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Apêndice Dos Chamados De Amor Citados Na 
Reflexão: 

“O Apostolado é a multidão que levava escrito na 
testa o nome do Cordeiro” 

1-) 31 de outubro de 2015 – Chamado de Amor e de Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus 

O tempo se esgota. Filho, o tempo se esgota. Eu pedi ao 
mundo e aos pastores, que voltassem para mim antes que 
escurecesse. Eles ignoraram o Meu Chamado. Agora filho, a 
escuridão está reinando inclusive nas almas consagradas. Ora e 
repara por essas almas. 

Minha Santa Mamãe que tem te guiado neste novo tempo de 
Misericórdia, me pediu para levar-te com Seu Imaculado Coração ao longo 
da Paixão da Igreja. E Eu te disse, que como Corredentora, Ela tem Minha 
Onipotência Suplicante e Materna para guiar Seu Resto, ao Meu 
Remanescente Fiel. Hoje quero explicar-te o que Meu Povo Fiel deve fazer 
para permanecer unido à Minha Doutrina. A Igreja flagelada e coroada de 
espinhos, será condenada por seu próprio povo, porque os pastores, não 
todos, mas muitos, têm sido infiéis ao Meu Pacto de Amor com eles. 
Afastaram o Meu Povo da Verdade e condenam e perseguem os que 
permanecem fiel. 

Quando o cisma acontecer, a parte dividida em rebelião e idolatria 
(que já estão em apostasia) condenará aos que guardam Minhas Palavras. 
Assim, meu pequeno Resto Fiel deve permanecer unido, não esquecendo 
as Palavras do Meu Evangelho. Quem nega Meu Evangelho me negará. 
Nunca afastem de vossos pensamentos, a Palavra que lhes dei. A igreja 
caminha para sua Páscoa; caminha para sua libertação do domínio do 
dragão. Resto fiel, seja sempre valente e radical. Filho, a Igreja começará a 
caminhar seu êxodo, o caminho da Cruz, para chegar à colina da Cruz. A 
minha Mãe vos falou disto em Fátima. Minha Igreja será crucificada 
juntamente com os pastores, fiéis, almas que foram obedientes à Minha 
Doutrina Evangélica. Tudo isso acontecerá para que a Igreja seja 
ressuscitada e glorificada. 

Agora, filho, tudo isso começará a acontecer depois do Grande 
Aviso. Aqueles que, muito por raiva com a maldade que se lhes foi 
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apresentada, arremeterão contra meus fiéis. Seguido disto, o grande 
Milagre. Mas que será dado depois da purificação, porque será um 
milagre da Minha Misericórdia, para que o Meu Resto Fiel siga em pé e 
firme. Este grande milagre, filhinho, consistirá no Triunfo do Coração 
Imaculado de Minha Mãe, que trará o Reinado do Meu Espírito Santo em 
todos os corações. No Advento do Espírito, no Pentecostes da Igreja 
universal, será quando, por fim, o sinal da Cruz Gloriosa permanecerá 
como testemunho do Triunfo e Reinado dos Nossos Sagrados Corações 
Unidos, desde a Cruz no Espírito Santo, e realizado por Vontade Divina. 

Recorda, filho, que isto é um êxodo espiritual desde os corações. 
Minha mãe e eu continuaremos agora marcando o caminho por este 
deserto, que terão que atravessar. Estejam atentos à Nossa Voz no Espírito 
Santo. Ora. Prepara Meu Resto de apóstolos fiéis. Em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Nós 
iremos te sinalando o caminho e a estação sofrente de Minha Igreja. 

********** 

2-) 18 de maio de 2016 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DO 
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

Tua alma, esposa do Cordeiro 

Jesus: Tua pequena alma é a Esposa do Crucificado. 

O instrumento - Jesus, tu és eternamente o Amor da Cruz. Mas perdoa 
a minha ignorância e diz-me, Jesus, quem são as almas esposas. 

Jesus - Filhinho: desde o Batismo, as almas são libertadas da 
escravidão do pecado. A alma é perdoada e consagrada ao meu Sagrado 
Coração. 

