Eucarístico e que 
neste Santuário Espiritual está se revelando.

Regressem e orem para que possam amar-Me de verdade. 

Não com os lábios. 
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De verdade. 

De coração e de testemunho.

Leiam o Capítulo 4 do Profeta Oseias.

Dou-lhes Minha Bênção Eucarística: em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém.

++++++++++++

14 de abril de 2018

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

Meus queridos filhos: o mundo apagou a Luz do Amor e da 
Verdade que Meu Filho deu, enviando o Espirito Santo, Espirito de 
Amor, Espirito de Paz, Espirito de Unidade.

A humanidade apagou essa Luz através do pecado, da 
desobediência à Lei do Senhor.

E as consequências do pecado e da desobediência, são a 
escuridão, a morte, a dor.

O mundo não quer escutar a Deus.

O homem desta geração acredita-se autosuficiente; que tudo 
pode; que tudo sabe… e se esquece que existe uma Lei que Deus 
deu, para o mundo viva em paz, em ordem.

Por isso Nossos Últimos Chamados são de Amor de 
Conversão.
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Mas, queridos filhos, não hão respondido porque não amam, e 
porque não se convertem.

Orem, queridos filhos. 

Orem para que possam ter em seu coração o Dom da 
Confiança.

Deus pode tudo. 

E Deus está por cima de tudo. 

E Ele sempre sai ao encontro de seus filhos.

Confiem no Senhor!

Meu querido filho: Nossos Sagrados Corações encarnados 
misticamente em teu pequeno coração, também compartilham 
contigo a dor, porque não podemos ser indiferentes à dor da 
humanidade.

Nossos Sagrados Corações compartilham contigo a dor e a 
preocupação que temos pela salvação do mundo. 

Dor, porque o mundo está se perdendo.

Ora Conosco, para que os homens possam abrir-se ao Amor 
de Deus; receber o Perdão de Deus e amar a Deus.

Nossos Corações, unidos ao teu, vamos oferecer súplicas 
para que a humanidade possa confiar em Deus; para que a 
humanidade não se esqueça do Senhor.

Dou-lhes Minha Bênção Maternal: em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém.
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++++++++++++++++

17 de Abril de 2018

Chamado de Amor e de Conversão de Santa Teresa de Jesus 
(de Ávila)

O Espirito Santo, com fogo e luz, fere suavemente a alma do 
pecador, abrindo-lhe o coração, para que possa receber a luz, na 
escuridão que há no coração.

A ferida é um Ato de Amor de Deus. 

Deve abrir o coração por meio da Verdade. 

E quando a Luz da Verdade entrou no fundo do coração, 
revelam-se na alma todos os males que cometeu, compartilhou e 
guardou.

Primeiro, este Ato de Misericórdia dói. Porque o coração 
humano é orgulhoso e não deseja encontrar-se a sí mesmo 
imperfeito. 

Mas quando a alma se deixa guiar pelo Espirito, torna-se 
humilde e se responsabiliza pela maldade cometida por sua falta 
de caridade. Já que todo pecado está movido pelo amor ao Senhor.

Logo que a alma é iluminada, pode examinar-se mais 
simplesmente e ser consciente de todo o mal e repará-lo, pedindo 
perdão a Deus e atuando no amor.

Todo o mal que fazia antes, o fará bem, de ora em diante, 
para expirar com suas boas obras, as más.
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Isso é vida de reparação.

Esta vida santa reparadora pode ser possível, invocando 
permanentemente o Auxilio do Espirito Santo, que é Ele mesmo a 
Primeira Morada de Santidade. 

Porque é Quem conduz a alma na Vida da Graça, 
alimentando-a de todas as Luzes Divinas.

A encarnação misteriosa dos Sagrados Corações de Jesus e 
de Maria, também é um Dom dado pelo Espirito Santo.

Pois, Ele foi a união mesma destes três corações: o de Jesus, 
o de Maria e o teu.

O Espirito Santo rodeia, governa e alimenta com seu Amor 
divino esta unidade mística.

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

++++++++++++++++

18 de Abril de 2018

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

A Paz é uma Graça que somente Deus pode outorgar.

A Paz, agora é um Dom de Deus. 

A Paz é um Presente de seu Amor, e devem orar suplicando o 
Dom da Paz no coração e devem por em prática a Paz.

A Paz é uma Graça que não só se manifesta interiormente. 
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Também a Paz se manifesta no falar; no escutar; no olhar e no 
sentir.

A alma que tem Paz, nota-se que vive em Paz, porque 
também seus atos externos demonstram que está em Paz. 

Mas quem não está em Paz, também em seus atos externos 
se nota claramente que não está em Paz.

Queridos filhos: quem não está na Paz, expressa-se 
facilmente que não vive na Paz. Vive iracundo, preocupado, sem 
paciência. Tudo o que observa o molesta. Igualmente, com tudo o 
que ouve e tudo o que lhe dizem. 

E como está sem Paz, está submetido em muito ruído. E o 
ruído torna complicado que a alma escute a Voz silenciosa do 
Senhor; a Voz serena do Espirito Santo; a Voz amorosa do Filho de 
Deus.

Eu os convido, filhos de Meu Castíssimo Coração, para orar, 
pedindo o Dom da Paz.

A Paz, a necessita o mundo. 

Mas também a Paz a necessitam em seus corações.

A Paz se converte em um silêncio contemplativo, porque a 
alma que está em Paz; está em silêncio e pode escutar melhor ao 
Senhor.

Eu São José, Homem de Paz e de Silêncio, os abençôo: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
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+++++++++++++++++

20 de Abril de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Meu Espirito Santo é a Força Viva do Pai e do Filho.

E o Espirito Santo confirma que Minhas Palavras são a 
Verdade.

O Espirito Santo é a Própria Alma da Divina Vontade.

Quem vive no Espirito Santo, vive na Divina Vontade, porque 
o Espirito Santo é Verdade, e conduz as almas para viver a Divina 
Vontade do Pai.

O Espirito Santo é a força que move a vontade.

O Espirito Santo semeia a Vontade do Pai no coração. A rega. 
A protege e a faz crescer.

E o Espirito Santo vai podando essa plantinha que cresce, 
tirando-lhe tudo o que a desfigura, como é o pecado, o amor 
próprio, o orgulho e a vaidade.

O Espirito Santo dá força aos Meus filhos, para viver Meus 
Mandamentos, que são o Caminho da Divina Vontade na terra.

Quem não vive do Espirito Santo, então está morto na alma. 
Porque o Espirito Santo é a Alma das almas. É o Sopro de Vida, 
que dá a Vida. É o Alento que permite que as criaturas vivam.

O Espirito Santo é o Próprio Amor que move tudo, e O que 
ordena, dirigindo-o ao Pai.
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Vivam do Espirito Santo e viverão em Paz!

Vivam no Espirito Santo e terão confiança! E permitam que o 
Espirito Santo fale e atue por meio de vocês e em vocês.

Espirito Santo é o que nutre esta Obra dos Últimos Tempos, 
para que seja dócil e realize no mundo o Reino de Nossos 
Sagrados Corações, que é o próprio Reino do Espirito Santo.

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

+++++++++++++++++++++

21 de Abril de 2018

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

Meu Coração Doloroso e Imaculado e Deus Espirito Santo  
pediram ao Pai que te escolhesse e te ungisse, desde antes de vir 
ao mundo, para que fosses o apóstolo enviado de Nossos 
Sagrados Corações.

Querido filho: tua missão é transmitir como profeta, à 
humanidade, Nossos Últimos Chamados de Amor e de Conversão.

O profeta diz a verdade.

O profeta não pretende ficar bem com ninguém. 

Somente dizer a verdade.

O profeta não dá gloria ao mundo. 
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Senão que, como água cristalina, mostra ao mundo o mal que 
faz.

O profeta não procura agradar; senão ensinar.

O profeta não teme, porque sabe que anunciar e denunciar é 
sua missão.

Queridos filhos: quantos profetas lhes enviou Meu Pai!

A todos mataram antes de que Meu Filho viesse ao mundo. 

A uns, fisicamente. A outros moralmente.

E quantos profetas não enviou Meu Filho, depois de sua 
Ressurreição, começando pelos Apóstolos e os presbíteros, e por 
pequenas almas, que recebiam revelações do Senhor, como agora.

E a todos perseguiram. 

Porque escutar ao profeta, implica mudar de vida.

A palavra do profeta destrói e constrói; fere e cura.

Porque é o Espirito Santo Quem fala; Quem indica e Quem 
transmite.

Queridos filhos: abram seus corações.

Novamente lhes digo, que somente as pequenas almas que 
vivem da humildade podem compreender os Últimos Chamados. 

E todos podem, queridos filhos. 

Somente orem e pratiquem o dom da simplicidade, da 
humildade, do amor. 
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E tratem de viver em paz.

Meus queridos filhos: mostro-lhes o caminho para Meu Filho. 

O caminho da Verdade. 

O caminho da Vontade de Deus.

Eu, vossa Mãe, quero conduzi-los ao Meu Filho Jesus e quero 
ensinar-lhes a Verdade.

Escutem-Me com o coração!

Decidam-se pela santidade!

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

++++++++++++++++

25 de abril de 2018

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

Querido filho: lírio cravado na cruz com Jesus. Transmite sem 
cansar-te Nossos Últimos Chamados de Amor e de Conversão 
para a humanidade.

Muitos não acreditam e inclusive perseguem. 

Mas as almas que realmente creem, e que vão viver fielmente 
Nossos Últimos chamados, serão almas que vão saber discernir os 
tempos. 
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Serão almas que caminharão sob a Luz do Espirito Santo, e 
serão almas que com suas vidas vão acelerar o Triunfo do 
Doloroso e Imaculado Coração de Nossa Senhora.

Quando Eu era muito pequeno, meditava, orava e ansiava 
conhecer, servir e seguir ao Messias de Deus, que resgataria 
Israel. 

E o Senhor surpreendeu Meu Coração, porque não só seria 
um seguidor, senão também seu Pai Legal, seu amparo, seu 
refúgio, sua sustentação; que o ia educar, como a um Filho; que o 
ia manter durante trinta anos sob minha autoridade paternal. 

E quando Ele, Jesus, já estava pronto para sua missão, fui 
chamado para esperá-lo na Eternidade, e poder estar com Ele, 
quando Ele, com seu Sacrifício, abrisse o Paraíso para todos.

Permitam ao Pai surpreendê-los também. 

Que suas almas sejam seduzidas pelo Espirito Santo!

O Espirito Santo dar-lhes-á força e perseverança para viver 
fielmente estes Últimos Chamados para o mundo inteiro.

Não permitam que o inimigo mau os confunda!

Há muitas vozes nesta geração, e a maioria dessas vozes são 
do maligno, que quer afastar, por todo meio, as almas de Deus. 

Dentro dessas vozes, também há falsos profetas.

Escutem com o coração Nossos Chamados de Amor e de 
Conversão e vivam-nos.
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E como é o próprio Sagrado Coração quem suscitou esta 
Obra, neste tempo, todos o que a acolham serão protegidos e 
guiados para a Verdade, em um caminho de santidade.

Por isso, é importante: escutem e meditem Nossos Últimos 
Chamados de Amor e de Conversão!

Eu São José, também anseio, agora, que regresse o Messias 
para implantar seu Reino Eucarístico e intercedo por todos vocês, 
para que, seguindo meu exemplo, sejam dóceis ao Plano de Deus.

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

+++++++++++++++++++++++

27 de abril de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Transmite Nossos Últimos Chamados de Amor para a 
conversão da humanidade.

Transmite Nossas Palavras, filhinho. O Espirito Santo e o 
Doloroso e Imaculado Coração de Minha Mãe te hão ungido para 
isto.

Meu Sagrado Coração é um Rio Infinito de Amor.

É um Rio de Água Viva, que não seca jamais, e que não tem 
princípio nem fim. 

Porque é um Rio Imenso. 
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É um Rio Infinito. 

É um Rio Inabarcável (Nota do Tradutor: “inabarcable" do espanhol, corresponde 

ao vocábulo  português “inabarcável”= com o significado daquilo que "não é abarcável” ou seja, 

“que não se pode abraçar, cingir, encerrar, rodear, abranger, conter”) e esse Rio, são 
Minhas Graças e Minha Misericórdia.

Este Rio corre sem deter-se, e nunca seca. E é acessível a 
todos. Todos podem vir tomar das Águas do Meu Sagrado 
Coração.

Para isso estou Me revelando nesta Obra, que é Minha, para 
dar a conhecer Meu Coração.

As almas estão longe. 

As almas não se aproximam. 

Humanidade!

Alma! Bebe deste Rio de Graça!

Meu Sagrado Coração, que é o Mar que contém toda a 
Misericórdia do Pai, te purificará com suas Águas.

Tua mente…; o ruído…; tudo o que ves; tudo o que escutas; 
tudo o que tu entende e interpretas, contamina tua mente; te enche 
de ruído e o ruído de rouba a paz de teu coração.

Estas águas de Graça vão purificar teus labios; limparão tua 
boca.

Recorda que cada palavra saída da boca do homem, será 
apresentada diante do Trono da Justiça.
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Estas águas purificarão tua boca.

Estas águas purificarão teu interior; os afetos, os desejos.

Os movimentos interiores de tua alma serão purificados 
também.

E a mesma força e empenho que utilizavas para cometer o 
pecado, serão mudadas para, agora, obrar o bem.

A mesma força ocupada na ação do pecado, agora a 
ocuparás para vencer-te a ti mesmo e procurar a santidade.

Vem a estas águas, alma! 

Liberta-te! 

Cura-te! 

Limpa-te! 

Porque este Rio está aberto. 

Todos podem aproximar-se!

Só é necessário que tu, alma, queiras aproximar-te.

Esta Água acalmará tua sede. 

Sede amor.

Sede de Paz.

Sede de Deus.

Abençôo-te com Meu Amor Misericordioso.

As Águas de Meu Coração são as Águas da Vida Eterna, que 
acalmarão a sede de todo o mundo. 
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Bebam-nas!

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

+++++++++++++++

28 de abril de 2018

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

Meu Coração Doloroso e Imaculado veio, em Divina Vontade, 
revelar-se a toda a humanidade, porque a Santíssima Trindade 
deseja que todo o mundo se consagre ao Meu Coração Doloroso e 
Imaculado.

Veio para transmitir Meus Últimos Chamados de Amor e de 
Conversão, para chamar aos Meus filhos e reunir a todos Meus 
Apóstolos dos Últimos Tempos no Exército de Nossos Sagrados 
Corações Unidos.

Com esta Obra estou reunindo Meu Exército, e com os 
Cenáculos de Oração, os estou formando, ensinando, alimentado e 
educando.

Meus queridos filhos: abram seus corações aos Meus 
Chamados. Meditem-nos com imenso amor. Aprofundem-se, à luz 
da Palavra de Deus, em Meus Últimos Chamados e, assim 
discirnam os sinais que Deus está dando para estes tempos.

Meu Coração é o Refúgio de todos. 

E por todos velo e oro e desejo que todos cooperem comigo. 
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E que vivam desde agora, o Triunfo de Meu Coração 
obedecendo-Me, vivendo Meus Chamados e orando com o 
coração.

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

++++++++++++

30 de Abril de 2018

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

Queridos filhos de Meu Coração Imaculado.

Convido-os a abrir com confiança seu coração a Jesus. 

Jesus é a Palavra Encarnada, e Suas Obras são Obras de 
Amor e Misericórdia.

Não desconfiem nunca de Jesus, que é a maior dor que 
podem dar ao Seu Sagrado Coração.

Convido-os a viver o Triunfo de Meu Imaculado Coração, 
obedecendo Meu Chamado de Amor e de Conversão, vivendo em 
graça os sacramentos que Meu Filho lhes deu por meio da Igreja e 
confiando.

Ele deu-se todo na Cruz por vocês. 

Confiem que somente demonstrações de Amor por vocês Ele 
faz.
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Convido-os: cresçam mais na confiança à Divina Misericórdia 
do Coração de Jesus.

Dou-lhes Minha Bênção Maternal.

Exorto-os: vivam Meus Chamados.

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

++++++++++++++

1 de Maio de 2018

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

Com Amor Materno tenho vindo reunir os Meus filhos, a 
educá-los e a falar-lhes de Jesus. 

E como Mãe, desejo que todos vivam na retidão. 

E esse caminho de retidão, somente se pode viver praticando 
e observando o Evangelho de Meu Filho.

É o único caminho para a Verdade.

Queridos filhos: como Mãe da Palavra de Deus, assim como 
vim a Fátima, venho agora para revelar Meu Coração, para 
transmitir-lhes a Palavra de Deus desde Meu Coração.

Queridos filhos: quem vive, quem medita e quem cumpre 
o Evangelho, já está vivendo o Triunfo de Meu Coração.

Orem, queridos e supliquem ao Espirito Santo, que infunda 
amor em seus corações, para que possam também amar a Palavra 
de Deus.
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Meditem Nela, porque Meus Chamados de Amor e de 
Conversão, só querem recordar em vocês, o que Meu Filho já 
lhes ensinou.

A todos os tenho em Meu Coração e oro diante de Jesus por 
todas suas intenções e lhes peço que orem por Minhas Intenções, 
e assim destruir as obras de satanás.

Queridos filhos: dou um Beijo de Amor Materno em seus 
corações. Confiem no Amor de Deus. Desejo que todos conheçam  
o Amor de Deus. Paz.

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

+++++++++++++++++

2 de Maio de 2018

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

Meu Castíssimo Coração intercede por cada um de vocês. O 
importante, queridos filhos, é buscar o Reino de Deus e, se este for 
o caso, todas as demais coisas que sirvam para sua salvação 
eterna, virão por acréscimo.

Queridos filhos: é importante ter um espírito contemplativo. As 
almas no mundo vivem dispersas, distraídas e submergidas em 
todo o material. É necessário ter o silêncio no coração, para 
escutar Jesus; para compreender Jesus.
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No silêncio, escutem a Deus. Quando estive na terra, 
procurava o maior silêncio, para ver, para escutar, para guardar 
tudo o que Jesus fazia e dizia em Meu Coração.

Aprendi a servir a Jesus por meio de Maria e aprendi a servir 
a Maria, por meio de Jesus. E é Meu Chamado para este tempo: 
servir a Jesus e a Maria, escutando-me, guardando Meus 
Chamados de Amor e de Conversão, e refugiando-se em Meu 
Casto e Amante Coração. Vivam na paz e em um silêncio 
contemplativo. Oro por cada um de vocês.

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

+++++++++++++++

Fátima, Portugal, 03.05.2018

Chamado de Amor e de Conversão do Anjo da Paz
Nota: Manifestou-se no mesmo lugar onde ensinou aos pastorzinhos as orações. 

Este Chamado nos deu quase ao finalizar a Coroa à Santíssima Trindade.

Sou o Anjo da Paz. 

E por ordem de Nossa Senhora, exorto-os a uma profunda 
Adoração Eucarística: adorando pelos que não adoram; amando a 
Jesus na Eucaristia pelos que não o amam, e também 
comungando o Corpo Eucarístico de Jesus pelos que não 
comungam, ou pelos que comungam em pecado mortal.

Queridos irmãos: a Santa Eucaristia é o Centro de toda a 
criação. 

Cada Sacrifício Eucarístico tem detido a Divina Justiça.
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Adorem! Reparem! Peçam perdão sinceramente por seus 
pecados e Jesus os perdoará! E que suas vidas sejam um contínuo 
testemunho da Presença de Jesus Eucaristía em seus corações, e 
com Jesus sejam uma só Hóstia.

E com Ele, por meio de Nossa Senhora, implorem 
Misericórdia para o mundo inteiro. E que toda vossa vida de oração 
seja uma vida de paz, de recolhimento interior e de profunda 
devoção, aos Sagrados Corações Unidos e Eucarísticos de Jesus 
e Maria. A Paz.

+++++++++++++++++

03 de Maio de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Os Sagrados Corações de Jesus e de Maria estão presente. Jesus diz:

Queridos filhos: Meu Sagrado Coração está enamorado de 
vocês.

Dei-Me sem reservas, desde aquele momento na Cruz, e sigo 
entregando-Me, em cada Santa Missa, por todos.

Queridos filhos: orem para que possam compreender o valor 
infinito que tem o Santo Sacrifício da Missa. Enamorem-se da 
Santa Missa e vivam-na com todo o coração. Porque estar na 
Santa Missa é estar ao pé da Cruz, com Minha Mamãe Celestial, 
contemplando e adorando ao Meu Coração, que se entrega em 
Sacrifício por vocês.
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Almas: eu lhes amo imensamente e quero ser correspondido 
por vocês.

É por isso que Eu necessito que também se enamorem de 
Meu Coração.

As primeiras quinta-feiras de cada mês, dediquem-nas 
para reparar por todos os pecados contra a Santa Eucaristia e 
por Meus Prediletos, os Sacerdotes.

As primeiras quintas-feiras de cada mês, consolem Meu 
Coração Eucarístico com Minha Mamãe Celestial.

Dou a Bênção sobre vocês, e abençôo todos os objetos 
religiosos: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

++++++++++++

4 de maio de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Mensagem recebida em Fátima, Portugal, no Retiro do Apostolado 
pedido por Jesus,  de 30.04 a 07.05.2018.

Meu Sagrado Coração é uma Fonte Eterna de Misericórdia.

Eu peço que todos os homens, especialmente os que estão 
mais obcecados em pecar, que se aproximem de Meu Coração.

Eu não serei seu Juiz, senão um Pai que abraça, que perdoa 
e que anima, para que sigam adiante, caminhando, perseverando.
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Eu amo imensamente a todas as almas, pois entreguei-Me 
com Amor e sem reservas pra que todas fossem salvas.

Confiem mais em Meu Coração.

Queridos filhos: compreendam que na Santa Eucaristia os 
nutro com Meu Próprio Coração, para que vocês tenham forças, e 
também porque eu desejei ficar, não somente com vocês, senão 
dentro de vocês.

Permitam que Meu Espirito Santo seja a alma de suas almas, 
a Vida de suas vidas e o Centro de todo seu ser.

Queridos filhos: minha Mamãe Celestial tem procurado dar-Me 
a conhecer e a amar. 

Escutem-Na, que por haver ignorado a Minha Mãe, o mundo 
se afasta mais de Deus.

Não ignorem Minha Mãe. 

Obedeçam-Na. 

Ela os quer conduzir já não só da sua Mão, senão desde Seu 
Coração, para Mim.

Escuta povo de Deus: Eu Sou Jesus, e Meu Coração lhes 
ama, e desejo ser amado também.

Correspondam ao Amor de Deus. 

Abençôo-os: 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

05 de maio de 2018

Mensagem recebida em Fátima, Portugal, no Retiro do Apostolado 
pedido por Jesus,  de 30.04 a 07.05.2018.

Meu Coração Imaculado é a Saúde para a humanidade 
enferma hoje.

Meu Filho Jesus Cristo, em sua Divina Providência, desejou 
que Meu Coração seja revelado, dado a conhecer e para amar. 
Para que através de Meu Coração de Mãe, recebam cura, perdão e 
o Amor de Deus.

Com carinho de Mãe, venho ao encontro de todos meus filhos. 
Eu quero dar-lhes a conhecer o imenso Amor de Jesus. 

Quero que O amem, que se encontrem com Ele, que se 
enamorem de Jesus.

Queridos filhos: eu oro continuamente por vocês, porque 
tenho urgência que todos conheçam, recebam e aceitem o Amor de 
Deus.

Só o Amor de Deus pode resgatar o mundo inteiro. 

Só o Amor de Deus pode curar as feridas de seus corações, 
de suas famílias.

Só o Amor de Deus pode encher os vazios do coração.

Queridos filhos: orem comigo, que Eu desejo que todos 
recebam este Amor.
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Em Fátima manifestei o imenso Amor de Jesus, que por ser 
tão rejeitado, deseja ser reparado.

Todos os apóstolos de Nossos Sagrados Corações devem 
viver em reparação contínua.

O Amor não é amado. 

Amem a Jesus pelos que não o amam.

Escutem a Jesus pelos que não o escutam.

Vivam da Santa Prudência, para reparar todos os pecaos 
contra a caridade e da omissão.

Queridos filhos: Deus os ama e quer que vocês O amem 
também.

Orem. Orem. Orem muito, pedindo a Graça de poder 
encontrar-se com o Amor de Deus.

Dou-lhes Minha Bênção Maternal.

+++++++++++++++++

11 de Maio de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Almas: escutem ao Meu Sagrado Coração, que por meio Dele, 
fala Meu Espirito Santo. E o Espirito Santo é o Espirito de Deus, 
que conduz as almas à verdade e à Plenitude.

Quem escuta ao Espirito Santo, nunca se equivoca.
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Quem obedece ao Espirito Santo, está obedecendo ao Meu 
Sagrado Coração. 

Porque Meu Sagrado Coração também é a Fonte Eterna, de 
onde salta o Espirito Santo para toda a humanidade.

Escutem ao Meu Sagrado Coração!

Sofro pela indiferença dos homens às Minhas Palavras!

O mundo está convulsionado pela rebeldia e o pecado.

Minha Palavra é Beleza; é Ordem; é Verdade.

Em troca, o pecado é destruição; é desordem e mentira. E o 
único fruto do pecado é a morte.

Venho com Meu Sagrado Coração pedindo que Me escutem; 
que me obedeçam e que Me amem com o coração.

Já não quero cristãos de lábios. 

Quero cristãos de testemunho, de ações, de raízes. 

Não cristãos superficiais.

Ânimo, queridos filhos! 

Sejam verdadeiramente Apóstolos do Meu Sagrado Coração!

Eu estou com vocês. 

Alimento-os com Meu Corpo Eucarístico e com Minha Palavra.

Têm a força suficiente para fazer o que lhes digo. 

São suas vontades humanas somente, que põem obstáculos 
às Minhas Obras. 
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Mas podem e devem colocar mãos à obra.

Já não mais tibieza!

Escutem e obedeçam, porque são Meus Últimos Chamados 
de Amor e de Conversão para a humanidade; porque são as 
Últimas Aparições de Nossos Sagrados Corações pedindo que 
regressem ao Amor de Deus.

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

++++++++++++++++++++

12 de Maio de 2018

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

Meu Coração de Mãe continuamente está se manifestando 
para mostrar-lhes o Amor do Coração de Jesus; para recordar-lhes 
o que Jesus lhe ensinou; para guiá-los pelo caminho da retidão.

Observo seus corações e só encontro uma dureza que  resiste 
a compreender.

Vocês, queridos filhos, podem entender Minhas Palavras. mas 
resistem a entendê-las. E as vezes, o homem quer acomodar a 
Palavra de Deus, segundo seu critério.

Queridos filhos: seus corações estão duros. Vocês podem 
mudar. Têm desde seu Batismo o Espirito Santo, e podem mudar. 
Mas em primeiro lugar, se deixam conduzir por seus critérios 
humanos.
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Queridos filhos: com muita Dor no Meu Coração lhes digo: 
vocês não estão enamorados de Deus. Porque ainda domina o ego 
humano, o pensar, o atuar, o crer que “o que meu ego me orienta é 
o caminho correto.” 

Não se deixaram vencer por Deus!

A prepotência e a soberba matam suas almas!

Queridos filhos: humildade, penitência e oração.

Escutem-Me e obedeçam-Me!

Se se entregam mais à oração; se praticam mais momentos 
de silêncio, poderão compreender Minhas Palavras.

Façam o que Meu Filho lhes pede!

Pequeno: Eu sei que sofres imensamente as agonias que 
Meu Filho te compartilha.

Digo-te, filho, que não desanimes.

Segue sofrendo por Ele!

Jesus com tua dor está fazendo grandes obras.

Segue agonizando com Jesus!

Filhinho: tua dor nos consola.

Nossos Sagrados Corações estão em ti e também em ti está 
Nossa Infinita Dor.

Digo-te isto para que saibas o grande bem que fazes 
oferecendo. Nos consolas.
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Não te entristeças que, ainda que vejas teus irmãos no mundo 
não mudarem, Nossos Corações são consolados.

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

+++++++++++++

14 de maio de 2018

Chamado de Amor e de Conversão de Santa Teresa de Jesus 
(de Ávila)

Almas: devem implorar mais ao Espirito Santo. 

Desde o Batismo O receberam, e por Ele foram consagrados 
a Deus.

Mas a ação do Espirito Santo, a detiveram; a cortaram com os 
pecados. 

Então, o Espirito de Deus se entristece, porque é um Espirito 
de Liberdade, e Ele não pretende obrigá-los a atuar no caminho da 
santidade.

O Espirito Santo, se O permitem atuar, transformará suas 
vidas por meio do Amor e da Paz.

O Espirito Santo é a primeira Morada da perfeição. 

É o Primeiro Aposento, onde a alma começa seu caminho 
para a santidade. 

Desde o Espirito Santo, e com Ele, avançará pelo caminho do 
Evangelho, do amor e da santidade.
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Invoquem seguidamente a Ajuda e a Assistência do Espirito 
Santo.

O Espirito Santo tem sido um Deus desconhecido.

Eu, Teresa de Jesus, intercedo para que o Espirito Santo já 
não seja um Deus desconhecido para vocês. E com o Espirito 
Santo, acesos em seu Amor, de verdade, estejam enamorados do 
Coração de Jesus.

Quem não tem o Espirito Santo, não pode estar enamorado 
de Deus, e muito menos ter disposição para servir ao próximo.

O Espirito Santo o é todo na prática do Evangelho. Invoquem-
No.

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

++++++++++++++++

16 de Maio de 2018

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

Pequeno lirio crucificado com Jesus: transmite sem 
desanimar-te Nossos Últimos Chamados de Amor e de Conversão.

Não te entristeças se os homens respondem ou não ao 
Chamado de Conversão.

Tu transmite, já que a humanidade deve responder por si 
mesma, para viver o Chamado de Deus ou rejeitá-lo.
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Tu, pequeno filho, somente transmite o que o Céu deseja 
dizer ao mundo.

Consagrar-se aos Sagrados Corações também é uma forma 
de viver.

Não somente fazer um ato de piedade. É pratica a 
consagração dia a dia, com testemunho e fidelidade.

Eu São José, fazia atos de fé e de piedade. Mas vivia minha 
consagração aos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, em 
meu trabalho, em meu cansaço, no ter ou na escassez; na alegria 
e no sofrimento. Dia-a-dia, colocava em prática minha entrega a 
Jesus e a Maria.

Queridos filhos: convido-os a colocar em prática com 
fidelidade, a consagração que fizeram aos Sagrados Corações de 
Jesus e de Maria, vivendo e obedecendo com fidelidade os 
Chamados de Amor e de Conversão, à luz da Palavra de Deus. E 
que em toda sua vida ordinária, vocês a façam distinta do mundo, 
pondo em cada momento seu coração em Deus e esforçando-se, 
com a ajuda do Espirito Santo, para viver estes Últimos Chamados 
de Amor e de Conversão para a humanidade.

Estes Últimos Chamados tem sido uma Graça da Misericórdia 
de Deus. Mas a humanidade também tem rejeitado estes Últimos 
Chamados.
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Orem. Orem de verdade, para que também vocês possam 
converter-se de verdade e tenham a verdadeira paz, que nasce do 
coração que está com Deus.

Os que estão com Deus não devem temer, porque o que teme 
está duvidando do Amor de Deus.

Queridos filhos: aumentem sua confiança em Deus, como Eu 
também o aprendi em Nazaré, de Jesus e de Maria.

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

+++++++++++

18 de maio de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Como Meu Coração deseja que estivessem enamorados de 
Mim!

Eu não quero que só creiam. Eu quero que estejam estejam 
enamorados de Mim, como Eu o estou de vocês.

Almas: Eu não pensei resguardar Minha Vida, quando soube 
que para salvá-los devia morrer. 

Não duvidei em dizer ao Meu Pai: “Aqui estou.” Não duvidei, 
porque Eu os amo, e Me entreguei sem pensar mais, para salvá-
los. Ainda sabendo o suplício que implicava.

Almas: Eu as amo.
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Que mais posso fazer para convencê-las de que as amo? 
Entreguei-Me na Cruz.

Dou-lhes Meu Corpo e Meu Sangue para que Me comam e 
bebam.

Estou dando os Últimos Chamados de Amor para a 
humanidade, para que conheçam Minha Misericórdia.

De que outra forma posso convencê-los de que os amo?

É tu alma, a que pões condições ao Amor que te tenho.

És tu, quem quer estar só.

És tu quem quer permanecer enferma. 

Meus Braços estão abertos.

Quero estar contigo.

Quero curar-te. Mas tu não deixas.

Só ama-Me!

Ama-Me com zelo e com loucura! E isto basta para que eu 
possa fazer Minha Obra em ti.

Meu Apostolado é um tesouro de Amor de Meu Coração.

E com esta Obra, quis abraçar o mundo inteiro.

Vêem a Luz e não se aproximam!

Vêem o Refúgio e se afastam!

Vêem Meu Amor e Minha Dor e se põem indiferentes.

Alma: e te amo. Regressa ao Meu Coração.
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Pequeno lírio, crucificado por Mim e Comigo: a dor é parte da 
encarnação mística de Nossos Sagrados Corações no teu.

Não te entristeças. A dor te faz belo para Mim, filhinho.

E a dor que Me dás, oferecida em holocausto, consola 
grandemente Meu Coração e alivia a dor de nossa Mamãe.

