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01 de Janeiro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E DE 
CONVERSÃO DO SAGRADO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE 
JESUS

O Apostolado dos Sagrados Corações Unidos é, filhinho Meu, 
uma obra impulsionada por Meu Espírito Divino. Porque Meu 
Espirito foi quem uniu Meu Coração Sacratíssimo ao Coração 
Imaculado de Minha Mamãe; e uniu nossos dois Corações na 
profecia e sentença do Pai Terno e Misericordioso, quando disse, 
depois do primeiro pecado de Adão e Eva, à serpente, que é 
Satanás: “Ela, com sua descendência esmagará tua cabeça."

Minha Mãe, unida a Mim, no poder do Espirito Santo, viemos 
destruir os planos de Satanás. 

Por isso, o Apostolado é uma obra do Espirito Santo.

Invoquem meu Santo Espírito, e depois de invocar meu 
Espírito, meditem e leiam todos os nossos Chamados de Amor e 
de Conversão, que são os verdadeiros e Últimos Avisos para a 
conversão.

Com o meu Sacratíssimo Coração Eucarístico, exorto-os a ler 
a Carta aos Filipenses, capítulo 3.

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

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

Epístola aos Filipenses - Capítulo 3 - Leitura pedida pelo 
Senhor Jesus no CAC acima:

Capitulo 3 - O verdadeiro caminho da salvação cristã.
1Finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor. Escrever-vos 

as mesmas coisas não me é penoso e é seguro para vós.
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2Cuidado com os cães, cuidado com os maus operários, 
cuidado com os falsos circuncidados! 

3Os circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo 
Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não 
confiamos na carne. 

4Aliás, eu poderia, até, confiar na carne. Se algum outro 
pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais: 

5circuncidado ao oitavo dia, da raça de Israel, da tribo de 
Benjamim, hebreu filho de hebreus; quanto à Lei, fariseu; 

6quanto ao zelo,  perseguidor da Igreja; quanto à justiça que 
há na Lei, irrepreensível. 

7Mas o que era para mim lucro eu o tive como perda, por 
amor de Cristo. 

8Mais ainda: tudo eu considero perda, pela excelência do 
conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele, eu perdi 
tudo e tudo tenho como esterco, para ganhar a Cristo 

9e ser achado nele, não tendo a justiça da Lei, mas a justiça 
que vem de Deus, apoiada na fé, 

10para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e a 
participação nos seus sofrimentos, conformando- me com ele na 
sua morte, 

11para ver se alcanço a ressurreição de entre os mortos. 
12Não que eu já o tenha alcançado ou que já seja perfeito, 

mas vou prosseguindo para ver se o alcanço, pois que também já 
fui alcançado por Cristo Jesus. 

13Irmãos, eu não julgo que eu mesmo o tenha alcançado, 
mas uma coisa faço: esquecendo-me do que fica para trás e 
avançando para o que está diante, 
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14prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que 
vem de Deus em Cristo Jesus. 

15Portanto, todos nós que somos "perfeitos", tenhamos este 
sentimento, e, se em alguma coisa pensais diferentemente, Deus 
vos esclarecerá. 

16Entretanto, qualquer que seja o ponto a que chegamos, 
conservemos o rumo. 

17Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que andam 
segundo o modelo que tendes em nós. 

18Pois há muitos dos quais muitas vezes eu vos disse e agora 
repito, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo: 

19seu fim é a destruição, seu deus é o ventre, sua glória está 
no que é vergonhoso, e seus pensamentos no que está sobre a 
terra. 

20Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também 
esperamos ansiosamente como Salvador o Senhor Jesus Cristo, 

21que transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando-o 
ao seu corpo glorioso, pela força que lhe dá poder de submeter a 
si todas as coisas. 

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

2 de Janeiro de 2021 - Primeiro Sábado do Mês - CHAMADO 
DE AMOR E DE CONVERSÃO DO CORAÇÃO DOLOROSO E 

IMACULADO DE MARIA

Queridos filhos! Meu Coração de Mãe se volta para vocês 
como um manancial de graças. 

Por isso convido-os a abrir o coração e a alma, para que 
permitam ao Espirito de Deus transformá-los a Minha imagem, 
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limpa e Imaculada, e assim, reparem o Coração tão ofendido de 
Deus.

O Primeiro sábado de cada mês é um dia de Misericórdia que 
Deus concede ao mundo. 

É por isso que cada Primeiro Sábado espero a todos Meus 
filhos, para que junto a Mim, orem, para que o mundo conheça o 
Amor de Deus, e para que vocês, queridos filhos, conheçam o 
Amor de Deus.

Este é o grande milagre que cada Primeiro Sábado, desde 
Meu Jardim, vou conceder a toda a humanidade.

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

*********

06 de janeiro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E DE 
CONVERSÃO DO CASTO E AMANTE CORAÇÃO DE SÃO 
JOSÉ

Queridos filhos! Através da oração, do jejum e das leituras de 
nossos Chamados de Amor e de Conversão, podem ir se 
aprofundando no grande Dom que a Providência Divina deu 
nestes Últimos Tempos, por meio do Apostolado.

O Apostolado foi profetizado como a descendencia da Mulher, 
tendo Cristo como cabeça, a Mulher como Mãe, e a  Mim, como 
Patriarca dessa descendência.

CHAMEM, CHAMEM CHAMEM O ESPIRITO DE DEUS, 
PA R A Q U E P O S S A M C O M P R E E N D E R O Q U E O 
APOSTOLADO SIGNIFICA PARA DEUS E PARA VOCÊS!

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

9 de janeiro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E DE 
CONVERSÃO DO CORAÇÃO DOLOROSO E IMACULADO DE 
MARIA

Querido filho! Em teu coração, deposito minha(s) Palavra (s) 
do Céu. 

Por meio de ti, a Mulher Vestida de Sol, o Grande Sinal 
Mariano, que é o meu Doloroso e Imaculado Coração, está 
chamando seus filhos à conversão do coração, e à abertura ao 
Amor de Deus.

Querido filho! Meu arauto. Só através do Espirito Santo, Meus 
filhos poderão compreender o que é Meu Apostolado, o urgente 
que é o SIM de cada um à Minha Obra do Fim dos Tempos.

Meu Apostolado é a realização da promessa do Pai Terno e 
Misericordioso, à desobediência da Mulher que, tendo o Filho, o 
Messias, a Jesus Cristo, como cabeça, esmagará a antiga 
serpente.

Meus filhos devem decidir-se por Meu Apostolado e viver 
estes Últimos Chamados de Amor para a conversão da 
humanidade.

Novamente lhes digo, aos Meus filhos, que se colocarem 
em prática Meus Chamados de Amor, não serão confundidos. 
mas devem escutar. Ao escutar Meus Chamados, orar. 

E quando orarem com o coração, compreenderão o tesouro 
escondido que está vivente em Meu Apostolado.

Com Meu Doloroso e Imaculado e Clemente Coração os 
abençôo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém.
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************

Chamado de Amor e de Conversão de Deus Espirito Santo

11 de Janeiro de 2021 - Apóstolos dos Últimos Tempos!

Eu, o Espirito Divino, desejo manifestar-Me aos seus 
corações, para fazer-lhes compreender, que o Grande Sinal 
Mariano dos Últimos Tempos, que é a Mulher de Revestida de 
Sol, é o Coração Doloroso e Imaculado de Maria. 

Assim, tal como Ela se apresente ao Meu instrumento, 
Vestida de Sol, é como está pre-anunciada no Livro do 
Apocalipse.

AO REFERIR-SE AO GRANDE SINAL QUE APARECE NO 
CÉU, REFERE-SE ÀS SUAS APARIÇÕES, COMO O 
DOLOROSO E IMACULADO CORAÇÃO, QUE SÃO SUAS 
ÚLTIMAS APARIÇÕES NA TERRA, QUE PREPARAM O 
REINADO DE SEU FILHO.

Almas: O CORAÇÃO DOLOROSO E IMACULADO DE 
MARIA É O GRANDE SINAL. 