Essa alma batizada, não só é apenas parte da Igreja, mas torna-se 
Igreja. Entende, filho, que a alma é Igreja, unida ao Meu Corpo Místico. A 
alma, ao ser Igreja, torna-se Minha Esposa, pois a Igreja é Minha Esposa. 

Mas hoje, na sua realidade, as almas perderam a consciência de 
Minhas Esposas, e a responsabilidade que implica o serem Minhas 
Esposas. Quando uma alma comete um pecado, é infiel a Mim e à Aliança 
de Amor que Eu firmei com Meu Precioso Sangue na Cruz do Calvário. 
Filho, cada Sagrada Comunhão é uma renovação da nossa união espiritual. 
Quando me recebes no Santíssimo Sacramento do Altar, ocorre uma e outra 
vez, um desposório eterno da alma e do Cordeiro de Deus. 
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O instrumento - Jesus que me pedes para compreender em tua Divina 
Vontade este Mistério de Amor. 

Jesus - Minha Mãe, Senhora e Rainha das Bodas Messiânicas, ajuda-
os a compreender este Mistério do Amor e de Redenção. Mas como parte 
introdutória, e pedida por Meu Pai Celestial, é necessário consagrar-te 
primeiro ao seu Doloroso e Imaculado Coração. Desde seu Coração 
Puríssimo de Filha, de Mãe e Esposa, eles compreenderão e viverão as 
delícias da Santíssima Trindade. Enquanto as almas e o mundo não se 
entregarem ao seu Puríssimo Coração, não encontrarão a Verdade. Não 
porque Eu não o deseje. Mas porque seu Coração Imaculado é o único que 
se abandonou plenamente e acreditou sem vacilar em Meu Querer Trinitário 
de Amor e Misericórdia. 

O instrumento - Jesus, então a Mamãe Celestial é a Porta da Salvação 
para nos encontrarmos realmente Contigo. 

Jesus - Sim. Porta da Salvação; quer dizer, que é Corredentora. Até 
que nossa Santa Mãe não seja reconhecida como Minha Perfeita 
Colaboradora de Meu Plano de Salvação e Corredentora de Almas e da 
Igreja, do mundo, da humanidade, não entenderão Minhas Palavras e não 
acolherão Meus Pedidos. 

O instrumento - Obrigado Jesus por ser meu Mestre. Sempre me 
demonstras teu amor, ensinando-me a Verdade. 

Jesus: Porque os amo, ensino-lhes a Verdade. Filhinho: amo-te e 
abençoo-te. Consagra com Meu Precioso Sangue tua alma pequena, Minha 
Esposa: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

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

3-) 30 de maio de 2016 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DO 
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

Explicar-te-ei Minha Promessa 

O instrumento - Jesus, prostro-me diante de Ti. Reconheço-te como 
Rei, Senhor e Salvador dos homens. Dou-te graças infinitamente pelo dom 
da Sagrada Eucaristia. Jesus, hoje recorro a Ti e te peço que dês luz, 
sabedoria e discernimento ao Teu povo, para que não seja confundido e 
compreenda Tua Palavra. 

Jesus - Amado filhinho: Meu povo deve pedir a Eterna Sabedoria para 
compreender Minha Eterna Palavra. E compreendendo Minha Eterna 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Apêndice Dos Chamados De Amor Citados Na Reflexão “O Apostolado é a multidão que levava escrito na testa o 
nome do Cordeiro”  

 4 

Palavra, goze de Minhas Promessas. Hoje te falarei do Meu Reino Glorioso 
do Fiat e da Paz - Meu Reino Eucarístico. Filho: todo aquele que recebe o 
Meu Espírito Santo no Baptismo está chamado a viver o Meu Reino. Mas 
as almas não estão conscientes deste chamado. E para viver este Reino de 
Amor-Hóstia é necessário consagrar-se ao Coração Doloroso e Imaculado 
da Mãe Corredentora. Mas tu és testemunha, filho, do desprezo e da 
rejeição da Nossa “Mater Coeli”. 

Filho: muito poucas almas creem e aceitam Sua Sabedoria, que é um 
dos dons da Corredentora, que reúne e prepara os 144.000 apóstolos dos 
Últimos Tempos. 