Lírio, crucificado Comigo: que o zelo que o Espirito Santo 
colocou em teu coração, te faça uma voz que chame o mundo a 
entregar-se ao Meu Coração.

O Coração Imaculado de Minha Mãe e o Espirito Santo 
também te consagraram um dia como uma alma vitima. Por três 
coisas: 

- para consolar, desagravar e expiar aos Nossos Sagrados 
Corações Unidos, 

- pela santidade de todas as almas consagradas a Deus, 

- e finalmente, para que o mundo inteiro conheça e receba o 
Amor Divino do Meu Coração.

E por essas três coisas tu sofres, filhinho. Mas a dor te realiza. 
Faz-te grande para Mim e forte no espirito.

Como quisera que o mundo, finalmente, pudesse receber o 
Amor que lhe tenho!

Humanidade: te amo e te abençôo!

Recebe o Amor que te tenho!

Humanidade escuta o Senhor!
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Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

+++++++++++++++++

19 de maio de 2018

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

Meu Doloroso e Imaculado Coração é o Refúgio de todos.

Eu, como Mãe, desejo que todos encontrem em Meu Coração, 
alívio, paz e alegria.

Com Meus Chamados de Amor e de Conversão, venho 
revelar-lhes o Amor de Jesus e quero que todos conheçam o 
Imenso Amor de Jesus.

Se um só coração se encontrasse com o Amor de Deus, 
haveria paz, já, no mundo!

Se todo o mundo se encontrasse com o Amor de Jesus, o 
Reino da Paz já estaria no mundo.

Queridos filhos: o pr imeiro passo, depois do 
arrependimento, para iniciar o caminho da santidade, é pedir 
ao Espirito Santo que lhes mostre o Amor de Jesus. E só com 
o Amor de Jesus já irão ter tudo.

Oro, queridos filhos, para que o Amor de Jesus reine em cada 
coração, e cada coração, pelo Espirito Santo, se transformem em 
corações pequenos; corações simples; corações que dêem luz 
para todos.
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Queridos filhos: não tenham medo de ser pequenos. E mais: 
alegrem-se em ser pequenos e humildes! Isso consola muito ao 
Coração de Jesus.

Queridos filhos: oro continuamente para que todos possam 
compreender que se encontrar com Jesus é urgente e necessário.

Queridos filhos, insisto: Deixem-se encontrar por Jesus; 
transformar por Seu amor e confiar em Deus.

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

+++++++++++++++++

23 de maio de 2018

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

Queridos filhos: o coração deve estar aberto para receber a 
semente da Palavra de Deus.

E para que a Semente da Palavra de Deus se rompa e dê 
fruto é necessário regá-la.

Rega-se a Semente da Palavra que cai em teu coração, com 
a oração constante.

A oração é a Água de Vida que rega a Semente da Palavra e 
a faz germinar em ti.
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E para manter a planta que cresce, é necessário adubá-la 
com o jejum, com a mortificação, com o sacrifício e com a 
penitência.

E essa plantinha, que é a vida espiritual da alma, crescerá 
forte e grande e produzirá muitos frutos.

E esses frutos são as virtudes, os dons e os carismas, que, 
não são para alimentar a planta. São para alimentar aos demais.

Os dons e os frutos do Espirito Santo não são para que a 
alma os guarde, senão para que, em humildade, ajude, anime e 
sustente aos demais.

Queridos filhos, insisto novamente: abram o coração aos 
Meus Chamados de Amor e de Conversão. Estes Últimos 
chamados devem ser acolhidos por um espirito humilde. E para 
serem compreendidos, devem orar. Orar incessantemente.

Queridos filhos: minha exortação é para que cresçam na 
virtude e no espirito. O Pai envia seu Espirito Santo sobre vocês, 
também como o enviou para Mim, e assim realizar os Planos do 
Senhor.

E tu pequeno, és a primeira oferenda vitima, que está vivendo 
não só o carisma dos Sagrados Corações, senão também o 
carisma do Espirito Santo e do Imaculado Coração de Maria. Já 
que o Espirito Santo e o Coração de Nossa Senhora pediram a 
Jesus que te tomasse como vitima e como esposo de sangue, de 
dor e de amor.
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Dou Minha Bênção Paternal sobre o mundo inteiro: Em Nome 
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

++++++++++++

25 de maio de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Meu pequeno crucificado: Eu amo tanto aos homens, que quis 
ficar escondido, mas verdadeiramente presente na Sagrada 
Eucaristia.

Queridas almas: os homens esqueceram o valor da Adoração 
Eucarística.

Estou só, abandonado e esquecido em muitos Tabernáculos 
no mundo, e tenho Meu Coração Desbordante de Graças e de 
Amor. E desse Coração flui um Manancial de Águas Vivas, 
querendo ser bebida pelos homens. 

Mas se esquecem que Eu estou vivo no Santíssimo 
Sacramento!

Se os homens soubessem que desde o santíssimo 
Sacramento Eu curo suas enfermidades, desato suas ataduras; 
dou Luz e Claridade a suas mentes e corações; perdoo e abraço; 
remedio e consolo; e ainda mais, demonstro o Amor Infinito.

Mas o ignoram, queridos filhos; o ignoram. Eu Sou Jesus 
esquecido em cada Sacrário.
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Queridos filhos: são Meus Últimos Chamados de Amor para a 
humanidade e os homens seguem Me ignorando, e também muitos 
seguem Me desobedecendo.

São Minhas Palavras de Amor. Escutem-nas com o coração e 
vivam-nas!

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

++++++++++++++

26 de maio de 2018

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

Queridos filhos de Meu Doloroso e Imaculado Coração: Meu 
Coração está aberto porque desejo com Amor Maternal, que todos 
estejam dentro de Meu Coração! Porque é o único Refúgio seguro 
para os homens.

Quem não está em Meu Coração, está exposto ao mal; está 
abandonado às insídias do inimigo; está na escuridão, no frio e nas 
trevas.

Mas se entram em Meu Coração, terão o calor do Amor de 
Mãe; terão casa, refúgio, abrigo, luz, fé e paz.

Mas para entrar em Meu Doloroso e Imaculado Coração, é 
importante viver Meus Chamados de Amor e de Conversão, que 
são Minhas Últimas Palavras para o mundo.
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Queridos filhos, escutem atentamente: só quem vive e 
obedece Meus Chamados de Amor, está vivendo dentro de 
Meu Coração, porque assim o quer o Espirito Santo.

Desejo que tenham mais fidelidade e compromisso com 
Minhas Intenções.

Queridos filhos: quero que tomem seriamente Minhas 
Advertência, Minhas Intenções! E que sejam fiéis propagadores  e 
também praticantes de Meus Cenáculos de Oração.

É de vital importância viver isto, para ser verdadeiros 
apóstolos de Nossos Sagrados Corações.

Com Amor Maternal os abençôo a todos.

+++++++++++++++++

27 de maio de 2018

Chamado de Amor e de Conversão de Deus Pai

Queridos filhos: Sou o Pai e Criador dos homens. 

Mandei aos dois Profetas dos Últimos Tempos: o Sagrado 
Coração de Meu Unigênito Filho Jesus Cristo e o Doloroso e 
Imaculado Coração de Minha Eterna e Amadíssima Escrava Maria.

Ó almas! Criadas pela única lei que existe em Minha 
Natureza: a Lei do Amor!

Ó almas! Sou vosso Pai Terníssimo e Amante!

Os homens têm feito uma imagem de Seu Deus, como um 
vingador poderoso e castigador.
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É verdade, almas minhas, que sou Poderoso. Mas Meu Poder 
consiste no Amor Infinito e a Misericórdia Inabarcável que tenho 
por vocês.

Ó almas! que rejeitado se sente Seu Pai Deus! Eu Sou um 
Deus Bom. Sou o mais Terno dos Pais. Sou o Melhor.

Queridos filhos: Minha Bondade é Infinita. Tenho querido que 
todos vivam na bondade, no amor, e também na fraternidade. 
Porque todo batizado é irmão e filho Meu. Mas o egoísmo sempre 
tem sido posto em primeiro lugar por vocês, os homens.

Eu não só os convido. Ordeno-lhes! Mas é uma Ordem de 
Amor.

Pensem mais em Mim. Desejem o que Eu desejo, e procurem 
os Tesouros do Reino. Nada mais.

Eu, assim como agi por Meu Povo Israel, do mesmo modo 
cuidarei, defenderei e agirei em favor de vocês.

Confiem! Exorto-os: Confiem mais em Vosso Pai Celestial!

Escutem, que aí têm aos Dois Profetas: Jesus e Maria. 
Escutem-nos e obedeçam-nos!

Amo-te, alma. Amo-te. 

E como o mais Amoroso dos Pais, Eu não permitirei, a menos 
que tu também colabores comigo, que percas tua alma.

Dá-me teu “sim”. Somente quero teu “Fiat”. O resto o fará 
Vosso Papai.
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Minha Onipotente Bênção, que tudo abarca, que tudo renova, 
e que damos: o Pai, Meu Filho e o Espirito Santo, através das 
mãos de Meus ministros, desça sobre todos.

++++++++++++++++++++

1 de junho de 2018 (Primeira sexta-feira do mês)

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Almas de Meu Sagrado Coração: que é reparar?

Almas minhas: com vosso “sim" ao pecado, desviaram o 
Plano de Deus para com vocês.

Meu Pai criou o homem para que vivesse em graça.

O homem, com sua desobediência, atraiu o pecado.

Meu Pai, com os Dez Mandamentos, quis guiá-los para uma 
vida em ordem, santa e perfeita. Mas os homens, com sua 
desobediência, atraíram sobre si os castigos e as consequências 
de seus atos maus.

Eu vim revelar-lhes Meu Evangelho, para que tivessem vida 
de verdade; luz em vossos corações e vivessem em paz como o 
que são: irmãos!

Mas os homens, com sua desobediência, tem atraído a morte 
e os frutos da condenação; ódio, vingança, ciúmes, orgulho, luxúria 
e todos os demais pecados.
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Filhos Meus, reparar, então, é fazer tudo o que hão feito mal 
até hoje, bom, bem. (Nota do tradutor: o sentido seria este: “tudo o que fizeram de 

mal até hoje, agora o façam bom e bem.”

Como reparar um ódio? Amando!

Como reparar o orgulho? Servindo!

Como reparas Meu Coração? Obedecendo-Me!

Tudo o que Eu lhes tenho dito em Meus Chamados de Amor e 
de Conversão, se o vivem, se o obedecem, já estão reparando Meu 
Coração.

Como reparam o Coração de Minha Mãe Santíssima? 
Obedecendo-A. Fazendo tudo o que lhes pede. 

Isso é reparar.

Apóstolos Meus: ainda Me hão causado muita Dor.

Porquê não se decidem?

Porquê vêem a Luz e não a seguem?

Porquê escutam a Verdade e não a praticam?

Tudo isto volta a matar Meu Coração.

Porquê os pecados fazem isto: Voltam a matar-Me; voltam a 
tirar-Me a Vida em vocês.

Ah! Filhos Meus! Quanto mais pecado acumule a 
humanidade, maior será a destruição e a dor.
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E no Dia do Aviso, tu verás que com teus pecados, não só 
prejudicaste a ti. Verás a imensidão do prejuízo que causa teu 
pecado.

Não é melhor mudar já?

Não é melhor abandonar teu pecado e converter-te agora?

Apóstolos de Meu Coração: aqui está Meu Coração. 
Contemplem-no!

Coração que tu feristes, ofendeste e ultrajaste!

Toma-o! Consola Meu Coração, levando uma vida de 
obediência aos Meus Últimos Chamados de Amor e de Conversão, 
e praticando e frequentando os Sacramentos.

Não há tempo!

Meu Coração, que também está Traspassado pela Dor que 
lhe causaste, te diz que te ama e te perdoa. Mas não voltes a 
ofender mais ao Senhor.

Dou Minha Bênção Misericordiosa. Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém.

+++++++++++++++++++++

2 de junho de 2018

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

Queridos filhos: desejo transmitir-lhes, desde Meu Coração 
aos seus corações, a Paz de Meu Filho.
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Por que se inquietam?

Por que desconfiam?

Por que se maldizem?

Por que observo tanta insegurança em seus corações?

Só os homens que não conhecem a Deus podem viver assim. 
Somente os homens que não conhecem o Amor de Jesus podem 
estar inseguros, com medo e sem confiança.

Porventura, filhos Meus, vocês ainda não conhecem a Jesus?

Quanto tempo Meu Filho tem estado entre vocês! 

Ensinando-os em Sua Palavra. Alimentando-os com Seu 
Corpo. Assistindo-lhes com os Sacramentos, e ainda não 
conhecem a Jesus!

Queridos filhos: isto acontece porque não oram o suficiente. 
Somente quem não ora não conhece a Jesus; não está em paz. E 
se oras, mas não tens paz, é porque deves orar com o coração.

Amados filhos: são Meus Últimos Chamados para a 
humanidade, e quero guiá-los pelo caminho da verdade, do 
Evangelho e da Cruz.

Por favor, filhinhos Meus! Exorto-os: atendam Minhas 
palavras. Só até que obedeçam Meus Chamados, o mundo poderá 
obter a Paz. Só até que confiem em Nossos Sagrados Corações 
poderão obter a Paz para vocês, suas famílias, para o mundo 
inteiro.
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Não desatendam Sua Mãe. O mundo já tem sido o 
suficientemente indiferente com Vossa Mãe.

Dou-lhes Minha Bênção, com um Coração cheio de 
preocupação, porque Meus filhos não querem Me escutar!

Sou a Mãe da Angústia e da Dor, porque não quero que 
nenhum de vocês se perca. Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.

++++++++++++++++++

6 de Junho de 2018

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

Deus Pai quis, que aquele 13 de outubro, na última 
aparição em Fátima, Me manifestasse, para profetizar a Era 
dos Três Corações da Sagrada Família. 

Profecia que se cumpriu com Nosso Apostolado, e que por 
meio dos Chamados de Amor e de Conversão, está se 
consolidando, concretizando e realizando a missão que o Pai 
confiou a Nossos Sagrados Corações Unidos.

A humanidade está tão dispersa! 

Muitos homens querem escutar o que lhes agrada. 

Mas aquilo que lhos compromete, fogem. 

Humanidade: tens a Igreja, o Santo Padre, o Evangelho e os 
Nossos Últimos Chamados de Amor e de Conversão. 
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Isto deve ser tua luz e guia. E já não te permitas confundir e 
assim, afastar-te da Verdade.

Amadas almas: ainda não compreenderam a importância 
desta Obra, e tampouco compreenderam a urgência de Meus 
Chamados. 

Parece que seus corações ainda não terminaram de 
convencer-se de que estes são as Últimas Revelações dos 
Sagrados Corações, e as mais importantes para a 
humanidade.

Queridas almas: temos vindo para consagrar este recinto 
como Lar de Nazaré, para estes tempos. 

Quero que compreendam que este lugar é a Casa da Santa 
Família para os Últimos Tempos, e que é preciso que se guarde o 
recolhimento e a oração.

E todas as almas que desejam peregrinar a Nossa Casa de 
Nazaré para os Últimos Tempos, quando venham e orem, serão 
marcadas com o Selo dos Últimos Tempos, o Selo do 
Apocalipse, a Marca do Cordeiro de Deus, Seu Sangue 
Precioso. 

E este Selo, além de recebê-lo, os que venham a orar em 
Nosso Lar de Nazaré nestes Últimos Tempos, o receberá também 
sua família.

Queridos filhos: ainda é necessário que orem com o coração. 

Anda é importante que mudem de vida sem esperar mais.
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Ainda é importante que escutem com mais recolhimento 
Nossos Chamados de Amor.

Como o Protetor dos Apóstolos dos Sagrados Corações de 
Jesus e de Maria, os abençôo. 

E desde este Lar de Nazaré dos Últimos Tempos, abençôo ao 
mundo inteiro: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém.

+++++++++++++++++++

8 de junho de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Pequeno esposo da Cruz: ao dar-te de beber de Meu Sangue, 
Meu Sangue se faz um com o teu (1), por ver o pobre nada que 
consola Meu Coração.

Eu procuro almas pequenas. Eu não não procuro almas 
grandes. Procuro almas pequenas, para fazê-las crescer na 
virtude.

Procuro almas pequenas, porque não se jactam de seus 
méritos. Porque ao receber os Meus, os fazem vida.

Procuro almas pequenas, porque são almas que não me 
perguntam o “porquê" daquilo que lhes ordeno, senão que me 
perguntam “como" fazer o que lhes ordeno.

Almas pequenas. Isto é o único que Meu Sagrado Coração 
lhes pede.
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E que me presenteies tua alma, pequena, manchada, suja. É 
o melhor presente que podes fazer ao Meu Coração: tua alma!

Eu não quero nada mais!

Meu Coração não quer grandes almas. Quer as pequenas, 
para que sejam grandes em Minha Vontade, em Meu Querer.

E quando a alma reconhece Minha Vontade, a reconhece 
quando já conheceu, encontrou e abraçou Meu Infinito Amor.

As almas que se deixam encontrar, buscar e amar por Meu 
Amor, são almas apaixonadas; são almas grandes; são almas 
formosas. Porque Meu Amor tudo o faz formoso. Porque Meu Amor 
tudo o faz infinitamente grande. Porque o Amor de Meu Sagrado 
Coração, tudo o faz novo.

Almas! Apóstolos de Nossos Sagrados Corações! Olhem o 
Coração que tanto tem amados aos homens e que quer ser amado 
por vocês, os homens!

Pequeníssimo filho: hoje te confirmo com a alma vitima, que 
com suas dores aproxima o mundo ao Amor de Meu Coração.

Apóstolos dos Últimos Tempos: cada primera sexta-feira 
(2), cada primeiro sábado de mês, orem pela única intenção: 
Que o mundo conheça o Amor de Deus. Meu Sagrado Coração 
lhes ama infinitamente mais do que vocês podem 
compreender.

Dou-lhes Minha Bênção: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.
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(1) - NOTA: Na Santa Comunhão, posso dizer com a Serva de 
Deus Luisa Margarida Claret de la Touché: "O que mantem o 
mundo está em mim. O sangue de um Deus circula por minhas 
veias. Não temas alma minha. O senhor do mundo te escolheu em 
Seus braços e ser que te recostes Nele."

(2) - NOTA: À Santa Margarida Maria de Alacoque, durante a 
Sagrada Comunhão, o adorável Coração de Jesus lhe disse: “Eu te 
prometo, pelo excesso da misericórdia de Meu Coração, que seu 
Amor todopoderoso concederá a todos aqueles que comunguem 
as primeiras sexta-feiras, nove meses seguidos, a graça da 
penitência final; que não morrerão em minha inimizade, sem 
receber os sacramentos e que Meu Coração lhes será asilo seguro 
em sua última hora.

+++++++++++++++++

9 de junho de 2018

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

Amados filhos: deveriam agradecer ao Senhor por Minhas 
Últimas Vindas à terra, neste Lugar Sagrado, e nesse 
agradecimento, deveriam alegrar-se porque Meu Filho Jesus os 
escolheu por pura Misericórdia. 

Minhas Vinda a este Lugar, são cruciais para a humanidade. E 
ainda que Meus Últimos Chamados de Amor e de Conversão não 
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sejam considerados pela humanidade, os Planos de Nossos 
Sagrados Corações Unidos vão se realizar.

Amados filhos: Eu os convido a refletir em Meus Chamados 
de Amor. É importante que os escutem. Mas além disto quero que 
aprofundem na meditação em Minhas Palavras, para que Minhas 
Palavras possam calar em seus corações e dar abundantes frutos.

Queridos filhos: como Mãe, os estou preparando para a 
Segunda Vinda de Jesus. Não sejam relutantes às instruções de 
Vossa Mãe. Quero que todos estejam presente na glória de Jesus.

Humanidade: desde este Lugar Sagrado, onde Nossos 
Corações Unidos estão dando Seus Últimos Chamados para que o 
mundo se converta, convido-te a abrir teu coração ao Amor de 
Jesus.

Já não rejeites o Amor de Deus. Mas além disto, deixa-te 
amar por Deus e em toda a circunstância de tua vida. Sente-te 
amado por Deus!

Um grande pecado que os homens ignoram é esquecer o 
Infinito amor de Deus. 

Se a humanidade sentisse esse Amor e não o esquecesse, a 
realidade deste mundo seria muito distinta às penas e sofrimentos 
que agora vive.

Meu Coração Doloroso e Imaculado, a Advocação da 
plenitude dos tempos, intercede por todos Meus filhos.
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Minha Bênção Maternal: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.

+++++++++++++

13 de junho de 2018

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

Meus amados filhos: Meu Casto e Amante Coração deseja 
que se aprofundem em Meus Chamados.

Vim a este Lugar Santo para acompanhar aos Sagrados 
Corações de Jesus e de Maria que estão dando Seus Últimos 
Chamados de Amor para a Conversão do mundo inteiro.

Meus queridos filhos: venho revelar uma Espiritualidade para 
estes Últimos Tempos: é o Caminho Josefino.

Meus queridos filhos: neste Caminho de São José, é 
imperativo que a Palavra de Deus ocupe um lugar de honra. 
Meditem na Palavra. Leiam diariamente a Palavra. E junto à 
Palavra de Deus, aprofundem-se em Meus Chamados, para que a 
Palavra de Deus ilumine seus corações e flua através de suas 
obras.

Filhos Meus: cada um de vocês tem que ser obra encarnada 
da Palavra de Deus. É dizer, cada apóstolo de Nossos Sagrados 
Corações tem que colocar por obra e testemunho a Palavra de 
Deus.

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

http://www.sagradoscoracoesunidos.org


Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2018

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

++++++++++++++++++

15 de junho de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Meu Sagrado Coração é o Profeta por excelência, enviado por 
Meu Pai, porque de Meu Coração saíram os Milagres, os 
Ensinamentos, os Sacramentos e a própria Igreja.

Alma: Meu Coração deve ser tudo para ti; teu Alimento e teu 
Sustentáculo; teu Abrigo e teu Lar; teu Mestre e teu Pai. Considera 
ao Meu Sagrado Coração tudo o que necessitas.

Estou te entregando Meu Coração para que o ames; para que 
o consoles e também, para que o obedeças.

Alma: Eu te convido a confiar. Confia muito no Meu Amor.

Tudo o que aspiras e que é bom, Eu aspiro mais: o melhor 
para ti mesmo. Confia que Teu Deus não quer nenhum mal para ti.

As almas que desconfiam do Amor de Seu Deus, é porque 
ainda não conhecem o Amor de Meu Coração.

Eu quero que orem mais e peçam para conhecer Meu Amor!

Pensem mais em Meu Amor, e creiam mais no Meu Amor!

Aqui está Meu Amor. Crê! Aceita-o! Deixa-te amar por Meu 
Amor!
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Estou tão triste porque o mundo não quer conhecer Meu 
Amor!

Se o mundo começasse a conhecer Meu Amor, evitaria mais 
dano do que já se está fazendo.

Se as famílias começassem a orar para conhecer o Amor de 
Jesus, haveria muitas famílias santas!

Conheçam Meu Amor. Orem ao Espirito Santo para que lhes 
revele Meu Amor!

Abençôo-lhes com Amor e Misericórdia Infinitos: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

+++++++++++++++

16 de junho de 2018

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

Queridos filhos: Meu Filho Jesus lhes ensinou o Caminho da 
vida, da Verdade e do Bem. E Eu, Vossa Mãe, venho recordar-lhes 
esses Ensinamentos; venho guiá-los com Meus Conselhos 
Maternos e venho educá-los na Vida do Espirito.

Queridos filhos: mas ainda que Me escutem, não quiseram 
colocar em prática Minhas Palavras, porque não querem renunciar 
a vocês mesmos.

Para viver Nossos Chamados de Amor e de Conversão, e por 
conseguinte, ao Santo Evangelho, é necessário a renúncia própria.
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Com o amor próprio, queridos filhos, não lograrão nada.

Já viram que o amor próprio dos homens só causa, ao final, 
destruição.

Queridos filhos: renunciem a vocês. Mudem. Não sigam o 
mesmo caminho que percorreram até agora. Mudem!

E essa mudança implica: confissão, jejum, oração, perdão, 
serviço e a prática das virtudes, como a prudência, a paciência, a 
confiança absoluta, a caridade perfeita.

Queridos filhos: para que Nossos Chamados de Amor e de 
Conversão dêem frutos em vocês, aprendam a renunciar ao amor 
próprio e abandonem-se no Espirito.

Não guardem sua vontade. Entreguem-na, para que seja 
substituida pela Vontade Divina.

Filhinhos: peço-lhes que, além de escutar-Me, ponham em 
prática Minhas Palavras de Mãe.

Também os exorto, a que a Ave Maria dos Últimos 
Tempos, a rezem em toda sua vida de devoção; a cada instante 
e a cada momento.

Tudo o que Me pedirem através da Ave Maria dos Últimos 
Tempos, o concederei. Mas peçam com Fé.

E o Escapulario dos Sagrados Corações Unidos, em 
tamanho grande, coloquem-no em seus lares, e dará Bênção e 
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Proteção à suas familias nestes tempos tão convulsionados e 
ameaçados pelo mal.

Filhinhos: creiam em vossa Mãe e confiem. Confiem!

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

+++++++++++++++++

20 de junho de 2018

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

Meu Castíssimo Coração de Pai anseia que os homens se 
enamorem de Deus.

Enamorar-se de Deus é amá-lo sobre todas as coisas; confiar 
Nele; crer que é um Pai Providencial e que as alegrias e as 
tristezas que Ele permite que seus filhos vivam, são para o 
bem de seus próprios filhos.

Amar a Deus é crer que é um Deus de amor e que de seu 
Coração somente flui uma eterna Fonte de Amor.

A humanidade cada dia está piorando mais. As famílias 
cada vez se destróem e se dividem mais. Os jovens e as 
crianças, cada vez se confundem, porque a humanidade inteira 
tirou sua atenção no Amor do Crucificado.

Queridos filhos: quando Eu estive na terra, era um jovem 
normal. Trabalhava, orava. Mas cada dia tratava de experimentar o 
Amor de Deus. Em todo o momento meu pensamento estava 
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centrado no Amor de Deus e ainda que satanás me dissesse que 
Deus não me amava, nunca caí em sua tentação.

Filhos: é necessário que meditem mais no Amor de Deus. 
O mundo está se destruindo por falta de amor. E o único amor 
que pode salvá-los é o Amor de Deus, que já foi entregue à 
vocês no Coração de Jesus.

Queridos filhos: Eu, São José, um homem de trabalho e de 
casa; um homem de oração e de família; um homem de fé e de 
vida ordinária, os exorto: pensem mais no Amor de Deus. Creiam 
mais no Amor de Deus.

Queridos filhos: é urgente e necessário que cada coração se 
ocupe em pensar mais no Amor de Deus e orar ao Espirito Santo, 
implorando, que nos revele o Amor de Deus.

Eu estou com vocês, filhos de meu Casto Coração e quero 
guiá-los para o Reino de Amor de Deus.

E a ti, pequeno lírio, te foi concedido que Luisa Picarreta e 
o Padre Pio sejam teus dois protetores celestiais. E unido ao 
dom da encarnação mística, vêm as feridas de Jesus. E te 
confirmo, porque Jesus mo pediu, que tu tens as feridas de 
Jesus, invisíveis, mas reais. E recorda que uma das coisas pelas 
quais te ofereces como vitima, é para que a humanidade receba o 
Amor de Deus.
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Dou-lhes minha bênção, como o Pai São José, seduzido e 
chamado pelo Amor de Deus: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.

++++++++++++++++

22 de junho de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Pequenos: a humanidade não compreendeu o Imenso Amor 
de Deus. Eu me sacrifiquei por vocês.

É importante que compreendam que o castigo que cada um 
de vocês merecia, Eu o tomei para que vocês fossem salvos e não 
sofressem.

Eu, Jesus, que nunca cometi pecado, fiz-Me pecado por 
vocês, os homens, e sofri toda a dolorosa via para o Calvário, por 
vocês.

Entreguei Meu Sangue. 

Entreguei Meu Corpo e entreguei Meu Espirito até Meu Último 
Alento por vocês. 

Mas vocês os homens, ainda que sejam capazes de 
compreender-Me e que têm a força para obedecer-Me, não querem 
aceitar esta realidade.

Deus morreu por ti. Deus fez-se nada por ti. 

Alma: ainda não compreendes o preço de teu Amor?
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Ainda não compreendes que redimir-te foi muito caro para teu 
Deus?

Queridos filhos: olhem Meu Coração tão humilde, tão 
Pequeno, tão inocente e Manso. 

Olha-o, alma. Tu podes imitar-Me, e nessa imitação de Teu 
Cristo, corresponder ao Amor que te tenho.

Meu Espirito Santo e o Doloroso e Imaculado Coração da 
Mamãe Celestial te ajudará, se o queres e se o pedes.

São Meus Últimos Chamados para a conversão co mundo. 
Escutem-nos atentamente, e correspondam ao Amor de Cruz que 
tenho por cada um de vocês.

Pequeno Lírio: Meu Coração Encarnado em ti, sofre em ti e 
suplica contigo ao Pai, para que Meus filhos recebam o Amor que 
Deus lhes têm. Se a humanidade pudesse compreender o Amor 
que lhes tenho, seria outra realidade.

Meu Amor Transbordante, que espera pacientemente em  
voltar para as almas, os abençoa: em Nome do Pai, e do Filho, e 
do Espirito Santo. Amém.

++++++++++++++++++++++++

23 de junho de 2018

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

Meu pequeno crucificado, Luisa (a santa) e o Padre Pio, te 
protegem e intercedem por ti.
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Transmite Meus Últimos Chamados para o mundo.

Meu Coração Doloroso e Imaculado é a Primeira Advocação 
de Vossa Mãe. 

Meu Coração Doloroso e Imaculado é a Última Advocação 
de Vossa Mãe. 

E Meu Coração Doloroso e Imaculado é a Advocação de 
todos os tempos.

Queridos filhos: tenho vindo com Meu Doloroso e Imaculado 
Coração para reunir, para formar, e para congregar o Exército 
Mariano dos Últimos Tempos; ao Resto Fiel de Deus.

Meu Coração Doloroso e Imaculado é o título que o Pai mais 
ama.

É o título que o Filho envia, e é o título que, unido ao Espirito 
Santo, vem à terra para prepará-la para o Novo Pentecostes.

Filhinhos: o Pai quer que no mundo inteiro, Meu Doloroso e 
Imaculado Coração seja conhecido e amado. 

E que todos Meus filhos se reunam e orem os Cenáculos de 
Oração, começando na família.

Filhinhos: Meus Chamados são urgentes; são Palavras de 
urgência. E quero que acolham Meus Chamados com o coração. 

Por caridade, filhinhos Meus: vivam Minhas Palavras. 
Ponham-nas em prática.
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Dou-lhes Minha Bênção Maternal, desde este Lugar Santo, 
para todo o mundo.

Orem, queridos filhos. Orem para que possam compreender a 
Obra que estou realizando neste Lugar. 

Orem muito e mudem de vida.

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

++++++++++++++++++

27 de junho de 2018

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

Queridos filhos do Meu Castíssimo Coração: sigo-os 
conduzindo através do Caminho de São José. Este Caminho é meu 
próprio Coração. Então, conduzo-os através de Meu próprio 
Coração, para os Sagrados Corações de Jesus e de Maria.

E neste Caminho Josefino, prevalece a Divina Vontade, 
que é a Palavra de Deus. Porque a Palavra já lhes revelou o 
que Deus quer de todos vocês.

Amem-se uns aos outros como eu lhes amei. Orem pelos que 
os perseguem, e abençoem aos que os maldizem. Filhinhos Meus: 
o Caminho de São José é praticar a Palavra e as Virtudes. 
Neste Caminho seus corações serão iluminados. E com a Luz do 
Espirito Santo, que também o fez primeiro em Mim, reconhecerão o 
Desígnio Maravilhoso de Deus.

A meta deste Caminho é a União com os Sagrados Corações. 
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Viver Jesus e Maria. Encarná-los. Praticar a vida de Jesus e 
de Maria. Obedecer Jesus e Maria. E neste Caminho, Meus 
queridos apóstolos, serão protegidos por Mim.

Eu, Pai São José da Boa Ajuda, os abençôo: em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

+++++++++++++++

29 de junho de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração 
de Jesus

Almas do Meu Sagrado Coração: aproximem-se do Meu 
Sagrado Coração. Desde Meu Sagrado Coração, contemplem-me.

Ó alma do Meu Coração: olhem Meu Amor!

Olhem o Amor que lhes tenho.

Convido-os novamente para meditar no Amor de Deus.

Não se está meditando no Amor de Deus. O mundo esqueceu 
o Valor Infinito que tem a Caridade.

Por isso a humanidade ainda segue no estado que se 
encontra. 

Por isso as famílias se destróem.

Por isso as almas arrastam seus pecados e seus vicios. 
Porque ainda não meditam no Amor que lhes tenho.
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Queridos filhos: pensem mais no Amor de Deus; e creiam no 
Amor de Deus; e clamem ao Meu Espirito Santo, que lhes ensine o 
Amor que lhes tenho.

Alma: se te deixasses Amar por Mim, tua vida seria muito 
diferente. 

Se te deixasses Amar por Mim, não estarias no soçobro (Nota 

do Tradutor: agitação, perturbação) em que vives. 