Por isso é importante que propaguem a Advocação do 
Coração Doloroso e Imaculado:

- dando a conhecer a todos, o Ícone dos Sagrados Corações

- propagando por todos os lados, a Devoção ao Seu Doloroso 
e Imaculado Coração, junto aos Últimos Chamados de Amor e de 
Conversão.

ALMAS! PROPAGUEM PELO MUNDO INTEIRO A 
DEVOÇÃO AO CORAÇÃO DOLOROSO E IMACULADO DE 
MARIA, PORQUE, ELA É A MULHER VESTIDA DE SOL E A 
CORREDENTORA DO GÊNERO HUMANO.
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Eu, Seu Esposo e Deus Espirito Santo, junto ao Doloroso e 
Imaculado Coração, o grande Sinal Mariano, os abençôo: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

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

14 de Janeiro de 2021 - Chamado de Amor e de Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus

Apóstolos de nossos Sagrados Corações Unidos! 

SIGAM PEDINDO A LUZ DO ESPIRITO DE DEUS, PARA 
Q U E P O S S A M C O N H E C E R M E L H O R E M A I S 
PROFUNDAMENTE, O QUE A OBRA DO APOSTOLADO 
SIGNIFICA PARA MEU SAGRADO CORAÇÃO, E O QUE É, EM 
URGÊNCIA, PARA MEUS FILHOS NA TERRA.

Por isso, apóstolos Meus, Eu os convoco para MANTER UMA 
CRUZADA PERMANENTE DE REPARAÇÃO AOS SAGRADOS 
CORAÇÕES UNIDOS.

QUE EXPANDAM, DISTRIBUAM E DEEM A CONHECER OS 
ÍCONES DE NOSSOS SAGRADOS CORAÇÕES; OS ÚLTIMOS 
CHAMADOS DE AMOR E DE CONVERSÃO. 

E A DISTRIBUIÇÃO A TODOS, NÃO SÓ A MEMBROS DO 
APOSTOLADO, MAS A TODA ALMA: DOS SACRAMENTAIS, 
ÍCONES E CHAMADOS, PARA QUE À TODAS AS ALMAS LHES 
CHEGUE A MENSAGEM.

Isto, é o primeiro que quero que façam, meus Apóstolos, 
nesta Cruzada Permanente de Reparação aos Sagrados 
Corações Unidos: DAR A CONHECER A OBRA DE MEU 
APOSTOLADO E LEVAR MINHA MENSAGEM A TODOS. 

Isso é o que Meu Coração, agora os exorta.
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Por isso, VÃO E FAÇAM APÓSTOLOS DE NOSSOS 
SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS, A TODAS AS PESSOAS, A 
TODO POVO, A TODA NAÇÃO!

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

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

15 de janeiro de 2021 - Chamado de Amor e de Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus

15 de janeiro de 2021

Almas que Me escutam! Meu Sagrado Coração Eucarístico é 
a Fonte da Graça para vocês. 

Fonte que quer ser tomada e inundar suas almas com Meu 
Amor Misericordioso.

Todos tem que compreender que o Apostolado dos Sagrados 
Corações Unidos tem sua origem na profecia de Deus Pai: a 
Mulher cuja descendência esmagará Satanás. Quer dizer, os 
Dois Corações, da Mãe e do Filho. 

E, Meu Apostolado, também tem uma missão escatológica 
para o Fim dos Tempos, e precursora para o Novo Reino. 

Meu Apostolado é um plano de Amor, para reunir ao Meu 
Resto Fiel e salvaguardar a fé.

Meu instrumento, Meu pequeno Elias, sempre foi inspirado, 
guiado, aconselhado por Nossos Sagrados Corações, e esta 
Obra, sempre, por meio do instrumento, permaneceu fiel à Divina 
vontade.

Por isso, esta Obra escatológica, para o Fim dos Tempos, 
deve empreender a grande Cruzada de Reparação aos Sagrados 
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Corações Unidos em todo o mundo, levando a espiritualidade do 
Apostolado para todos, crentes e não crentes.

Eu prometo ao Meu Apostolado, que, se trabalharem com fé, 
em obediência e em comunhão, em tudo o que Nossos Sagrados 
Corações lhes pediu, poderão tocar o Trono de São Pedro, para 
que Meu Vigário defina o grande Dogma Mariano: Maria 
Corredentora. E prometo ao Santo Padre, o triunfo da fé católica 
no mundo inteiro.

Por isso, ESCUTEM-ME! Meu Sagrado Coração Eucarístico, 
o Cordeiro que se manifesta na Glória no Livro do Apocalipse, 
Sou Eu, assim com me revelo no Apostolado.

CREIAM! ESCUTEM E AJAM!

Eu, o Cordeiro do Apocalipse, que apareço no Apostolado, na 
Cruz, e derramando Meu Sangue e Minha Misericórdia, os 
abençôo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém.

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

9 de janeiro de 2021 - Chamado de Amor e de Conversão do 
Arcanjo São Miguel

Apóstolos dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria!

O Pai Eterno e Misericordioso revelou a espiritualidade dos 
dois Sacratíssimos Corações de Jesus e de Maria, no primeiro 
momento em que as criaturas se rebelaram contra Ele.

De modo que, a espiritualidade dos Dois Corações, é uma 
espiritualidade de reparação.

Por isso, o Apostolado, como exército de apóstolos dos 
Últimos Tempos, está sendo chamado por Deus, à Cruzada de 
Reparação aos Sagrados Corações Unidos; uma Cruzada 
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permanente; uma Cruzada que não terá ocaso; uma Cruzada 
para estender no mundo, através dos Ícones, os Chamados de 
Amor e de Conversão e os Sacramentais, à Devoção dos 
Sagrados Corações Unidos.

SE O MUNDO ACOLHE ESTA DEVOÇÃO E OS ÚLTIMOS 
AVISOS PARA A CONVERSÃO, OBTERÁ SAÚDE E PAZ 
(Romanos 13, 11)

Abram seus corações ao Filho e à Sua Mãe Virgem.

Eu, o Arcanjo São Miguel, intercedo por todos, para que 
acolham estes Últimos Chamados de Misericórdia à humanidade.

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

Citação bíblica referencial:

Romanos 13, 11:

E fazei tudo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de 
despertarmos do sono; porque agora a salvação está mais 
próxima de nós que quando acreditávamos.

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

22 de janeiro de 2021 - Chamado de Amor e de Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus

A espiritualidade dos dois Sagrados Corações, é o modo em 
que Deus Pai, Terno e Misericordioso, repara a espiritualidade 
dos outros dois corações de Adão e Eva, uma descendência 
inclinada, pelo pecado original, à desobediência ao Pai.

Mas dos Dois Sagrados Corações, anunciado também por 
Meu Pai: o Coração Doloroso e Imaculado de Minha Mãe e  
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, junto com a 
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descendência de toda a Igreja, reparam tudo o que o pecado 
destruiu.

Por isso, o Apostolado dos Sagrados Corações Unidos é fruto 
desta profecia de Deus Pai, no Jardim do Eden. O Apostolado é, 
então, a obra que terá por Mãe, a Mulher que com seu calcanhar, 
destrói a cabeça da serpente, e, a descendência desta mulher, 
destruirá as feridas do pecado em Cristo Jesus. 

Por isso, apóstolos Meus, eu, Cristo Jesus, quero fazer-lhes 
compreender, que o Apostolado nasce desde o Jardim do Eden. 
Mas, é nestes Últimos Tempos, onde deve tomar forma e 
concretizar-se.

CHAMO A TODOS, APÓSTOLOS DE NOSSOS SAGRADOS 
CORAÇÕES UNIDOS, PARA LEVAR ADIANTE MINHA OBRA, 
DIFUNDINDO TODA A DEVOÇÃO PARA NOSSOS SAGRADOS 
CORAÇÕES; LEVANDO UMA GRANDE CRUZADA DE 
REPARAÇÃO.

Meu querido exército de reparação: que vá nesta Cruzada, 
para conquistar o mundo, para nossos Sagrados Corações. 