O instrumento - Meu amado Jesus: Qual é a primeira porta para entrar 
neste Reino? E como vivemos esse Reino? Ou quando virá este Reino 
Glorioso? 

Filhinho: a porta é a consagração total ao Imaculado Coração da 
Mamãe Celestial. Através desta consagração começam a viver o Reinado 
Eucarístico de Meu Sagrado Coração. Este Reinado, filhinho, é um Reino 
de Corações. É um império de Amor dentro dos corações. Corações, que, 
uma vez consagrados aos Nossos Sagrados Corações Unidos, e que 
começam a viver este Evangelho em teu tempo, convertem-se em um 
Apóstolo dos Últimos Tempos, formado, educado e consagrado, por, em, 
com e para Maria. 

Mas, filhinho, viver esse Reino é viver na Divina Vontade. É fazer vida 
a consagração total que fizeram à Minha Santa Mãe. Viver esse Reino é 
viver o Evangelho e Meus Chamados de Amor e Conversão. É um viver 
espiritual. É um viver em Deus. Ainda que, filho, tenha prometido um Reino 
Glorioso de Amor e Paz, é para que todas as almas o vivam “já” em seus 
corações. Mas viver este Reino significará para muitos... martírio; para 
outros... testemunho, segundo Minha Divina Sabedoria. 

Alguns se oferecerão em oblação pelo Reino; outras almas 
permanecerão para dar testemunho de mim. Mas as duas situações 
espirituais, são sinais do Meu Reino: alguns dão a vida, e outros entregam 
aos irmãos a vida de si mesmo, com o testemunho. Não se desconcertem 
filhos... quem estará “aqui” ou “ali”... vivam já Meu Reino, estejam onde 
estiverem. 

O instrumento - Obrigado, Jesus, pelo Teu Amor-Sabedoria. 

Jesus - Adverte Meu povo. Muitos profetas falam em Meu Nome, mas 
não vêm de mim. Amo-te, meu pequeno, por tua simplicidade e 
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dependência total. Dou-te Minha bênção: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espirito Santo. Amém.  Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. 

********* 

4-) 21 de julho de 2016 – CHAMADO DE AMOR E DE CONVERSÃO DE 
DEUS PAI TERNO E MISERICORDIOSO 

Escreve, pequeno carmelita, as Palavras de teu Pai, e aprende de 
Minha doutrina, porque estes ensinamentos são vida e bênção para os 
homens que as puserem em prática. Porque Minha Palavra é Luz para 
vosso caminhar, na senda destes Últimos Tempos de caos e confusão. 
Satanás está enganando muitos homens, porque se deixam seduzir pela 
tibieza e a comodidade que prega. Isto é, um relaxamento espiritual e um 
relativismo generalizado. Para muitas almas, parece ser melhor, que viver 
Minha Palavra e Minha Divina Vontade. Como sabes, pequeno, e te disse 
desde o princípio, Meus Chamados de Amor e de Conversão à 
Humanidade, têm como fundamento Minha Palavra, e o que desejo com 
isto, é recordar-vos a importância de viver Minha Palavra. Muitos 
esqueceram Minha Palavra, pelas distrações do mundo. 

Pequeno: Minha Palavra é orvalho que refresca a terra ressecada e 
esgotada sem água. Mas agora, a apostasia e a falsidade dominam tudo, 
desviando muitos. Mas Eu, como Pai de Misericórdia, não me esqueço de 
meu pequeno resto. 

É por isso, que hoje lhes dou uma grande esperança, ao vir o Vinho 
Eucarístico de Meu Filho, a Palavra Encarnada. Por meio do Triunfo do 
Imaculado Coração da Mulher Vestida de Sol, também virá o Reino da 
Palavra, já que viverão Minha Palavra e ao vive-la, viverão Minha Divina 
Vontade. Tudo isto, pequeno, é parte do derramamento de Meu Espirito, 
vosso Paráclito. Te entrego uma pequena oração, para que peças o 
Reinado de Minha Palavra: “Amado Pai, que o Reino da Palavra de Deus 
venha logo a nossos corações. Maria, Rainha do Reino da Palavra de Deus, 
roga por nós. Amém.” 