Se te deixasses Amar por Mim, não estarias no vazio. 

Se te deixasses Amar por Mim, também tu serias instrumento 
de Misericórdia para os demais.

O Amor que lhes tenho, não só transforma a vida de quem 
recebe Meu Amor, mas também transforma a vida dos que te 
rodeiam.

Queres que teu entorno mude?

Queres que tua família mude?

Sê então instrumento de Misericórdia para eles!

O Amor que recebe a alma quando já se encontra Comigo, 
transforma-se em Obras de Misericórdia para os demais.

Então, o Amor que Eu lhes dou, não somente é para vocês. 
Também por meio de vocês chega o Amor aos demais.

Por isso, não só os convido a que recebam Meu Amor. 
Também os convido que o transmitam.

Queridos filhos: sejam instrumentos do Amor de Deus.
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Adentra-te, Alma, em Meu Coração. Inunda-te do Amor que te 
tenho. E com tua vida diária, e com tuas ações normais da vida, 
transmite este Amor aos demais.

O Amor Reinará. 

Quando disse que Meu Sagrado Coração Reinará? Quando 
disse que o Amor Reinará.

O Amor do Meu Coração mudará tudo. Mas devem iniciar a 
pedí-lo; a vivê-lo, e a transmiti-lo.

Eu, vosso Jesus, desde este lugar Santo de Nossos Sagrados 
Corações, abençôo a todo o mundo: em Nome do Pai, e do Filho, e 
do Espirito Santo. Amém.

+++++++++++++++++++

30 de junho de 2018

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

Filhos: cada um de vocês é muito amado por Deus.

Deus tem um Amor único por vocês. 

E Deus deseja que, de verdade, se preocupem, sinceramente, 
em conhecer o Amor de Deus.

É necessário, neste tempo, que os homens se 
encarreguem de orar e suplicar ao Espirito Santo, que lhes 
revele o Amor de Deus.
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Não se está amando a Deus. E Deus continua infinitamente 
ofendido.

Queridos filhos, com preocupação de Mãe, lhes digo: só o 
Amor de Deus é o remedio para todos seus males.

Só o Amor de Deus pode deter as guerras no mundo, e em 
seus próprios corações. 

Só o Amor de Deus pode resgatar aos pecadores, que estão 
em perigo de condenar-se eternamente.

Queridos filhos, com muita Dor em Meu Coração lhes digo: 
não rejeitem mais o Amor de Deus. “A Caridade de Cristo lhes é 
urgente."

Humanidade! 

Filhos! 

Venho dar Meus Últimos Chamados para o mundo e 
tampouco assim querem escutar Vossa Mãe.

Peçam perdão sinceramente. Mudem o coração e orem 
pedindo ao Divino Espirito que lhes mostre o Amor de Deus.

Queridos filhos: Meu Coração está muito preocupado, porque 
não querem abrir-se ao Amor de Deus. 

Criação!

Povo Meu: deixem-se amar por Deus. 

O caminho para que a paz venha é o Amor.
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Como Mãe do Amor Divino, mas um Amor tão rejeitado, e com 
Dor, porque não quero que nem um de meus filhos viva e morra 
sem conhecer o Infinito Amor de Deus, dou-lhes Minha Bênção 
Maternal: em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

+++++++++++++++++

4 de julho de 2018

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

Pequeno lírio crucificado com Jesus: transmite ao mundo Meu 
Chamado.

Queridos filhos: através de Nossos Últimos Chamados de 
Amor de Conversão, desejo que compreendam o Imenso Amor que 
neles flui para a humanidade.

Filhinhos: Nossos Chamados de Amor e de Conversão e 
Nosso Apostolado, são uma Prenda de Amor para todos vocês.

É necessário que através da meditação, da oração e da 
perseverança, vão compreendendo esta Obra de Amor de Deus 
para vocês.

Filhos: convido-os à humildade. 

A humildade é: reconhecer-se nada diante de Deus, e 
deixar-se ajudar por Deus e pelo irmão. A alma humilde 
reconhece que nada pode. Mas se abandona em Deus, 
“porque para Deus nada é impossível”. 
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Mas também, o humilde reconhece que quando não pode 
realizar algo, necessita da ajuda de seu irmão. Por isso, 
amados filhos, em humildade, reconheçam a ajuda que 
Nossos Sagrados Corações Unidos lhes estão brindando, para 
que percorram este deserto árido da vida humana para o 
Glorioso Reino de Deus.

Filhos: entrem em Meu Castíssimo Coração. Percorram o 
Caminho de São José, porque neste caminhar com vosso Pai São 
José, a humildade é primordial para percorrê-lo.

Eu, vosso Pai São José, o Humilde Obreiro e Servidor, por 
Jesus e por Maria, desde este Santo Lugar, abençôo ao mundo 
inteiro: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

++++++++++++++++++

6 Julho de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Coração de Jesus

Almas: comprei-as com Meu próprio Sangue e com Minha 
própria vida, resgatando-as do inferno e da morte eterna, para que 
tivessem Vida, Graça e Eternidade em Deus.

Mas quero convidá-las novamente, para que sejam Apóstolos 
do Meu Sagrado Coração. 

Porque, o Apóstolo, é mais próximo ao seu Mestre. 

O Apóstolo está mais próximo do coração de seu Mestre. 
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O Apóstolo conhece os Segredos de seu Mestre, e o Apóstolo 
é testemunho da Vida, da Obra e do Ensinamento de seu Mestre.

Quero, queridos filhos, que sejam Apóstolos do Meu Sagrado 
Coração. 

Quero que se aproximem mais; que confiem; que se 
abandonem no Meu Amor, sem medo, sem desconfiança.

Porque Eu, Vosso Mestre, tudo o que passe em suas vidas, 
lhes darei um Ensinamento. 

Eu lhes mostrarei o porquê permiti uma dor ou o porquê lhes 
concedi uma graça.

Quero que sejam Apóstolos do Meu Sagrado Coração.

Não se desesperem. 

Não dêem permissão a Satanás, que lhes roube a paz. 

Porque ainda que o mundo esteja em plena guerra, a alma 
que conhece Meu Amor está em paz, porque confia em Meu Amor. 

Sejam Apóstolos do Meu Amor.

Orem e escutem Minhas Palavras. E escutando Minhas 
Palavras, vivam-nas. E vivendo-as, caminhem pela senda do Amor 
de Deus e não se perderão, e não serão confundidos, e 
conhecerão Minha Divina Vontade.

Almas: quero que orem.

Eu, Jesus, desejo que cada um de vocês se aprofunde 
realmente no Amor de Deus.
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Insisto, queridos filhos: meditem no Amor de Deus. Pensem 
mais no Amor de Deus.

Deixa-te Amar por Jesus. 

Alma, não te preocupes tanto, se não amas, se pecas, se 
faltas. 

Preocupa-te mais em deixar-te amar por Mim; em ser mais 
íntimo aos Desejos do Meu Coração e a viver Meus Ensinamentos.

Recorda que tudo o faço Eu.

Almas: abandonem-se em Meu Sagrado Coração e deixem a 
Minha Divina Providência e à Minha Divina Vontade tomar o curso 
de suas vidas.

Humanidade: te abençôo, desde o Refúgio da Sagrada 
Familia nestes Últimos Tempos: em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espirito Santo. Amém.

++++++++++++++++++++++

7 de julho de 2018

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

Carmelita da Cruz: diz aos Meus filhos que renovem seus 
corações por meio da oração.

Existem duas orações poderosas que fazem enternecer o 
Coração do Pai: a Adoração ao Meu Filho Jesus, realmente 
presente na Sagrada Eucaristia, e a Oração do Santo Rosario.
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Fazendo isto, o Espirito Santo dará a paz às suas almas.

Filhos queridos: Meu Coração se enche de dor, quando dão 
permissão a Satanás, que roube a paz.

Satanás sabe que perturbando seu interior, encher-se-ão de 
ruído; agirão em sua vontade humana, e serão confundidos. Mas 
se, ao contrário, vocês Meus filhos, não deixam roubar a paz em 
seus corações, serão fortes contra Satanás, e terão firmes seus 
pés no Caminho do Evangelho e da Cruz.

E ainda que a cruz seja muito pesada, a carregarão com 
paz, e chegarão até a ressurreição. Porque a paz dá força, 
calma e consolo. Mas a paz que vem de Deus!

Filhinhos queridos: Minha Alma glorifica ao Senhor. E Eu os 
convido a que renovem a Devoção e o Amor Primeiro, aos 
Primeiros Sábados e às Primeiras Sexta-feiras. Porque a 
Reparação é o caminho da santidade nestes Últimos Tempos.

Filhinhos: meditem na oração do Magnificat, e façam vida as 
Virtudes que o Espirito Santo lhes revela nesta oração. Porque o 
Senhor olha a humilhação de seus servos e se enaltece na baixeza 
de seus pobres, porque se humilham. Mas no espirito, são 
enaltecidos em Deus.

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

++++++++++++++++
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11 de julho de 2018

Chamados de Amor e de Conversão de São José

Filhinhos do Meu Castíssimo Coração: novamente os convido 
para que se abram ao Amor de Deus.

Filhos: não estão permitindo que Deus os ame. Não estão se 
deixando amar. Por acaso creem, que por estar no meio de dores, 
de sofrimentos e provas, Deus os deixou de amar? Por acaso 
creem, que Deus ama mais ao que não sofre? Por acaso creem 
que o que sofre, carrega uma maldição?

Não, queridos filhos!

Os filhos de Maria não podem ter uma mentalidade permissiva 
e nem destrutiva. Queridos filhos: creem que o sofrer é estar 
amaldiçoados por Deus? Queridos filhos: quem mais sofre deve 
alegrar-se de ser muito amado. Porque no sofrimento, o Pai está 
dando uma oportunidade de ser santos; de morrer para a vontade 
humana, e de purificar-se na terra e não na eternidade.

Aceitem os sofrimentos na terra, porque os sofrimentos do 
purgatório são infinitamente dolorosos. Porque no purgatório vêem, 
com luz viva, toda a rejeição que fizeram a Deus.

Queridos filhos: um filho de Maria não pensa desse modo. Um 
filho de Maria sabe que o Caminho para chegar ao Céu, são as 
estações da Cruz; sabe que o Caminho para chegar ao Céu é o 
despojo de Belém e o sacrificio do Calvário. 
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Um filho de Maria sabe que quem mais percorra a Via Crucis, 
mais acariciado por Deus está sendo. Eu os convido a percorrer o 
Caminho de Vosso Pai São José. Um caminho de Nazaré, que os 
prepara para chegar a Belém.

Queridos filhos: neste Caminho Josefino, renunciem a vossa 
vontade humana. A vontade humana os preocupa; os adoece e os 
paraliza pelo medo. A Vontade Divina os reconforta, os anima e os 
leva a agir por amor.

Neste Caminho de São José aprendam da humildade; 
aprendam do perdão; aprendam da prudência; aprendam do amor. 
Para entrar no Céu, deve-se estar cheio de obras de amor. Porque 
no Céu só entram os que souberam amar com o Amor de Cristo.

Então, para que cheguem ao Céu, não esperem a purificação. 
Comecem já a amar, como os ama Jesus. E é muito simples, 
queridos filhos. Não se perguntem: que Deus quer de mim? Não se 
perguntem: como faço o que Deus quer de mim? Porque essas 
respostas são dadas em cada Chamado de Amor.

Deus lhes diz que espera, e como quer que façam as coisas. 
Em cada Chamado de Amor e de Conversão, Deus os está 
ensinando Sua Vontade. Por isso, insisto: escutem-Nos! 

Nossas Vindas a este Lugar Santo, são por ordem do 
Altíssimo. Por isso escutem seriamente nossas Palavras e 
ponham-nas em prática. Desde este Lugar, que é o Refúgio dos 
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Três Corações, os abençôo, junto a São Bento, que também ora 
por vocês: em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

+++++++++++

13 de Julho de 2018

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

Almas: por meio desta Obra, quis reunir Meu Exército de 
almas fiéis. 

Também por meio desta Obra, quis resgatar aos pecadores, 
para que também sejam Apóstolos dos Últimos Tempos.

Queridos filhos: quis trazer Meu Coração ao mundo, de uma 
forma muito especial para estes tempos, por meio de Meu Último 
Chamado de Amor e de Conversão.

Alma: tenho querido abraçar-te; tomar-te da mão, e aproximar-
te de Meu Peito, para que bebas da Fonte da Água e do Sangue do 
Meu Coração. 

Mas tua vontade humana sempre buscou seus próprios 
caminhos. Caminhos que não são os Meus.

Filhinhos: vocês devem compreender que sofrem mais 
por vossa vontade humana; pelo amor próprio e pelo egoísmo, 
que pelas provas, tentações e cruzes que Eu lhes permito. 

Sofrem mais por causa de vocês mesmos, e não por 
causa do seguimento a Mim.
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Queridos filhos: por isso é importante renunciar, cada dia, 
à vontade humana, para viver em Minha Vontade Divina.

À alma que Me segue com todo o coração, não lhe importam 
as críticas; não lhe importam as perseguições; não lhe importa 
agradar ou não agradar. Somente lhe importa buscar Meu Reino.

Alma: convido-te à maturidade cristã. Convido-te ao amor. 
Convido-te ao perdão. Convido-te à paz. 

Olhem Meu Coração, que por meio desta Obra de Meu 
Apostolado, veio encontrar-se com todos vocês. Veio ensiná-los. 
Veio formá-los. Veio guiá-los. 

E em cada Chamado de Amor e de Conversão, está Minha 
Divina Vontade manifestada. 

Em cada Chamado, Eu faço-os saber o quero que vocês 
façam.

Por isso, queridos filhos, não tomem estas palavras como 
frases vazias, sem sentido.

Filhos: escutem-Me com o coração, e permitam que Minha 
Palavra germine no silêncio e na oração. 

Compreenderão Minha Palavra, e dará abundante fruto em 
cada um de vocês, se de coração obedecem ao que lhes ensino.

Queridos filhos: este Apostolado é a Obra onde quero recolher 
Minha Colheita Final.
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Quero que sacerdotes, religiosos e seculares, pelo mundo 
inteiro, ao escutar Meu Chamado, se convertam em Apóstolos de 
Nossos Sagrados Corações, com a obediência, com o serviço, com 
o amor a Deus e com o amor ao próximo, em cada estado de vida.

Em tua realidade, alma, dá testemunho do Reinado de 
Nossos Dois Corações. 

Ali onde estás. 

Ali, onde te toca trabalhar e servir. 

Ali, de maneira simples e silenciosa, dá testemunho do 
Reinado de Amor de Nossos Sagrados Corações.

E a ti, pequeno lirio e esposo da Cruz, segue abraçando-a; 
segue caminhando, tendo-a como lâmpada no caminho. Pois assim 
consolas Nossos Corações, encarnados misticamente no teu. 
Sente a glória. Sente a doçura. Sente o amor e vive a dor da Cruz, 
para que todos, por fim, possam reconhecer o Amor de Jesus.

Com Minha Mãe, aqui presente também, dou-lhes a Bênção, 
desde este Refúgio de Nossos Corações, para o mundo inteiro: em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

++++++++++++++++

14 de Julho de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Doloroso e Imaculado 
de Maria
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Querido filho: transmite Meu Chamado ao mundo, para que os 
filhos que escutam a Vossa Mãe, respondam a este Chamado com 
amor e com fé.

Meu Coração Doloroso e Imaculado é o Refúgio de toda a 
humanidade. 

É para Meu Coração que estou chamando-os, para que, em 
Meu Coração, sejam inundados do Amor de Deus.

Queridos filhos: regressem ao Coração da Mãe.

Em Meu Coração recebam o Amor de Deus, e este Amor que 
é Divino, os ajudará a perdoar. 

Este Amor que é Santo: será Bálsamo para suas feridas.

Este Amor que é Fogo de Caridade: será luz que iluminará a 
escuridão de seus corações. 

Mas regressem ao Meu Coração.

São vocês, queridos filhos, os que devem desejar ser amados; 
ser curados; ser encontrados pelo Amor de Cristo.

Queridos filhos: escutem-Me, e com amor, regressem ao 
Regaço de Sua Mãe.

A humanidade, por haver-se afastado de Deus, está 
convulsionada; está enferma; está em guerra. Mas se regressarem 
a Deus, encontrarão paz; encontrarão o perdão; encontrarão a 
Deus.
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É por isso que a Santíssima Trindade, para estes Últimos 
Tempos, mandou o Coração Doloroso e Imaculado de Vossa Mãe, 
para ensinar, para reunir, para curar com Amor Maternal, a todos 
Meus filhos.

Meu Coração Doloroso e Imaculado é, para estes Últimos 
Tempos, o SINAL MAIOR DO MEU AMOR MATERNAL.

Queridos filhos: a cada 15 de julho, nas vésperas da Festa 
de Nossa Senhora do Carmo, celebrem o título maior, mais 
completo e mais belo que Deus deu à Vossa Mãe: Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria.

Queridos filhos: escutem-Me. 

Em Meu Coração está Vosso lar e nele encontrarão o Pão da 
Vida: Jesus.

Humanidade: escuta-Me! 

Que por não escutar a Deus, caíste na ignorância. 

E a ignorância te levou ao pecado.

Humanidade: escuta-Me!

Queridos filhos: amo-os e quero que todos vocês conheçam e 
recebam o Amor de Deus, que é o que venho a dar-lhes: o Amor de 
Deus.

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

++++++++++++++++
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16 Julho de 2018 - Festa de Nossa Senhora do Carmo

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

Queridos filhos: Sou a Mãe do Deus do Carmelo. 

Este Deus que se manifesta na oração, no silêncio, na brisa 
suave do orvalho do Espirito Santo.

O Pai quer que a Devoção ao Meu Doloroso e Imaculado 
Coração, esteja unida à Devoção de Vossa Senhora do Carmo, 
porque é um Sinal para os Últimos Tempos.

Em Meu Coração Doloroso e Imaculado, manifesta-se em 
sua plenitude, a Advocação do Carmo e a Devoção do Sagrado 
Escapulário.

Porque o Escapulário de Nossos Sagrados Corações, que dei 
ao mundo nestes Últimos Tempos, é um compêndio e uma reunião 
de Graças.

Meu Coração Doloroso e Imaculado, como a Nuvem que se 
levantava sobre o Carmelo, para iluminar Israel e a todos os justos, 
vem na Divina Vontade, manifestar-se nestes tempos para iluminar 
a todos.

E com o Fogo de Amor, que coroa Meu Coração, irradio 
claridade, paz e caridade para todos Meus filhos.

E com o Escapulário dos Sagrados Corações, revisto-os 
com uma Graça nova, uma Força nova.
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Como Mãe do Coração Doloroso e Imaculado do Carmelo 
lhes digo: que a Advocação por excelência destes Últimos 
Tempos - Meu Coração Doloroso e Imaculado - está 
profundamente unida à Festa de Vossa Mãe do Carmo. De tal 
forma, que a revelação do Coração Doloroso e Imaculado, é o 
início da Solenidade do Carmelo.

Desde este Lugar, que Eu considero Meu Carmelo dos 
Últimos Tempos, abençôo-os: em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espirito Santo. Amém.

++++++++++++++++++

18 Julho de 2018

Chamado De Amor E De Conversão Do Casto E Amante 
Coração De São José

Pequeno lírio da Mãe do Carmelo: os homens não nos estão 
escutando. A humanidade segue relutante em responder aos 
nossos Chamados de Amor. São os Últimos Chamados para a 
humanidade, e os homens acreditam que não são importantes. E 
outros os ignoram totalmente.

Filhinhos: escutem ao Meu Casto e Amante Coração. Sou São 
José. Homem como vocês. Conheço o trabalho. Conheço o suor do 
esforço; o cansaço da jornada diária. Eu fui Operário. Mas sabem, 
queridos filhos, trabalhava em tudo por Deus.

Filhinhos: no que lhes toca fazer nessa vida, façam-no para a 
Maior Glória de Deus. Não importa que trabalho ou ofício te toque 
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fazer. Mas fa-lo para glorificar a Deus. Olha o trabalho com amor. 
Como a purificação dos pecados de tua alma.

Filhos: vim revelar-lhes o Caminho de São José e Meu 
Coração é o Caminho. Estar percorrendo este Caminho, é viver 
Minhas Virtudes. Virtudes que me concedeu o Espirito de Deus, 
pela simplicidade e a obediência à Sua Palavra.

Queridos filhos: neste Caminho de São José, brilha o Amor. O 
Amor de Cristo. Este Amor não é sentimentalismo. Este Amor é 
uma virtude, que se traduz em obras concretas, como podem ser: o 
perdão, colocar-e ao serviço de teu próximo; ver em teu próximo o 
Rosto de Jesus. Seja desfigurado pelo pecado ou seja glorificado 
pela Graça. Mas em cada homem, olha a Jesus.

Ações concretas, como interceder em tuas orações pelo 
mundo. Ações pequenas que irradiem luz para os demais. Que os 
demais vejam Jesus em ti. Não é necessário o muito falar. O 
importante é o agir. 

Filhos: neste Caminho de São José, Eu quero ensiná-los, que 
as ações quotidianas de cada dia, podem fazer vocês, santos. E 
pode aproximar Deus dos que os rodeiam. Isso quero para vocês.

E como vão caminhar neste Caminho Josefino? O farão de 
uma forma muito simples: obedecendo-Me! Só com a obediência já 
estão percorrendo o Caminho de Vosso Pai José.

Sou São José Peregrino, e a todos abençoo: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém!
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20 de julho de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Pequeno filho de Meu Coração: dá a conhecer Meu Chamado 
de Amor para a humanidade.

Meu Coração de Bom Pastor, inclina Meu Amor Misericordioso 
sobre as almas mais pequenas; as almas que são simples; as 
almas que com facilidade perdoam, e com prontidão estão 
dispostas a servir. 

Estas almas arrebatam Meu Coração.

Há duas atitudes que enternecem muito o Amor de Deus: o 
perdão e o serviço.

À quem muito perdoa na terra, muito lhe será perdoado no Dia 
do Juízo.

Ao que sempre perdoa na terra, tudo lhe será perdoado no 
Dia do Juízo.

Ao que serve, fazendo-se o último, sem desejos de ser 
reconhecido ou visto, mas antes, com o desejo do ocultamento e 
do silêncio, no Céu será enaltecido.

Almas: mas a grande maioria dos homens querem poder na 
terra. Querem grandes cargos. Fazem grandes empresas, 
buscando o reconhecimento e a operação, inclusive sobre seu 
próximo aqui na terra.
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Mas aquele que trabalha com intenção pura; aquele que 
recebeu muito, mas segue sendo o mesmo simples, e segue com 
sua alma simples. E esse muito que tem, o coloca ao serviço, 
receberá o cem por um.

Hoje quero convidá-los a que vivam na simplicidade, porque 
se são simples, poderão perdoar facilmente; poderão servir 
prontamente, e sem esperar que lhes peçam, servirão.

Só basta, apóstolos Meus, que vejam a necessidade, e sem 
esperar que teu próximo te peça tua ajuda, brinda-a.

O apóstolo do Meu Coração está sempre sensível às 
necessidades de seus irmãos.

Filhos: quero que compreendam que Meu Coração foi o 
primeiro em perdoar-te. 

Meu Coração foi o primeiro em servir-te. 

Meu Coração foi o primeiro em amar-te.

Apóstolos Meus: escutem-Me. 

Regressem à simplicidade da criança. 

Regressem à pureza e à santidade que receberam no dia de 
seu Batismo. 

Já não destruam mais suas almas, porque vocês são Templos 
do Espirito Santo. 

E cada vez que são infiéis ao compromisso e à consagração 
do Batismo, entristecem e jogam fora de vocês o Espirito de Deus.
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Já não o façam! Já não rejeitem mais Meu Espirito!

Orem e reparem, porque nunca como antes na humanidade 
se havia ofendido e pecado tanto contra o Espirito Santo, como no 
tempo que vivem.

Com Meu Apostolado, com Meus Chamados de Amor e de 
Conversão, neste refúgio de Nossos Sagrados Corações, venho 
recolher o meu rebanho fiel de almas de apóstolos nestes Últimos 
Tempos.

Escutem-Me com o coração! Abençoo-os com Amor 
Misericordioso: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém!

++++++++++++++++

21 de Julho de 2018

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

Filhinho: Luisa Picarreta Me acompanha. Por intercessão dela, 
dou Meu Chamado de Amor e de Conversão.

Filhinho: a Divina Vontade é o Sol da Justiça de Deus, porquê 
as Obras de Deus são justas. 

E essas Obras se realizam por ordem de Sua Divina Vontade.

A Redenção, os Sacramentos, a Igreja, Minhas vindas a este 
lugar, todas tem sido Obras de Deus. 
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Obras justas, que se realizaram em obediência a Sua 
Vontade.

Venho Vestida desse Sol. Venho Vestida da Luz da Divina 
Vontade. Por isso Meu Manto de Ouro representa que estou toda 
envolta do Reinado do Fiat Divino.

E venho como a Rainha da Divina Vontade, para revelar-lhes 
o que Deus quer de vocês, em Meus Chamados de Amor para o 
mundo.

Filhinhos: escutem Meus Chamados de Amor. 

O que Deus quer para vocês, Eu venho dar a conhecer. Mas 
também para recordar-lhes a Palavra de Jesus.

Meus Chamados e Minhas Vinda este lugar, querem que seus 
corações regressem à Palavra de Deus, para lê-la, para meditá-la e 
colocá-la em prática.

Filhos Meus: convido-os novamente para que compreendam a 
união profunda que existe entre a Palavra de Deus e Meus 
Chamados de Amor e de Conversão.

Filhos Meus: não tenham medo de escutar vossa Mãe; que 
Meu Manto, que brilha pelo Sol do Querer de Deus, os ilumine.

Vejam Meu Coração: é o caminho para chegar até Jesus!.

Filhinhos Meus: leiam e meditem o capítulo 15 do Livro do 
Apocalipse.
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Abençôo-os com Amor Maternal: Em Nome do Pai, e do Filho, 
e do Espírito Santo. Amém.

++++++++++++++

25 de Julho de 2018

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

Filhos de meu Casto e Amante Coração: Convido-os 
novamente, a adentrar ao meu Coração. 

Meu Coração é o caminho da alma fiel. Meu Coração é o 
caminho de todo o batizado, que se resume em orar e servir. Todo 
o batizado está chamado a estas duas coisas: orar desde o 
coração. Orar sem medo. Orar sem desconfiança. Orar, sabendo 
que é escutado. E servir. Servir em teu trabalho. Servir em tua 
família. Servir em tua comunidade de oração. Mas, ao percorrer 
meu Coração, que é o caminho de São José, além da oração e do 
serviço, estão as virtudes. 

As virtudes ajudam a alma para que cumpra bem seu serviço 
e para que ore bem. Queridos filhos: convido-os a meditar na 
humildade profunda. Humildade que não é exterior. Humildade 
profunda é a humildade do coração. Saber-se criado por Deus, e 
que nada podemos fazer sem seu Espirito Santo. Humildade que 
nos faz compreender, que fomos perdoados, porque pecamos. 

Humildade que nos faz crescer na caridade, porque a alma 
humilde, antes de tudo, ama. Mas no Amor de Cristo. 
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A alma humilde, nesse Amor, sabe orar e sabe servir. 
Filhinhos: Eu, São José, depois de Jesus e da Santíssima Virgem, 
fui o primeiro fiel; o primeiro consagrado aos dois Corações, que 
praticou a oração e o serviço, com a ajuda da humildade.

Filhos: ainda que Eu não entendesse. Ainda que muitas 
coisas meu Coração não pudesse compreendê-las, eu dizia sim ao 
Plano de Deus, porque a humildade fazia-me entender que não era 
eu quem faria o encomendado, mas o Espirito Santo, utilizando-
me.

Filhos: não são vocês os que vão por em prática nossos 
Chamados. Será o Espirito Santo, através de vocês. Para isto, 
filhos, é necessário colocar a vontade humana para um lado, para 
que domine o Divino Querer de Deus. Filhos: Deus só quer o “sim" 
de cada um de vocês. Ele encarregar-se-á de tudo, como o fez 
comigo, quando peregrinei na terra.

Filhos: escutem os Chamados de Amor. Por Vontade Divina, 
nossos Três Corações estão dizendo ao mundo o que Deus quer 
dos homens, por meio de cada Chamado de Amor e de Conversão. 

Por isso, o Pai nos envia, e por isso, o Pai permite nossas 
vindas a este Lugar Santo, para transmitir aos homens o Divino 
Querer. E por meio dos Chamados de Amor e de Conversão e do 
Apostolado, o Pai veio através dos Sagrados Corações, para 
reunir, para recolher e para formar ao Exército dos Apóstolos dos 
Últimos Tempos.
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Por isso, queridos filhos: escutem-nos com o coração. Que a 
paz reine em vocês, e que possam transmitir a paz e a proximidade 
de Deus aos demais. Como o Pai São José, primeiro discípulo do 
Coração de Jesus, abençôo-os: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.

+++++++++++++++++

27 de julho de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Meu Sagrado Coração Eucarístico é um oásis de amor, de 
paz, de consolo e de perdão. 

E quem vem a este Oásis Divino, encontrará alívio, Pão, força.

Alma: Meu Sagrado Coração Eucarístico é o oásis no meio do 
deserto de tua vida.

Alma: tua vontade humana, por preferires a ela, fizeste de tua 
vida um deserto resecado, sem água, com um sol não divino, 
senão, o sol de tua razão; com o calor e fogo de tuas paixões, iras 
e violências. 

Tudo isto te causa desespero e desconsolo. 

E portanto, alma, és o que transmites aos demais: 
desesperança e tristeza.

Alma de Meu Sagrado Coração: te escolhi, para que sejas 
instrumento de Meu Coração.
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Meu Coração é Amor e Paz. É a Palavra feita Carne; Carne e 
obra.

Se és instrumento de Meu Coração, é para que tu sejas 
testemunho da paz, do amor e de minha Palavra, pondo-a em 
prática, irradiando a Luz de Meu Coração aos demais, com bom 
testemunho, com ânimo alegre e constante, com força viva, que a 
renovas na oração.

Vivem tristes, desesperados e cansados; com medo e feridos.

Aqui está Meu Coração aberto. 

Entra em Meu Coração. 

Segue Meu Chamado de Amor. 

Segue-o, e por meio do Coração de Minha Mãe, entrarás no 
Meu Coração.

Não tenhas medo. 

Vive minhas Mensagens. 

Sê luz. 

Sê paz. 

Sê amor para teus irmãos. 

Esquece-te de tua vontade humana. 

Põe em seu lugar, minha Divina Vontade, e minha Divina 
Vontade fará que te esqueças de ti mesmo, para que te ponhas a 
glorificar-Me e a testemunhar-Me diante dos homens.
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Pequeno lírio: dou-te uma Jaculatória de Graça Nova e 
Súplica Ardente. 

Esta Jaculatória, junto a Ave Maria dos Últimos Tempos, vai 
acelerar o Triunfo de Nossos Corações.

Mas, além desta Sagrada Jaculatória que hoje te dou, e 
através de ti, a todos os Apóstolos de Nossos Sagrados Corações, 
anuncia que já estão vivendo a Era dos Três Sagrados Corações 
da Família de Nazaré:

"Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria, Casto e Amante Coração de 
São José, triunfai e reinai. Amém. “

Esta Jaculatória, filhinho, anuncia a Era dos Três Corações de 
Paz. 

Era de Amor. 

Era de Misericórdia.

Eu os abençôo com Amor Misericordioso, e no Sol Ardente de 
Meu Amor Divino: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém.

De 27.07.2018 publiquei em 28.07.2018 no blog, chat 
português, e-mail grupo português e M-2018-link + texto.

++++++++++++++
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28 de Julho de 2018

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

Filhos amados do Meu Imaculado Coração: com minhas 
vindas a este lugar, e com meus Chamados de Amor e de 
Conversão, o céu está aberto para vocês.

Filhinhos: Eu como Mãe, quero que todos vocês vivam na 
terra o Reino de Deus; vivam na terra, o Céu, perdoando, servindo 
e evangelizando com obras boas.

Filhinhos: com amor de Mãe, quero convidá-los a que mudem. 

Filhos: convertam-se e não sigam ofendendo a Deus e nem 
destruindo suas almas.

Sua almas, Deus lhas entregou limpas, puras e perfeitas. E 
para entrar no Céu, devem estar limpas, puras e perfeitas.

Filhos do Meu Coração: escutem Minhas palavras. 

Venho porque Jesus que que esteja entre vocês. 

Agradeçam a Deus pelo Dom de Minha presença Maternal. 

Agradeçam com orações. 

Agradeçam com obediência aos Meus Chamados Maternos.

Filhos, convido-os novamente: Orem. Orem. Orem sem 
cessar, para que compreendam Meus Chamados de Amor e de 
Conversão e, compreendendo-os, possam vivê-los.
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Dou-lhes Minha Bênção Maternal: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém.

+++++++++++++

1 de agosto de 2018

Chamado de Amor e de Conversão de São José

Queridos filhos do Meu Casto e Amante Coração: quero que 
compreendam que as jaculatórias que Jesus Cristo lhes 
entregou, anuncia que já estão vivendo a Era dos Três 
Corações da Sagrada Família, e que, além disto, é uma 
invocação às três advocações e títulos outorgados pela Santíssima 
Trindade para estes Últimos Tempos: 

- o Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, 

- - o Doloroso e Imaculado Coração de Maria, 

- e o Casto e Amante Coração de São José. 