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

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

25 de Janeiro de 2021 - Chamado de Amor e de Conversão de 
Deus Espirito Santo

Almas! Novamente convido-as a compreender o Dom do 
Apostolado. 

Unicamente através da oração e da meditação dos Últimos 
Chamados de Amor e de Conversão, poderão entender o valor 
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desta obra e a URGÊNCIA do Apostolado nestes Últimos 
Tempos.

Como apóstolos, tem uma senda clara: 

- a Igreja, 

- o Santo Evangelho 

- e os Chamados de Amor e de Conversão.

Observando isto, não serão desviados, nem entrará a sombra 
da dúvida e da confusão. 

Pois, centrando suas vidas nos Chamados de Amor, que 
estão ao serviço da Palavra de Deus, serão fiéis ao Espirito do 
Apostolado.

Almas! O caminho, que é a Verdadeira Devoção aos 
Sagrados Corações, lhes foi mostrado. Sigam este caminho reto.

Eu, o Espirito Santo estou atento com vocês.

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

Citação bíblica referencial:

A senda dos justos é reta. Você faz o caminho reto dos 
justos. (Isaías 26, 7)

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

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

27 de janeiro de 2021

Queridos filhos: os apóstolos dos Sagrados Corações de 
Jesus e de Maria são os Apóstolos dos Últimos Tempos.

É um DOM profundo, que devem conhecer, porque este dom 
de ser apóstolos de Jesus Cristo e de Nossa Senhora, lhes foi 
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entregue, no mesmo momento em que o Pai Misericordioso 
anunciou a Mulher Imaculada e sua descendência, no Eden.

Agora, vocês são a descendência.

E esta descendência foi denominada pelo Senhor, como o 
Apostolado dos Sagrados Corações Unidos. 

E Meu Casto e Amante Coração é o Grande Monarca deste 
Exército de Apóstolos.

Venho novamente para mostrar a Verdadeira Devoção aos 
Sacratíssimo Corações de Jesus e de Maria: viver nossos 
Últimos Chamados de Amor e de Conversão.

É uma via reta. 

Por isso, novamente os exorto: 

- Leiam os Chamados. 

- Orem com os Chamados. 

- Meditem nos Chamados e permanecerão fiéis.

Com Meu Casto e Amante Coração os abençôo: Em Nome 
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

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

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

28 de janeiro de 2021

Apóstolos! O Apostolado é para as almas do Resto Fiel; 
almas que, guiadas por Meu Espirito Divino, são renovadas.

Criaturas! O Apostolado é o caminho reto, que, por meio de 
Nossos Sagrados Corações Unidos, podem servir à Minha Igreja, 
e para a Evangelização do mundo (São Marcos 16, 15)
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Em Meu Apostolado, se reúne toda a verdadeira 
espiritualidade do Final dos Tempos, ao serviço da Igreja e do 
Santo Padre.

Filhos! Vivam a espiritualidade do Apostolado e não vão se 
desviar por caminhos de confusão. 

O Apostolado é a senda reta que lhes dei.

Levem ao mundo inteiro a espiritualidade dos Sagrados 
Corações. 

Empreendam a grande Cruzada de Reparação.

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

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

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

30 de janeiro de 2021

Querido filho: tua Mamãe Rainha pediu a Jesus, teu ser e tua 
vida, desde antes de nascer, para ser o Arauto do Reino de 
nossos Três Sagrados Corações, e o instrumento, através do 
qual, daria Meus últimos avisos para a conversão dos homens, 
para concretizar o profetizado por São Luis de Montfort: Os 
apóstolos de Jesus e de Maria nos Últimos Tempos.

E é também, neste país, no qual desejei que brilhe a Luz de 
Meu Doloroso e Imaculado Coração, que sobre Nicarágua 
aparecesse o Grande Sinal, a Mulher Vestida de Sol, e 
estabelecer, desde aqui, para o mundo inteiro, a Devoção aos 
nossos Sagrados Corações Unidos.
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Queridos apóstolos dos Últ imos Tempos: SE ME 
ESCUTAREM COM O CORAÇÃO ABERTO, NÃO SERÃO 
CONFUNDIDOS.

Leiam o Capítulo 5 do Evangelho de São Marcos.

Dou-lhes Minha bênção maternal: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém.

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

Evangelho de São Marcos - Capítulo 5:

5 O endemoninhado geraseno —

1Chegaram do outro lado do mar, à região dos gerasenos. 
2Logo que Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro, 
vindo dos túmulos, um homem possuído por um espírito impuro: 
3habitava no meio das tumbas e ninguém podia dominá-lo, nem 
mesmo com correntes. 4Muitas vezes já o haviam prendido com 
grilhões e algemas, mas ele arrebentava os grilhões e 
estraçalhava as correntes, e ninguém conseguia subjugá-lo. 5E, 
sem descanso, noite e dia, perambulava pelas tumbas e pelas 
montanhas, dando gritos e ferindo-se com pedra. 6Ao ver Jesus, 
de longe, correu e prostrou-se diante dEle, 7clamando em alta 
voz: “Que queres de mim, Jesus, Filho de Deus altíssimo? 
Conjuro-te por Deus que não me atormentes!” 8Com efeito, Jesus 
lhe disse: “Sai deste homem, espírito impuro!” 9E perguntando-
lhe: “Qual é o teu nome?” Respondeu: “Legião é o meu nome, 
porque, somos muitos”. 10E rogava- lhe insistentemente que não 
os mandasse para fora daquela região. 11Ora, havia ali, pastando 
na montanha, uma grande manada de porcos. 12Rogava-lhe, 
então, dizendo: “Manada-nos para os porcos, para que entremos 
neles”. 13Ele o permitiu. E os espíritos impuros saíram, entraram 
nos porcos e a manada — cerca de dois mil — se arrojou na mar, 
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precipício abaixo, e eles se afogavam no mar. 14Os que os 
apascentavam fugiram e contaram o fato na cidade e nos 
campos. E correram a ver o que havia acontecido. 

15Foram até Jesus e viram o endemoninhado sentado, 
vestido e em são juízo, aquele mesmo que tivera a Legião. E 
ficaram com medo. 16As testemunhas contaram-lhes o que 
acontecera com o endemoninhado e o que houve com os porcos. 
17Começaram então a rogar-lhe que se afastasse do seu 
território. 18Quando entrou no barco, aqueles que fora 
endemoninhado rogo-lhe que o deixasse focar com Ele. 19Ele 
não deixou, e disse-lhe: “Vai para tua casa e para os teus e 
anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia”. 
20Então partiu e começou a proclamar na Decápole o quanto 
Jesus fizera por ele. E todos ficaram espantados. 

Cura da hemorroíssa e ressurreição da filha de Jairo

21E de novo, Jesus atravessando de barco para o outro lado, 
uma numerosa multidão O cercou e Ele se deteve à beira-mar. 
22Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, cujo nome era 
Jairo, e vendo-O, caiu a seus pés. 23Rogou-lhe insistentemente, 
dizendo: “Minha filhinha está morrendo. Vem e impõe sobre ela 
as mãos, para que ela seja salva e viva”. 24Ele o acompanhou e 
numerosa multidão o seguia, apertando-O de todos os lados. 
25Ora, certa mulher que havia doze anos tinha um fluxo de 
sangue 26e que muito sofrera nas mãos de vários médicos, tendo 
gasto tudo o que possuía sem nenhum resultado, mas cada vez 
piorando mais, 27tinha ouvido falar de Jesus. Aproximou-se dEle, 
por detrás, no meio da 28 multidão, e tocou-lhe a roupa. Porque 
dizia: “Se ao menos tocar as suas roupas, serei salva”. 29E logo 
estancou a hemorragia. E ela sentiu no corpo que estava curada 
de sua enfermidade. 30Imediatamente, Jesus, tendo consciência 