Pequeno: redobra tuas orações e esforços, porque o tempo é urgente, 
e como o pequeno de Meus Profetas, te confiei muito. Te amo, pequeno. O 
Reino da Palavra de Deus iniciará também, com o cumprimento das 
profecias. Enquanto o mundo se encarrega de uma guerra e de uma 
destruição, o Céu, logo virá a implantar o Reino da Palavra de Deus. Mas 
em Meu remanescente, a quem amo e cuido por ser pequeno, humilde e 
simples. O Reino da Palavra de Deus é vossa esperança. Te abençoo. Tens 
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Minha paz: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave 
Maria Puríssima, sem pecado concebida. 

5-) 10 Agosto 2016 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DO CASTO 
E AMANTE CORAÇÃO DE SÃO JOSÉ 

Queridos filhos, quando vocês se consagram ao Imaculado Coração 
da Mãe Celestial, o Espírito Santo flui, como rio de água viva, nos corações 
que se entregam ao seu Imaculado Coração. Assim foi Comigo, em Nazaré. 
Ao consagrar-me totalmente a Jesus por Maria, recebi muitas Graças, Dons 
e Bens Espirituais e Celestiais. 

Quando um coração se une ao Coração Imaculado da Rainha 
Celestial, experimenta a união com o Espírito Santo de Deus, e seu coração 
é aberto, por meio da Graça Divina, ao Amor Santo e à Verdade. Todas 
essas graças as recebe um coração que aceita Maria como Mãe, e se 
consagra eternamente à Mamãe Celestial. 

Queridos filhos: consagrem-se ao seu Imaculado Coração, para que 
sejam parte do Triunfo do seu Coração Imaculado em toda a terra e 
testemunhas do Advento do Reino Eucarístico do Sagrado Coração de 
Jesus. Amo-os e os abençoo: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Amém. 

******* 

6-) 14 de dezembro de 2016 – CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DO 
CASTO E AMANTE CORAÇÃO DE SÃO JOSÉ 

Filhos do Meu Castíssimo Coração: como Pai Adotivo do Sagrado 
Coração de Jesus e Esposo Virginal da Rainha do Céu, desejo falar aos 
seus corações. Corações consagrados aos Corações de Jesus e de Maria. 
Neste tempo espiritual que a humanidade está atravessando, se vive um 
tempo de advento, mas também um tempo de rejeição. A Mãe Celestial, 
junto ao Meu Casto Coração, buscamos hospedagem no Belém frio e 
indiferente da humanidade. A maioria dos corações rejeitam e se negam a 
receber-nos. 

Mas há corações fiéis, que são os que estão escondidos em 
silêncio; odiados pelos demais homens; rejeitados pelo mundo e 
perseguidos pelos Herodes atuais. Mas, apesar de tanto deserto, 
são fiéis e abrem seus corações para dar-nos hospedagem, e que 
nasça Jesus. 
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Esse pequeno resto Fiel dos corações, sofre solidão, tristeza, 
provas, que são purificações, para limpar o coração dos espinhos e da erva 
má. Para que, em seu lugar, cresça erva e pasto fresco, suave, para recostar 
o Menino Jesus em um coração limpo, cheio do Espirito de Deus. 

Pequenos corações do Remanescente Fiel: sejam firmes, valentes, 
decididos. Juntos com a Mãe Celestial e Eu, chegaremos até a Gruta Santa 
de Belém. Sigam aos nossos Corações. Não se desviem. Porque o ruído, a 
perturbação, o escândalo, e a desordem, abundam no caminhar. Sigam a 
tocha acesa de nossas Santas Mensagens de Amor e Conversão. O Espirito 
Santo protege os corações do Remanescente Fiel. E em seu Nome, dou-
lhes Minha Bênção Patriarcal: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. 

******** 

7-) 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. 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. 
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Como Maria Corredentora, Advogada, Medianeira de todas as 
Graças, a Mulher Vestida de Sol, abençoo a todos Meus filhos, desde este 
Lugar Sagrado, com Minha Bênção Maternal: Em Nome do Pai, e do Filho, 
e do Espírito Santo. Amém. 