Três títulos que estão fazendo derramar na humanidade, 
imensidade de Graças, como nunca antes. Três advocações para 
os Últimos Tempos, que Deus outorgou como um Presente de 
Salvação, para todo o Exército do Resto Fiel. Três Advocações 
finais e universais, que se manifestam neste Pequeno Refúgio de 
Nossos Três Corações. Três Advocações que vão curar e salvar o 
mundo.

Filhinhos: mas também é importante que recordem que o Céu 
lhes pediu também a Devoção na Primeira Quarta-Feira de cada 
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mês, em honra ao Casto e Amante Coração de vosso Pai 
Protetor, São José.  Filhinhos: também as Primeiras Quartas-
Feiras são uma Fonte de Graças para o mundo inteiro. 

Filhos muito amados: cada primeira quarta-feira de mês, 
vão reparar por Sete Causas:

A PRIMEIRA - pela Rejeição ao Amor de Deus.

A SEGUNDA - pela infidelidade, a ignorância e a 
desobediência aos Mandamentos do Senhor.

A TERCEIRA - para reparar aos Três Corações Unidos da 
Santa Família de Nazaré.

A QUARTA - para reparar pelos pecados e a infidelidade dos 
sacerdotes do Senhor.

A QUINTA - para reparar pelos pecados e a infidelidade dos 
religiosos e religiosas.

A SEXTA - para reparar pelos pecados e a infidelidade de 
todos os batizados, membros do Corpo Místico de Cristo, que é a 
Igreja.

A SÉTIMA - para reparar pelas almas que vivem submersas 
em qualquer classe de vício e pecado, especialmente pelos 
pecados contra a pureza.

Filhinhos: ao meditar Minhas Dores e Gozos, cada primeira 
quarta-feira, meditem também nas Sete Causas que devem 
reparar, para que o mundo logo se converta e regresse a Deus.
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Filhinhos: recordem que para compreender Nossos 
Chamados de Amor e Nossas Vindas a este lugar, é importante 
orar e ler continuamente Nossos Chamados, e as pérolas 
preciosas em cada Chamado irão sendo guardadas em seus 
corações. Novamente convido-os: escutem com o coração.

Eu vosso Pai São José, Primeiro Consolador dos Corações de 
Jesus e de Maria, os abençôo: em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espirito Santo. Amém.

+++++++++++++++++++

3 de agosto de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Almas de Meu Sagrado Coração: desejo que compreendam a 
Obra que Nossos Sagrados Corações Unidos estão realizando 
neste lugar.

Estamos preparando a humanidade com Nossos Chamados 
de Amor e de Conversão e reunindo o Exército de Apóstolos dos 
Últimos Tempos, através de Nosso Apostolado, para que o mundo 
receba a Era do Reinado dos Três Corações.

Filhos: desejo que compreendam a profundidade de Minhas 
Mensagens e a urgência da Minha Obra.

Se conhecessem profundamente a importância de Minha 
Obra, dariam todos seus esforços e empenhos para colaborar com 
Nossos Sagrados Corações.
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Filhos: para começar a viver os Planos de Nossos Corações 
Unidos, comecem com a reparação.

Reparar é construir novamente o que se danificou.

Reparar é obedecer o que se desobedeceu.

Reparar é escutar o que até agora se ignorou.

Convido-os a reparar Meu Coração:

1 .0 - Comecem a orar com o coração. Orem 
incessantemente.

2.0 - A oração deve levá-los a praticar as Obras de 
Misericórdia, tanto espirituais, como corporais.

3.0 - Tudo o que tenham feito mal, por meio do pecado, 
confessem-no, e comecem novamente a fazer tudo bem. 

Perdoar, se tiver que perdoar. Servir, se tiver que servir.

Sobretudo, estar, é dizer, queridos filhos: só quero vossa 
presença e vossa companhia. Só quero que Me digam “sim" e Meu 
Espirito Santo fará o demais.

Mas Meu Espirito Santo não poderá agir, se não imitarem a 
Minha Mãe, dizendo: “Faça-se em mim tua Palavra.”

Convido-os: respondam com um “sim" a Deus, e a Trindade 
Santíssima fará tudo.

Escutem-Me com o coração! 

Meditem o Capítulo 2 da Carta aos Efésios.
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Dou-lhes a Bênção do Meu Amor Divino.

Quero que todos os Apóstolos de Nossos Sagrados Corações 
comecem a reparar, a orar com o coração, e a escutar-Me com 
todo o empenho e o esforço, que necessito de Meus filhos.

Abençôo-os: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém.

Nota: Capítulo 2 da Carta aos Efésios pedido na Mensagem:

"Efésios, 2 
1.E vós outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados 
2.que cometestes outrora seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades 
do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. 
3.Também todos nós éramos deste número quando outrora vivíamos nos desejos carnais, 
fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros, por natureza, 
verdadeiros objetos da ira (divina). 
4.Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, 
5.quando estávamos mortos em conseqüência de nossos pecados, deu-nos a vida 
juntamente com Cristo - é por graça que fostes salvos! -, 
6.juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus, com Cristo Jesus. 
7.Ele demonstrou assim pelos séculos futuros a imensidão das riquezas de sua graça, pela 
bondade que tem para conosco, em Jesus Cristo. 
8.Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos 
méritos, mas é puro dom de Deus. 
9.Não provém das obras, para que ninguém se glorie. 
10.Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações, que Deus de antemão 
preparou para que nós as praticássemos. 
11.Lembrai-vos, pois, de que outrora vós, gentios por nascimento - que sois chamados 
incircuncisos por aqueles que se dizem circuncida dos, os que levam na carne a circuncisão 
feita por mãos humanas -, 
12.lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo, sem direito da cidadania em Israel, 
alheios às alianças, sem esperança da promessa e sem Deus, neste mundo. 
13.Agora, porém, graças a Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, vos tornastes 
presentes, pelo sangue de Cristo. 
14.Porque é ele a nossa paz, ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de 
inimizade que os separava, 
15.abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições. Desse modo, ele queria 
fazer em si mesmo dos dois povos uma única humanidade nova pelo restabelecimento da 
paz, 
16.e reconciliá-los ambos com Deus, reunidos num só corpo pela virtude da cruz, aniquilando 
nela a inimizade. 
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17.Veio para anunciar a paz a vós que estáveis longe, e a paz também àqueles que estavam 
perto; 
18.porquanto é por ele que ambos temos acesso junto ao Pai num mesmo espírito. 
19.Conseqüentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos 
santos e membros da família de Deus, 
20.edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio 
Cristo Jesus. 
21.É nele que todo edifício, harmonicamente disposto, se levanta até formar um templo santo 
no Senhor.
 22.É nele que também vós outros entrais conjuntamente, pelo Espírito, na estrutura do 
edifício que se torna a habitação de Deus." 

Bíblia citada: Ave Maria.
Fonte da Bíblia: Bíblia Católica Online
https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/efesios/2/

+++++++++++++++++++++++

4 de agosto de 2018

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

Eu vossa Mãe, venho acompanhada com São João Maria 
Vianney, e também, por intercessão dele, dou Meu Chamado de 
Amor e de Conversão.

Queridos filhos: com Amor Materno, tenho vindo a este Santo 
Lugar, para dar-lhes conhecer o Amor de Deus, e para que, 
escutando vossa Mãe, se aproximem Dele.

Queridos filhos: Minhas Palavras Maternas, dou-as a vocês, 
porque Jesus assim mo pediu, e, com Preocupação Maternal, 
peço-lhes, queridos filhos: escutem vossa Mãe!

Cada Chamado de Amor que Eu lhes dou, é para conduzi-los 
ao encontro com Deus.

Filhos Meus: Deus, com Pai Misericordioso, os está 
esperando.
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Abracem sua Misericórdia!

Abracem o Amor!

Abracem o perdão que o Pai quer dar-lhes, através do Meu 
Coração.

Filhinhos: não ignorem vossa Mãe. 

Uma forma eficaz de consolar Meu Doloroso Coração é 
vivendo Meus Chamados.

E sendo dóceis aos Meus Chamados, Eu, vossa Mãe, poderei 
realizar os Planos de Deus para com vocês.

Mas é importante, queridos filhos, que com amor Me escutem. 
Porque o amor os conduzirá à obediência.

Orem! Orem! Orem até que possam compreender Meus 
Chamados.

Desde este Refúgio de Nossos Sagrados Corações, abençôo-
os: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

++++++++++++++++

8 de agosto de 2018

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

Queridos filhos: com a intercessão de São Domingos de 
Gusmão, quem me acompanha, dou-lhes Meu Chamado de 
Amor.

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

http://www.sagradoscoracoesunidos.org


Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2018

Filhos Meus, de Meu Casto Coração: é necessário que 
compreendam que a oração não se limita somente ao pedir 
favores a Deus. A oração é um caminho de santidade. Também é 
um caminho de transformação e é um caminho de crescimento 
interior.

Queridos filhos: quando oram com o coração, são purificados. 
Quando oram com o coração, suas orações se elevam com mais 
força ao Trono de Deus. Quando oram com o coração comovem o 
Espirito de Deus, para que atue em vocês. Quando oram com 
coração, podem compreender Nosso Chamados de Amor. E essa 
oração do coração lhes dá força e graça para vivê-los.

Filhos Meus: orar com o coração, simplesmente é orar por 
amor. Quando a alma está enamorada de Deus, se alça com a 
oração, para abraçar a Deus. E somente a alma que está 
enamorada do Pai, ora constantemente.

Convido-os: enamorem-se de Deus. Ele já lhes deu seu Amor. 

Ele já lhes deu a Misericórdia. Ele já lhes deu sua Graça. 
Rejeitar isto, é rejeitar o Espirito Santo. Recordem, que vossa 
geração é a que mais rejeitou o Espirito de Deus. Ingressem no 
Meu Caminho Josefino com o Rosário. Não só nas mãos, nem nos 
lábios, senão no coração. E o coração, com cada Ave Maria, irá se 
transformando no Coração de Maria.

Façam-no com fé; por amor. E o Espirito Santo fará que suas 
orações sejam eficazes, e sejam instrumentos de Graças, para que 
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os Planos de Nossos Sagrados Corações, ao cumprirem-se em 
vocês, também se realizem no mundo inteiro.

Com Santo Domingo, à quem a Virginal Senhora lhe 
entregou esse Caminho de Oração Mariano, o Santo Rosario, 
Eu os abençôo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém.

+++++++++++++++

10 de agosto de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Meu Coração, com todo o Amor Infinito que contém, vem 
procurar as almas para salvá-las; vem procurar o pecador para 
perdoá-lo; vem procurar o enfermo para curá-lo.

Alma: e te encontrei enferma e pecadora. Mas te olhei com 
Olhos Misericordiosos, e estendo Minha mão e te dou Minha 
Palavra, para que regresses a Mim.

Meu Sagrado Coração, nestes tempos, está transbordante de 
Graças. Mais que em tempos passados. E mostro Meu Coração de 
Irmão, de Pai e de Esposo, para que todas as almas conheçam e 
recebam o Amor que tenho por cada um de vocês.

Filhinhos: Meu Apostolado é a mão que está guiando as 
almas; sustendo-as, para que não pereçam.

Meus Chamados de Amor são Minha Voz, que revela às 
almas, Minha Vontade, Meus Desejos, Minhas Palavras.
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Filhinhos de Meu Sagrado Coração: abram seus corações. 
Abram-nos por meio da oração e do jejum. 

Assim, filhinhos Meus, compreenderão Meus Chamados, e 
Meu Espirito os fortalecerá, para que os ponham em prática.

Novamente os convido: olhem Meu Coração, entregue 
totalmente por vocês.

É importante adorar Meu Coração. Mas também é importante 
imitá-lo.

Filhos: eu Sou vossa Luz. Não a rejeitem. 

E prometo a todas as almas do Resto Fiel destes Últimos 
Tempos, que quem vier a este Refúgio de Nossos Sagrados 
Corações, além de ser marcado com o Selo dos Últimos Tempos, o 
Selo do Apocal ipse, Meu Sangue Prec ioso, também 
experimentarão Meu Amor Misericordioso e darei a Graça de uma 
conversão profunda.

E desde este mesmo Refúgio, dos Três Corações da Sagrada 
Família, abençôo o mundo inteiro: Em Nome do Pai, e do Filho, e 
do Espirito Santo. Amém.

+++++++++++++++++++

11 de agosto de 2018

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

Queridos filhos: a pequena Santa Filomena Me acompanha, 
com sua intercessão para vocês.
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Filhinhos Meus: é importante que compreendam que este 
Lugar, que a Divina Vontade do Pai, em sua Eterna Sabedoria, 
escolheu, é o Refúgio onde Nossos Três Sagrados Corações, o 
Coração de Jesus, o Coração de São José e Meu Coração, nos 
encontramos, manifestando-nos com as Três Advocações maiores, 
mais completas e mas amadas pelo Pai: o Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus, o Casto e Amante Coração de São José, e 
Meu Doloroso e Imaculado Coração.

Este Lugar Santo nos refugia, e desde este Refúgio, 
damos Nossos Últimos Chamados por Amor ao mundo.

E por isso, prometemos que, todas as almas que acudam 
aqui, serão marcadas com o Selo dos Últimos Tempos, o Selo 
do Apocalipse, o Selo com o Sangue do Cordeiro Divino.

E, além disto, as almas que peregrinarem ao Nosso 
Refúgio, vão experimentar o Imenso Amor Misericordioso de 
Deus, que é o Tudo.

Já que experimentando este Amor, regressarão à Igreja, 
aos Sacramentos, à Eucaristía.

Filhinhos muito amados! E desde este Refúgio onde está a 
Fonte de Graça e Misericórdia para as almas, cumprirei Minha 
Promessa em Fátima: o Triunfo de Meu Coração Maternal.

Por isso é importante que me escutem, e por isso, é urgente 
que Meu Exército se una na Obra Magna do Coração de Deus: 
Nosso Apostolado.
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Filhinhos muito amados: venho para explicar-lhes, como Mãe, 
o Evangelho de Jesus.

Não venho acrescentar, nem a tirar, nem a corrigir a Palavra 
de Deus. Venho recordá-la. Venho para ajudar-lhes a que vivam o 
Evangelho.

Filhinhos! Insisto: escutem-Me! Abram seus corações e orem 
com amor! Orem com amor!

Porque com a oração, vão se encontrar com a Pessoa que 
mais os ama: a Jesus.

Decidam-se por Jesus e vivam Seu Evangelho!

Nossos Chamado de Amor e de Conversão querem guiar a 
humanidade para viver o Evangelho de Meu Filho.

Meu Doloroso e Imaculado Coração, a Advocação para estes 
Últimos Tempos, os abençoa com Amor Maternal: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

++++++++++++++++++++

14 de agosto de 2018

Chamado de Amor e de Conversão de Santa Teresa de Jesus

Queridos irmãos e irmãs: Eu, Santa Teresa de Jesus, por 
Ordem de Sua Majestade Divina, venho novamente para ensinar-
lhes sobre os Aposentos de Santidade, dentro dos Sagrados 
Corações Unidos de Jesus, José e Maria Santíssima.
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Irmãos e filhinhos meus: estes Aposentos são a vida interior 
dos Três Sagrados Corações Unidos, pela virtude do Espirito de 
Deus.

Ao mesmo tempo é um caminho de perfeição interior. 
Caminho que vai se dividindo em diferentes etapas da vida 
espiritual, ate chegar à perfeita união com o Pai e Sua Vontade 
Divina.

Ao caminhar nestes Aposentos, no interior dos Sagrados 
Corações, a alma se purifica; a alma se aperfeiçoa; a alma se 
humilha e faz vida, a Vontade Reinante na Vida da Santíssima 
Trindade, que para estes tempos é o que Jesus deseja.

Por isso, também, almas, por ordem expressa de Jesus, 
desejo também dizer-lhes que as almas que peregrinam para este 
Santo Lugar, o Carmelo dos Últimos Tempos, se adentram nesta 
senda de perfeição.

Porque, primeiro, a alma chega ao Jardim de Maria, onde é 
purificada com a Água da Fonte da Graça e da Misericórdia, ao 
purificar simbolicamente sua vida, tomando desta Água da Graça e 
lavando suas mãos e seus pés, que representam o obrar e o 
caminhar da vida do homem. 

Ao serem purificados, entram neste Refúgio, neste Aposento 
de Oração, onde se realizam as vindas do Céu, para transmitir os 
Últimos Chamado de Amor ao mundo. Neste Aposento a alma 
escuta a Voz de Deus.
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E, ao percorrer esta peregrinação, e este exercício espiritual 
da Fonte da Graça e da Misericórdia, para o Aposento dos 
Sagrados Corações Unidos, a alma, ao ser marcada com o Sangue 
do Divino Cordeiro de Deus, recebe escrito em seu coração, a 
palavra “Fiat Mihi”, “Faça-se em Mim”. E assim serão selados todos 
os Apóstolos dos Sagrados Corações, preparando assim a vinda 
do Reino Divino da Vontade Transformante de Deus.

A alma que peregrina ao Aposento dos Três Sagrados 
Corações, também recebe escrito em seu coração o Testamento 
Divino, o Fiat Mihi, o Faça-se em Mim, que também é a meta do 
percorrer espiritual da alma cristã, através dos Aposentos dos 
Sagrados Corações.

Neste lugar bendito, Cristo e a Mamãe Celestial estão 
escrevendo no coração dos Apóstolos destes Últimos Tempos, o 
“Fiat Mihi”, e assim já abrindo passagem na criação, para a 
chegada de seu Reino.

Eu lhes abençôo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito 
Santo. Amém.

+++++++++++++++++++

15 de agosto de 2018

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

Queridos filhos de Meu Castíssimo Coração: é necessário que 
compreendam que a Divina Vontade é Ato Criador de Deus. É o 
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Poder de Criar. E essa mesma Divina Vontade o Pai quer dá-la aos 
seus filhos.

Manifestou-a, para que os homens pudessem vive-la, no 
Antigo Testamento, dando os Santos Mandamento, e no Novo 
Testamento, dando por meio de Seu Filho, o Evangelho.

Na Sagrada Palavra de Deus está escrito o Querer Divino. 
É dizer, o que Deus quer que vocês façam.

E também, o Pai permitiu que nestes Últimos Tempos, Nossos 
Três Sagrados Corações transmitissem ao mundo, através dos 
Chamados de Amor, Seu Querer Divino, reafirmando a Palavra de 
Deus, e conduzindo as almas à Igreja.

Filhos Meus! No Mistério da Assunção de Nossa Senhora, 
contemplem o que realiza a Divina Vontade: glorifica a criatura, 
quando a criatura vive no Querer Santo de Deus.

Por isso, Nossa Senhora foi elevada em Corpo e Alma ao 
Trono de Deus, porque ninguém, depois de Jesus Cristo, viveu a 
Vontade Divina tão perfeitamente, mas no Amor, como Nossa 
Senhora.

Maria nos ensina, que Deus não nos quer escravos, fazendo 
Sua vontade; nos quer livres. Mas essa liberdade só está 
cumprindo o Santo Querer do Pai.

Por isso a Santíssima Trindade elevou a Mamãe Santa, a tão 
grande estado de Glória, porque viveu com Amor a Divina Vontade.
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Quero que todos os Apóstolos dos Sagrados Corações 
destes Últimos Tempos, a cada quinze de agosto, celebrem a 
Glorificação da Divina Vontade, porque a Assunção de Nossa 
Senhora é o mais vivo testemunho dessa Glorificação.

Viver a Vontade de Deus é fácil, queridos filhos. Somente 
digam “não" às suas inclinações e pecados. E digam “sim" 
aos Chamados de Amor, que querem conduzi-los para uma 
prática perfeita da Palavra de Deus.

Glorifiquem a Divina Vontade manifestada na Assunção de 
Nossa Senhora. Contemplem, como a criatura é tão grandemente 
exaltada, quando vive na Vontade de Deus. Eu, Vosso Pai São 
José, junto a Mamãe Santa, Rainha e Senhora da Divina Vontade, 
os abençoamos: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém.

+++++++++++++++++

17 de agosto de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração 
de Jesus

Eis aqui o Coração de Deus, que nestes Últimos Tempos  
transbordou-se de Graças.

Nestes tempos, sobreabunda o pecado. Mas Minha Graça é 
mais Infinita e Minha Divina Misericórdia Inabarcável.
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Alma! Olho-te. E ao olhar-te, te amo. Mas posso observar as 
muitas feridas que tua vontade humana te causou.

Alma! Sofres mais por tua vontade humana, que por 
carregar Minha Cruz. Porque Minha Cruz é suave e leve. Mas 
tua vontade é dura e pesada. Pois te encerra em tua razão, e 
tua razão rejeita Minha Luz.

Alma! Neste Lugar Santo, manifestei a Porta da Salvação, 
para estes tempos: Meu Coração Eucarístico manifestando a 
Misericórdia de Deus.

Por isso, Meu Coração vem todo vestido de Eucaristía e 
derramando Meu Sangue, e a Água da Vida e do Perdão.

Alma: Não endureças teu coração! Não podes inclinar-te 
diante do teu Senhor?

Não podes fazer um ato de amor e de reparação?

Não podes renunciar a tua comodidade e procurar Minha 
Glória em todos teus atos?

Desde este Lugar, quero abraçar com Meu Amor 
Misericordioso a todas as almas. É Minha Promessa.

E quando todas as almas escutem Minha Voz, recebam Meu 
Amor, encontrem-se com Minha Divina Misericórdia, regressem à 
Igreja, e regressem aos Sacramentos e à Adoração Eucarística, 
vão acelerar a vinda do Grande Pentecostes.
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Mas tudo, filhinhos Meus, também depende de vossa 
docilidade; de vossa humildade e do amor com que respondam aos 
Meus Chamados de Conversão.

Filhinhos Meus: abram vossa mente e vosso coração às 
Minhas Palavras.

Pequeno confidente do Meu Coração Eucarístico: diz ao 
Meu Povo que medite no Capítulo 13 do Profeta Ezequiel.

Abençôo-os. Recebam com o coração Minha Bênção: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

NOTA: Capítulo 13 do Profeta Ezequiel que foi pedido para meditar na Mensagem 
acima, pelo Senhor Jesus:

Capítulo 13 

1. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: 
2. filho do homem, profetiza contra os profetas israelitas que (pretendem) profetizar, dize 
àqueles que profetizam de sua própria cabeça: escutai a palavra do Senhor: 
3. eis o que diz o Senhor Javé: ai dos profetas insensatos que seguem sua própria 
inspiração sem terem tido 

811 

(realmente) visão alguma. 
4. Assim como chacais nos esconderijos, tais são os teus profetas, ó Israel. 
5. Não subistes por sobre as brechas para refazer um muro à casa de Israel, a fim de 
poder estar seguro no combate no dia do Senhor. 
6. Vêem só visões disparatadas, só fazem predições enganosas, eles que dizem: oráculo 
do Senhor! quando o Senhor não os enviou; e, todavia, esperam a realização de sua 
palavra. 
7. Não é verdade que não tendes senão visões ineptas e não fazeis senão predições 
enganadoras, quando dizeis: oráculo do Senhor, quando eu não falei coisa alguma?  
8. E, por isso, eis o que diz o Senhor Javé: porque proferis oráculos enganadores e 
tendes visões mentirosas, eu vou castigar-vos - oráculo do Senhor Javé. 
9. Estenderei minha mão contra esses profetas de visões ineptas e de oráculos 
enganadores. Não farão mais parte do conselho do meu povo, não serão inscritos no 
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número da casa de Israel e não regressarão à terra de Israel. E saberão assim que sou 
eu o Senhor Javé. 
10. Porquanto abusam do meu povo, dizendo: Tudo vai bem, quando tudo vai mal. 
Quando o meu povo constrói um muro, ei-los a cobrirem-no de gesso. 
11. Dize pois àqueles que põem esse gesso: este muro vai cair. Vai haver um aguaceiro, 
vai cair saraiva grossa, vai desencadear-se uma tempestade; 
12. e o muro vai rachar. Então, se vos dirá: onde está o reboco de gesso que 
amassastes?  
13. Pois bem! Eis o que diz o Senhor Javé: em minha indignação, desencadearei um 
furacão, em minha cólera, vou mandar uma tempestade, em meu furor de destruição, farei 
cair granizo. 
14. Abaterei assim o muro que emboçastes, pô-lo-ei abaixo, desnudá-lo-ei até as suas 
fundações. Ele desmoronará e perecereis no meio dos (escombros). Sabereis assim que 
sou o Senhor. 
15. Quando houver saciado o meu furor contra o muro e contra aqueles que o tiverem 
rebocado de gesso, direi: nada de muro! Desapareceram aqueles que o rebocaram, 
16. esses profetas israelitas que profetizavam sobre Jerusalém e tinham para ela visões 
de bem-estar quando tudo ia mal! - oráculo do Senhor Javé. 
17. Tu, filho do homem, volta-te agora para as filhas do teu povo que profetizam de sua 
própria cabeça, e pronuncia contra elas 
18. o oráculo seguinte: eis o que diz o Senhor Javé: ai daquelas que cosem faixas para 
todos os punhos, que confeccionam véus para as cabeças de todos os tamanhos, com o 
fito de fazerem caça às almas. Como?! Capturais as almas do meu povo, enquanto vós 
conservais em vida vossas próprias almas! 
19. Vós me aviltais perante o meu povo por alguns punhados de cevada e uns pedaços 
de pão, fazendo perecer vidas que não deveriam morrer, e dando vida a quem não 
deveria viver. Assim, enganais o meu povo, que não quer senão ouvir fábulas. 
20. Eis por que diz o Senhor: vou contra as ligaduras de que vos servis para dar caça às 
almas: eu as arrancarei de vossos braços e darei vôo às almas que, como pássaros, 
apanhastes na armadilha. 
21. Rasgarei do mesmo modo os vossos véus e livrarei o meu povo de vossas mãos, a 
fim de que deixem de ser presa em vossas mãos. E sabereis assim que eu sou o Senhor. 
22. Porque vós abateis a coragem do justo com vossas mentiras, enquanto eu não o 
abato, porque encorajais o ímpio a não renunciar ao seu caminho perverso para não 
reencontrar a vida, 
23. já não tereis essas visões tolas e não mais proferireis oráculos. Libertarei o meu povo 
de vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. 

+++++++++++++++++++
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18 de agosto de 2018

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

Filhos muito amados do Meu Coração Maternal: estou 
entregando-lhes Meu Amor de Mãe. 

Venho como a Mulher vestida de Sol. Pois neste lugar Me 
Manifesto para dar os Últimos Chamados de Amor para a 
humanidade.

Meu Manto de Sol, representa que Eu sou a Perfeita Custódia 
do Coração Eucarístico de Jesus Cristo.

Queridos filhos: Nossas Manifestações neste lugar muito 
amado por Meu Coração, são totalmente Eucarísticas. E Eu desejo 
convidar-te, querida alma, a ser também custódia da Eucaristía.

Fihos! Jesus permanece com vocês todo o tempo que se Lho 
permitam.

Jesus quer estar todo o tempo com vocês. Mas é necessário 
também cuidar da Presença de Jesus. O silencio, a humildade e a 
pequenez, convertem a alma em um sacrário.

Mas, se em troca, a imprudência, a vanglória e o orgulho, 
governam o coração do homem, Deus não pode estar.

Filhos Meus: Eu vossa Mãe, vivia no silêncio e no 
ocultamento. 

Ninguém mais que Meu Pai Celestial sabia Minhas Vivências 
com Deus.

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

http://www.sagradoscoracoesunidos.org


Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2018

Filhos Meus: sejam pequenos. Sejam simples e alegrem-se, 
quando a cruz chega para vossas vidas. A cruz da dor, a cruz da 
humilhação, a cruz que é recebida e carregada por amor.

Filhinhos Meus: Eu também carreguei com Minha Cruz. 

Carreguem com amor as vossas. E, se assim se faz, parecer-
se-ão com Jesus. 

Olhem-No escondido, calado e indefeso, na Sagrada 
Eucaristía. Imitem-No.

Filhinhos Meus: com Meu Título de Doloroso e Imaculado 
Coração, sou a Aurora que anuncia a Vinda do Reinado 
Eucarístico.

Como Maria, o Perfeito Sacrário de Jesus Eucaristía, os 
abençôo com Amor Maternal.

Escutai-Me e obedecei-Me, para que Nossos Corações 
Unidos possam obrar em suas vidas. Convido-os a pedir o dom da 
docilidade.

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

+++++++++++++++++

22 de agosto de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e Amante 
Coração de São José
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Filhos de Meu Castíssimo Coração: nestes Últimos Tempos, o 
caminho de toda alma cristã é o Caminho de São José.

Todos os cristãos, membros do Corpo Místico de Jesus Cristo, 
estão chamados a percorrer o Caminho Josefino, por ordem do 
Pai.

Porque, Eu fui a primeira criatura que se consagrou ao 
Sagrado Coração de Jesus, por meio do Doloroso e Imaculado 
Coração de Maria. É dizer, queridos filhos, fui o Primeiro Apóstolo 
dos Sagrados Corações Unidos.

E para estes tempos, o Espirito Santo quis que neste Santo 
Lugar, se manifeste a advocação mais completa e mais alta de São 
José: “O Casto e Amante Coração de São José, Pai dos 
Apóstolos dos Últimos Tempos."

Através dos Meus Chamado de Amor e de Conversão, Eu os 
estou ensinando e conduzindo ao Coração de Maria, para que a 
Mãe Maria e o Espirito Santo, possam conceber Jesus em seus 
corações. Queridos filhos: é urgente que respondam aos Meus 
Chamados de Amor. Da mesma maneira com que o Pai agiu 
comigo, Eu quero fazer com vocês: conduzindo-os, formando-os e 
ensinando-os com misericórdia, com paciência e sobretudo com 
amor.

Escutem ao vosso Pai São José, para que os conduza às 
Duas Grandes Tochas dos Últimos Tempos; tempos de escuridão, 
iluminados pelos Corações de Jesus e de Maria. E Eu, como 
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Patriarca e Protetor, vou diante do Exército Mariano, guiando-os 
com Amor Paternal. Sou São José, Pai dos Apóstolos dos Últimos 
Tempos.

Abençôo-os: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém.

++++++++++++++++++++

24 de agosto de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Vim mostrar a Infinita Misericórdia que tenho em Meu coração 
para os homens.

Filhos: Eu não Sou um Deus distante. Eu não só observo de 
longe a dor que o coração humano experimenta. Eu não estou 
longe de vocês, filhos.

O sentido da Minha Misericórdia é sofrer com os homens.

Eu sofri também para estar mais próximo de vocês.

E Eu sofro agora no Corpo Místico de Minha Igreja. 

Sofro em cada alma que vive escravizada no pecado.

Sofro pelas almas que se condenam eternamente. 

Sofro no enfermo; no pobre; no necessitado.

Alma: também sofro por ti e sofro contigo. Mas o que 
causa dor ao Meu Sagrado Coração é tua desconfiança.
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Deves compreender que a desconfiança te encaminha para a 
desobediência. E na desobediência, te afastas de Meu Coração.

Almas! Convido-as novamente: abram seus corações ao Amor 
que lhes tenho. 

Não rejeitem o Amor Infinito que Eu, Jesus Cristo, tenho por 
vocês.

Orem e jejuem clamando ao Meu Espirito, para que lhes 
revele o Imenso Amor que tenho pelos homens.

Vim a este lugar, tão amado pela Trindade Santíssima, para 
revelar ao mundo e fazê-los compreender, o Amor tão infinito que 
tenho por sua almas.

Amor, que cada dia está se oferecendo no Altar, detendo a 
Justiça do Pai.

Recordem, queridos filhos, que o castigo que vocês 
mereciam por seus pecados, Eu o assumi e o sofri para redimí-
los.

Quero de vocês, Apóstolos de Meu Coração: amor para 
Meu amor, e para seus irmãos.

O Amor se mede com amor. E o Amor se paga e se retribui 
com amor.

Por isso, peço-lhes: amem ao seu Deus e amem ao seus 
irmãos.

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

http://www.sagradoscoracoesunidos.org


Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2018

Só o Amor de Deus, manifestado em Meu Sagrado Coração 
Eucarístico, salvará a humanidade.

Com Amor e misericórdia, Eu os abençôo: Em Nome do Pai, e 
do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

+++++++++++++++

25 de agosto de 2018

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

Filhos de Meu Coração Maternal: abram seus corações ao 
Amor que Vossa Mãe quer dar para suas almas. Para que assim, 
experimentem a paz e a confiança em Deus e também em Mim.

Confiem em Meu Filho Jesus, e também confiem em Mim, 
Vossa Mãe, que quer conduzi-los a cumprir a Divina Vontade do 
Pai, que os faz livres e santos.

Filhinhos Meus: venho a este lugar escolhido por Mim, para 
revelar a advocação dos Últimos Tempos: Meu Coração Doloroso e 
Imaculado.

Filhos Meus: como é a advocação dos Últimos Tempos, o Pai 
Me envia Vestida de Sol, para fazer brilhar em todo o mundo Seu 
Reino Eucarístico, que vai transformar toda a terra.