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



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2021 - Pág. 18

da força que dEle saíra, voltou-se a multidão e disse: “Quem 
tocou minhas roupas?” 31Os discípulos disseram-lhe: “Estás 
vendo a multidão que Te comprime e perguntas: 'Quem me 
tocou?'” 32Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito 
aquilo. 33Então a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que 
lhe tinha sucedido, foi e caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a 
verdade. 34E Ele disse a ela: “Minha filha, a tua fé te salvou; vai 
em paz e esteja curada desse teu mal”. 35Ainda falava, quando 
chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: “Tua 
filha morreu. Por que perturbas ainda o Mestre?” 36Jesus, porém, 
tendo ouvido a palavra que acabava de ser pronunciada, disse ao 
chefe da sinagoga: “Não temas; crê somente”. 37E não permitiu 
que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, o 
irmão de Tiago. 38Chegaram à casa do chefe da sinagoga, e Ele 
viu um alvoroço. Muita gente chorando e clamando em voz alta. 
39Entrando, disse: “Por que este alvoroço e este pranto? A 
criança não morreu; está dormindo”. 40E caçoavam dEle. Ele, 
porém, ordenou que saíssem todos, exceto o pai e a mãe da 
criança e os que o acompanhavam, e com eles entrou onde 
estava a criança. 41Tomando a mão da criança, disse-lhe: 
“Talitha Kum” — o que significa: “Menina, Eu te digo, levanta-te”. 
42No mesmo instante, a menina se levantou, e andava, pois já 
tinha doze anos. E ficaram extremamente espantados. 
43Recomendou-lhes então expressamente que ninguém viesse a 
saber o que tinha visto. E mandou que dessem de comer à 
menina. 

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

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

3 de fevereiro de 2021
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Queridos filhos! Meu Casto e Amante Coração é o verdadeiro 
caminho que os conduz à uma verdadeira consagração ao 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, e, unicamente, através 
de Meu Casto e Amante Coração e do Coração Maternal de 
nossa Senhora, podem ter um encontro real com Jesus Cristo.

E só encontrando-se com Jesus Cr isto, amarão 
verdadeiramente, seu Evangelho e Sua Igreja.

Filhos Meus! Para estes Últimos Tempos, foi-lhes dada 
uma revelação privada para unir os filhos, os apóstolos dos 
Últimos Tempos.

Foi-lhes dada a voz de nosso pequeno profeta dos Três 
Sagrados Corações.

Com isto, têm clara sua missão, seu caminho, e a guia que 
Deus lhes está dando, para que sejam verdadeiros filhos da 
Igreja.

Novamente, queridos filhos, escutem nossos Últimos 
Chamados de Amor e de Conversão, que não podem ser 
confinados como mais outra revelação. 

Mas ao contrário, quem escuta estes Últimos Avisos e ao 
profeta que lhes foi dado, vão caminhar retamente.

Reparem tanta confusão e tantas falsas profecias, com sua 
obediência aos nossos Últimos Chamados de Amor e de 
Conversão no Apostolado.

Meditem seriamente no Capítulo 4 do Livro do Profeta Isaías.

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

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

Capítulo 4 do Livro do Profeta Isaías.
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1E naquele dia, sete mulheres lançarão mão de um homem e 
lhe dirão: "Comeremos do nosso pão e nos vestiremos às nossas 
custas, contanto que nos seja permitido usar o teu nome. Livra-
nos da nossa humilhação."  

O Rebento de Iahweh
2Naquele dia, o rebento de Iahweh se cobrirá de beleza e de 

glória, o fruto da terra será motivo de orgulho e um esplendor 
para os sobreviventes de Israel. 

3Então o resto de Sião e o remanescente de Jerusalém 
serão chamados santos, a saber, o que está inscrito para a 
vida em Jerusalém. 

4Quando o Senhor tiver lavado a imundície das filhas de Sião 
e o sangue de Jerusalém do meio dela, pelo sopro do seu 
julgamento, sopro de fogo abrasador. 

5Iahweh criará sobre todos os pontos do monte Sião e sobre 
todos os ajuntamentos de povo uma nuvem de dia e um fumo 
acompanhado de um clarão de fogo durante a noite.Com efeito, 
sobre todas as coisas sua glória será um abrigo 6e uma 
choupana, para servir de sombra de dia contra o calor, e para ser 
um refúgio e esconderijo da tempestade e da chuva. 

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

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

4 de fevereiro de 2021

Meu Sagrado Coração Eucarístico sempre se manifestou à 
humanidade, para ens inar aos homens, Meu amor 
misericordioso.
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Amados filhos: nossas revelações privadas sempre 
estiveram a serviço de Minha Igreja, e com o único fim de 
propagar o anúncio do Evangelho.

Realmente, apóstolos Meus, as revelações do Céu tem sido 
poucas. E estas verdadeiras revelações, se reúnem em Meus 
Últimos Chamados de Amor e de Conversão.

As autênticas revelações de nosso Santíssimos Corações 
são transmitidas, uma última vez, por meio destes últimos avisos 
para a humanidade. 

Também, quando se dispersam de Meus Chamados de Amor 
e de Conversão, fazem entrar Meu Coração, novamente, no 
Getsêmani.

Queridos filhos: é urgente, que centrem suas vidas no 
Espirito de Meu Apostolado. 

Que, com seu amor obediente, reparem, também, por tantos 
falsos profetas e suas falsas profecías, e que escutem nossos 
últimos chamamentos à conversão.

Meditem no Capítulo 6 do Livro do Profeta Isaías.

Com Meu Sagrado Coração Eucarístico, os abençôo, para 
desperta-los da letargia e da distração, e escutem nossos 
Chamados de Amor.

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

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

Capítulo 6 do Livro do Profeta Isaías.

6 Vocação de Isaías — 
1No ano em que faleceu o rei Ozias, vi o Senhor sentado 

sobre um trono alto e elevado. A cauda da sua veste enchia o 
santuário.
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2Acima dele, em pé, estavam serafins, cada um com seis 
asas: com duas cobriam a face, com duas cobriam os pés e com 
duas voavam. 

3Eles clamavam uns para os outros e diziam: "Santo, santo, 
santo é Iahweh dos Exércitos, a sua glória enche toda a terra". 

4À voz dos seus clamores os gonzos das portas oscilavam 
enquanto o Templo se enchia de fumaça. 

5Então disse eu: "Ai de mim, estou perdido! Com efeito, sou 
um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de 
lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, Iahweh dos 
Exércitos". 

6Nisto, um dos serafins voou para junto de mim, trazendo na 
mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. 

7Com ela tocou-me os lábios e disse: "Vê, isto tocou os teus 
lábios, a tua iniqüidade está removida, o teu pecado está 
perdoado." 

8Em seguida ouvi a voz do Senhor que dizia: "Quem hei de 
enviar? Quem irá por nós?", ao que respondi: "Eis-me aqui, 
envia-me a mim". 

9Ele me disse: "Vai e dize a este povo: Podeis ouvir 
certamente, mas não haveis de entender; podeis ver certamente, 
mas não haveis de compreender. 

10Embota o coração deste povo, torna pesados os seus 
ouvidos, tapa-lhe os olhos, para que não veja com os olhos, e 
não ouça com os ouvidos, e não suceda que o seu coração 
venha a compreender, que ele se converta e consiga a cura." 

11A isto perguntei: "Até quando, Senhor?" Ele respondeu: "Até 
que as cidades fiquem desertas, por falta de habitantes, e as 
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casas vazias, por falta de moradores; até que o solo se reduza a 
um ermo, a uma desolação; 

12até que Iahweh remova para longe os seus homens e no 
seio da terra reine uma grande solidão. 

13E, se nela ficar um décimo, este tornará a ser desbastado 
como o terebinto e o carvalho, que, uma vez derrubados, deixam 
apenas um toco; esse toco será uma semente santa." 

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

6 de Fevereiro de 2021 - Chamado de Amor e de Conversão 
do Doloroso e Imaculado Coração de Maria 

Queridos filhos! Meu Doloroso e Imaculado Coração é o 
refúgio que o Pai Terno e Misericordioso deu para a humanidade. 

O Pai Misericordioso é Quem Me envia para estar entre 
vocês e transmitir estes Últimos Chamados de Amor e de 
Conversão. 