******** 

Nota-2: No CAC - CORAÇÃO DOLOROSO E IMACULADO DE MARIA - 
24-NOVEMBRO-2018: 

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. 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. 

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 abençoo: Em Nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
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************** 

8-) 9 de janeiro de 2019 - CHAMADO DE AMOR E DE CONVERSÃO DO 
CASTO E AMANTE CORAÇÃO DE SÃO JOSÉ 

O Apostolado vive a espiritualidade dos Três Corações da Sagrada 
Família. O Coração Eucarístico de Jesus é o Centro dessa espiritualidade 
do Apostolado. O Coração Doloroso e Imaculado de Maria é o Caminho, o 
Meio e a própria vida, que este Apostolado tem para chegar ao Coração do 
Filho. E Meu Casto e Amante Coração é o Modelo, o Protetor e o Pai dos 
vivem a espiritualidade desta Família do Apostolado. 

Porque, nossa Sagrada Família quis estender-se, abrir-se e crescer, 
reunindo em nossos Três Corações, o Pequeno Resto: os Apóstolos dos 
Últimos Tempos. Por isso, o Apostolado é o instrumento que Deus utilizou 
para reunir o resto dos filhos da Mulher Vestida de Sol. E o Espirito, no qual 
vivem estes filhos, é o Espirito da Sagrada Família de Nazaré. É dizer, a 
União, o Reinado, o Império de Amor Misericordioso dos Três Corações, 
que é alentado, que é estendido e que é suscitado pelo Divino Espirito. 

Por isso, Meus apóstolos, compreendam que estar no Apostolado é 
estar unido a Sagrada Família de Nazaré, e viver os Chamados de Amor 
dados à humanidade, por este pequeno profeta, no qual Deus suscitou o 
Apostolado; é viver o Espirito da Sagrada Família. O Apostolado é a 
Sagrada Família encontrando-se e reunindo-se com seus filhos. 

Como o Patriarca da Santa Família dos Últimos Tempos, que é o resto 
fiel, os abençoo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém. 

********* 

9-) 15 de fevereiro de 2019 - CHAMADO DE AMOR E DE CONVERSÃO 
DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

Apóstolos do Meu Sagrado Coração Eucarístico: Foram chamados 
por seu nome e escolhidos por Minha Mamãe Celestial. Pois com esta 
Obra, Nossos Sagrados Corações estão reunindo o Resto Fiel.  

Inclusive muitas almas que foram chamadas para fazer parte do Meu 
Pequeno Resto, serão reunidas, pois serão tocadas com o convite à 
conversão, com Nossos Últimos Chamados de Amor. O Apostolado é a 
Obra que Meu Sagrado Coração está utilizando para unir ao Meu Corpo 
Místico.  
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Apóstolos Meus! Reparar e consolar Meu Sagrado Coração 
Eucarístico, sempre se deve fazer com as orações. Mas é importante 
que às orações se acrescentem seu testemunho de vida. Oração e 
ação. Devoção e obras, é a perfeição da reparação. 

Abram seus corações ao Amor Misericordioso, que a todos está sendo 
entregue. Já não resistam mais ao Meu Amor Eucarístico. 

Orem e vivam Nossos Últimos Chamados de Amor e Conversão. 
Chamados que só procuram ressaltar e enfatizar Meu Santo Evangelho. 

Com Meu Sagrado Coração Eucarístico os abençoo: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém. 

********* 

10-) 17 de maio de 2019 - CHAMADO DE AMOR E DE CONVERSÃO DO 
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

Meu resto! Meu Apostolado! Exorto-os: escutem-Me! Porque Minhas 
palavras são Vida e Verdade. E quem Me escuta, vive na Verdade; e como 
vive na Verdade, Meu Espirito Santo, dá Vida Eterna à alma que Me escuta 
com o coração. 

Meus apóstolos! Meu Apostolado é a grande Obra de Meu Sagrado 
Coração Eucarístico. 