Filhinhos: também as três Rosas que rodeiam Meu Coração, 
tem uma Mensagem e representam uma Graça. 

- A Branca - oração; 
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- a Vermelha - sacrifício; 

- a Dourada - penitência e conversão

Mas, além disto:

-  a Rosa Branca representa Deus Pai

- a Rosa Vermelha representa ao Deus Filho, e 

- a Rosa Dourada, representa ao Espirito Santo, porque 
sou Filha, Mãe e Esposa de Deus.

Filhinhos Meus! E ao venerar Meu Coração Doloroso e 
Imaculado, adoram a Santíssima Trindade. 

Ao escutar ao Meu Coração Doloroso e Imaculado, escutam a 
Santíssima Trindade; e ao consagrar-se ao Meu Coração Doloroso 
e Imaculado, consagram-se à Santíssima Trindade.

Este Título é o mais amado pela Trindade Sacrossanta e 
prova disto, é que a Beatíssima Trindade Coroa Meu Coração e Me 
envia aos Meus filhos, para levá-los de regresso a Deus.

Filhinhos Meus: orem por Minhas intenções. 

Orem para que possam compreender o que estou dizendo, no 
meio de vocês, desde este Santo Lugar.

Eu, Vossa Mãe, os abençôo e os amo. Sou o Templo, o Trono 
e o Sacrário da Trindade Santíssima.

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

++++++++++++++
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26 de agosto 2018

Chamado de Amor e de Conversão de Deus Pai

Sou o Pai e Criador de todos os homens. 

E como o mais amoroso dos pais, venho para encontrar-Me 
com Meus filhos, e para mostrar-lhes o Caminho da Vida, do Amor 
e da Salvação, porque quero que todas minhas criaturas se 
salvem.

Almas! Todas saíram do Meu Amor Paternal. 

Com infinita doçura criei seus corações, para que Me amem; 
Me escutem e Me sirvam!

Quero que todas as almas vivam em Minha Divina Vontade, 
porque assim serão livres, santas. E vivendo nesta mesma Vontade 
Divina, terão paz.

Enviei a Mulher Vestida de Sol, para que dê ao mundo os 
Últimos Chamado de Amor.

O Coração Doloroso e Imaculado da Virgem Maria é a 
advocação do Apocalipse. É o Grande Sinal. É Minha Profeta dos 
Últimos Tempos.

Escutem os Chamado de Amor e de Conversão que Eu, vosso 
Pai, estou lhes entregando, através dos Sagrados Corações de 
Jesus, Maria e José: As Duas Lâmpadas e a Oliveira de Meu 
Santuário. (#)

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

http://www.sagradoscoracoesunidos.org


Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2018

Meu Coração Paternal quer que todas as almas respondam 
com amor aos Nossos Chamados.

Sou o Pai Celestial. E desde esta Morada dos Sagrados 
Corações Unidos, abençôo o mundo inteiro: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém.

(#) Ler Zacarias 4, 1-14; Apocalipse 11, 1-13

+++++++

Texto da Sagrada Escritura indicado na Mensagem acima por Deus Pai:

ZACARIAS - Capítulo 4
O Candelabro de Ouro e as Duas Oliveiras

1 Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do 
sono,
2 e me perguntou: “O que você está vendo?” Respondi: Vejo um candelabro de ouro 
maciço, com um recipiente para azeite na parte superior e sete lâmpadas e sete canos 
para as lâmpadas.
3 Há também duas oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda.
4 Perguntei ao anjo que falava comigo: O que significa isso, meu senhor?
5 Ele disse: “Você não sabe?” Não, meu senhor, respondi.

Oráculo sobre Zorobabel e o Templo

6 “Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel: ‘Não por força nem por violência, mas pelo 
meu Espírito’, diz o Senhor dos Exércitos.
7 “Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará 
uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de ‘Deus abençoe! Deus abençoe!’ 
”
8 Então o Senhor me falou:
9 “As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo; suas mãos também o 
terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês.
10 “Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao 
verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel”. Então ele me disse: “Estas sete 
lâmpadas são os olhos do Senhor, que sondam toda a terra”.

Explicação da Visão do Candelabro
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11 A seguir perguntei ao anjo: O que significam estas duas oliveiras à direita e à 
esquerda do candelabro?
12 E perguntei também: O que significam estes dois ramos de oliveira ao lado dos dois 
tubos de ouro que derramam azeite dourado?
13 Ele disse: “Você não sabe?” Não, meu senhor, respondi.
14 Então ele me disse: “São os dois homens que foram ungidos para servir ao 
Soberano de toda a terra!”

+++++++

APOCALIPSE - Capítulo 11

As Duas Testemunhas
1 Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: “Vá e meça o 
templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem.
2 Exclua, porém, o pátio exterior; não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a 
cidade santa durante quarenta e dois meses.
3 Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante mil duzentos e 
sessenta dias, vestidas de pano de saco”.
4 Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do 
Senhor da terra.
5 Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus 
inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano.
6 Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo 
em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a 
terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem.
7 Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do Abismo os 
atacará. E irá vencê-los e matá-los.
8 Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que 
figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor.
9 Durante três dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações 
contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados.
10 Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes 
uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra.
11 Mas, depois dos três dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e 
eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram.
12 Então eles ouviram uma forte voz dos céus, que lhes disse: “Subam para cá”. E eles 
subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam.
13 Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e um décimo da cidade ruiu. Sete mil 
pessoas foram mortas no terremoto; os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram 
glória ao Deus dos céus.

+++++++++++
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29 de agosto de 2018

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

A Santíssima Trindade, para estes tempos, já havia reservado 
que Eu, vosso Pai São José, me manifestasse em obediência à 
divina vontade. 

Pois, para estes tempos, tinha-se que revelar o maior atributo, 
título, e a mais completa devoção a São José: “o Casto e Amante 
Coração de São José."

Enviam-Me como modelo; como fiel discípulo e como zeloso 
Apóstolo dos Sagrados Corações nestes Últimos Tempos. Pois 
minha alma foi a primícias que viveu o Reinado dos Sagrados 
Corações. E venho a vocês, para prepará-los para este Reinado.

Meu Casto e Amante Coração é a Advocação enviada pelo 
Pai; mais amada pelo Filho e ungida pelo Espirito Santo. E todos 
os que acolham meu Coração, vivendo e obedecendo minhas 
palavras paternais, serão conduzidos às Gloriosas Moradas dos 
Sagrados Corações da Mãe e do Filho.

Queridos filhos: com meu Manto de Ouro, sou o reflexo da 
Mulher Vestida de Ouro, anunciando o Triunfo de seu Coração 
Imaculado. Pois meu Manto de Ouro significa que venho vestido do 
Triunfo do Doloroso de Minha Esposa virgem. E quero, como 
protetor de todos os cristãos, conduzi-los a viver o Triunfo do 
Coração de Maria.
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Escutem atentamente minhas palavras! Sou São José, o que 
anuncia o Triunfo do Doloroso e Imaculado Coração de Maria. E 
com Meu Apostolado, venho reunir todos os membros de nossa 
Santa Família: sacerdotes, religiosas e seculares, todos os 
apóstolos dos Sagrados Corações, nestes tempos. Vivam e 
respondam com fidelidade a nossos Chamados de Amor!

E abençôo a todo o mundo, desde este Aposento dos 
Sagrados Corações: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém.

++++++++++++++++

31 de agosto de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

A humanidade está sedenta. Está ressequida. E por seu 
próprio ressecamento, está com gretas e desmoronando-se.

Mas aqui está Meu Sagrado Coração, e venho dar a Água 
Viva. 

Mas há corações que não querem recebe-la.

Quem beber desta Água jamais terá sede. Porque esta Água 
que Eu lhes dou, é Água de Vida Eterna e acalma toda 
necessidade do homem.

E esta Água é o Espirito Santo, que sai da Torrente que é Meu 
Sagrado Coração.
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Vim com Meu Sagrado Coração Eucarístico para dar-Me a 
todos; para chamar a todos; para ensinar a todos.

Queridos filhos: porque não Me escutam? Não endureçam 
mais seus corações, porque a vontade humana, ao dominá-los, os 
endurece.

Escutem Meus Últimos Chamados de Amor. Neles está 
manifestada Minha Divina Vontade. É dizer, o que quero; o que 
desejo e o que sonho: que minhas criaturas façam e sejam filhos 
do Amor de Deus, e irmão de todos.

Meu Sagrado Coração veio para renovar o que disse à Santa 
Margarida: “Este é o Coração que tanto amou aos homens, e 
que dos homens, só recebe ingratidão e desobediência."

Alma, Eu morro em cada homem que vive de pecado.

E morro em cada homem que é escravo de seus vicios. 

Eu morro em cada homem que me troca por sua vontade 
humana, e rejeita Meus Ensinamentos na Sagrada Escritura.

Queres reparar tanta rejeição? Então, ama-Me. Faz-me amar 
e ama aos teus irmãos.

Este é o Aposento dos Sagrados Corações e quero atrair  
todos para Mim.

Abram seus corações e escutem.

Abençôo-os com Amor Infinito. 
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O Coração Paciente e Desolado de Jesus, desde este 
Aposento, abençoa o mundo inteiro: Em Nome do Pai, e do Filho, e 
do Espirito Santo. Amém.

++++++++++++++++

1 de setembro 2018

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

Filhos do Meu Coração: novamente desejo convidá-los a que 
contemplem ao Meu Filho na Cruz.

Ele se entregou sem reservas por vocês, e veio ensinar-lhes a 
Palavra do Pai, dando-lhes um Mandamento novo e perfeito: amar 
a Deus e amar aos irmãos.

E cumprindo o Mandamento do Amor, poderão cumprir 
todos os demais. 

Porque não é com a vontade e a força humana que 
poderão obedecer a Palavra de Deus, senão com o amor e a 
obediência; confiando e abandonando-se totalmente no Amor 
de Meu Filho.

Queridos filhos: Sou a Mãe do Belo Amor. 

Eu quero que todos conheçam ao Amor: a Jesus Cristo.

Ele encherá vossos corações, e também, vocês poderão dar o 
Amor de Cristo aos demais.
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O Triunfo de Meu Doloroso e Imaculado Coração, também é o 
Triunfo do Amor de Deus. Vivam este Triunfo obedecendo e 
vivendo Meus Chamados Maternos.

Abençôo-os, como a Mãe do Amor Divino, desde este 
Aposento de Nossos Sagrados Corações: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém.

+++++++++++++++

5 de setembro de 2018

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

Queridos filhos: Meu Coração Paternal os acolhe a todos para 
que, na Escola do Meu Coração, aprendam a ser verdadeiros 
apóstolos de Jesus e de Maria.

Filhos Meus: é necessário que compreendam que, ao 
consagrarem-se aos Nossos Sagrados Corações Unidos, 
fazendo-se apóstolos desta Obra dos Últimos Tempos, são 
chamados a uma vida contínua de oração, de jejuns, de 
reparação e sacrificios.

Filhos Meus: este Apostolado, a Grande Obra para os 
Últimos Tempos, é uma chamada para uma cruzada constante 
de oração e reparação. Assim que, ao fazer parte deste 
Apostolado, todos são exortados a orar, reparar e jejuar 
continuamente.
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Porque, também esta Obra, é para consolar ao Pai, ao Filho, 
ao Espirito de Deus, e ao Coração da Mamãe Celestial.

Filhos meus: 

- e como Apóstolos dos Últimos Tempos, têm um dia 
constante de oração, jejum e intercessão, que são às quartas-
feiras; 

- e também têm um dia constante de oração, jejum e 
reparação que são as sextas-feiras.

Filhos meus: tudo isto os ajuda a santificar também suas 
vidas.

Filhos meus: Eu, vosso Pai São José, quero ensiná-los na 
Escola do Meu Casto Coração, para que sejam verdadeiros 
apóstolos e servos de Jesus e de Maria. Por isso, novamente, 
convido-os: escutem atentamente Meus Chamados de Amor e de 
Conversão. Sou o Pai São José, o Primeiro Apóstolo Reparador 
dos Sagrados Corações, e desde este Aposento da Mãe e do Filho, 
dou a Bênção para o mundo inteiro: Em Nome do Pai, e do Filho, e 
do Espirito Santo. Amém.

++++++++++++++++

6 de setembro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus
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Meu pequeno confidente: Escreve em tua alma as Lições de 
Amor, os Ensinamentos profundos e íntimos de Meu Sagrado 
Coração.

Filhinho do Meu Coração Eucarístico e esposo da Minha Cruz: 
desejo dar-te uma prenda, profunda em seu significado: “A 
COROA DOS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS."

Revelo-te três promessas, para a alma que ore continuamente 
esta Coroa de Amor Reparador:

1 - A alma, ao orar e contemplar nesta Coroa, avançará no 
caminho de santidade, percorrendo as Moradas de Perfeição de 
Nossos Sagrados Corações Unidos.

2 - A alma que ore e contemple com esta Coroa, vai fazer um 
Ato de Reparação ao Amor rejeitado de Deus, pois se deixará amar 
por Mim.

3 - A alma que ore e contemple esta Coroa aos Nossos 
Corações Unidos, compreenderá Nossos Chamados de Amor, e irá 
se aperfeiçoando com a assistência do Espirito Santo e do 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria.

A - Começas com:

- O sinal da Cruz.

- Ato de Contrição.

- Invocar ao Espirito Santo, como a Mamãe Celestial lhes 
ensinou, três vezes a seguinte invocação a Deus Espirito Santo: 
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“Vinde meu Deus Espirito Santo, através da poderosa 
intercessão do Coração Doloroso e Imaculado de Maria, Vossa 
Amadíssima Esposa.”

B - A oração ao Espirito Santo, que também foi revelada:

“Divino Espirito Santo, Esposo de Maria, meu Deus e Senhor, 
acendei em cada alma o Fogo de um Novo Pentecostes, para que 
nos consagremos como apóstolos do Doloroso e Imaculado 
Coração de Maria, e apóstolos dos Últimos Tempos. Protegei com 
Vossa Sombra a Igreja; salvai as almas do mundo, e realizai o 
Reino Inflamado de Amor dos Sagrados Corações Unidos de Jesus 
e de Maria. Amém."

C - Um Credo.

D - Um Pai Nosso.

E - Ave María dos Últimos Tempos.

F - Gloria ao Padre ...

G - Oferecimento:

"Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria e José: abro 
meu coração e vontade aos Vossos Corações Unidos, para que o 
Espirito Santo me conduza pelas Moradas de Perfeição em Vossos 
Sagrados Corações, e assim santificar minha vida, percorrendo 
este itinerário espiritual, nas Moradas de Vossos Sacratíssimos 
Corações Unidos, e assim, minha vida, coração, vontade e espirito, 
estejam perfeitamente unidos e submergidos na Santíssima 
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Trindade, e minhas intenções estejam sempre presentes, em sua 
Divina Presença. Amém."

H - Logo a oração ao Doloroso e Imaculado Coração:

Oração ao Coração Doloroso e Imaculado de Maria.

"Doloroso e Imaculado Coração de Maria, Aposento Puro e 
Santo, protegei minha alma com vossa Maternal Proteção. Por este 
meio, permanecerei fiel a Voz de Jesus, e minha alma poderá 
corresponder ao Seu Amor, e obedecer Sua Divina Vontade.

Ó minha Mãe, meu desejo é manter diante de minha vista, 
sem cessar, Vossa participação de Corredentora! Com esta 
lembrança viverei intimamente unido ao Vosso Coração Doloroso e 
Imaculado, que sempre permanece totalmente unido ao Sagrado 
Coração de vosso Divino Filho.

Pelos méritos de Vossas Virtudes e Angústias, cravai-me 
neste Divino Coração, protegei-me agora e sempre. Amém.”

I - Os Mistérios:

Primeiro Aposento: o Espirito Santo.

"Divino Espirito: movei minha alma ao arrependimento e 
revelai-me o Infinito Amor de Deus, e iluminai minha vida para ser 
agradável aos Olhos de Deus."

Segundo Aposento: O Casto e Amante Coração de São 
José.
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"Castíssimo Coração de São José: acompanhai-me a 
percorrer o caminho cristão, praticando as virtudes, perseverando 
na graça e consolando, com minha vida obediente, aos Sagrados 
Corações de Jesus e de Maria.”

Terceiro Aposento: O Doloroso e Imaculado Coração de 
Maria:

"Mamãe Celestial: ajudai-me a dizer “Fiat" aos Desejos de 
Deus; que seja escravo de amor e servo reparador do Coração de 
Vosso Filho; escrevei em meu coração o “Faça-se em mim 
segundo Vossa Palavra."

Quarto Aposento: A Chama de Amor do Coração de Maria:

“Mamãe Celestial: com Vossa Chama de Amor, purificai-me de 
minha humana vontade; afervorai meu espirito e enchei de amor e 
zelo meu coração, para incendiar o mundo com o Fogo do Amor 
Divino.”

Quinto Aposento: O Sagrado Coração Eucarístico de 
Jesus.

“Jesus abraçai-me com Vosso Coração, e incendiai-me com o 
Fogo que desejais que arda, para estar enamorado de Vós, e 
obedecer-vos desde o amor; e neste amor, minha vontade morra, 
para viver em Vosso Querer Divino."

Sexto Aposento: A Santíssima Trindade:

"Meus Três Amores, que são um só Querer, única vontade e 
mesmo Deus: recebei meu oferecimento para viver continuamente 
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na mesma comunhão, amor e vontade que Vós, Adorável Trindade 
viveis, e assim estar sempre dentro de Vossa Graça Santificante."

Sétima Morada: A União Perfeita com Deus.

"Deus meu: amo-Vos, verdadeiramente presente no 
Santíssimo Sacramento. Meu Deus e Senhor, não quero nada que 
não sejais Vós Mesmo. Uno minha vontade à Vossa; meu querer 
humano ao Vosso Querer Divino; meu coração cheio de miséria, 
vo-lo entrego, e em troca, entregai-me Vosso Coração."

"Concedei-me, Jesus, que minha alma permaneça rendida, 
unida e dependente de Vós, e assim repetir vossa mesma vida em 
união perfeita. Jesus quero ser uma hóstia viva Convosco."

J - Depois de nominar cada Aposento, dizer:

"Sagrado Coração de Jesus, venha a nós Vosso Reino 
Eucarístico, através do Triunfo do Doloroso e Imaculado Coração 
de Maria, Nossa Mãe, na Divina Vontade e o Triunfo da Cruz no 
Espirito Santo, estendendo a Chama de Amor Santo e Divino em 
todos os corações. Amém."

L - Orar dez vezes:

“Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós, que 
nos refugiamos em Vos. Amém."

M - Jaculatória entre cada Aposento:
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“Sacratíssimos Corações Unidos de Jesus, José e Maria, 
triunfai em reinai. Amo-vos. Salvai as almas. Salvai aos 
consagrados. Salvai as famílias. Salvai ao mundo inteiro. Amém."

"Casto e Amante Coração de São José, Custódio dos 
Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria, e Protetor da 
Igreja, rogai por nós, que nos refugiamos em Vós. Amém."

N - Ao final da Coroa, orar três vezes:

“Sagrado Coração Eucarístico de Jesus. Doloroso e 
Imaculado Coração de Maria. Casto e Amante Coração de São 
José, triunfai e reinai.”

O - Ao finalizar, as duas Orações de Consagração e 
Reparação, que a Mamãe Celestial e o Santo Padre Pio já 
revelaram, e que estão no Cenáculo de Oração.

Consagração aos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de 
Maria

(Ditada em 10 de agosto do  2014).

"Sacratíssimos Corações de Jesus e de Maria, amo-Vos e 
reparo; consolo e alivio vossos Corações Dolorosos, que sofrem 
misticamente pela maldade do mundo, que ainda Vos tem em um 
eterno Calvário, e ininterruptamente Vos encaminha ao sofrimento 
do Gólgota. Eis aqui vosso filho. Quero ser vosso servo. Afastai de 
mim Satanás, porque hoje em vosso nome renuncio a ele. 
Desterrai de mim toda falta de amor a Deus e ao próximo.
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Fazei-me vosso servo e templo vivente. Quero-vos com toda 
minha alma e só vos peço: ajudai-me a buscar o Reino do Eterno 
Pai e sua Divina Justiça, e tudo me será dado por acréscimo. Sou 
todo vosso, desde agora, até a Eternidade. Amém.

Ó Jesus! Ó Maria! Salvai minha alma, e aumentai meu amor 
por vossos Corações Unidos.”

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 Maria, que tanto sofrem 
e tanto amam; tomai meu corpo e minha alma. Elevai-me a 
Sacrossanta e Trinitária Glória.

Eu (nome), quero consagrar-me a Vós em corpo e alma, 
entregar minhas obras e minha vida, para ser apóstolo de Vossos 
Corações Gloriosos.

Consagro meu país, minha família, 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 
Espirito Santo. E a protejo com as Lágrimas da Divina Senhora: 
†em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. A resguardo 
com a Espada de São Miguel, para viver na Divina Vontade, 
fazendo, amando, servindo, vivendo, entregando-me desde hoje 
até o dia de meu encontro pleno com Cristo. Amém.”
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Jesus me diz: abençôo-te, Mensageiro mais pequeno do 
Reinado de Nossos Santos Corações: Em Nome do Pai, e do Filho, 
e do Espirito Santo. Amém.

+++++++++

7 de Setembro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Meu Sagrado Coração é a Fonte do Amor Santo e Perfeito.

De Meu Sagrado Coração nasceu Meu Evangelho, os 
Sacramentos e a Igreja.

De Meu Sagrado Coração, brotou Minha Misericórdia Divina e 
o Manancial do Meu Precioso Sangue.

Também, de Meu Sagrado Coração, nasceram as Palavras 
que disse a Santa Margarida: “Reparem e consolem Meu Coração 
durante nove primeiras sextas-feiras de cada mês."

Mas, também de Meu Sagrado Coração nascem Meus 
Chamados de Amor e de Conversão. E com estes Chamados de 
Amor venho reunir aos Meus apóstolos destes tempos, em uma só 
Obra de Amor Misericordioso: Meu Apostolado, que é Meu 
Instrumento, para resgatar almas nestes Últimos Tempos.

E também necessito dizer-lhes, que já não só devem lembrar-
se de Meu Coração nas nove primeiras sextas-feiras, senão que, a 
cada primeira sexta-feira do mês. Durante toda tua vida deves 
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jejuar, adorar e reparar o Coração que morreu em uma Cruz para 
tu vivesses.

Cada primeira sexta-feira do mês, manifesta-se o título 
mais amado pelo Pai e escolhido pelo Filho, e através do qual 
o Espirito de Deus está chamando aos homens: Meu Sagrado 
Coração Eucarístico, que contém todas as graças e os 
Tesouros da Misericórdia divina, do Querer Divino, da 
Providência Divina.

Filhos Meus: exorto-os, que Me amem sinceramente; que Me 
amem de verdade; que Me amem com todo o coração, porque só 
Meu Amor é o que pode salvá-los.

Sou o Sagrado Coração Eucarístico de Jesus; a advocação 
mais terna, mais plena e ápice de vosso amado Jesus.

E com Amor e Misericórdia, abençôo ao mundo, desde esta 
Morada, onde Nossos Três Sagrados Corações se refugiam e 
ensinam: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

+++++++++++++

11 de setembro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão de Santa Teresa de Jesus 
(De Ávila)

Filhos bem-amados de Deus: devem compreender que os 
Aposentos nos Sagrados Corações, são o crescimento da alma na 
vida espiritual.
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A alma vivendo os Chamados de Amor e de Conversão  dos 
Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José, vive o Reinado 
e a Era dos Três Corações. E com a Ajuda e as Graças que os Três 
Corações dão aos seus filhos, a alma avança para a perfeita união 
com Deus. 

É importante que compreendam, que a Coroa dos 
Sagrados Corações Unidos é uma Coroa de Perfeição, porque 
a alma cresce até a perfeita Vontade Divina, e sua vontade 
morre voluntariamente, para viver o Divino Querer de Deus.

E Deus com a alma, intercambiam seus corações: a alma 
entrega seu coração ao Pai, e o Pai dá à criatura o Coração de 
Jesus.

Continuamente orem a Coroa dos Sagrados Corações. 
Ajudar-lhes-a a viver os Últimos Chamados de Amor e de 
Conversão.

Eu Teresa de Jesus, intercedo para que todos os homens 
sejam verdadeiros Apóstolos dos Sagrados Corações Unidos.

Abençôo-os com minha intercessão: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém.

+++++++++++++++

12 de setembro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Casto e Amante 
Coração de São José
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Meu Casto e Amante Coração, em obediência à Santíssima 
Trindade, veio manifestar-se nestes tempos, que são tempos de 
prova e tribulação, mas onde a Graça e a Misericórdia de Deus 
tem se derramado de maneira abundante.

Filhinhos meus: com minhas Sete Dores e Gozos, mostrei-
lhes o Caminho de vosso Pai e Protetor São José, e com Meus 
Chamados de Amor e de Conversão, quero conduzi-los como um 
Pai Carinhoso, neste Caminho, para que aprendam das virtudes, 
do Evangelho, e para que cresçam na Vida do Espirito e da Graça.

Filhos meus: Eu fui o primeiro em percorrer este Caminho, 
conduzido pela mãe e o Filho, e com a Assistência do Espirito de 
Deus, e agora, desde este Aposento dos Sagrados Corações, 
venho conduzir a todos meus filhos por esse mesmo Caminho de 
Consagração aos Sagrados Corações.

Filhos, escutem-me com todo o coração! Eu vosso Pai São 
José, sou o Mestre de todos os Apóstolos dos Sagrados Corações 
nestes Últimos Tempos!

Abençôo-os com amor paterno: Em Nome do Pai, e do Filho, 
e do Espirito Santo. Amém.

+++++++++++

15 de setembro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus
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Os Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria estão 
presentes.

Amados filhos de Meu Sagrado Coração. Eu Jesus Cristo, o 
Redentor de todos os homens, quero aproximá-los ao Meu 
Coração.

Escutem Minhas Palavras de Amor e de Vida, para que todos 
sejam alimentados com Meu Espirito.

Filhinhos Meus: desejo que compreendam que o Coração de 
Minha Mamãe Celestial esteve e está profundamente unido ao Meu 
Coração na Cruz.

Minha Mãe, misticamente, também foi crucificada por Amor, 
de tal forma que Nossos Corações se ofereceram como uma só 
Oferenda ao Pai Celestial.

Filhos Meus: a Cruz é o Trono de Nossos Corações Unidos, e 
por isto, exaltar a Cruz e glorificá-la, é exaltar e glorificar os 
Corações da Mãe e do Filho, unidos na Santa Cruz.

Filhos de Meu Coração Eucarístico: abram seus corações aos 
Meus Últimos Chamados de Amor.

Eu, Jesus, Salvador de todos os homens, e Minha Mãe, a 
Corredentora, os abençoamos, desde este Aposento de Nossos 
Sagrados Corações Unidos: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espirito Santo. Amém.

++++++++++++++
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15 de setembro de 2018

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

Queridos filhos de Meu Coração Maternal: convido-os a que 
orem mais, para que, por meio da oração, possam compreender a 
importância de Minhas vindas a vocês, neste Aposento de Nossos 
Corações Unidos.

Queridos filhos: É importante que compreendam a 
urgência de Meus Chamados de Amor e de Conversão, porque 
o Senhor quer, filhinhos Meus, que todos sejam conscientes 
da  Missão que Jesus me encomendou desde este lugar, para 
todo o mundo.

Filhinhos Meus: orem e abram seus corações à Minha 
Presença Maternal. Permitam-Me que eu possa conduzi-los, 
educá-los, formá-los e levá-los ao Coração de Jesus. Permitam-Me 
ser Vossa Mãe.

Um das Grandes Dores que hoje afligem ao Meu Coração, é a 
rejeição dos homens à Minha Maternidade. 

Filhos Meus: reparem esta rejeição, escutando e obedecendo 
a Vossa Mamãe Celestial.

Queridos filhos: Minhas Dores Corredentoras, as entrego ao 
Pai Celestial, pela conversão de todos vocês. E como a Mãe das 
Dores, os abençôo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém.
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+++++++++++++++

19 de setembro de 2018

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

Amados filhinhos de Meu Castíssimo Coração: Nossos 
Corações Unidos vieram para formar, educar e guiar a todos 
os apóstolos de Jesus Cristo.

Filhos meus: Nossos Corações Unidos formaram este 
Apostolado para reunir todo o Resto Fiel. 

Nossos Chamados de Amor e de Conversão desejam 
conduzir todas as almas ao conhecimento de Deus.

Filhos meus: ao meditar nas Dores e Gozos, estão 
percorrendo espiritualmente o Caminho de vosso Pai São José. E 
Eu, vosso Pai e Protetor, quero ensinar-lhes neste Caminho, o 
Amor a Deus e ao próximo, a importância do serviço da 
misericórdia e da oração.

Quero formá-los a todos, como verdadeiros apóstolos dos 
Corações da Mãe e do Filho, porque Eu fui o primeiro Apóstolo de 
Seus Corações Unidos, e neste tempo, o Pai Eterno me envia, para 
formar a todos seus filhos, e que sejam apóstolos dos Sagrados 
Corações.

Filhos: escutem, orem e abram seus corações aos Nossos 
Últimos Chamados de Amor.
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Desde este Aposento, que é o Refúgio da Sagrada Família de 
Nazaré, neste Últimos Tempos, abençoamos o mundo inteiro e 
chamamos a todos os apóstolos dos Últimos Tempos: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

++++++++++++

21de de setembro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Queridos filhos: quis manifestar-Me aos homens, não somente 
como Deus, mas também tomando Carne e Sangue de Minha 
Mamãe Celestial.

Nasci como Homem e ser Deus próximo, Deus amigo, 
Deus esposo das almas.

Meu Eterno Pai me enviou para ensinar-lhes sobre Seu Amor 
Infinito, e Meu Divino Espirito se derramou sobre todos vocês, para 
que conheçam a Verdade.

Filhos muito amados: Meu Sagrado Coração revela seu 
Amor, sua proximidade e seu desejo de estar com a criatura.

A forma mais plena onde Eu Me encontro com o homem, é 
na Sagrada Eucaristia, onde dou Meu Corpo, para que o 
homem se alimente e seja uma só vida comigo.

Mas também manifesto Meu Coração, como uma graça 
especial, em Meus Últimos Chamados de Amor e de Conversão, 
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chamando as criaturas para regressarem à Deus; ensinando, 
exortando e revelando Meu Amor Eterno por vocês.

Mas a humanidade permanece indiferente. 

Esqueceram o valor precioso da Santa Eucaristia. E ao 
esquecer, ignorar e ser indiferentes ao tesouro maior que têm, 
também se tornam indiferentes aos Meus Chamados e Amor.

Queridos filhos: compreendam que há muitas vozes 
falando com muito ruído. 

Por isto, dei-lhes Meu Chamados de Amor, por meio desta 
obra de Meu Coração, para que as almas regressem à Igreja; 
regressem aos Sacramentos e regressem ao Meu Coração.

Queridos filhos! Exorto-os para atendam ao importante: 
Atendam Meus Chamados, e não se deixem confundir por 
mais ruído. Porque o ruído os afasta do importante.

Estou dando meus Últimos Chamados de Amor. Escutem-Me 
e abram seus corações aos Nossos Corações Unidos e não 
permitam que o inimigo os extravie do caminho para Nossos 
Sagrados Corações.

Este é o Aposento de Nossos Sagrados Corações Unidos, e 
desde aqui chamamos a todos os apóstolos destes tempos.

Eu os amo infinitamente. Meu Amor e Misericórdia não tem 
limites.

Abram seus corações ao Meu Amor!
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Convido-os novamente: escutem Nossos Chamados e não 
serão confundidos.

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

++++++++++++++

22 de setembro de 2018 

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

Meus filhinhos: através do tempo venho manifestando Meu 
Amor Maternal.

Em muitos lugares da terra tenho estado Me encontrando com 
meus filhos.

Tudo foi uma peregrinação de Amor Maternal, preparando a 
humanidade para o Triunfo de Meu Coração.

A Santíssima Trindade tinha escolhido, em Sua Divina 
Sabedoria, que meu Doloroso e Imaculado Coração, a 
plenitude de todas Minhas Manifestações, fosse revelado 
neste tempo. 

Filhinhos meus: compreendam que Meu Doloroso e 
Imaculado Coração, é o Título que deu o Pai Celestial ao Meu 
Coração Maternal, para que todos os homens se refugiem 
nele. 

Filhos Meus: sou a Mulher vestida de Sol, e anuncio-lhes que 
o Reinado do Coração Eucarístico de Meu Filho está chegando.
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Para receber este Glorioso Reino, preparem seus 
corações, orando, jejuando e vivendo Meus Últimos Chamados 
de Amor.

Meu Coração Doloroso e Imaculado é a Advocação que reune 
todo o Amor Maternal, Corredentor e Misericordioso de Vossa Mãe. 

Abram seus corações e recebam Meu Amor de Mãe; e 
recebendo Meu Amor de Mãe, viverão na fé, na esperança e no 
amor perfeito.

E desde este Refúgio de Meu Coração, dou Minha Bênção 
Maternal para todos Meus filhos: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espirito Santo. Amém.