Com a Devoção do Primeiro Sábado, tal como foi dada ao 
Meu Apostolado, cumprirá a grande promessa de Fátima: o 
Triunfo Final de Meu Coração Maternal e o Reinado Eucarístico 
do Sagrado Coração de Meu Filho. 

Queridos filhos: então vocês abram seu coração! Vivam estes 
Últimos Avisos! 

Como a Mulher Vestida de Sol, dou-lhes Minha Bênção 
Maternal: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém! 

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

9 de fevereiro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DO ARCANJO SÃO MIGUEL
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Apóstolos dos Sagrados Corações de Jesus e Maria:
O espírito profético do Apostolado foi transmitido e vivido pelos 

santos profetas. De modo que os santos profetas também foram 
apóstolos primícias dos Dois Santíssimos Corações, porque é através 
dos Dois Sagrados Corações que a bênção do Pai foi derramada no 
mundo.

Apóstolos: 
VIVER este espírito de apostolado é ESCUTAR os profetas. 
ABRIR o coração ao Espírito de Deus E VIVER OBEDECENDO 

aos Chamados de Amor e Conversão, o GRANDE REINADO DESTES 
DOIS SACRATISSISMOS CORAÇÕES.

Queridos apóstolos:
RETORNEM À ESCRITURA, porque os Chamados de Amor estão 

a serviço da Palavra. Por isso são os Últimos Avisos, para que se 
convertam.

Eu, o Arcanjo São Miguel, intercedo por todos.
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

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

06 Março 2021 - Chamado de Amor e de Conversão do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

Para serem apóstolos do Meu Doloroso e Imaculado 
Coração, devem abrir suas almas ao Amor de 
Deus.  

E é para isso, queridos filhos, que tenho vindo e que 
venho, cada Primeiro Sábado, ao seu encontro: 
para conduzi-los ao Coração Eucarístico de Meu 
Filho Jesus. 

Queridos filhos! Convido-os a serem apóstolos, 
que vivam Meus Chamados de Amor e de 
Conversão; que orem as Devoções dadas por 
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Nossos Sagrados Corações ao Meu Apostolado, 
e que compreendam, que, pondo em prática 
Meus Chamados, são conduzidos a viver o 
Evangelho. Mas guiados por Meu Coração 
Maternal. 

Cada Primeiro Sábado, Deus deseja encontrar o 
mundo inteiro com o coração aberto para receber 
sua Santa Mãe. 

Meditem o Capítulo 3 do Santo Profeta Jeremias. 

Dou-lhes Minha Bênção Maternal, com Meu 
Doloroso e Imaculado Coração, como a Mulher 
Vestida de Sol, como o Sinal do Apocalipse: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém. 

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

14 de abril 2021 - Chamado de Amor e de Conversão do 
Casto e Amante Coração de São José

Louvados sejam os Sagrados Corações Unidos de Jesus e 
de Maria!

Queridos filhos de meu Casto e Amante Coração:

Através de meu Coração de Pai, a Divina Vontade quer 
conduzi-los para a união com o Pai Eterno.

E neste Caminho de meu Casto e Amante Coração, é que 
poderão unir-se à Aliança dos Sagrados Corações de Jesus e da 
Rainha Celestial.
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O primeiro coração e a primeira alma que viveu esta Aliança 
e percorreu este Caminho, fui Eu.

E agora, este Caminho, nestes Últimos Tempos, abre-se para 
todas as almas, por meio de meu Casto e Amante Coração.

É neste Caminho Josefino que se unirão aos Corações de 
Jesus e de nossa Senhora.

Meditem este Chamado de Amor e de Conversão, unido ao 
Capitulo 1 do Livro do Genesis.

Abram seus ouvidos e seus corações.

Abençoo-os, como o Grande Patriarca dos Últimos Tempos: 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

********

Capitulo 1 do Livro do Genesis - Biblia de Jerusalém:

I. As origens do mundo e da humanidade 

1. A CRIAÇÃO E A QUEDA 

1 Primeiro relato da criação — 1No princípio, Deus criou o 
céu e a terra.2Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam 
o abismo, e um vento de Deus pairava sobre as águas. 3Deus 
disse: "Haja luz" e houve luz. 4Deus viu que a luz era boa, e 
Deus separou a luz e as trevas. 5Deus chamou à luz "dia" e às 
trevas "noite". Houve uma tarde e uma manhã: primeiro dia. 
6Deus disse: "Haja um firmamento no meio das águas e que ele 
separe as águas das águas", e assim se fez. 7Deus fez o 
firmamento, que separou as águas que estão sob o firmamento 
das águas que estão acima do firmamento, 8e Deus chamou ao 
firmamento "céu". Houve uma tarde e uma manhã: segundo dia. 
9Deus disse: "Que as águas que estão sob o céu se reúnam 
numa só massa e que apareça o continente" e assim se fez. 
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10Deus chamou ao continente "terra" e à massa das águas 
"mares", e Deus viu que isso era bom. 11Deus disse: "Que a terra 
verdeje de verdura: ervas que dêem semente e árvores frutíferas 
que dêem sobre a terra, segundo sua espécie, frutos contendo 
sua semente" e assim se fez. 12A terra produziu verdura: ervas 
que dão semente segundo sua espécie, árvores que dão, 
segundo sua espécie, frutos contendo sua semente, e Deus viu 
que isso era bom. 13Houve uma tarde e uma manhã: terceiro dia. 
14Deus disse: "Que haja luzeiros no firmamento do céu para 
separar o dia e a noite; que eles sirvam de sinais, tanto para as 
festas quanto para os dias e os anos; 15que sejam luzeiros no 
firmamento do céu para iluminar a terra" e assim se fez. 16Deus 
fez os dois luzeiros maiores: o grande luzeiro para governar o dia 
e o pequeno luzeiro para governar a noite, e as estrelas. 17Deus 
os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, 18para 
governarem o dia e a noite, para separarem a luz e as trevas, e 
Deus viu que isso era bom. 19Houve uma tarde e uma manhã: 
quarto dia. 20Deus disse: "Fervilhem as águas um fervilhar de 
seres vivos e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento 
do céu" e assim se fez. 21Deus criou as grandes serpentes do 
mar e todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas 
águas segundo sua espécie, e as aves aladas segundo sua 
espécie, e Deus viu que isso era bom. 22Deus os abençoou e 
disse: "Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a água dos mares, 
e que as aves se multipliquem sobre a terra." 23Houve uma tarde 
e uma manhã: quinto dia. 24Deus disse: "Que a terra produza 
seres vivos segundo sua espécie: animais domésticos, répteis e 
feras segundo sua espécie" e assim se fez. 25Deus fez as feras 
segundo sua espécie, os animais domésticos segundo sua 
espécie e todos os répteis do solo segundo sua espécie, e Deus 
viu que isso era bom. 26Deus disse: "Façamos o homem à nossa 
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imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os 
peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as 
feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra". 27Deus criou 
o homem à sua imagem, à imagem de Deus ele o criou, homem e 
mulher ele os criou. 28Deus os abençoou e lhes disse: "Sede 
fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a; dominai 
sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que 
rastejam sobre a terra." 29Deus disse: "Eu vos dou todas as 
ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da 
terra, e todas as árvores que dão frutos que dão semente: isso 
será vosso alimento. 30A todas as feras, a todas as aves do céu, 
a tudo o que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu 
dou como alimento toda a verdura das plantas" e assim se fez. 
31Deus viu tudo o que tinha feito: e era muito bom. Houve uma 
tarde e uma manhã: sexto dia.

**********

22 Abril 2021 - URGENTE Chamado de Amor e de Conversão 
do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus

Almas: Vocês devem compreender a Obra que Me Coração 
Eucarístico está realizando nestes tempos.

Foi-lhes entregue, não só um nome, senão que foram 
chamados para unir-se à Eterna Aliança de Meu Sagrado 
Coração Eucarístico com o Doloroso e Imaculado Coração da 
Mamãe Celestial.

Seu nome é: ser apóstolos. Seu caminho é: o Apostolado.

Compreendam queridos filhos:

Que na espiritualidade dos Dois Corações encontra-se a 
renovação de TUDO. Não ignorem mais nossas últimas 
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advertências de Amor, que nossos Dois Corações dirigem à 
humanidade.