Meus Chamados de Amor e de Conversão, são um recordatório para 
os homens, da verdadeira e Real Presença de Deus no Santíssimo 
Sacramento. E é Título do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus; é a 
própria Manifestação do Cordeiro, que está de pé sobre o Altar, no Livro do 
Apocalipse. Sou o Cordeiro, que tem os sinais de haver sido Sacrificado; 
mas que está de pé no Trono, junto ao Pai. Sou o Cordeiro Divino, Filho da 
Mulher Vestida de Sol, a Mãe dos apóstolos de Meu Coração Eucarístico. 

Pequeno filho Meu! Eu fui obediente até a morte; a morte na Cruz, e 
esse mesmo caminho é o teu, como minha verdadeira alma vitima, esposo 
de Minha Cruz. Tua obediência, em oblação, consola Minha Mãe, e acelera 
o Triunfo de seu Coração Maternal. Por isso, os que escutam Minha Voz, 
através de Minha alma vitima, são as almas de Meu pequeno resto, as que 
creem, as que amam e as que oram. 
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Pequeno Resto! Meu Apostolado! Abençôo-os, desde este santuário 
espiritual de Nossos Sagrados Corações Unidos: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém. 

Nota-3: No CAC - CORAÇÃO DOLOROSO E IMACULADO DE MARIA - 
3- agosto-2019: 

Meu Doloroso e Imaculado Coração escolheu este bendito lugar, para 
apresentar-se como a Mulher Vestida de Sol, que é o Grande Sinal do Livro 
do Apocalipse. E neste lugar, o mais humilde de todos, Nossos Sagrados 
Corações Unidos, fizeram seu Refúgio, convertendo-o em um Santuário 
Espiritual. Desde este Aposento de Nossos Sagrados Corações, estamos 
dando-lhes os Últimos Chamados de Amor e de Conversão. 

No Principio dos Tempos, Deus criou um jardim. Nesse jardim 
haviam dois corações, Adão e Eva, que desobedeceram a Divina Vontade, 
sendo confundidos por Satanás, e o pecado entrou no mundo. 

Neste Final dos Tempos, Deus Pai Terno e Misericordioso, 
também quis fazer um jardim: o Jardim dos Sagrados Corações. Neste 
Jardim, o novo Adão, Jesus Cristo, e a nova Eva, Maria, estão realizando 
uma obra de reparação pelos pecados dos homens. 

Filhos Meus!  Meu Coração Maternal está preocupado. Temos-
lhes dito, que são os Últimos Avisos, antes do dia da Justiça. Mas seus 
corações ainda não se deixam moldar. Estou chamando-lhes para uma 
mudança de coração; recordando o convite à conversão, que Meu 
Filho Jesus pregou no Evangelho. 

Meu Coração enche-se de dor. Quero que viva no amor e na verdade. 
Escutem! São os Últimos Chamados para sua conversão. Como Mãe 
Misericordiosa, abençoo-os: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. 

11-) 9 de agosto de 2019 - CHAMADO DE AMOR E DE CONVERSÃO DO 
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

Queridos filhos: Eu Sou o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do 
mundo! Eu Sou o Cordeiro sacrificado como expiação de seus pecados. 

Eu Sou o Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, e Meu 
Apostolado são os seguidores do Cordeiro, que levam seu Nome, 
marcados em sua teste, como sinal de Consagração total ao Meu 
Coração Eucarístico. 
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Filhos Meus: O Cordeiro que se manifesta em Glória no 
Apocalipse, é o Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, que está 
manifestando-se agora, e está avisando aos seus filhos, que está breve 
o Triunfo do Coração da Mulher Vestida de Sol, e que este Triunfo, é a 
Porta pela qual entrará na humanidade o Reino do Cordeiro. 

Queridos filhos! Meu Apostolado é uma obra do Cordeiro de Deus, da 
Igreja, para a Igreja e para a salvação de muitos. Abram seus corações para 
Minhas Palavras. Meditem-nas e orem com Meus Últimos Chamados de 
Amor. Eu o Cordeiro de Deus, o Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, os 
chamo para serem Meus apóstolos. Com amor misericordioso, os abençoo: 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

******* 

12-) 20 de novembro de 2019 - URGENTE CHAMADO DE AMOR E DE 
CONVERSÃO DO CASTO E AMANTE CORAÇÃO DE SÃO JOSÉ 

Filhos: Nossos Três Sagrados Corações estão presentes, e desde 
este Santuário Espiritual, estamos falando para a humanidade, para que SE 
CONVERTAM, SE ARREPENDAM E REGRESSEM à Igreja de Jesus 
Cristo. Queridos filhos: A PAZ DA HUMANIDADE DEPENDE, SE ESTA 
RESPONDE OU NÃO, A ESTES ÚLTIMOS CHAMADOS. 