+++++++++++++++

26 de setembro de 2018 

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

O Eterno Pai enviou seu Divino Espirito para guiar-me; para 
que Meu Coração, iluminado com a Luz da Divina Vontade, 
percorresse o Caminho que o Pai já me havia preparado: Minhas 
Sete Dores e Gozos, ao lado de Jesus e de Nossa Senhora.

O Espirito Santo aproximou-me do Coração da Mãe; fez-me 
compreender a Grandeza oculta que Maria guardava em Seu 
Coração, e consagrou Minha alma ao Coração de Nosa Senhora. 
Consagrando-me ao Coração da Santíssima Virgem, consagrei-me 
ao Coração de Jesus.
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E é isto o que Deus quer: que todos seus filhos, guiados 
pelo Exemplo e os Chamados de Amor de Meu Coração 
Castíssimo, consagrem-se aos Sagrados Corações de Jesus e 
de Maria.

É por isto mesmo que o Pai me enviou: para revelar Minhas 
Dores e Gozos, como o Caminho, a Via Crucis, o Percurso de São 
José. Para que neste Caminho, todos aprendam da humildade, da 
mansidão, da paciência e da confiança absoluta em Deus.

Filhos meus: para percorrer o Caminho Josefino, é necessário 
que abram o coração, e vivam Meus Chamados. Porque só assim, 
terão uma guia clara e precisa, para aproximar-se dos Corações da 
Mãe e do Filho, e viver o Desejo, a Vontade e as Intenções de 
Seus Corações Unidos.

Abram seus corações e permitam que Eu, Vosso Pai São 
José, os guie e ajude neste Caminho de santidade, para os 
Corações da Santa Mamãe e do Filho Redentor.

Filhinhos: escutem com o coração.

Desde este Refúgio da Sagrada Família, abençôo ao mundo 
inteiro: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

++++++++++++

28 de setembro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus
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Suas almas, as resgatei com Sangue e Dor. Nada Me reservei 
para Mim.

Toda Minha Vida, humana e divina, a sacrifiquei. Não pensei 
se Meu Amor ia ser compreendido.

Não pensei se Meu Amor ia ser aceito. Somente amei e Me 
entreguei ao Meu Pai, por todos vocês, para redimí-los do pecado, 
e com Meu Sacrifício abrir as Portas do Reino Eterno para todos.

Compreendam, queridos filhos, que de uma forma muito 
especial, Meu Sagrado Coração está se aproximando de 
vocês; está lhes falando; está lhes chamando com Amor, para 
que convertam seus corações.

Filhinhos Meus: peçam ao Espirito Santo e Eu lhes darei.

Que Meu Divino Espirito transforme seus corações, à 
semelhança do Meu, para que sejam agradáveis ao Pai Celestial!

Aumentem mais sua confiança em Meu Coração Eucarístico.

Quando confiarem mais e se abandonarem mais, amarão 
mais.

Filhos: com Prenda de Meu Amor, estou chamando, com Meu 
Apostolado, para que toda a humanidade reconheço o Amor Infinito 
que em Meu Sagrado Coração Eucarístico existe para cada 
criatura humana.

Filhinhos! Convido-os: recebam o Amor de Deus. Abram seus 
corações para este Amor tão infinito.
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Desde este Lugar Santo, abraço com Amor Misericordioso o 
mundo inteiro: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém.

++++++++++++++++

29 de setembro de 2018

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

Filhinhos Meus! Acompanhada de São Miguel, vim encontrar-
Me com Meus filhos. E abrindo Meu Coração Maternal, convido-os 
que todos entrem no Meu Coração.

Em Meu Coração Maternal serão curados; serão purificados, e 
o Espirito Santo modelará seus corações à imagem do Meu, para 
que todos sejam agradáveis ao Coração de Jesus.

Em Meu Coração reina o Amor de Deus, a fé e a esperança. 

Estas virtudes, filhinhos Meus, por meio do Espirito 
Santo, também lhes são dadas para vivam o Evangelho de 
Jesus; para que vivam Meus Chamados de Amor e de 
Conversão; para que todos, obedecendo-Me e reunindo-se nos 
Cenáculos de Oração, clamem pelo Novo Pentecostes 
Universal.

O Arcanjo São Miguel intercede, protege e acompanha todo o 
Exército de Meus apóstolos.

Abram seus corações e recebam Meus Chamados de Amor! 
Em Meus Chamados de Amor, sintam Meu Carinho Maternal.
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Meu Coração Doloroso e Imaculado, junto ao Arcanjo São 
Miguel, os abençoa: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito 
Santo. Amém.

+++++++

3 de outubro de 2018

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

Os Sagrados Corações de Jesus, Maria e José, estão aqui. 
Hoje vieram os Três.

São José, vestido de branco e manto dourado. O Menino 
Jesus, vestido de branco; e a Mamãe do Céu, vestida de branco e 
seu manto dourado. Os Três mostravam seus Corações.

Pequenos filhos: meu Castíssimo Coração foi dócil à Voz do 
Senhor. Seu Espirito Santo guiou-Me, conduzindo-Me no caminho 
da santidade. 

O Espirito Santo iluminou-Me, e levou-Me a consagrar-Me ao 
Coração da Mãe.

E a Mãe e o Espirito Santo prepararam-Me para consagrar-Me 
ao Coração de Jesus.

Também, queridos filhos, o Espirito Santo levou-Me às 
Sagradas Escrituras; infundiu em mim um Amor tão grande à 
Palavra Eterna, que pude compreender as Escrituras de tal forma, 
que, quando olhei para o Divino Redentor recém nascido, pude 
contemplar a própria Palavra Eterna feita homem.
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Queridos filhos: Eu quero conduzi-los aos Sagrados Corações 
dia Mamãe Celestial e do Filho de Deus. Mas também quero 
conduzi-los à amar, à meditar e à ler a Palavra de Deus, porque 
nossos Chamados de Amor e de Conversão, querem exaltar a 
Palavra; querem dá-la a conhecer. Nossos Chamados de Amor só 
exortam à que retornem a ler e a praticar a Palavra de Deus.

Para este tempo, o Eterno Pai tinha designado revelar as Três 
grandes Devoções, e os Três grandes Títulos, que devem dar-se à 
conhecer, e que a humanidade inteira deve amar e consagrar-se: o 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus e o Doloroso e Imaculado 
Coração de Maria e meu Casto e Amante Coração.

Estas Três grandes Devoções são as mais amadas; são mas 
mais esperadas, e devem ser as mais conhecidas nestes tempos.

Neste lugar, Nossa Sagrada Família pediu para ficar como   
refúgio para Nossos Três Corações, porque daqui queremos 
chamar, reunir e formar todos os apóstolos dos Sagrados Corações 
Unidos, nestes tempos.

Nossos Sacratíssimos Corações os abençoam: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

+++++++++++++++

5 de outubro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus
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Minha Divina Sabedoria estava realizando uma Obra de 
Misericórdia. 

Através de muitos Santos e Profetas, vinha preparando 
Meu Grande Apostolado.

Por meio de Santa Margarida, revelei Meu Coração. 

Por meio de Santa Faustina, revelei Minha Misericórdia.

Desde o início da Igreja, institui o Grande Sacramento do 
Amor: a Eucaristia.

E esperei, até este tempo, para revelar a Devoção das 
devoções; o Dom dos dons; o Título dos títulos: O Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus, que veio ao encontro da 
humanidade.

E através de meu pequeno confidente, revelo os Últimos 
Chamados de Amor e de Conversão.

Meus Chamados de Amor, tem como fonte a Sagrada 
Escritura. Meus Chamados de Amor centralizam-se na Palavra de 
Deus.

Meus Chamados de Amor querem atrair os corações ao 
Evangelho e à Igreja. Meu Coração Eucarístico derrama Sangue e 
Água, como fonte que nunca se acaba, como rio de graça que 
nunca seca.

Em toda a humanidade, escutem Meus Chamados de Amor!
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Centralizem seus corações em Meu Grande Apostolado, e 
adorem o Grande Presente, para estes tempos: a Devoção ao 
Meu Sagrado Coração Eucarístico!

Vejo-os, e com urgência, os chamo e os exorto: Atendam 
Meus Chamados à Conversão e escutem aos Nossos Corações 
Unidos.

Peço-lhes: abram seus corações à Minha Bênção 
Misericordiosa: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém.

+++++++++++++++++

6 de outubro de 2018

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

Meu Doloroso e Imaculado Coração é o Refúgio para todos 
vocês.

O Pai Me envia com o Título do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria, para ser a Arca que salve aos seus filhos, 
nesta tempestade que o dragão causou: pecado, libertinagem, 
ateísmo e o ódio.

O Pai Eterno Me enviou a muitos lugares. 

Através de muitos profetas, falei à humanidade. 

Mas o Pai vinha preparando a Grande Revelação, o Título 
Mariano Maior para toda a humanidade e toda a Igreja 
Universal: o Doloroso e Imaculado Coração de Maria.
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Filhos! Compreendam: sou a Mulher Vestida de Sol.

Com Minhas Vindas a este Lugar Santo, realiza-se o 
cumprimento do Grande Sinal.

Meu Coração e o Coração de Meu Filho oferecem-se ao 
Eterno Pai, por toda a humanidade.

Filhos meus! Toda revelação, autentica a Palavra Celestial, 
que por Divina Vontade dei à outras almas, Santos Profetas, o 
recordarei uma vez mais, em meus Chamados de Amor. 

Por isso são os Últimos Chamados, porque vim reunir o 
Meu exército de Apóstolos, e vim ajuda-los a discernir. Porque 
também o adversário vestiu-se de Anjo de luz, para dividir Meu 
Rebanho dos Últimos Tempos.

Filhos Meus! Este Apostolado é o exército Remanescente, que 
anunciou o Apóstolo João. Por isso vivam Meus Chamados de 
Amor e acolham esta Obra em seus corações.

Se Me amam, Me escutarão, e obedecerão à Vossa Mamãe 
do Céu.

Filhos Meus: a Santíssima Trindade deu aos seus filhos uma 
Graça muito Especial, ao revelar Meu Doloroso e Imaculado 
Coração. 

Consagrem-se ao Meu Coração e escutem seus Chamados 
Maternais.

Amo-os e dou-lhes Minha Bênção Maternal. 
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Desde este Aposento de Nossos Corações Unidos, abençôo 
toda a humanidade, e intercedo por toda a Igreja e Ministros de 
Meu Filho.

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

+++++++++++++++

10 de outubro de 2018

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

Os Três Sagrados Corações Unidos estão presentes.

Filhos de Nossos Sagrados Corações: o Céu está chamando-
os, para que seus corações se abram aos Nossos Chamados de 
Amor.

Filhos Meus! Os Sagrados Corações tem-se manifestado por 
Ordem de Deus, neste lugar Santo, para cumprir aqui plenamente 
o que se profetizou em Fátima: os Três Corações abençoando o 
mundo.

Neste Aposento, estão se manifestando as Advocações mais 
queridas e desejadas pelo Pai.

O Pai está pedindo que todos acolham esta devoção para 
os Últimos Tempos: Os Três Corações.

Com Nosso Apostolado, reunimos os Apóstolos dos Últimos 
Tempos. 
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Encontramos neste lugar, nosso Refúgio, convertendo-o em 
nosso Aposento, e desde aqui, chamar, ensinar e guiar os Filhos de 
Maria.

Nossos Chamados de Amor são os Últimos chamamentos 
para a conversão. 

Queridos filhos: devem compreender que os Chamados de 
Amor, são as Trombetas do Apocalipse, anunciando a todos os 
homens, a Era dos Três Sagrados Corações.

Escutem-nos! E com a Oração e o coração aberto, 
compreendam a importância desta Obra, e a urgência de Nossos 
Chamados de Amor. 

Os Três Corações abençoam o mundo: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém.

+++++++++++++

12 de outubro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Quanto havia desejado que viesse este tempo!

Um tempo sobreabundante de graça, de misericórdia, de 
perdão.

A Santíssima Trindade, toda Ela, desejou a grande 
manifestação do Coração do Filho: Meu Sagrado Coração 
Eucarístico, o dom maior que estou dando à humanidade.
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Meu Apostolado; Meus Chamados de Amor; toda Minha 
Obra, centra-se na Eucaristia. Meus Chamados de Amor são 
um Chamado totalmente Eucarístico.

Minha Mãe, com seu Doloroso e Imaculado Coração, com os 
Chamados de Amor, prepara o mundo para Triunfo de seu Coração 
Maternal. Porque o Triunfo de seu Coração é a porta que se abrirá, 
para que se estabeleça o Reinado de Meu Sagrado Coração 
Eucarístico no mundo inteiro.

Meu Apostolado, meus Cenáculos de Oração e Meus 
Chamados de Amor e de Conversão, são uma Obra pensada em 
Meu Coração desde sempre.

Com Minha Obra quero estabelecer no mundo, o Reino 
Glorioso da Eucaristia.

Desde este lugar santo, temos revelado, e estamos 
glorificando aos Nossos Sagrados Corações Unidos.

Filhos: todos foram chamados para ser parte desta Obra, 
para os Últimos Tempos.

Que seus corações sejam agradecidos com Deus, por have-
los escolhidos como Apóstolos de Meu Coração Eucarístico.

Com Meu Apostolado, têm tudo. Porque têm Meu Coração e o 
Coração de Minha Mamãe Celestial. 

Então, abram-se no coração, no espirito e na vontade, às 
intenções de Nossos Corações Unidos
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Com Meu Sacratíssimo Coração, abençôo a todos Meus 
filhos: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

++++++++++++

13 de outubro de 2018

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

Queridos filhos: Meu Coração Doloroso sofre por falta de amor 
aos Meus Últimos e Urgentes Chamados à conversão.

Filhos Meus: compreendam que sou a Mulher Vestida de Sol e 
vim em obediência ao Meu Filho, para reunir aos apóstolos de Meu 
Coração.

Com a Mulher Vestida de Sol, venho para anunciar o Reinado 
do Cordeiro de Deus: o Coração Eucarístico de Jesus.

Filhos Meus: não sejam indiferentes e abram seus corações à 
Voz de Vossa Mãe do Céu.

Queridos filhos: Meu Doloroso e Imaculado Coração anuncia o 
Triunfo da Corredentora e a Vinda do Reino de Meu Filho.

Para isso, estou preparando aos Meus apóstolos, com os 
Cenáculos de Oração e Meus Chamados de Amor.

Quero que todos Meus filhos escutem e obedeçam a Voz 
Maternal.

Filhos Meus: é importante e é urgente que acolham os 
Chamados em seus corações, e orem. Orem com todo o coração, 
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porque através da oração e do jejum, o Espirito Santo lhes dará 
forças para que vivam estes Últimos Chamados, e seus corações 
estejam dispostos, junto a vossa vontade, para viver os Designios 
de Amor dos Sagrados Corações Unidos.

Queridos filhos: orem pelo importante e necessário. Orem 
pedindo a realização dos Desígnios e das Intenções de Nossos 
Corações. Peço-lhes: abram seus corações.

No segredo, distribuído em sete partes, que dei ao meu 
pequeno filho, o Triunfo da Corredentora e o Reino Eucarístico do 
Coração de Jesus, são um Desígnio importante para a conversão 
do mundo.

Por isso, novamente lhes digo: orem por nossos Designios  de 
Misericórdia. 

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

++++++++++

15 de outubro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão de Santa Teresa de Jesus 
(de Ávila)

Apóstolos do Coração Eucarístico de Jesus: é um Desejo 
da Divina Majestade, que todas as almas aceitem ingressar no 
Primeiro Aposento do caminho para a Santidade, que é o 
Espirito Santo. Porque o Espirito Santo moverá seus corações 
e suas vontades à conversão.
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O Espirito Santo dará Luz à mente e ao espirito, para que 
reconheçam seus pecados; arrependam-se de todo o coração por 
haver ofendido a um Esposo tão Perfeito.

O próprio Espirito Santo os irá guiando, para que suas vidas 
se transformem continuamente em outra Vida de Jesus.

Almas: é tão importante este Primeiro Aposento, que a 
Trindade Sacrosanta quer que o mundo inteiro ingresse neste 
Aposento.

Agora o faz através dos Chamados de Amor, para que todas 
as almas que escutam ao Senhor, O obedeçam com o coração.

Mas também o fará através do Pentecostes Universal. 

Toda a criação será transformada no Divino Espirito, 
ordenando e realizando o Projeto do Pai: Que todas as 
criaturas vivam em união perfeita com Ele, e O amem em 
espirito e verdade.

O Espirito Santo e Doloroso e Imaculado de Maria estão 
conduzindo os filhos de Deus, ao Reino do Coração Eucarístico.

Eu, Santa Teresa de Jesus, intercedo por todos vocês, para 
que compreendam a importância de abrirem seus corações aos 
Chamados de Amor e de Conversão.

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

+++++++++++++
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17 de outubro de 2018

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

Meu Casto e Amante Coração, iluminado pelo Espirito Santo, 
pode conhecer. Porém, além disto, compreender, o Grande Mistério 
da Encarnação do Filho de Deus em Nossa Senhora.

O Fiat que pronunciou Nossa Senhora estendeu-se até Meu 
Coração. E, inspirado pelo Espirito, segui o exemplo de Nossa 
Senhora, e pronunciei Meu Fiat: o Fiat de São José. 

E este Fiat é necessário que vocês também o recebam e o 
pronunciem.

Recordem que Meu Coração é o Primeiro Apóstolo dos 
Sagrados Corações Unidos. E venho para conduzi-los a todos, 
para estes Corações Gloriosos.

Mas, também, com os Chamados de Amor, deverão aprender 
como servir aos seus Sagrados Corações.

Filhos Meus: por isso o Pai me envia. Para que Eu, que fui o 
Primeiro Apóstolo de seus Corações Unidos, também os guie.

Abram seus Corações à estes Últimos Chamados, para a 
Conversão. E com estes Últimos Chamados, poderão converter-se 
em Apóstolos de seus Sagrados Corações, nestes tempos.

Meu Casto e Amante Coração é a devoção a São José, de 
todos os tempos. 
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E com Meu Coração Amantíssimo, abençôo-os: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

+++++++++++++++

19 de outubro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Meu Sagrado Coração Eucarístico é o Grande Dom para 
estes tempos. Em Minha Sabedoria Infinita escolhi este tempo. 
Suscitei Minha Obra do Apostolado, e dei ao mundo o Últimos 
Chamados de Amor e Conversão, para manifestar este Grande 
Dom de Minha Misericórdia Insondável.

Compreendam, filhos Meus, que o Maior Tesouro em Minha 
Igreja é a Santíssima Eucaristia. Mas também, manifestei-Me à 
muitos santos e profetas, revelando um atributo de Meu Coração. 

E agora, neste tempo, e desde este Aposento, revelo para 
todo Meu Resto Fiel, o Sagrado Coração Eucarístico de Jesus. E 
com os Dois Raios de Sangue e Água, dou à humanidade um 
Tempo de Misericórdia.

Apóstolos de Meu Coração Eucarístico! Desejo que 
compreendam a profundidade desta Devoção, que é para este 
tempo. 

Mas vim para completar, de maneira perfeita, todas as outras 
Devoções para Mim, vosso Senhor Jesus Cristo. Por isto, este é a 
Devoção das Devoções e o Dom dos Dons.
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Compreendam que aqui, e com Minha Obra, cumpre-se o 
Grande Sinal: a Mulher Vestida de Sol, que é a Precursora do 
Reinado de Seu Filho.

Filhos Meus! 

Meu Coração Eucarístico lhes insiste de novo: escutem Meus 
Chamados de Amor e de Conversão e orem com perseverança 
Meus Cenáculos de Oração. 

Que, com sua entrega, oração e obediência, se expanda pelo 
mundo inteiro a Grande Devoção aos Sagrados Corações Unidos. 

Abram seus corações ao Meu Amor Misericordioso e que Meu 
Espirito, dê força e alegria aos seus corações.

Abençôo ao mundo inteiro, com Meu Coração Eucarístico, 
desde este Aposento da Sagrada Família: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém.

++++++++++

20 de outubro de 2018

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

Queridos filhos: com urgência maternal, mas com um Amor 
profundamente Misericordioso, convido-os de novo, para que 
abram seus corações ao Amor de Deus. Porque, quando abrem 
seus corações, permitem ao Espirito, saná-los, fortalecê-los e 
edificá-los.
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Assim, queridos filhos, com o. coração aberto, permitem a 
Deus atuar em vocês.

Filhos Meus: quero que compreendam que todo o Cenáculo 
de Oração, foi ditado pelo Espirito Santo, pelo Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus, e por Meu Doloroso e Imaculado Coração.

Todas as orações que o Cenáculo contém, foram dadas 
na Divina Vontade. Mas além disto, reunem todas as orações 
divinamente reveladas para outros Profetas e Santos. Porque é 
importante que entendam, que no Cenáculo de Oração, 
concentra-se todo o Amor Misericordioso do Pai.

Eu vim para formar, e quero que se propaguem por toda a 
terra, Cenáculos de Oração, almas fiéis reunidas em oração, 
intercedendo pela Igreja, pedindo o Triunfo de Meu Coração 
Maternal, e o Reinado Eucarístico do Coração de Jesus.

Filhos Meus: entendam a urgência destes tempos. Vocês são 
os filhos da Mulher Vestida de Sol. E Eu sou a Mulher Vestida de 
Sol, e quero acender toda a humanidade no Novo Pentecostes.

Filhos Meus: é importante atender aos Últimos Chamados de 
Amor e perseverar nos Cenáculos de Oração. 

Vivendo Meus Chamados de Amor, e orando em Meu 
Coração, poderemos realizar os desígnios de Misericórdia de 
Jesus Cristo, através de sua Mãe, para o mundo inteiro e à Igreja.

Recordem que tudo o que Eu, vossa Mãe, disse para muitas 
outras almas escolhidas, o direi e recordarei por última vez, em 
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Meus Chamados de Amor. Porque Meu Apostolado é o epílogo final 
dos Corações de Jesus e de Maria.

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

+++++++++++++

24 de outubro de 2018

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

Pequeno lírio da Sagrada Família: dirige ao mundo Meu 
Chamado de Amor e de Conversão.

O Pai Celestial vinha preparando em Sua Divina 
Sabedoria, revelar este Apostolado, que nasceu de Seu 
Coração Eterno.

E nesta mesma Obra, revelar e manifestar as Três Devoções 
mais amadas, mais plenas e urgentes: os Três Sagrados Corações; 
anunciando por meio destes Sinais e dos Últimos Chamados de 
Amor, a Era Gloriosa dos Três Corações.

Era onde Reinará o Espirito Santo. Era onde o coração 
humano cumprirá com amor a Divina Vontade. É dizer, que nesta 
Era reinará o Espirito da Sagrada Família.

Filhos de Meu Casto e Amante Coração, neste tempo com 
Meu Apostolado, e neste Lugar Santo, cumpriu-se o profetizado em 
Fátima: a Devoção aos Três Sagrados Corações.
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Por isso é necessário que compreendam que esta é a Grande 
Obra do Coração de Deus.

Com este Apostolado, o Pai Celestial está reunindo seu 
exército e neste Lugar Santo, os está selando, preparando o 
Seu Resto Fiel, para o Triunfo do Cordeiro de Deus.

Filhos Meus: Por isso a Santíssima Trindade, através do 
Coração da Rainha do Céu está insistindo em formar em todo o 
mundo os Cenáculos de Oração.

Cenáculo que foi dado para todos os Meus filhos, através 
deste pequeno confidente.

Assim, todo o Exército de Maria, se prepara, se educa, se 
forma, para trabalhar e orar pelos Desígnios de Misericórdia do Pai, 
manifestado no Coração do Filho, e que o Filho envia ao Coração 
de Sua Mãe Celestial e ao Coração de seu Pai Adotivo, para 
chamar a humanidade, para receber seu Amor misericordioso, e 
consagrar-se ao Seu Sacratíssimo Coração.

Este Apostolado tão amado pelo Coração de Jesus, é um 
chamado à conversão e à santidade.

Como o Pai de todos os Apóstolos dos Corações de Jesus e 
de Maria, abençôo-os, desde este Aposento de Nossa Sagrada 
Família: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

++++++++++++
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26 de outubro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Apóstolos do Meu Coração Eucarístico: para que possam 
aprofundar na grandeza do Meu Apostolado, devem compreender 
que todas as orações, que autenticamente foram dadas por meio 
de outros profetas, verdadeiramente escolhidos por Mim, foram 
reunidas no Cenáculo de Oração que dei ao Meu Resto Fiel, os 
Apóstolos dos Últimos Tempos, através deste pequeno esposo da 
Cruz.

De igual modo, o Apostolado e os Cenáculo de Oração 
são instrumentos de Deus, para reunir os Apóstolos de 
Nossos Sagrados Corações, em todas as nações da terra.

É importante, e é urgente, que todos os que escutam com o 
coração, e creem em Meus Últimos Chamados de Amor, desde 
este Aposento Sagrado, formem pelo mundo os Cenáculo de 
Oração, levando à presença dos Sagrados Corações Unidos.

Filhos Meus: os Dois Sagrados Corações Unidos, que foram 
plasmados neste Ícone Santo, são as Últimas Advocações de 
vossa Mamãe Celestial e de vosso Redentor Jesus Cristo.

Todos os atributos de Minha Mãe, e todos os atributos de Meu 
Coração, estão contidos neste Ícone Sagrado. E portanto, com este 
estandarte, assim como Meu Apostolado, veio reunir todas as 
nações.
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Abram seus corações e escutem-Me. Não repitam o erro de 
vossos pais, que naquele tempo, podendo escutar-Me, ver e tocar, 
não quiseram crer.

Vocês reparem a incredulidade, escutando-Me; obedecendo-
Me e confiando em Mim.

Todos vocês são apóstolos escolhidos e separados por 
Minha Mãe, como primícias, por meio desta Obra, para Meu 
Coração.

Por isso, desde este Lugar Sagrado, abençôo a todos Meus 
apóstolos, e Minha Mãe e Meu Pai Adotivo, unidos a Eles, os Anjos 
e Santos, oram continuamente por todos vocês, para que Me 
digam Fiat com o coração sincero, e vivam esse Fiat com 
radicalidade.

Com Amor Misericordioso, abençôo-os: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém.

++++++++++++++++

27 de outubro de 2018

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

Queridos filhos: Meu Doloroso e Imaculado Coração é o 
Título maior que foi outorgado à vossa Mãe, porque este Título 
de Doloroso e Imaculado Coração é Bíblico.
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O Atributo de Imaculado - Me lo deu a Santíssima Trindade, 
ao liberar-me, por Misericórdia, do pecado original, e assim, de 
toda inclinação ao mal.

E o Atributo de Doloroso - Foi-me dado pelo Espirito Santo, 
no Mistério da Apresentação do Menino no Templo, quando o 
Divino Espirito, pela boca de Simeão, disse-Me que uma espada 
atravessaria minha Alma.

Mas também, este Título encerra Deus e os homens. Neste 
Título de Doloroso e Imaculado Coração, o homem abraça a 
Deus; o homem chega a Deus; o homem arrependido e salvo pelo 
Sacrifício de Jesus, chega ao encontro com Deus e a Graça.

Sou Dolorosa -  por todos Meus filhos. 

Sou Imaculada - , pela Santíssima Trindade.

Ao dar-Me o Senhor este Título, entregou-Me toda a criação; 
visível e invisível.

Neste Título revela-se o Dogma maior, importante e 
urgente: Maria Corredentora.

Queridos filhos: o Doloroso e Imaculado Coração de sua 
Mãe Celestial, é a Devoção mais terna e mais amada pelo pai. 
E o Pai deseja que em todo o mundo se estabeleça esta 
Devoção.

Filhos Meus: se abrirem os olhos da alma com fé, poderão 
discernir e dar-se conta, que a profecia da Mulher Vestida de Sol, 
cumpriu-se com Minhas Vindas ao Meu Lugar Santo.
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Vocês, todos os que escutam o convite de Jesus para 
consagrar-se aos Nossos Sagrados Corações, por meio do 
Apostolado, são o Resto: os filhos da Mulher.

Filhos Meus: abram seus corações. Recebam meu Amor 
Maternal em Meu Doloroso e Imaculado Coração e creiam.

Com Meu Doloroso e Imaculado Coração Corredentor, 
abençôo a todos Meus filhos: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.

++++++++++++++

30 de outubro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão de Santa Teresa de Jesus 
(de Ávila)

No caminho espiritual da vida interior, da vida do espirito, é 
necessário abrir o coração a Deus.

O coração se abre com um ato de amor, de confiança e de 
abandono.

Esse ato foi dado por Nossa Senhora, a Rainha da 
Misericórdia. Esse ato de abertura ao Espirito Santo, que é o 
Primeiro Aposento na vida da santidade, é dizer: Fiat, faça-se.

Dizendo isto com o coração, a alma se dispõe para receber de 
Sua Majestade Divina, do Pai: graças, misericórdia e perdão.

Mas devem compreender que o primeiro é abrir o coração ao 
Espirito Santo.
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O Divino Espirito Santo transformará e atuará na alma, na vida 
e nos atos da criatura que lhe deu o Fiat. 

Confiem no Espirito Santo. Que seu coração já não resista ao 
que Deus lhes está ensinando nestes Últimos Chamados de Amor.

Não resistam à Voz do Senhor!

Eu, Teresa de Jesus, intercedo, para que se deixem seduzir 
pelo Espirito do Senhor.

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

+++++++++++++++

31 de outubro de 2018

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

Apóstolos dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria: em 
meu Castíssimo Coração, os guardo; e com meu Báculo de 
Patriarca os defendo.

Queridos filhos: o Pai me enviou como o Casto e Amante 
Coração: a Devoção a São José, destes tempos.

E, como Servo que sou, de Sua Vontade Divina, também dou 
os Últimos Chamados à conversão.

Com os Chamados de Amor, o Pai, através de Meu Coração, 
quer formar, reunir e congregar a todos os apóstolos de Jesus e de 
Maria; a todos os que escutam ao Senhor e guardam seu Mandato.
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Nos Cenáculos de Oração, revelado pelos Sagrados 
Corações, as almas se reunem para escutar a Palavra de Deus, e 
orar com Maria, pedindo o Espirito de Jesus.

É importante que o mundo inteiro compreenda, que nos 
Cenáculos de Oração, e por meio deles, Deus está derramando 
graças e dando tempos de Misericórdia, para que a humanidade se 
converta e retorne para Deus.

Queridos filhos: Eu, vosso Pai São José, quero guiá-los, e 
fazer de cada um, um verdadeiro apóstolo de Jesus e de Maria.

Em cada Cenáculo de Oração, a Sagrada Família acolhe a 
todos seus filhos e suas intenções.

Sou São José, Servidor da Divina Vontade.

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

+++++++++++++

02 de novembro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Meu Coração Eucarístico é um remanso de paz para todos os 
homens!

Não existe uma criatura na terra que não tenha refúgio e pão 
em Meu Coração!
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Meu Coração está transbordante de Amor e inundado de 
Misericórdia!

Com Meus Últimos Chamados à Conversão, quero que todos 
possam compreender o imenso Amor de Meu Coração.

Queridos filhos: falo-lhes com muita ternura!

Amo-os com piedade! 

Voltem seu rosto para o Senhor!

Não se afastem da Luz de Meu Rosto! 

Meu Coração Eucarístico suscitou este Apostolado, tão 
amado por mim, para chamar a humanidade à conversão; para 
um retornar a Deus; para regressar à Igreja.

Filhos Meus: reafirmo com esta Obra, a importância da 
Santíssima Eucaristia.

É Meu Coração Eucarístico e Misericordioso que está se 
revelando, como a última taboa de salvação para todos vocês.

E Meu Coração sofre, quando encontra almas indiferentes, 
que não querem escutar Jesus.

Queridos filhos: no Ícone Santo de Nossos Corações Unidos, 
podem contemplar a entrega generosa de Minha Mãe e a Minha, 
para que cada um de vocês pudesse ser redimido e salvo.

Isto é um Dom gratuito. Recebam-no!

Meu Coração sofre por almas que já em vida querem viver a 
condenação.
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Abram seus corações e permitam que Meu Espirito os 
transforme!

A dureza de seus corações entristece o Pai!

Já não endureçam seus corações!

Desde este Aposento dos Três Corações da Sagrada Família, 
abençôo ao mundo inteiro: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espirito Santo. Amém.

+++++++++++

03 de novembro de 2018

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

Queridos filhos: o Doloroso e Imaculado Coração é o Título 
maior que a Trindade Santíssima deu à vossa Mãe, e é a Devoção 
Mariana para os Últimos Tempos.

É necessário que se estabeleça no mundo a Devoção ao Meu 
Doloroso e Imaculado Coração, com a formação de Cenáculos de 
Oração. Isto conseguirá um tempo de misericórdia para toda a 
humanidade.

Queridos filhos: necessito de vossa ajuda; de vossa 
conversão e obediência aos Meus pedidos. A Mão de Jesus está 
sendo muito pesada. Os pecados aumentam e não há almas que 
façam reparação.

Com Meu Apostolado venho recrutar um Exército Mariano, 
que se transforme em uma Cruzada Permanente de Reparação.
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Abram seus corações e escutem vossa Mãe!

Estou preocupada porque os homens não reconhecem que a 
Mulher Vestida de Sol já está reunindo o Resto de seus filhos. Meu 
Coração Doloroso e Imaculado é a mesma Mulher Vestida de Sol.