Aprofundem-se, queridos filhos, na grandeza de nosso 
Apostolado. 

Leiam e meditem o Capítulo 2 do Livro do Gênesis.

Com Meu Sagrado Coração Eucarístico, o último título de seu 
Redentor na história da Igreja e da salvação, Eu os abençoo: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

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

Capítulo 2 do Livro do Gênesis - Bíblia de Jerusalém

1Assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu 
exército. 2Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera e no 
sétimo dia descansou, depois de toda a obra que fizera. 3Deus 
abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou depois 
de toda a sua obra de criação. 4aEssa é a história do céu e da 
terra, quando foram criados.  

A experiência da liberdade. O paraíso.

4bNo tempo em que Iahweh Deus fez a terra e o céu, 5não 
havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra e 
nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque Iahweh 
Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem 
para cultivar o solo. 6Entretanto, um manancial subia da terra e 
regava toda a superfície do solo. 7Então Iahweh Deus modelou o 
homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito 
de vida e o homem se tornou um ser vivente. 8Iahweh Deus 
plantou um jardim em Éden, no oriente, e aí colocou o homem 
que modelara. 9Iahweh Deus fez crescer do solo toda espécie de 
árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no 
meio do 10jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 
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Um rio saía de Éden para regar o jardim e de lá se dividia 
formando quatro braços. 11O primeiro chama-se Fison; rodeia 
toda a terra de Hévila, onde há ouro; 12é puro o ouro dessa terra 
na qual se encontram o bdélio e a pedra de ônix. 13O segundo 
rio chama-se Geon: rodeia toda a terra de Cuch. 14O terceiro rio 
se chama Tigre: corre pelo oriente da Assíria. O quarto rio é o 
Eufrates. 15Iahweh Deus tomou o homem e o colocou no jardim 
de Éden pára o cultivar e o guardar. 16E Iahweh Deus deu ao 
homem este mandamento: "Podes comer de todas as árvores do 
jardim. 17Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não 
comerás, porque no dia em que dela comeres terás que morrer. 
18Iahweh Deus disse: "Não é bom que o homem esteja só. Vou 
fazer uma auxiliar que lhe corresponda."19Iahweh Deus modelou 
então, do solo, todas as feras selvagens e todas as aves do céu e 
as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria: cada qual 
devia levar o nome que o homem lhe desse. 20O homem deu 
nomes a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras 
selvagens, mas, para o homem, não encontrou a auxiliar que lhe 
correspondesse. 21Então Iahweh Deus fez cair um torpor sobre o 
homem, e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer 
carne em seu lugar. 22Depois, da costela que tirara do homem, 
Iahweh Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. 
23Então o homem exclamou: "Esta, sim, é osso de meus ossos e 
carne de minha carne! Ela será chamada 'mulher', porque foi 
tirada do homem!" 24Por isso um homem deixa seu pai e sua 
mãe, se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. 
25Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se 
envergonhavam. 

*************
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24 abril 2021 - Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria

Meu Apostolado é o instrumento com o qual a Divina Vontade 
de meu Filho Jesus está reunindo os apóstolos de nossos Dois 
Corações. 

Apóstolos que são: meu Exército Fiel e meu Resto Santo.

Queridos filhos: o Apostolado de Nossos Sagrados Corações 
é a Obra com a qual o Pai Misericordioso está unindo os 
apóstolos dos Últimos Tempos. 

O Apostolado é uma Obra pra UNIR.

E a ti, meu querido filho, o mais pequeno de todos meus 
profetas: concedo-te hoje, uma graça especial. E é que, como 
fruto da Encarnação Mística de nossos Sagrados Corações no 
teu, de tuas mãos brotarão, como orvalho, as Lágrimas de Amor 
de Nossos Dois Corações, marcadas com escarchas [Nota da 
Tradução do Espanhol-Português: “escarcha" = geada branca; orvalho da noite 
congelado] de meu Amor Maternal 

Com meu Doloroso e Imaculado Coração abençoo a todos: 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

**********

26 abril 2021 - Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus

Querido filho Manoel, do meu Sagrado Coração:

Desde o início de tua vida, nossos Corações Unidos 
formaram tua alma.

E, desde tua pequenez e tua miséria, manifestar minha 
Grandeza e minha Majestade.
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És a alma mais pequena. E essa pequenez é um Dom que 
minha Mamãe te entregou.

E, por meio de ti, temos concretizado as grandes profecias 
Marianas e Eucarísticas: o grande Triunfo de minha Mamãe 
Imaculada e o Reino de meu Coração.

Isto é importante que os apóstolos o conheçam, para que 
possam compreender meu plano e minha Obra com o 
Apostolado.

Nossos Sagrados Corações, que choram e se espremem 
como azeitona em reparação pelos pecados do mundo, que 
estão encarnados misticamente em teu pequeno coração, 
choram Lágrimas de Amor Reparador.

E, estas Lágrimas de Amor Reparador, como orvalho de água 
e escarcha [Nota da Tradução do Espanhol-Português: “escarcha" = geada branca; orvalho da 

noite congelado] brotarão de tuas mãos também, como sinal que 
indique que Nossos Sagrados Corações chamam a todos seus 
filhos por meio de ti, para a unidade de um só exército de 
apóstolos dos Sagrados Corações Unidos. E estas Lágrimas de 
Orvalho e Escarcha, também farão prodígios em meus filhos.

Nossos Sagrados Corações os abençoam e os chamam.

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

*******

27 abril 2021 - Chamado de Amor e de Conversão do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria

Queridos filhos: Meu Coração Doloroso e Imaculado foi 
enviado à terra por Vontade Divina; e esta manifestação de sua 
Mãe do Céu havia sido anunciada no Livro do Apocalipse, 
Capítulo 12.
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Por isso, meu Coração Doloroso e Imaculado é o 
cumprimento de todas as profecias marianas, e é o título maior 
que recolhe todos os demais.

Eu sou o Grande Sinal que está aparecendo no céu.

Queridos filhos: E é com esta grande advocação mariana que 
reúno, completo e cumpro todas as manifestações marianas, no 
grande mistério de meu Doloroso e Imaculado Coração.

Querido filho: E é por meio de ti, que, iniciando o Apostolado 
de Nossos Sagrados Corações, queremos UNIR meu exército de 
apóstolos dos Últimos Tempos. Também UNIR-SE é parte da 
reparação ao Coração de Deus.

Filhinho: As lágrimas de Nossos Sagrados Corações que 
estão brotando de tuas mãos com nossas escarchas [Nota da 
Tradução do Espanhol-Português: “escarcha" = geada branca; orvalho da noite 
congelado] também são um Dom para meus filhos, de graças para o 
corpo e o espirito.

Muitos se curarão; outros oferecerão com fortaleza seu 
sofrimento como reparação. Mas todos se converterão e viverão 
nossos Chamados de Amor e de Conversão.

Por isso, te abençoo como meu filho, a quem envio para 
UNIR meu único exército mariano e eucarístico. Meu Doloroso e 
Imaculado Coração é o grande sinal do Apocalipse 12.

Abam seus olhos e vejam o sinal!

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

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

28 de abril de 2021 - Chamado de Amor e Conversão do 
Casto e Amante Coração de São José

Filho:
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Como os Sagrados Corações de Jesus e de Maria estão 
encarnados misticamente no teu, sua dor é tua dor; seu 
oferecimento é teu oferecimento; suas lágrimas são tuas 
lágrimas. E é por isso que te foi concedida esta graça 
especialíssima de Deus: que essas Lágrimas de Amor e de 
Reparação brotem de tuas mãos como Orvalho e Escarcha [Nota da 

Tradução do Espanhol-Português: “escarcha" = geada branca; orvalho da noite congelado] ao 
mesmo tempo, servirão para todos meus apóstolos enfermos. 
Pois é uma graça para servir ao meu resto santo.

Toda a espiritualidade que Deus mostrou em honra ao seu 
Pai São José, Deus a está mostrando em plenitude em meu 
Casto e Amante Coração.