Filhos Meus: Nossa Senhora, o Coração Eucarístico de Jesus e Eu, 
seu Pai Protetor, São José, estamos exortando-os a uma mudança de 
coração, pelo bem de cada um de vocês, pelo bem da humanidade, e pelo 
progresso espiritual da Igreja. 

Queridos filhos! ABRAM O CORAÇÃO! ESCUTEM NOSSOS 
ÚLTIMOS AVISOS, que são instrumentos, que recordam e enfatizam a 
importância do Evangelho, que Jesus Cristo pregou. Nossos Chamados de 
Amor e de Conversão não acrescentam nem tiram a Palavra de Deus. Só a 
recordam, e são um eco, que prega a Palavra de Deus. Por isso, 
ESCUTEM-NOS E VIVAM-NOS COM AMOR, nossos Chamados. Nos 
Chamados de Amor e de Conversão, Deus expressa seus planos e 
intenções com seus filhos. Por isso, ESCUTEM-NOS, MEDITEM-NOS, 
OREM COM ELES e VIVAM-NOS! O Sagrado Coração Eucarístico de 
Jesus, o Doloroso e Imaculado Coração de Nossa Senhora e Meu Casto e 
Amante Coração os abençoam, e os convidam A SEREM VERDADEIROS 
APÓSTOLOS DE AMOR DE DEUS: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. Amém. 
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****************** 

13-) 20 de novembro de 2020 - CHAMADO DE AMOR E DE 
CONVERSÃO DO SAGRADO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE JESUS 

20 de novembro de 2020 

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

Apóstolos Meus! Em primeiro lugar, o que devem entender, 
é que os Últimos Chamados de Amor e de Conversão, são 
exaltações do Evangelho. Nossos Chamados de Amor e de 
Conversão não acrescentam nem eliminam nada à Sagrada 
Revelação Pública, senão que, Nossos Chamados de Amor e de 
Conversão, propagam, exaltam, pregam o Santo Evangelho; e 
que, por meio do profeta de Meu Apostolado, lhes transmitimos 
estes Chamados de Amor e de Conversão, que estão 
submetidos à servir a Palavra de Deus. 

Queridos apóstolos! Compreendam que, no Apostolado, 
nossos Chamados de Amor e de Conversão, são a pregação do 
Evangelho que Eu, Jesus Cristo, e Minha Mãe Maria, estamos 
brindando ao mundo, como as Duas Testemunhas do Pai Terno 
e Misericordioso. Nossos Chamados de Amor são nossos 
Sagrados Corações Unidos pregando ao mundo. 

Abençoo-os com Meu amor misericordioso: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

*********** 

14-) 08 de maio de 2021 - CHAMADO DE AMOR E DE CONVERSÃO DO 
CORAÇÃO DOLOROSO E IMACULADO DE MARIA 

Querido filho do meu Doloroso e Imaculado Coração: Eu fui unida ao 
Espírito Santo, quem fixamos em ti, e te entregamos ao Coração Eucarístico 
de meu filho Jesus, para que fosses o arauto do nosso Reinado de Amor. E 
é por meio de nossas revelações, dadas a ti no Apostolado para toda a 
humanidade, que estamos chamando, pela última vez, o homem ao amor e 
à conversão. É por isso que, não somente nos escutas em nossas 
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aparições, mas também, constantemente, nossos Sagrados Corações, que 
vivem uma eterna comunhão, te fazem partícipe, a ti, desta Aliança. De tal 
modo que, quando choramos pela humanidade, nossas Lágrimas, 
brilhantes como escrachas, brotam das palmas de tuas mãos. Esta 
exsudação, leva-a a todos os meus filhos, e imponha-a a todos; e os sinais 
de cura e da graça, confirmarão que vais de nossos Sagrados Corações. 