Queridos filhos: por isso, quero que compreendam, que ao 
peregrinar para este Aposento de Nossos Corações Unidos, suas 
testas são seladas com o Sangue do Cordeiro. E com esse mesmo 
Precioso Sangue, escrevo em seus corações o  "Fiat Mihi", o 
"Faça-se em Mim”.

Só vivendo o Fiat podem consolar Jesus. Não sejam 
indiferentes às Minhas Palavras e às Minhas Manifestações de 
Amor Maternal.

Que todos os homens acolham estes Últimos Chamados de 
Amor à Conversão.

Como Maria Corredentora, Advogada, Medianeira de todas as 
Graças, a Mulher Vestida de Sol, abençôo-o a todos Meus filhos, 
desde este Lugar Sagrado, com Minha Bênção Maternal: Em Nome 
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

++++++++++++++

07 de novembro de 2018

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

Meu Casto e Amante Coração é a Devoção a São José que 
mais consola ao Pai Eterno, porque fala de duas virtudes que 
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santificam aos homens. Virtudes que foram vividas por Adão e 
Eva antes do pecado.

a-) A castidade no estado de vida. É dizer, a pureza: a 
pureza de intenção, a pureza do obrar, a pureza do coração. 

b-) E do amor: o amor a Deus; o amor à criação; o amor 
santo ao nosso próprio ser, como filhos de Deus; amor que está 
livre de egoísmo.

Queridos filhos: para estes Últimos Tempos, Jesus envia seu 
Pai Legal, como o Casto e Amante Coração de São José, para falar 
aos homens, e chamá-los de novo à Casa do Pai, a Igreja, onde 
alimentados pelo Pão da Vida, revestidos pelos Sacramentos, 
serão sustentados por sua Graça.

Jesus deseja que a Devoção ao Casto e Amante Coração de 
São José, seja estendida para todas as famílias, para que todas as 
famílias se convertam em igrejas domésticas. É dizer, em Cenáculo 
de Oração de Nossos Sagrados Corações. 

Venho anunciar a Era dos Três Sagrados Corações. E o 
Apostolado é o instrumento pelo qual Deus quis valer-se para 
anunciar a Era Gloriosa: o Reinados dos Sagrados Corações da 
Família de Nazaré.

Queridos filhos: todos os homens, ao consagrarem-se aos 
Nossos Sagrados Corações, por meio do Apostolado, são filhos da 
Sagrada Família e Apóstolos dos Últimos Tempos.
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Como São José, o Protetor das Famílias, abençôo ao mundo 
inteiro, desde este Refúgio dos Três Corações.

++++++++++++

8 de novembro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Através de Meu Apostolado, revelei os Dons maiores para a 
Igreja e o mundo: 

- Meu Sagrado Coração, de verdadeiro Deus e verdadeiro 
Homem, 

-  e Minha Presença Real na Sagrada Eucaristia, fazendo um 
único Presente de Misericórdia para a humanidade: Um Dom 
gratuito. Uma Graça infinita.

Vim revelar-Me como o Sagrado Coração Eucarístico de 
Jesus: 

- O Título que mais consola a Santíssima Trindade 

- e Devoção que repara as ofensas que os homens cometem.

Por isso dei ao mundo a Devoção Maior: Meu Sagrado 
Coração Eucarístico.

Com Meu Apostolado, estou realizando uma cruzada 
permanente de reparação. Uma cruzada constante de desagravo.

Meu Apostolado é um exército de almas reparadoras e 
adoradoras, em espirito e verdade.
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Dei aos Meus apóstolos, através de meu pequeno crucificado, 
um carisma nunca dado em sua plenitude, como agora: o Espirito 
Santo, unido ao Doloroso e Imaculado Coração da Mamãe 
Celestial.

Minha Mamãe e o Espirito Santo deram aos Meus apóstolos a 
Devoção Eucarística Reparadora.

Com esta Devoção, dada por Meu Espirito e por Minha Mãe, 
para que consolem Meu Coração, Meus apóstolos acompanham-
Me no Getsemani destes Últimos Tempos.

Meus apóstolos velam comigo, e sofrem Comigo, desta forma.

E com a Devoção Reparadora Eucarística imploramos ao Pai, 
misericórdia e perdão.

Apóstolos de Meu Coração Eucarístico: desejo que 
compreendam que a Devoção Reparadora Eucarística é a 
companhia que fazem ao seu Jesus, no Getsemani; que consola a 
Deus; converte pecadores e detém o castigo.

Apóstolos Meus: devem ter consciência de que são um 
Exército de Reparação Eucarístico e Mariano.

Abençoo-os, com Meu Coração Eucarístico, desde este 
aposento de Nossos Sagrados Corações: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém.

+++++++++++++

09 de novembro de 2018
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Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Eu Sou o Mestre! 

O único que dá Vida Eterna.

A Água que lhes dou, é Água de Vida Eterna. 

E quem quiser beber desta Água, nunca terá sede; porque 
esta Água é Fonte de Vida, e promessa de Ressurreição.

Bebam desta Água!

Bebam da Água que brota de Meu Coração Eucarístico!

Apóstolos do Meu Coração! 

Com Minha Obra, vim para chamar aos homens de todos os 
povos e de toda condição; para fazer de todos, um povo de 
apóstolos, de Meu Coração Eucarístico.

Compreendam que Meu Apostolado é uma Obra de 
Misericórdia, para que todos os pecadores Me escutem, e possam 
reconhecer o Amor Infinito que tenho por eles.

Apóstolos muito queridos de Meu Coração: Convido-os a abrir 
o coração!

Ao abrir seu coração, deixam-Me entrar. 

E quando Eu entro, ensino. 

Mas a resposta, a docilidade e a obediência é a parte que 
toca a vocês.

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

http://www.sagradoscoracoesunidos.org


Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2018

Eu os estou ensinando! Marcando-lhes o caminho da vida. 

Vossa responsabilidade é obedecer Meus Ensinamentos:  
vivendo-os.

Revelei ao Meu Resto Fiel, por meio deste esposo da cruz, a 
COROA DE REPARAÇÃO À SANTÍSSIMA TRINDADE, dando 
promessas para motivar aos homens, à que orem.

Orando esta Coroa, especialmente pelos pecadores, e 
também por vocês mesmos, Meu Espirito Santo os irá 
transformando em verdadeiros apóstolos de Meu Coração 
Eucarístico.

Esta Coroa de Reparação prepara a humanidade para o 
Reino Glorioso dos Três Corações Unidos.

Abram seus corações e saberão escutar!

Abram seus corações e terão paz!

Abram seus corações e poderão viver estes Últimos 
Chamados à Conversão!

Com Amor Misericordioso os abençôo, e prometo que 
qualquer alma que acuda a este Aposento da Sagrada Família, terá 
um encontro profundo com o Amor Misericordioso. 

Dou-lhes Minha Paz, para que a vivam. E tendo Paz, 
confiarão em Meu Coração.
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Vossa força e entrega ao Meu Apostolado, não depende de 
suas forças, senão da assistência ao Divino Espirito, e da abertura 
que deem à Graça.

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

++++++++++++++

10 de novembro de 2018

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

Apóstolos de Meu Doloroso e Imaculado Coração: Meu 
Coração Maternal é vosso Refúgio, onde encontram o Amor de 
Deus; o Abrigo do Espirito Divino, e minhas Atenções Maternais.

Por isso, sejam humildes e sejam pequenos de coração, para 
que possam entrar no Coração da mais Humilde das criaturas: o 
Meu Coração de Mãe.

Filhinhos Meus: desejo que compreendam que em vários 
lugares da terra, e para muitos profetas, escolhidos, o Pai Me 
enviou para falar. Falar aos homens, para que mudem. 

Mas em Meus Últimos Chamados de Amor de Conversão, a 
Santíssima Trindade deu uma Graça muito especial, para ajudar a 
discernir aos Meus filhos.

Por isso, toda revelação privada, que verdadeiramente veio do 
Céu, passará pelo coração e os lábios deste instrumento.
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O Espirito Santo e Meu Coração Maternal, assistiremos aos 
meus apóstolos para não se confundirem.

Filhinhos Meus: todas as orações que o Pai revelou para 
conseguir diversas Graças para a humanidade, foram recolhidas no 
Cenáculo de Oração de Nossos Sagrados Corações.

Tudo o que o Céu disse, o Espirito Santo o deu como um 
epílogo final no Cenáculo de Oração.

Por isso, filhinhos Meus, orem com o coração Meus 
Cenáculos, e permitam a Sua Mãe instrui-los.

Em Meu Cenáculo de Oração está contida toda a piedade 
mariana, assim como em Meu Doloroso e Imaculado Coração, 
estão contidas todas as Manifestações Marianas.

Filhos Meus: escutem-Me! 

Quem escuta estes Últimos Chamados de Amor e Conversão 
com o coração, e os vive, não será confundido; nem pelo mundo, 
nem pelos falsos profetas. 

Escutem-nos. 

Escutem aos Nossos Sagrados Corações.

Desde este lugar santo e com Minha Presença Maternal, 
abençôo a todos os homens.

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

++++++++++++
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16 de novembro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Apóstolos de Meu Sagrado Coração Eucarístico! Devem 
compreender que, por meio deste pequeno instrumento, formei 
Meu Apostolado, a Obra Magna de Meu Coração; e dei aos 
Meus apóstolos, não somente a Espiritualidade dos Sagrados 
Corações Unidos, senão um Carisma, que nunca havia sido 
dado em Sua forma e plenitude: a Unidade do Espirito Santo 
com o Doloroso e Imaculado Coração de Minha Mamãe.

Ao viver este Carisma, Minha Mãe e Meu Espirito, os enchem 
totalmente da presença da Trindade Santíssima, e os sela como 
apóstolos dos Últimos Tempos.

Devem compreender, apóstolos Meus, que para estes 
Últimos Tempos, estava reservada a revelação de Meu 
Sagrado Coração Eucarístico e o Coração de Minha Mamãe, 
como a Porta que abrirá Meu Reino, para que venha sobre a 
terra.

Para estes Últimos Tempos, havia reservado a devoção 
das devoções: Meu Sagrado Coração Eucarístico.

O que revelei à Santa Gertrudes, à Santa Brígida, à Santa 
Hildegarda e à Santa Margarida Maria, à Santa Faustina e à muitas 
outras almas e profetas, o anunciarei ao mundo uma última vez: 
por Meus Chamados de Amor e de Conversão.
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Escutem-Me atentamente. Meu Coração Eucarístico vem 
novamente para resgatar a humanidade e para reunir o Resto Fiel 
de todas as nações em Meu Apostolado.

Com Amor Misericordioso os abençôo: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém.

++++++++++++++

17 de novembro de 2018

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

Queridos filhos: é necessário que meditem que as revelações 
que o Pai concedeu, por meio de Meu instrumento, para todo o 
Apostolado, são Chamados de Amor e de Conversão.

Tudo o que Eu lhes ensinei e anunciei, ressoa por última vez 
neste Chamados.

Deus Pai quis nomear Minhas Mensagens, como os Últimos 
Chamados de Amor e Conversão para toda humanidade, para que 
todos Meus filhos compreendam que esta revelação é urgente e os 
homens devem escutar e arrepender-se.

Através de Meus Últimos Chamados de Amor e de Conversão, 
recordarei Minhas Mensagens dadas em outros lugares, 
retomando-as uma última vez, neste Lugar Santo, para que os 
homens escutem e mudem sua forma de viver, e reconheçam a 
Infinita Misericórdia de Deus, que está chamando a humanidade, 
com ternura e paciência, para que se arrependa.
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Filhos Meus: estes Últimos Chamados de Amor e Conversão, 
preparam os Meus filhos, para o Triunfo Final de Meu Doloroso e 
Imaculado Coração.

Chamo ao Meu exército, para que, escutando estes Últimos 
Chamados, permitam-Me, junto a Espirito Santo, triunfar agora em 
seus corações.

Filhos Meus: estes Últimos Chamados de Amor e Conversão, 
nomeados assim pelo Eterno Pai, conduzem os Meus filhos ao 
Reino Glorioso dos Três Sagrados Corações.

Filhos Meus: novamente os exorto, à que Me escutem, com 
um coração aberto, humilde, e permitindo ao Espirito Santo que 
encha seus corações do Amor de Deus.

Orando ao Espirito Santo, e com sua Divina Assistência, 
poderão compreender a urgência destes Chamados de Amor.

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

++++++++++++

20 de novembro de 2018
Chamado de Amor e de Conversão de Santa Teresa de 

Jesus (De Ávila)
O Divino Espirito Santo está derramando uma Torrente de 

Graças para toda a humanidade, através do Doloroso e 
Imaculado de Nossa Senhora, por meio desta Obra Magna dos 
Sagrados Corações e do Espirito Santo.
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A Trindade Sacrossanta está dando um Oceano Infinito de 
Misericórdia, de maneira que, nesta mesma Santa Misericórdia, 
a Adorável Trindade está chamando os homens à conversão.

O Apostolado e os Chamados de Amor são o anúncio do 
Triunfo de Maria e do Reino do Cordeiro de Deus.

E para que todos o resto fiel se prepare para receber este 
Reinado Glorioso do Coração Eucarístico de Jesus, enviam a 
mim, Santa Teresa de Jesus, para guiá-los com os Chamados 
de Amor, para que aprofundem o itinierário espiritual, através 
dos Aposentos de Perfeição, e, nestes Aposentos, descubram 
passo a passo, o infinito Amor de Jesus, que os chama à 
santidade e à união perfeita com ele.

Através da Coroa dos Sagrados Corações Unidos, que 
também pode ser chamada de Coroa de Perfeição, o Espírito 
Santo e os Sagrados Corações, os ajudam a viver este 
itinerário, ou seja, eles os guiam no Caminho para a Perfeição.

É importante que compreendam a urgência de escutar, 
acreditar e viver estes Últimos Chamados de Amor e de 
Conversão para toda a humanidade, e também, com a Ajuda 
do Céu, crescer no Caminho da Perfeição, por meio dos 
Aposentos  dos Sagrados Corações Unidos.

Eu, Santa Teresa de Jesus, oro diante da Mãe e do Filho, 
para que seus corações se abram à grandeza desta Obra do 
Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém.

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

21 de novembro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão de Santa Teresa de Jesus 
(de Ávila)

O Divino Espirito está derramando uma Torrente de Graças 
para toda a humanidade, através do Doloroso e Imaculado 
Coração de Nossa Senhora, por meio desta Obra Magna dos 
Sagrados Corações e do Espirito Santo.
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A Trindade Sacrossanta está dando um Oceano Infinito de 
Misericórdia, de maneira que, nesta mesma Santa Misericórdia, a 
Adorável Trindade está chamando aos homens à conversão.

O Apostolado e os Chamados de Amor são o anúncio do 
Triunfo de Maria e o Reino do Cordeiro de Deus.

E para que todo o Resto Fiel se prepare para receber este 
Reinado Glorioso do Coração Eucarístico de Jesus, me enviam a 
Mim, Santa Teresa de Jesus, para guiar-lhes com os Chamados de 
Amor e de Conversão, para que aprofundem o itinerário espiritual 
através dos Aposentos de Perfeição, e, nestes Aposentos 
descubram passo a passo o infinito Amor de Jesus, que os chama 
à santidade e à união perfeita com Ele.

Através da COROA DOS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS, que 
também pode ser chamada a COROA DE PERFEIÇÃO, o Espirito 
Santo e os Sagrados Corações os ajudam a viver este itinerário. É 
dizer, os guiam pelo Caminho à Perfeição.

É importante que compreendam a urgência de escutar, crer e 
viver, estes Últimos Chamados de Amor e de Conversão para toda 
a humanidade, e também, com a Ajuda do Céu, crescer no 
Caminho para a Perfeição, por meio dos Aposentos dos Sagrados 
Corações Unidos.

Eu Santa Teresa de Jesus, oro diante da Mãe e do Filho, para 
que seus corações se abram para a grandeza desta Obra do 
Espirito Santo.
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Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

++++++++++++++

21 de novembro de 2018

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

Queridos filhos: a Devoção que a Santíssima Trindade quer 
que se estabeleça no mundo, é a de Meu Casto e Amante 
Coração, porque nesta Devoção Josefina, estão reunidas todas as 
Graças que, por Misericórdia, o Pai Me concedeu.

E estas mesmas Graças, através de Meu Casto e Amante 
Coração, as desejo revelar e compartilhar com meus filhos: os 
apóstolos da Sagrada Família. 

Queridos filhos: devem compreender e meditar nos Chamados 
de Amor e de Conversão de Meu Casto Coração, porque através 
dos Chamados de Amor revelei a todos Meus apóstolos Minhas 
Dores e Gozos.

Em Minhas Dores e Gozos está minha vida, Minha Missão, 
Minhas Alegria e Minha Dor.

Nestas Dores e Gozos, Jesus permitiu que Eu lhes entregue 
Minha Vida inteira para vocês, e também, meditando as Dores e 
Gozos, revelados nos Chamados de Amor, podem ver a Vida de 
Jesus e da Rainha Celestial.

Através de Meu Coração, podem meditar na Vida Interior de 
Seus Sagrados Corações, por meio de Meu Coração Paternal.
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Filhos Meus: é importante que meditem e orem com Meus 
Chamados de Amor, que Meu Casto e Amante Coração deu ao 
exército de Maria, por meio deste pequeno carmelita.

Queridos filhos: abram o coração e sejam verdadeiros devotos 
e apóstolos do Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante Coração de São José, a Devoção Josefina, para os 
Últimos Tempos.

Com Amor de Pai, os abençôo: Em Nome do Pai, e do Filho, e 
do Espírito Santo. Amém.

+++++++++++++

22 de novembro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Meu Apostolado é a Obra Maior que Meu Coração suscitou. 
Esta Obra é um Chamado de Misericórdia para todos os homens.

Todos tem um lugar em Meu Coração.

Mas Meu Coração sofre, porque vejo em seus corações, 
apóstolos Meus, que não têm clamado ao Meu Divino Espirito, para 
que com Sua assistência, possam compreender a importância 
desta Obra e a beleza deste Chamado.

Apóstolos Meus! Sofro porque não querem compreender que 
em Meu Apostolado, têm a culminação das graças: Meu Coração 
Eucarístico, fonte e cume de todas as Graças.
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Filhos Meus! Orem, para que seus corações possam entender 
a urgência de escutar e viver estes Últimos Chamados.

Através do Apostolado de Nossos Sagrados Corações, e 
destes Últimos Chamados de Amor, estou reunindo o Meu 
exército.

O Apostolado é Meu instrumento, para unir aos meus 
apóstolos nestes Fim dos Tempos.

Meu Apostolado é uma cruzada permanente de oração, 
reparação e intercessão.

Filhos Meus! Através do menor de Meus profetas, dei-lhes por 
meio de Meu Espirito e do Coração Doloroso e Imaculado de Minha 
Mamãe, a DEVOÇÃO REPARADORA EUCARÍSTICA. 

Vivendo esta devoção com o coração, Me acompanham no 
Getsemani; intercedem pelos pecadores, e com a reparação, 
detém o castigo.

Filhos Meus! Orem, para que possam compreender a 
grandeza que dei nestes tempos, ao revelar a Era Gloriosa dos 
Sagrados Corações Unidos.

Sou Jesus: Amor Eucarístico e Misericordioso.

Abençôo-os: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém.

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

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

http://www.sagradoscoracoesunidos.org


Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2018

23 de novembro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Apóstolos Meus! Disse-lhes que Meu Coração Eucarístico é o 
Dom Maior que dei ao mundo inteiro.

Já, Meu Coração Eucarístico o havia instituído na Quinta-feira 
Santa na Santa Ceia. 

Mas agora o revelo como uma Graça para estes Últimos 
Tempos: uma Graça transformante e uma Graça reinante.

Filhos! Revelei à primeira comunidade; à Minha Mãe; aos 
Apóstolos; aos discípulos e aos primeiros crentes do Meu Coração 
Eucarístico.

Revelei a Santa Teresa de Jesus, à Santa Margarida Maria e à 
muitas outras almas, Meu Sagrado Coração de Homem-Deus.

Revelei a Santa Faustina o Dom da Divina Misericórdia.

E através deste pequeno arauto do Reino Eucarístico, lhes 
revelei Meu Sagrado Coração Eucarístico, com todos os atributos 
Cristocêntricos: a Cruz, Meu Precioso Sangue; Meu Coração e a 
Santa Eucaristia; derramando sobre toda a humanidade os Raios 
de Meu Amor Misericordioso.

Queridos filhos! Através de Meu instrumento, dei ao mundo e 
aos Meus apóstolos, o Dom Maior, sublime e infinito de Meu 
Coração.
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Estou apresentando ao mundo, a Última Taboa de 
Salvação, para que todos Me vejam e Me reconheçam. 

Com Meus Últimos Chamados de Amor, estou chamando 
a todos os homens, para que abram seus corações, e, 
arrependidos, regressem a Mim.

Desde este Aposento de Amor Misericordioso, abençôo ao 
mundo inteiro: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém.

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

24 de novembro de 2018

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

No princípio, Deus criou um Jardim, para que vivessem os 
homens, criando primeiro os dois corações: Adão e Eva.

Tirou Adão da terra e Eva do costado de Adão, sendo Eva 
também terra.

Estes dois corações desobedeceram ao Pai.

No mesmo Jardim, havia uma Árvore da Vida, da ciência, do 
bem e do mal.

Adão e Eva não podiam, por obediência ao Pai, comer do 
fruto desta Árvore.

Não somente era uma proibição, senão que o Pai queria a 
confiança e a obediência de suas criaturas.
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Agora, queridos filhos, escutem-Me com o coração. 

Já não é o Jardim do Éden, para estes Últimos Tempos. É o 
Jardim de Maria, e também estão Dois Corações: o Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus e meu Doloroso e Imaculado 
Coração Maternal, que dizemos a todo momento ao Eterno Pai:  
Fiat.

Neste Jardim abençoado por Mim, o Jardim de Maria, está 
uma Árvore, a Árvore da vida: É a Cruz Gloriosa dos Sagrados 
Corações Unidos. 

E o fruto que nasce desta Cruz Gloriosa é o Triunfo de 
Meu Coração Maternal e o Reino Eucarístico do Coração de 
Meu Filho.

Filhinhos Meus! Portanto, neste Jardim Nossos Sagrados 
Corações Unidos pulsam em uníssono e entoam um Hino de Fiat 
ao Pai.

Nossos Dois Sagrados Corações são os primeiros em reparar 
a rejeição dos homens ao Amor de Deus.

Por isso, neste Jardim de Maria, está o sinal: a Cruz Gloriosa 
dos Sagrados Corações. 

Mas além disto, permanecerá uma Fonte de Graça, não só de 
água, senão uma Fonte Espiritual de Misericórdia.

E no Meu Jardim, de maneira permanente, o Padre Pio e o 
Arcanjo São Miguel, encontram-se custodiando este Lugar Santo.
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Queridos filhos Meus! Por isso, quando vêm ao Meu Jardim 
com devoção e fé, Eu escrevo o Fiat em seus corações.

Com Amor Maternal os exorto a compreender Meus 
Chamados, e os abençôo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém.

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

27 de novembro de 2018

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

Filhinhos de Meu Doloroso e Imaculado Coração! 

Desde este Novo Jardim para estes Últimos Tempos, Nossos 
Dois Sagrados Corações Unidos estão reparando a 
desobediência do homem e a rejeição ao Amor de Deus, das 
criaturas.

Nossos Dois Sagrados Corações são os reparadores do 
Coração do Pai, por excelência.

Como Novo Adão, Jesus Cristo; como Nova Eva, Eu, Maria, 
no Novo Jardim, o Jardim de Maria, estamos mostrando ao mundo 
o sinal da Cruz: a Cruz Gloriosa dos Sagrados Corações 
Unidos.

Filhinhos Meus: é importante que compreendam que a Cruz 
Gloriosa dos Sagrados Corações Unidos, é o chamado final de 
todas as obras da Cruz. Esta Cruz mostrada a Concepción 
Cabrera; esta Cruz manifestada em Dozulé; esta Cruz mostrada 

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

http://www.sagradoscoracoesunidos.org


Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2018

na Medalha Milagrosa; esta mesma Cruz, o Céu faz uma 
chamada final.

A Cruz que reina em Meu Jardim é a Cruz Gloriosa dos 
Sagrados Corações Unidos, que é o sinal profético do triunfo 
de Meu Coração Maternal e do Reinado Eucarístico do 
Coração de Meu Filho.

Esta mesma Cruz é um poderoso sacramental, que todos 
meus apóstolos podem e devem difundir no mundo inteiro, 
começando em Meus Cenáculos de Oração.

Queridos filhos: esta Cruz prepara os corações do mundo 
para Meu Triunfo. Esta Cruz anuncia o Glorioso Reinado do 
Coração Eucarístico de Jesus. Esta Cruz afugenta satanás, 
calamidades e desastres naturais. Esta Cruz dá paz aos que 
com fé adoram o Coração de Jesus.

Filhinhos Meus: por meio desta Obra do Apostolado, 
apresentamos a Grande Obra da Cruz: a Cruz com Jesus, com 
Maria. A Cruz Eucarística; a Cruz de Nossos Sagrados Corações 
Unidos.

E os abençôo com esta Cruz Gloriosa: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém.

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

29 de novembro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria
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Amados filhos! A Devoção Mariana dos Últimos Tempos, é a 
Devoção ao Doloroso e Imaculado Coração.

Por meio dos Cenáculos de Oração, do Sagrado Escapulário 
e do Ícone Santo de Nossos Corações Unidos, propaguem no 
mundo inteiro a Devoção ao Meu Doloroso e Imaculado Coração.

Filhinhos Meus: quero que compreendam que não venho 
impor Meus Chamados de Amor e de Conversão.

Meus Chamados de Amor estão ao serviço do Evangelho e da 
Igreja de Meu Filho Jesus. Com Meus Chamados Maternais, só 
procuro que Meus filhos vivam a Palavra de Deus.

Filhinhos Meus: Meus Chamados de Amor e de Conversão 
são Meus Últimos Chamados Maternais, e são um convite para que 
todos os corações me escutem, acolham Meus Chamados, e se 
consagrem como apóstolos de Nossos Sagrados Corações nestes 
Últimos Tempos.

Filhinhos Meus: sou a Mulher Vestida de Sol, a Rainha do 
Apocalipse. Exorto-os a escutar-Me e regressarem a Deus.

Desde este jardim, onde Nossos Dois Corações reparam e 
consolam o Pai, e chamam a humanidade à conversão, os 
abençôo com amor maternal, e com preocupação de Mãe, oro por 
vocês, e lhes peço: orem, escutem e abram seus corações: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

++++++++++++++++++
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30 de novembro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Apóstolos do Meu Coração! 

Meu Coração é o Refúgio de Amor Misericordioso para todos 
os homens.

Em Meu Coração está o Manancial do Amor de Deus. 
Manancial transbordado na Cruz, quando Meu Costado e Meu 
Coração foram abertos pela lança.

Filhos Meus: Novamente estou dando de beber este 
Manancial de Amor Insondável nos Chamados de Amor e de 
Conversão.

Filhos Meus! Eu lhes peço: creiam e escutem Meus 
Chamados de Amor!

O que lhes ensinei no Santo Evangelho, é o que venho 
recordar e recalcar.

Filhos de Meu Coração Eucarístico: com o Apostolado, 
dei ao mundo a Obra maior do Meu Sagrado Coração. Porque 
esta Obra está reunindo pelo mundo inteiro, por meio dos 
Cenáculos de Oração, todos os apóstolos de Nossos 
Sagrados Corações.

Eu, Jesus, lhes peço: bebam desta Água Misericordiosa, água 
espiritual, amor, fonte de paz.
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Apóstolos Meus: escutem em Meus Últimos Chamados de 
Amor e Conversão, a Voz do Bom Pastor, reunindo seu rebanho.

Com Meu Coração Amoroso, desde este Aposento de Nossos 
Sagrados Corações, os abençôo, e prometo, que toda alma que 
acudir para orar neste lugar santo, encontrar-se-á com Meu Amor e 
Minha Misericórdia: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém.

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

1 de dezembro de 2018

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

Queridos filhos do Meu Doloroso e Imaculado Coração: quero-
os ajudar a compreender que o Cenáculo de Oração de Nossos 
Sagrados Corações Unidos foi ditado por Nossos Corações, por 
São Luis de Monfort e pelo Padre Pio.

Neste Cenáculo, todas as orações e jaculatórias que 
autenticamente foram dadas pelo Céu, se reunem.

No Cenáculo de Oração, tem as Devoções mais amadas 
pela Santíssima Trindade: a Devoção ao Sagrado Coração de 
Jesus, como centro, e a Devoção ao Meu Doloroso e 
Imaculado Coração, como caminho para chegar a Jesus.

Filhos Meus: nestes Cenáculos, preparo Meus apóstolos, 
para que esperem com fé, mediante a consagração e a 
perseverança, a Grande Vinda do Espirito Santo.
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O Grande Pentecostes está unido ao Triunfo do Meu Doloroso 
e Imaculado Coração.

Se permitirem que Meu Coração Maternal triunfe desde agora 
em seus corações, o Espirito Santo reinará.

Filhos Meus: o Triunfo final do Meu Doloroso e Imaculado 
Coração se realizará. Mas quero desde agora, que triunfe Meu 
Coração em vocês.

Escutando-me e vivendo os Últimos Chamados de Amor, que 
somente são um meio para viver o Evangelho de Jesus, Meu 
Coração poderá triunfar.

Para isso, seus corações devem ser pequenos, humildes e 
dóceis.

Orem! Orem pedindo o dom do Amor de Deus! Orem sem 
cessar!

Só com a oração e o jejum poderão vencer-se a vocês 
mesmos!

Filhos Meus: que Meu Cenáculo de Oração ditado por 
Nossos Dois Sagrados Corações, e que também é um 
compêndio de graças, se estenda pelo mundo inteiro, junto à 
imposição do Sagrado Escapulário de Nossos Sagrados 
Corações.

Queridos filhos: o Céu deseja que o Ícone de Nossos 
Sagrados Corações Unidos se propague pelo mundo inteiro. 
Porque é uma promessa, que os que se aproximem com 
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devoção a esta Sagrada Imagem de Nossos Corações Unidos, 
obterão conversão de coração.

Eu, vossa Mãe, vos peço: abram seus coração ao Meu Amor 
Maternal! Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

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

3 de dezembro de 2018

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

Pequeno anunciador do Reinado Glorioso de Nossos 
Sagrados Corações! 

O Espirito Santo e Meu Coração Maternal, unidos 
indissoluvelmente, te dão forças e assistem tua alma, para seguir 
dando nossos Últimos Chamados de Amor.

Enviei através deste pobre instrumento, o Apostolado de 
Nossos Sagrados Corações, para unir o exército mariano, os 
apósto los dos Úl t imos Tempos, e também pedi que 
estabelecessem Meu Jardim: o Jardim de Maria, no qual coloquei 
um granito de terra de todos os lugares onde Eu vim, para 
encontrar-Me com Meus filhos.

Ainda que este é Meu Último Chamado, e revelou a 
advocação, que é o chamado final de minhas manifestações, Meu 
Doloroso e Imaculado Coração, também em Meu Jardim, reuni 
todos Meus Santuários. Porque também é um sinal deste 
compêndio de graças. 
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A fonte de água e de graça e misericórdia que pedi construir, é 
um remédio para o corpo. Mas sobretudo para a alma.

A cruz que reina em Meu Jardim é a Cruz Gloriosa dos 
Sagrados Corações Unidos.

E esta Cruz Gloriosa, com Eucaristia e os Dois Corações 
Expostos, deve também ser levantada no mundo, como sinal da 
Era Gloriosa dos Sagrados Corações Unidos.

Filhos Meus: o Padre Pio e o Arcanjo São Miguel custodiam 
Meu Jardim, dando também com sua intercessão, graças para os 
que acodem com fé e se purifiquem.

Filhos Meus: vim como Mãe e Mestra, nestes Últimos Tempos, 
para conduzi-los ao Coração de Jesus e instruí-los sobre o Infinito 
Amor de Deus. Novamente os exorto: abram seus corações ao 
Amor Divino, e permitam que o Amor de Deus, não só sane, senão 
que também transforme o coração.

Com Amor Maternal os abençôo, desde este Aposento de 
Meu Coração Maternal: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém.

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

4 de dezembro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão de Santa Teresa de Jesus 
(de Ávila)

Deus deseja o crescimento de seus apóstolos. 
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Deus chama seus apóstolos, e depois de que os apóstolos 
deram-Lhe o Fiat, Deus os forma.

O Pai, o Filho e o Divino Espirito, desejam que as almas 
encontrem-se com Seu Amor Misericordioso, e recebam a Luz da 
Santíssima Trindade. 

E, caminhando neste aperfeiçoamento espiritual, unam a 
vontade humana à Vontade de Deus, e nessa doação da vontade 
do homem a Deus, se realiza um intercâmbio de corações.

Filhos dos Sagrados Corações! Eu, Teresa de Jesus, enviada 
por Jesus Cristo, para formar o Resto Fiel, lhes revelo os 
Chamados de Amor e de Conversão, que os guiarão em um 
itinerário espiritual; em uma guia de formação e perfeição no Amor 
de Deus.

Deus quer que seus filhos O conheçam, O amem e unam-se a 
Ele. 

Apóstolos do Coração de Jesus! Não basta só crer. Deve-se 
crescer no caminho para a santidade.