Muitos santos foram apóstolos da Devoção Josefina. Em meu 
Casto e Amante Coração, toda esta Obra de São José se resume 
e se faz um só Caminho e um único Chamado. Por isso, meu 
Casto e Amante Coração é a grande Devoção a São José destes 
tempos.

Amo-os, protejo-os e os abençoo,

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

29 abril 2021 - Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus

Manuel, confidente do Meu Sagrado Coração Eucarístico: 
todos os segredos de meu Coração Redentor, os estou 
compartilhando contigo; e ao mesmo tempo, guiando-te para que 
os dê a conhecer ao meu povo.

Meu profeta, o mais pequeno de todos: tu e o Apostolado, 
como Obra de Reparação, têm também a missão de UNIR, para 
reparar as feridas que a divisão causou em minha Igreja e no 
Exército Mariano dos Apóstolos dos Últimos Tempos.
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Por isso, filhinho meu:

O Apostolado vem reunir todas as nações e as Devoções do 
Final dos Tempos lhes foram dadas no Apostolado, ditando-se-as 
ao meu pequeno profeta. Por isto, ponham atenção a estes 
Últimos Chamados de Amor e de Conversão.

Querido esposo da minha Cruz, Manuel do meu Sagrado 
Coração:

As exsudações de nossas Lágrimas e Escarchas [Nota da 

Tradução do Espanhol-Português: “escarcha" = geada branca; orvalho da noite congelado] 
em tuas mãos são os sinais que acompanham sua missão.

Estas exsudações de tuas mãos também concederão graças 
de cura do corpo e da alma aos meus filhos e por meio de panos 
ou algodões, a todos os meus filhos, envia esta graça.

Nossos Sagrados Corações Unidos encarnados em teu 
coração te abençoam e a todos os Apóstolos dos Últimos 
Tempos: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

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

30 abril 2021 - Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus

Querido filho, arauto dos meus Sagrado Coração Eucarístico:

Quero que compreendas que as exsudações de Lágrimas e 
Escarchas [Nota da Tradução do Espanhol-Português: “escarcha" = geada branca; 

orvalho da noite congelado] em tuas mãos, são o fruto e o sinal visível 
da Encarnação Mística de nossos Sagrados Corações no teu.

Também, estas exsudações de nossas Lágrimas e 
Escarchas, por meio de panos, poderão ser distribuídas para 
todos meus apóstolos, porque darão sinais de cura e de 
graças.
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Mas todos estes sinais, somente são para confirmar a 
EVANGELIZAÇÃO, que, por meio de ti, no Apostolado, para 
todo o mundo, nossos Sagrados Corações Unidos realizarão.

A profecia da “última e grande evangelização do mundo”, 
a cumprirei com meu Apostolado.

O Apostolado de nossos Corações Unidos será quem 
realizará a grande e última evangelização. E por isto, o sinal das 
exsudações de nossas Lágrimas e Escarchas, acompanharão 
esta evangelização.

E todos poderão receber esta graça de ter nossas Lágrimas 
de Amor Reparador que brotam de tuas mãos, por ação minha.

E por meio destas Lágrimas e Escarchas que exsudem, 
minha Santa Mamãe e Eu, faremos prodígios.

Com meu SagradoCoração Eucarístico os abençoo: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

********

01 maio 2021 - Chamado de Amor e de Conversão do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria

É o meu Doloroso e Imaculado Coração o que concedeu e 
reservou para estes tempos, o Apostolado de nossos Sagrados 
Corações Unidos.

Porque haverá uma EVANGELIZAÇÃO MUNDIAL antes que 
meu Filho venha com Glória.

E esta Evangelização, a última de todas, será realizada pelo 
Espírito Santo através do Apostolado. Por isto que formamos 
nossos Cenáculos de Oração.

E aqui, meu pequeno profeta, como sinal de que a Obra é 
de Deus, nossos Sagrados Corações misteriosamente 
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encarnados no teu, fazem jorrar de tuas mãos nossas 
Lágrimas de Amor e Reparação, acompanhadas por nossas 
Escarchas [Nota da Tradução do Espanhol-Português: “escarcha" = geada branca; 

orvalho da noite congelado].

Porque a pregação estará acompanhada com estes sinais, e 
essas Lágrimas que transpiras farão milagres nos meus filhos 
que as receberem.

Queridos filhos:

Falo-lhes porque os amo, e quero que todos se convertam de 
verdade, e se jam autênt icos apósto los de nossos 
SagradosCorações Unidos.

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

*********

03 maio 2021 - Chamado de Amor e de Conversão do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria

Querido filho meu: Desde que Deus, o Pai, te criou, o Espirito 
Santo e meu Coração Doloroso e Imaculado, te escolheram para 
que propagasses no mundo a Verdadeira Devoção aos nossos 
Sagrados Corações Unidos, que é a Devoção de todos os 
tempos, e que é a Devoção com a qual terá cumprimento final a 
história da salvação, quando nossos Sagrados Corações Unidos 
Triunfarem e Reinarem.

E, dar a conhecer à humanidade a Devoção aos nossos 
Sagrados Corações Unidos, é uma obra de evangelização. 
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E esta última e grande obra de evangelização, a estamos 
realizando por meio do Apostolado de Nossos Sagrados 
Corações.

E, para que as almas descubram os sinais de Deus nesta 
evangelização, é que nossos dois Sagrados Corações 
fazemos brotar de tuas mãos, como orvalho escarchado [Nota 

da Tradução do Espanhol-Português: “escarcha" = geada branca; orvalho da noite congelado] 
nossas Lágrimas de Amor e de Reparação, para que tu, como 
meu pequeno profeta, leves esse sinal.

E, por meio das Lágrimas que brotam de tuas mãos, por ação 
nossa, faremos prodígios em nossos filhos. Com nossas 
Lágrimas escarchadas, faz o sinal da Cruz sobre meus filhos, 
panos ou objetos, pois serão abençoados, e darão testemunho 
das maravilhas de nosso Dois Sagrados Corações.

Querido filho, porque quanto maior for a tua humilhação 
perante nós, maiores são as graças que te concedemos, e por 
meio de ti, por todo o nosso Apostolado.

Põe tuas mãos, quando exsudes nossas Lágrimas 
escarchadas, sobre meus filhos ou qualquer objeto, e nossos 
Dois Corações Unidos realização prodígios. Estes somente são 
sinais que autenticam nossa Obra. Com o meu Doloroso e 
Imaculado Coração, abençoo-te, o menor dos meus profetas, e 
por meio de ti, a todo meu Exército, que venho unir no 
Apostolado.

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

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

04 maio 2021 - Chamado de Amor e de Conversão do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria

Filhinho:
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Nossos Sagrados Corações, o Coração de meu Filho Jesus e 
meu Coração Maternal, encarnaram-se misticamente em ti. 

E esta graça da Encarnação Mística, é para que nossos 
Sagrados Corações Unidos preguem como as Duas 
Testemunhas para o mundo inteiro.

Quer dizer que, através de ti, nossos Dois Corações 
transmitem à humanidade Chamados de Amor e de Conversão 
que pregam o Santo Evangelho.

Como fruto da Encarnação Mística, as Lágrimas de 
nossos Dois Sagrados Corações, brotam das palmas de tuas 
mãos, junto com escarchas [Nota da tradução do espanhol para o 

português: “escarchas" = “geadas”], como uma manifestação de Deus 
neste anúncio do Kerigma que nossos Dois Sagrados 
Corações estão realizando através dos Chamados de Amor e 
de Conversão.

Estas exsudações, das nossas Lágrimas Escarchadas 
[Nota da tradução: de “escarchas" = “Geadas"] das palmas das tuas mãos, 
passa-as sobre panos, objetos, sobre meus próprios filhos, 
para que recebam uma carícia, um consolo, uma graça e 
sobretudo um sinal que os nossos Dois Sagrados Corações 
fazem não os deixam sozinhos.