Querido filhinho: Também Eu apareci em Cuapa, e a mensagem de 
Cuapa está sendo lembrada pela última vez em meu Jardim, neste Jardim 
de nossos Sagrados Corações. De tal modo que, o que a Santíssima 
Trindade me pediu para começar em Cuapa, também lhe darei pleno 
cumprimento aqui. Porque esta aparição mariana em teu país, será 
plenamente compreendida com as aparições do meu Doloroso e Imaculado 
Coração, agora, neste Jardim da Reparação de nossos Sagrados Corações. 

De modo que todas as minhas mensagens marianas tenham sua 
plena realização nas promessas que dei, aqui, no Jardim do Final dos 
Tempos, onde habitam os Dois Corações: da nova Eva e do novo Adão. Eu, 
a Mãe e meu Filho, o Redentor. Com o meu Coração Doloroso e Imaculado 
os abençoo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

********** 

15-) 2 de outubro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DO 
CORAÇÃO DOLOROSO E IMACULADO DE MARIA 

Queridos filhos: Através desta obra de Nossos Sagrados Corações 
Unidos, Deus Pai Terno e Misericordioso quis estender a todas as almas, a 
união de amor que o Espírito Santo realizou entre o Filho e a Mãe. De modo 
que deseja que toda a humanidade experimente essa aliança amorosa de 
Jesus com as almas, mas através do meu Coração. A Santíssima Trindade 
quer estabelecer no mundo inteiro, a Devoção ao meu Doloroso e 
Imaculado Coração, para que, desde este Jardim de Nossos Dois Corações, 
diga aos meus filhos que: Vim renovar, a pedido de meu Filho Jesus, a 
Devoção dos Primeiros Sábados. De modo, queridos filhos, que os 
Primeiros Cinco Sábados do mês agora devem agora ser uma Devoção 
Perpétua.  

Cada primeiro sábado do mês deve ser de consolo e reparação. 
Assim, através do Apostolado e de nossos Chamados de Amor e de 
Conversão: As primeiras sextas-feiras ao Sagrado Coração Eucarístico 
de meu Filho Jesus, e os primeiros sábados ao meu Doloroso e 
Imaculado Coração devem ser, para todos  meus filhos, uma Devoção 
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Perpétua. É dizer, toda a sua vida deve ser uma oblação de amor e 
reparação perpétua. 

Meditem no Capítulo 9 do livro de Gênesis. 

Deste este Jardim dos fim dos tempos, onde estou marcando a testa 
e o coração de todos os meus filhos, os Apóstolos dos Tempos, dou-lhes 
minha maternal bênção. Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Amém. 

********* 

16-) 15 de outubro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DO 
CORAÇÃO DOLOROSO E IMACULADO DE MARIA 

Queridos filhos: Falo aos seus corações com amor de mãe e os 
convido a compreender o grande mistério na obra de nossos Sagrados 
Corações Unidos: O Apostolado é a multidão que levava escrito na 
testa, o nome do Cordeiro; e o Cordeiro é Jesus Cristo. O Cordeiro do 
Apocalipse encerra o mistério do Sagrado Coração Eucarístico de 
Jesus. O Cordeiro é a Eucaristia. A Eucaristia é o Cordeiro. 

A Mulher Vestida de Sol, que aparece no céu, dando ao Filho, é 
meu Doloroso e Imaculado Coração. Assim como apareci a primeira 
vez neste santo lugar, dei cumprimento a esta bela profecia. 

Queridos filhos: eu sou a Mulher Vestida de Sol. Sou a que vem 
presidir o triunfo do Cordeiro de Deus. Queridos filhos: exorto-os, 
novamente, a compreender a urgência de escutar e atender estes Últimos 
Chamados de Amor e Conversão. E por meio da oração e da meditação dos 
Chamados, compreender que a Mulher Vestida de Sol está entre vocês 
e com vocês, e se deu a conhecer como o Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria. Com amor maternal os abençoo. Em Nome do Pai, e 
do Filho, e do Espirito Santo. Amém. 

******* 