Jesus me envia para revelar a Obra Magna de Seu Coração, 
por meio deste pequeno instrumento: o caminho de perfeição, 
através dos Aposentos dos Sagrados Corações.

A Coroa dos Sagrados Corações, que também é a Coroa 
de Perfeição, os ajudará, por meio da oração, a aprofundar em 
cada Aposento; a deixar-se transformar em cada Aposento; a 
caminhar na perfeição cristã, até viver a vida do Céu na terra.
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Fihos dos Sagrados Corações! O Espirito Santo é o primeiro 
Aposento de Perfeição. O Espirito Santo, cobrindo-os com Sua 
Sombra, os iluminará e revelará o Amor que Deus lhes tem.

Eu oro por cada um de vocês, para que possam conhecer o 
Amor do Coração de Jesus.

Orem continuamente a Coroa de Perfeição dos Sagrados 
Corações Unidos!

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

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

5 de dezembro de 2018

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

A Santíssima Trindade escolheu-Me desde antes de ser 
concebido no seio materno, para custodiar os Tesouros Celestiais: 
Deus Filho e a Santíssima Virgem.

Em Minha vida orava pela Vinda do Messias, sem saber que a 
Divina Vontade havia-Me escolhido para ser o Custódio do 
Messias, do Deus Filho.

De Deus Filho e da Mãe Maria, na Luz do Divino Espirito, 
aprendi a consagrar-Me aos Seus Sagrados Corações. Essa 
consagração, que era o serviço de cada dia, o trabalho quotidiano, 
a atenção aos Seus pedidos.
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Filhos meus: a Santíssima Trindade vinha preparando a Era 
Gloriosa dos Três Sagrados Corações da Família de Nazaré.

Por isso, enviava-Me à manifestar-Me à Santa Teresa de 
Jesus; à aparecer em Cotignac(*), em Knock(*), em Fátima(*).

Porque também o Espirito Santo vinha revelando a grande 
devoção a São José, através de muitos apóstolos de São José;  
preparando a grande manifestação, que através desta Obra do 
Coração de Deus, Me pediu para revelar: "o Casto e Amante 
Coração de São José”. A devoção maior e mais completa a São 
José, Custódio dos Dois Corações e Protetor da Igreja Universal.

Queridos filhos: Meu Casto e Amante Coração é o Primeiro 
Apóstolo de Jesus e de Maria.

Com Meus Chamados de Amor e de Conversão, e o 
Cenáculo de Oração das Sete dores e Gozos, ensino-os e 
proponho-lhes um caminho seguro e claro, para que sejam 
verdadeiros apóstolos de Jesus e de Maria, neste Últimos 
Tempos. 

É importante abrir o coração e fazê-lo pequeno, com a  
humildade, para que as palavras de Meu Casto Coração, possam 
germinar o fruto da entrega e da consagração total aos Sagrados 
Corações Unidos.

Filhos Meus: ao Irmão André(**) pedi-lhe ungir com o azeite de 
minhas lâmpadas, colocadas em Meu altar, aos enfermos. 
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Agora venho pedir, que nos Cenáculo de Oração de 
Minhas Dores e Gozos, cada quarta-feira, coloquem sete lírios 
dentro de num recipiente de azeite, não importa a quantidade.

Também o Azeite de São José será remédio para os Filhos 
de Maria.

Queridos filhos Meus: Meu Casto e Amante Coração é a 
devoção maior a São José. E o Pai quer que seja conhecida 
também, com a propagação do Ícone de Meu Casto e Amante 
Coração, porque assim venho mostrar-Me, para estes Últimos 
Tempos. 

E prometo que este Ícone de Meu Casto e Amante 
Coração será um sinal de proteção e bênção nos lares que o 
exponham e com devoção orem.

Meu Casto e Amante Coração, unido aos Sagrados Corações, 
desde este Aposento, onde a Sagrada Família está vivendo, 
abençoa o mundo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito 
Santo. Amém. 

Locais de aparições de São José mencionados na Mensagem 
acima:

* Cotignac (7 junio 1660); 

* Knock (21 agosto 1879); 

* Fátima (13 octubre 1917)

* ** San André Bessette (1845 – 1937)
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********************

6 de dezembro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Filhos de Meu Sagrado Coração! Vim a vocês, para alimentá-
los com o Pão da Vida; para acalmar sua sede, com o Sangue da 
Nova e Eterna Aliança; para saná-los no corpo e na alma; para 
perdoa-los e liberta-los de seus pecados.

Vim para redimi-los, abrindo, com Meu Sacrifício, as portas do 
Reino de Deus, para todos os homens.

Queridos filhos: dei-lhes o Regalo maior que a Misericórdia da 
Trindade pode dar: Meu Sagrado Coração Eucarístico!

E com Meus Chamados de Amor, como Bom Pastor, conduzo-
os ao encontro com Deus, à santidade de vida e à salvação.

Filhos Meus! Como estes são os Últimos Chamados de Amor, 
um epílogo final de Meu Sagrado Coração, também dou as Graças 
e Devoções para estes Últimos Tempos.

À Santa Margarida, pedi a Devoção das Primeiras Sextas-
feiras de cada mês. 

Seguindo esta linha profética, que preparava esta Obra 
Magna, agora peço a Devoção das Primeiras Quintas-feiras de 
cada mês, para que reparem pelo pecado dos ministros de 
Deus; para que reparem pelos pecados cometidos contra a 
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Sagrada Eucaristia; para que reparem pela perda de amor ao 
Sacrifício da Missa.

Filhos Meus! Cada primeira Quinta-feira, recordem reparar por 
estas intenções de Meu Coração Eucarístico!

Filhinhos Meus! Orem e meditem com Meus Chamados de 
Amor. 

Orem e peçam a Graça de serem eucarísticos. 

Orem para que o Divino Espirito lhes revele a grandeza infinita 
de cada Santa Missa.

Apóstolos de Meu Coração! A Eucaristia foi o Centro do 
Coração e da Vida de Minha Mamãe Celestial na terra, como o 
segue sendo no Céu. 

Mas também vocês, filhos do Coração de Minha Mãe, a Santa 
Eucaristia deve ser o centro de suas vidas. Que toda sua vida gire 
em torno da Sagrada Eucaristia.

Filhos Meus! Minha Obra do Apostolado é uma Cruzada de 
Amor Eucarístico.

Revelo-Me nestes Últimos Tempos, como o Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus. E com este Amor Divino, os abençôo: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

***************
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07 de dezembro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Apóstolos do Meu Sagrado Coração! O Céu entregou-lhes 
uma prenda de amor. É o Escapulário dos Sagrados Corações.

Filhos! Este é o Escapulário para os Últimos Tempos. 

E este Escapulário reune todos os sacramentais que Minha 
Mãe e Eu revelamos durante anos anteriores.

A cor café do Escapulário, indica uma vida de penitência; de 
renuncia; de sacrifício; tomando sua cor do Escapulário do 
Carmelo.

A Cruz Gloriosa do Escapulário, é a Cruz que Minha Mãe 
mostrou em Garabandal. A Cruz Branca que levava em seu 
Escapulário.

As Gotas de Sangue reunem todos os sacramentais que 
promovem a Devoção ao Meu Precioso Sangue.

Meu Sagrado Coração no centro, com a Chama de Amor 
do Meu Coração Eucarístico.

Esta Cruz revelada em seu momento por Minha Mãe, em 
La Salette, e também a Maria Julia (1). Esta é a Cruz Gloriosa.

A Cruz deve ir sempre adiante (Nota: na frente) como sinal de 
que são Meus discípulos, e Me seguem.
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Sobre as costas (Nota: na parte de trás), o Coração Doloroso 
e Imaculado de Maria; Maria Corredentora. Isto representa a 
espada que atravessa Seu Coração.

As Três Rosas, que simbolizam o Pai, o Filho e o Espirito 
Santo. Que significam: oração, sacrifício e penitência. Que 
significam os Chamados de Amor e de Conversão. E a Chama 
de Amor do Coração de Minha Mãe, que coroa Seu Coração 
Maternal.

Filhos Meus! Este Escapulário é o Hábito para Meus 
Apóstolos dos Últimos Tempos.

Também os Escapulários expostos em seus lares, protegem 
suas famílias.

Usai sempre com amor este Escapulário: continuação e 
epílogo da Medalha Milagrosa, revelada também por Minha 
Mãe.

Com Amor Misericordioso, os abençôo: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém.

NOTA (1) - O Senhor Jesus refere-se a Marie Julie Jahenny 
(1850-1941). Mística francesa estigmatizada, que durante seus 
últimos anos de vida, alimentou-se só com a Eucaristia.

Foi uma alma vitima, que podia reconhecer as relíquias 
verdadeiras das que não eram, e quais hóstias estavam 
consagradas e quais não estavam. E entender idiomas que não 
conhecia. Teve o dom de profecia, com visões sobre os Últimos 
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Tempos, e a vinda do anticristo. Jesus revelou-lhe a Cruz com uma 
Chama no centro. Pesquisando na Internet, encontram-se muitos 
sites que dão informes desta Mística Maria Julie.

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

9 de dezembro de 2018

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

Queridos filhos! O Grande Sinal da Mulher Vestida de Sol, 
realiza-se com a Manifestação maior de vossa Mãe: Meu Doloroso 
e Imaculado Coração.

Porque anuncio a chegada do Reino do Cordeiro de Deus, 
e venho reunir o Meu Exército Mariano, que são os Apóstolos 
dos Últimos Tempos.

E as armas destes apóstolos são: o Rosário, os 
Sacramentos e o jejum.

Queridos filhos! Chamei-os, para que todos formem Meu 
Resto Fiel.

Por isso os convido à abrir o coração. Que a dureza do 
coração não impeça a ação do Meu Filho em vocês. Senão que 
seus corações abertos e dispostos, permitam ao Divino Espirito, 
transformá-los.

O Espirito Santo transformará seus corações em outro 
Coração de Maria, se o permitem.
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O Triunfo do Meu Coração, também é o Triunfo da pureza, da 
humildade e do sacrifício.

O coração humano é puro, quando renuncia o pecado e a si 
mesmo.

O coração humano é puro, quando escuta a Voz de Deus.

O coração humano é puro, quando obedece a Divina Vontade.

O coração humano é puro, quando está Deus.

Para que Deus que em vocês, abram seus corações ao Meu 
Coração e ao Espirito Santo.

Queridos filhos! Meus Chamados de Amor são urgentes. 

É importante que os meditem com o coração.

Meus Chamados de Amor são uma escola de conversão, 
para cada dia. Vivam-nos com o coração. São os Últimos 
Chamados urgentes à humanidade.

Em Meu Jardim, uma Gota do Meu Sangue Corredentor caiu, 
consagrando este Jardim de Maria, como o Horto, onde os Dois 
Corações, da Mãe e do Filho, reparam os pecados dos homens, e 
consolam o Coração do Pai.

Com Amor Maternal, e com Meu Puro e Imaculado Coração, 
os abençôo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém.

*****************
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11 de dezembro de 2018

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

Pequeno arauto do Reino Glorioso dos Sagrados Corações da 
Santa Familia! Leva ao mundo os Últimos Chamados de Amor, 
para a conversão dos homens.

Em Meu Casto e Amante Coração, os Apóstolos dos Últimos 
Tempos, encontram um refúgio seguro, que os guarda e também 
os defende de satanás, das trevas e suas obras.

Queridos filhos: Meu Casto e Amante Coração é o título mais 
amado por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espirito Santo.

Este título de Casto e Amante Coração me foi dado por Meu 
Filho Jesus Cristo.

Este título representa as duas virtudes que foram a base para 
que o Senhor construísse de Mim, um lar para Jesus e Maria.

A castidade, é dizer, a pureza: pureza de ações; pureza de 
intenções; pureza de coração. 

E o amor: meu Coração foi, e Meu Coração é amante,. Porque 
ama no Amor de Deus; porque ama aos Dois Tesouros do Céu: 
Jesus e Maria. Porque ama aos Apóstolos dos Últimos Tempos.

Filhos Meus: é necessário que a Devoção dos Sagrados 
Corações de Jesus e de Maria se una e se propague, junto a 
ela, a Devoção ao Meu Casto e Amante Coração.
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Com este Apostolado, o Senhor prepara o mundo para o 
Reino dos Três Corações Gloriosos.

E com os Chamados de Amor e de Conversão, faz um 
último aviso à humanidade, para que se arrependa e regresse 
à Igreja, à oração e à penitência.

Meu Casto e Amante Coração, o atributo maior de São José, 
os abençoa, desde este Lar da Sagrada Família: Em Nome do Pai, 
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

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

14 de dezembro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Minha pequena pequena vítima: nunca se canse seu coração, 
de dar à humanidade estes Últimos Chamados de Amor e 
Conversão, que recebes de Nosso Sagrados Corações Unidos.

Sempre o profeta será a Voz no deserto. Mas é nesse deserto, 
onde Minha Mamãe Celestial, como diz o Livro do Apocalipse, está 
reunindo seu Resto Fiel.

Este Apostolado de Meu Sagrado Coração deve ser um 
deserto. O Oásis deste deserto é a Sagrada Eucaristia.

O deserto representa o retiro, o silêncio, a penitência, o 
encontro com Deus.

Também por isto, Meu Apostolado, nesta vida de penitência e 
de sacrifício, é uma Cruzada permanente de reparação. 
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Apóstolos Meus: convido-os a contemplar Meu Coração 
Transpassado, sempre oferecendo-se ao Eterno Pai.

Meu Coração procura consoladores, que acalmem Minha 
sede. Todos os Apóstolos desta Obra, devem ser consoladores de 
Meu Coração sedento.

Queridos filhos: Meu Apostolado é uma Cruzada permanece 
de Reparação e desagravo. 

Por isso, nestes Últimos Tempos, por meio de Meu 
Apostolado, dei a todo o mundo, as Primeiras Quintas-feiras, 
Primeiras Sextas-feiras, Primeiros Sábados e acrescentei, por 
pedido de Meu Pai Eterno, os Primeiros Domingos.

De reparação e expiração aos Nossos Sagrados Corações, e 
os Primeiros Domingos, em reparação pela desobediência e 
rejeição ao Pai da Humanidade, Meu Eterno Pai. 

Convido-os novamente, e os exorto, como seu Mestre, a abrir 
o coração e escutar-Me. E que sua vida de cada dia, seja uma 
oferenda de reparação. 

Com o Amor, com a humildade, com a Oração, com a 
Obediência, poderão fazer de suas vidas uma oferenda contínua 
de reparação e desagravo.

Com amor misericordioso os abençôo: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém.

******************
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15 de dezembro de 2018

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

Queridos filhos: convido-os a compreender a Ave Maria dos 
Últimos Tempos.

Amados filhos: Esta Ave Maria não é nova. É a Ave Maria que 
a Igreja Me outorgou durante séculos. 

Mas, neste Fim dos Tempos, dei a Ave Maria, graças novas e 
maior eficácia. De tal maneira que com esta Ave Maria, intercedem 
para que a Igreja Me declare como a Corredentora do Redentor. 
Chamam a Chama do Amor Divino, que é o Espirito Santo, pedindo 
assim um Novo Pentecostes, por meio do Meu Doloroso e 
Imaculado Coração. E com a Ave Maria destes Últimos Tempos, 
seus corações fazem-se outro coração de Maria.

Esta Graça a dou aos Meus apóstolos, nestes tempos, que 
com Minha Ave Maria, seus corações transformam-se em outro 
coração de Maria.

Esta Ave Maria deve ser vossa oração de cada dia, em cada 
instante e em todas suas vidas de piedade.

Esta Ave Maria deve ser orada incessantemente, porque, 
com esta Ave Maria, Meu Coração Maternal e o Espirito Santo 
transformam suas vidas, e aceleram o Triunfo de Meu Coração.

Compreendam, queridos filhos, que no Sagrado Ícone de 
Nossos Corações Unidos, como nos Mostramos a este pequeno 
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profeta, e através dele, a todo o Apostolado de Nossos Corações, 
está representado o momento em que Meu Filho Jesus deu-Me 
como Mãe de toda a Igreja. E no qual Jesus, por meio do Apóstolo 
João, apresentou a humanidade, como filha, ao Meu Coração.

Filhinhos meus: abram seus corações, e a Luz do Espirito 
Santo e Minha Presença Maternal os guiarão ao Coração de Jesus. 
Maranatha! Maranatha! Maranatha!

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

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

16 de dezembro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão de Deus Pai

Deus Pai está presente. Cheio de Luz branca e com um 
Vestido branco. Em seu peito, o Espirito Santo, rodeado de Fogo.

Amados filhos Meus! Eu Sou o Pai Terno, Amoroso e 
Misericordioso.

Eu entreguei sem duvidar, ainda sabendo a dor sob a qual 
padeceria Jesus, e em Jesus, nossa Trindade Santa.

Não Me reservei nada, para que vocês, Meus filhos, fossem 
salvos, pelo sacrifício de Meu Primogênito, Deus Filho.

Amados filhos! Contemplem a entrega generosa de todo um 
Deus para salvá-los. E com o sacrifício de Meu Filho, o Cordeiro 
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Divino, se abrissem as Portas de Meu Reino para todos os 
homens.

Eu Sou o Pai Terno, que ama e perdoa, e que está próximo de 
seu povo.

Tanto amei meu povo, que entreguei Meu Filho, para que 
padecesse o castigo que à humanidade correspondia sofrer em 
Justiça.

Compreendam, queridos filhos, que Eu Sou Deus Todo-
poderoso, todo Onipresente e todo Onisciente. Mas também Sou 
um Pai Terno que ama.

E quando as criaturas que amei e criei, não correspondem ao 
Amor que lhes tenho, Meu Coração de Pai, certamente sofre 
infinitamente.

Porque a alma, quando peca, corre perigo de perder-se 
eternamente.

Compreendam a gravidade de Minhas Palavras, e vejam em 
Mim, um Deus que ama; um Deus que salva; um Deus que perdoa. 
Vejam em Mim, o Pai Terníssimo e Misericordioso.

No Escudo do Apostolado, que revelei ao Meu pequeno 
instrumento, está contida toda a União da Trindade, tendo Maria 
como Medianeira e Corredentora, ensinando com seu Doloroso e 
Imaculado Coração, a humanidade a dizer Fiat.

Este Escudo do Meu Apostolado, é o Selo da Trindade 
Sacrossanta, mostrando ao mundo o caudal de Graças dos 
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Sagrados Corações Unidos, a Obra da Cruz e o Reinado do 
Espirito Santo. Tudo isto nasce de Meu Coração de Pai.

Abençôo-os com Amor. 

Sou o Deus Misericordioso.

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

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

18 de dezembro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão de Santa Teresa de Jesus 
(de Ávila)

É verdade que estão vivendo os Últimos Tempos. 

Mas além disto, estão vivendo tempos de Misericórdia.

São os Últimos Tempos. 

Mas a Misericórdia do Coração de Jesus, sobreabunda de tal 
maneira, que enviou o Espirito Santo e o Doloroso e Imaculado 
Coração da Rainha Celestial, para reunir, formar e guiar para seu 
Reino, o seu Povo, sua Grei.

E o Senhor deseja, que as almas caminhem para a santidade. 

Mas desde aqui na terra, o Senhor está dando a Graça de que 
vivam na perfeição do Amor.

Para isto, está revelando este itinerário espiritual, das 
Moradas de Perfeição, que são Seus Sagrados Corações Unidos.
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A Coroa da Perfeição ou Coroa dos Sagrados Corações 
Unidos, ajuda a aprofundar nos Chamados de Amor e de 
Conversão.

Orem continuamente esta Coroa da Perfeição. 

Escutem atentamente o Céu. 

Em primeiro lugar o Santo Evangelho, e logo os Chamados de 
Amor e de Conversão, que estão ao serviço da Palavra de Deus. 

E assim, poderão santificar, com a ajuda do Espirito Santo, e a 
Presença Maternal de Maria, suas vida, percorrendo as Moradas 
de Perfeição. Clamem. Orem, e peçam a primeira Morada, que é o 
Dom do Espirito Santo.

Eu, Teresa de Jesus, intercedo por cada um de vocês e os 
abençôo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

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

19 de dezembro de 2018

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

Pequena vitima! Consoladora de Nossos Sagrados Corações 
Unidos no Espirito Santo: dá ao mundo estes Últimos Chamados 
de Amor.

Não temas, porque Nossos Corações e teus protetores Padre 
Pio e Luisa (*) estamos contigo.
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Em Fátima, o Pai enviou-Me para abençoar o mundo. Em 
Knock, o Pai enviou-Me para rogar pelo mundo. Em Cotignac, 
como com São André Bessette, o Pai enviou-Me para sanar os 
enfermos e aflitos.

Agora o Pai, por meio de ti, para o Apostolado, o Pai envia-Me 
para chamar os filhos de Maria, para que regressem ao Lar dos 
Três Corações, e comecem no mundo o Reinado Glorioso dos Três 
Corações. 

Por isso, o Espirito Santo deu as Três Advocações (**) que são 
o resumo e o chamado final de Jesus, Maria e José.

Venho vestido de ouro, e mostrando Meu Casto Coração, 
refletindo a Rainha Celestial, e preparando nossos apóstolos, para 
o Reino Glorioso, e a Vinda do Grande Pentecostes.

Para isso, é necessário que escutem nossos Últimos 
Chamados, reunam-se em Cenáculos de Oração, e se 
consagrem, como Eu fiz, guiado pelo Espirito Santo, aos 
Sagrados Corações de Jesus e de Maria.

Queridos filhos: deem graças ao Pai Celestial, pelo 
Apostolado e por estes Últimos Chamados, porque são um dom do 
Amor Misericordioso.

Agradeçam ao Senhor, por chamá-los com ternura e amor à 
conversão!

Desde este aposento de Nossos Corações, junto ao Jardim de 
Maria e a Fonte de Graça e Misericórdia, Nossos Três Corações 
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abençoam a humanidade: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espirito Santo. Amém.

(*) - Luisa Piccarreta

(**) - Coração Eucarístico de Jesus; Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria e Amante Coração de São José.

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

21 de dezembro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

Pequena vitima! Meu Coração sedento Cruz, exclamou: 
"Tenho sede!"

Os homens entenderam que Eu tinha sede corporal. Mas mais 
que a sede corporal, era a sede de amor.

Tinha sede. Sede se vocês. E ainda tenho essa sede. Sede 
de vossa conversão. Sede de vosso fiat. Sede de que mudem o 
coração.

Ainda tenho sede, e quero que essa sede, a acalmem com 
Meu Amor; a acalmem com Meu Espirito; a acalmem, deixando ao 
Meu Espirito de Amor entrar em seus corações.

Apóstolos Meus! 

Anteriormente havia revelado a Cruz Gloriosa. Cruz que devia 
ser levantada, para proteger a humanidade das calamidades. 

Este Apostolado é o resumo das Minhas graças. 
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Neste Apostolado, assim como se recolhe em um cântaro de 
água, assim recolho todos os carismas celestiais, que dei aos 
homens.

Por isso, neste Apostolado está a Obra da Cruz: viver a 
espiritualidade da Cruz. Meditar, contemplar e viver com a Cruz.

Como é um Último Chamado, e esta Obra é o ápice (cume) 
das espiritualidades sobrenaturais, reuni Meu Sagrado Coração à 
Cruz Gloriosa, marcando-a com Meu Precioso Sangue, para que a 
levassem sobre vocês, no Sagrado Escapulário, e também estou 
revelando a Cruz Gloriosa dos Sagrados Corações Unidos na 
Eucaristia, assim como Minha Mamãe Celestial pediu, para 
levantar neste horto reparador dos Dois Corações.

Essa Cruz também pode e deve ser difundida, porque é o 
ápice (cume) das espiritualidades da Cruz.

Após to l os Meus : ag radeçam ao Meu Pa i , pe l a 
sobreabundância de graças que lhes está dando nestes temos, por 
meio da Obra do Meu Sagrado Coração.

Abençôo-os com Amor, e os cubro com Minha Divina 
Misericórdia: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém.

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

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

http://www.sagradoscoracoesunidos.org


Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2018

22 de dezembro de 2018

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

Meus amados filhos! 

Dei a Ave Maria uma eficácia nova: um clamor para estes 
Últimos Tempos.

Saúdam-Me como o fez Deus Pai, por meio do Arcanjo São 
Gabriel. 

Saúdam-Me como o fez Deus Espirito Santo, por meio de 
Santa Isabel, e nesta saudação, angélica e divina, o centro é o 
poderoso Nome de Jesus: Deus Filho.

Para estes Últimos Tempos, dei ao clamor da Ave Maria, uma 
Graça eficaz e uma Súplica ardente, porque Me invocam como a 
Corredentora: o Dogma Mariano que coroa este Era de Maria, e 
que retoma em si mesmo, todos os Dogmas em Minha honra.

E pedem, como os Apóstolos unidos ao Meu Coração, a Vinda 
da Chama de Amor que é o Espirito Santo.

O Divino Espirito, desde Minha Concepção Imaculada, 
abraçou, nesta Chama de Amor Divino, Meu Coração.

Ao pedir que venha sobre vocês a Chama de Amor de Meu 
Coração Doloroso e Imaculado, estão pedindo a Vinda do Divino 
Espirito.
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Assim, o Espirito Santo, por meio de Meu Coração Materno, 
transforma os corações de Meus filhos, em cópias viventes de Meu 
Coração.

Esta Ave Maria, é a Ave Maria para os Últimos Tempos. E 
devem orá-la com insistencia; com fervor, e com amor, para que o 
Espirito Santo e Meu Coração, possamos obrar em vocês as 
Maravilhas do Pai.

Meu Coração Doloroso e Imaculado é a Advocação Mariana 
mais profunda, mais completa e mais amada pelo Pai, e o Filho e o 
Santo Espirito.

O atributo desta Advocação, Meu coração coroado com a 
Chama de Amor, rodeado pelas três rosas, e atravessado pela 
espada da Paixão dolorosa de Meu Filho, e a perda de tantas 
almas.

Espada que Me faz derramar também Meu Sangue Materno. 
Sangue, que unido ao Sangue de Meu Filho Redentor, faz-se 
Sangue Corredentor.

Este Atributo e Dom Precioso, lhes foi dado também no 
Escapulário de Nossos Sagrados Corações. Assim que, quando o 
impõem, em sua consagração, o Sagrado Escapulário, Nossos 
Dois Corações Unidos, estão vivos; estão latentes, e estão 
verdadeiramente presentes sobre Meus filhos.
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Por isso, novamente, faço-lhes compreender, que nosso 
Sagrado Escapulário é o habito; a vestimenta dos Apóstolos de 
Nossos Corações.

Com Amor Maternal os exorto a orar sempre a Ave Maria dos 
Últimos Tempos, e dar o consolo a Jesus, de que seus corações 
sejam outro coração de Maria.

Com Amor Maternal, os abençôo: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém.

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

23 de dezembro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão de Deus Pai

O Instrumento: Deus Pai está presente, vestido de branco. Em 
seu peito o Espirito Santo, rodeado de fogo.

Meus amados filhos! Sou Deus Pai. Terno e Misericordioso.

Desejo que todos os homens reconheçam em Mim, o seu Pai.

Não sou um Deus castigador. Nem um Juiz, que vem para 
condenar.

Venho aproximar-Me das Minhas criaturas. Venho abraçar as 
Minhas criaturas.

Sou o Pai Terno, porque os fiz com o Poder Criador e com o 
Amor Paternal. E dei-lhes o que necessitam. Dei-lhes Amor, Afeto e 
Salvação Eterna.
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E Sou Misericordioso, porque enviei Deus Filho, para que, 
com Seus Sofrimentos em Sua Paixão, pagasse as dívidas da 
humanidade, e assim, salvá-los. Porque perdoo, e não levo em 
conta seus pecados.

Amados filhos! Venho a humanidade, por meio desta Obra, 
para renovar e estender a Mensagem de Deus Pai para a 
humanidade.

Quero que todos Me conheçam como o Pai Terno e 
Misericordioso. Que todas Minhas criaturas tenham a confiança de 
aproximar-se também a Mim.

Não rejeitem o Amor de seu Pai. É o maior Sofrimento que 
padeço misticamente, por causa da humanidade: a rejeição; a 
indiferença e a desobediência.

Amo a todas Minhas criaturas. Abençôo-as. Abraço-as. Beijo-
as: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

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

26 de dezembro de 2018

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

Jesus e Nossa Senhora confiaram ao Meu Casto e Amante 
Coração, o cuidado da Igreja Universal; a proteção das famílias, e 
também me enviaram para guiar aos apóstolos dos Últimos 
Tempos.
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Filhos Meus! Recordem o que sucedeu em Belém. Os que 
reconheceram o Sinal, eram uns pobres homens, que dedicavam 
sua vida inteira para cuidar rebanhos. Não eram pessoas doutas, 
poderosas e ricas. Eram homens pobres. Eram homens simples. 
Eram homens de trabalho.

Filhos Meus! Para reconhecer o Sinal, que já não é uma 
estrela, senão os Sagrados Corações de Jesus e de Maria, 
também tem-se que ter um coração pequeno; um coração simples 
e um coração confiante.

Porque, somente os pequenos de coração, poderão ver e 
entender os sinais que Deus envia.

Somente os pequenos, estão dispostos a aceitar os 
Chamados do Senhor.

Mesmo assim, vocês, apóstolos dos Sagrados Corações, 
observem com o coração, o Sinal que o Pai lhes está mostrando: 
os Últimos Chamados de Amor e de Conversão, de Nossos 
Sagrados Corações Unidos, que preparam a terra para um 
Glorioso Reino dos Três Corações.

Peçam ao Divino Espirito, o Dom da pequenez de coração e 
pobreza de espirito, para que com seus corações, vazios de todo o 
mundano, se encham de todo o Celestial.

Com Amor, São José, o Pai dos apóstolos dos Últimos 
Tempos, os abençoa: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito 
Santo. Amém.
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******************

28 de dezembro de 2018

Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado Coração de 
Jesus

O Instrumento: O Menino Jesus está presente, vestido de 
branco. Suas mãos abertas. A Hóstia e Seu Coração ano peito.

O Senhor Jesus: O Amor de Meu Coração Eucarístico 
transborda sem interrupção para a humanidade. Meu amor e Minha 
Misericórdia. Nem a ingratidão, nem a rejeição e nem a indiferença 
dos homens, detém esta Fonte Insondável.

Filhos: Desejo pedir-lhes que Me dêem um espaço em seus 
corações. 

Vim para estar com os homens. 

Vim para os enfermos; pelos pecadores; pela linhagem caída 
de Adão.

Vim e Me despojei de toda a Glória e a Imensidade de um 
Deus Eterno e Poderoso, para fazer-Me, no ventre de Minha 
Mamãe Celestial, um Menino Pequeno; um homem; sem deixar de 
ser Deus.

Abram seus corações!

Meu Amor pode saná-los!

Meu Amor pode transformá-los!

Meu Amor dará Luz as trevas de seus corações.
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Tudo isto faz Meu Amor Infinito. Mas com o consentimento de 
vocês.

Apóstolos Meus! Não vivam da amargura; da tristeza ou de 
qualquer sentimento mau do coração humano!

Abram seus corações para Minha Presença, para que vivam 
do Amor, da alegria e da Presença da Trindade Santíssima em 
seus corações.

Deus os criou. 

Mas Meu Pai Deus, quer que o homem voluntariamente o 
ame; Nos receba, e se una a Nossa Comunhão Trinitária.

Apóstolos Meus! 

Com Amor Misericordioso os abençôo; os abraço e rogo-lhes: 
abram seus corações ao Meu Amor Divino!

Não rejeitem mais o Amor de Deus!

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

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

29 de dezembro de 2018

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

Apóstolos de Meu Doloroso e Imaculado Coração!

Convido-os a contemplar o Escudo do Apostolado que a 
Santíssima Trindade revelou para nossa pequena vítima, para que, 
este Escudo, seja a insígnia do Meu Exército.
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Deus Pai, Terno e Misericordioso, com Suas Mãos estendidas 
para a humanidade, derrama Graças de Misericórdia para o bem 
dos homens.

No Coração do Pai, está Deus Espirito Santo, dirigindo seu 
vôo para a terra, e estão Nossos Dois Sagrados Corações Unidos, 
na tábua de salvação que é a Cruz Gloriosa.

Entre o mundo e Deus Pai, estão as Moradas de santidade de 
Nossos Sagrados Corações e o Espirito Santo.

Para avançar neste caminho de santidade, o Pai quis que o 
mundo repita Meu Fiat, o “Faça-se em Mim segundo vossa 
Palavra."

Filhos Meus: este Escudo do Apostolado é o selo da 
Santíssima Trindade, e é o sinal que precede o Reinado do 
Espirito Santo, por meio do Novo Pentecostes.

Todos Meus filhos, abrindo seus corações, dizendo “sim" ao 
Coração de Deus, e a Nossos Últimos Chamados de Amor e de 
Conversão, recebem a Graça de que o Espirito Santo e Meu 
Coração Maternal, os prepare para receber a grande Vinda do 
Espirito Santo.

Sou a Mãe da Palavra. 

Meu Coração é a Arca, onde se guardou a Palavra, e também 
Se encarnou, fazendo-se Homem, em Meu Filho Jesus Cristo.

E como Mãe da Palavra os abençôo: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém.
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