Este carisma que te concedemos: de exsudar por intervenção 
nossa, nossas Lágrimas escarchadas, também é para servir aos 
meus filhos, os meus apóstolos, e com estes sinais confortar e 
animar a sua fé em nossa Obra. Portanto, querido filho, sabendo 
que esta graça não a mereces, agradece-a ao Senhor e coloca-a 
a serviço de todos.

Que nossas Lágrimas Escarchadas cheguem a todos os 
meus filhos, porque o Senhor realizará maravilhas sobre todos os 
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que as recebam. Com o meu Coração Doloroso e Imaculado te 
abençôo. Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém.

********

06 maio 2021 - Chamado de Amor e de Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus

Querido filho: A ti te chamamos de profeta de nossos 
Sagrados Corações, para que digas à humanidade o que escutas 
de nossos Corações Unidos.

Já que não só por meio das aparições nos escutas, mas 
também, como nossos Sagrados Corações estão, de uma forma 
misteriosa, encarnados em teu coração, também escutas as 
confidências entre minha Santa Mamãe e Eu: nossos desejos, 
nossos anseios, nossas súplicas e nossos quereres de amor.

E por esta graça de nossos Corações Encarnados 
misticamente em ti, é que permitimos que agora, de tuas mãos, 
brote sudoração de nossas Lágrimas, ou seja, as Lágrimas que 
minha Santa Mamãe e Eu derramamos pela humanidade, 
brotarão em forma de exsudação de tuas mãos.

E esta exsudação, acompanhada de Escarches [Nota da 
Tradução do espanhol ao português: “escarches, segunda pessoa do singular do verbo 
escarchar”= “cobrir de escarchas ou flocos de geada ou neve; transformar o orvalho ou 
vapor de água condensado em “escarcha"] que representam as graças que, 
por meio destas Lágrimas que fazemos suar de tuas mãos, são 
concedidas a meus filhos.

Por isso, Manoel de nosso Sagrados Corações Unidos, nosso 
pequeno Elias, quando estiveres exsudando de tuas mãos, 
nossas Lágrimas com Escarches: faz o Sinal da Cruz sobre meus 
filhos; passa panos sobre as palmas de tuas mãos e objetos 
bentos, para que meus filhos e os objetos piedosos recebam a 
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bênção e as graças de nossas Lágrimas de Amor, que fazemos 
brotar de tuas mãos. Eu te abençoo. E por meio de nossas 
Lágrimas Escarchadas que fazemos exsudar de tuas mãos, 
abençoamos todo nosso Exército de Apóstolos dos Últimos 
Tempos. Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

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

07 maio 2021 - Chamado de Amor e de Conversão do 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus

Querido filho: Meu Sagrado Coração Eucarístico não te 
escolheu por nenhuma virtude, senão que, por seres o mais 
pequeno, insignificante e necessitado do Amor de meu 
Misericordioso Coração, minha Mamãe Santa tomou-te em seu 
Coração, consagrou-te para meu Coração, e nossos Dois 
Corações fizeram morada em ti.

De modo que, não somente os que escutas em nossas 
aparições para ti, que são os Chamados de Amor e de 
Conversão, mas também, todas as confidências interiores de 
nossos Sagrados Corações, são vividas e escutadas por teu 
pequeno coração. Assim que, é o mais pequeno e pobre, o que 
Eu tomo, para realizar minhas obras. Ditosos sejam os que 
creem.

E como fruto visível de nossos Dois Corações, encarnados 
em teu coração, é que fazemos exsudar nossas Lágrimas 
escarchadas [Nota da Tradução do espanhol ao português: “escarchas”= “as 
lágrimas de Nosso Senhor e da Virgem Maria são transformadas em “escarchas" nas 
mãos de Manoel, como se suas mãos estivessem suando] de tuas mãos, para 
que meus filhos também sejam partícipes desta graça.

Passando por nossas Lágrimas escarchadas, que brotam de 
tuas mãos, seus panos e objetos piedosos, e, por meio deles, 
meus filhos e os objetos abençoados com nossas Lágrimas, 
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faremos grandes prodígios. Obrigado por permanecer sempre 
unido e fiel a nosso desígnio de misericórdia.

Com meu Sagrado Coração Eucarístico te abençoo. E com 
nossas santas Lágrimas exsudantes de tuas mãos, abençoamos 
a todos nossos apóstolos.

Exorto-os a meditar no Capítulo 14 do Profeta Isaías.

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

Livro do Profeta ISAÍAS - Capítulo 14

(Bíblia de Jerusalém)

14 A Fim do exílios — 1Com efeito, Iahweh mostrará 
compaixão para com Jacó; ele voltará a escolher a Israel. 
Estabelecê-los-á em seu território. O estrangeiro se unirá a eles, 
fazendo parte da casa de Jacó. 2Povos os tomarão e os trarão à 
sua terra. A casa deIsrael os submeterá na terra de Iahweh, 
fazendo deles servos e servas. Reduzirão ao cativeiro  aqueles  
que  os  tinham  feito  cativos  e  dominarão  aqueles  que  os  
tinham oprimido. 

A morte do rei da Babilônia — 3E sucederá, no dia em que 
Iahweh te der descanso do teu sofrimento, da tua inquietude e da 
dura servidão a que foste sujeitado, 4que entoarás esta sátira a 
respeito do rei da Babilônia: Como terminou o opressor? Como 
terminou a arrogância? 5Iahweh quebrou a vara dos ímpios, o 
cetro dos dominadores, 6daquele que feria os povos com furor, 
que feria com golpes intermináveis, que com ira dominava as 
nações, perseguindo-as sem que o pudessem deter. 7O mundo 
inteiro repousa, está tranqüilo; todos rompem em canto de 
alegria. 8Até os ciprestes se regozijam por causa de ti, bem como 
os cedros do Líbano: "Depois que jazes caído, ninguém mais 
sobe até aqui para pôr-nos abaixo!" 9Nas profundezas, o Xeol se 
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agita por causa de ti, para vir ao teu encontro; para receber-te 
despertou os mortos, todos os potentados da terra, fez erguerem-
se dos seus tronos todos os reis das nações. 10Todos eles se 
interpelam e se dizem: "Então, também tu foste abatido como 
nós, acabaste igual a nós. 11O teu fausto foi precipitado no Xeol, 
juntamente com a música das tuas harpas. Sob o teu corpo os 
vermes formam como um colchão, os bichos te cobrem como um 
cobertor. 12Como caíste do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora! 
Como foste atirado à terra, vencedor das nações! 13E, no 
entanto, dizias no teu coração: 'Hei de subir até o céu, acima das 
estrelas de Deus colocarei o meu trono, estabelecer-me-ei na 
montanha da Assembléia, nos confins do norte. 14Subirei acima 
das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo.'15E, contudo, 
foste precipitado ao Xeol, nas profundezas do abismo". 16Os que 
te vêem fitam os olhos em ti, e te observam com toda atenção, 
perguntando: "Porventura é este o homem que fazia tremer a 
terra, que abalava reinos? 17Que reduziu o mundo a um deserto, 
arrasou as suas cidades e nunca permitiu que voltassem para a 
sua pátria os seus  prisioneiros? 18Todos os reis das nações 
repousam com honra, cada um no seu jazigo. 19Tu, porém, foste 
lançado fora da tua sepultura, como um ramo abominável, 
rodeado de gente imolada, trespassada à espada, atirada sobre 
as pedras da fossa, como uma carcaça pisada aos pés. 20Tu não 
te reunirás àqueles na sepultura, pois que arruinaste a tua terra, 
fizeste perecer o teu povo, nunca mais se nomeará essa raça de 
malvados. 21Por causa da maldade dos pais promovei a matança 
dos filhos. Não se tornem eles a levantar para submeterem a 
terra e encherem de cidades a face da terra." 22Levantar-me-ei 
contra eles, oráculo de Iahweh dos Exércitos, e extirparei da 
Babilônia o seu nome e o 23seu resto, a sua descendência e a 
sua posteridade, oráculo de Iahweh. Farei dela uma morada de 
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ouriços e um brejo. Varrê-la-ei com a vassoura do extermínio, 
oráculo de Iahweh dos Exércitos. 

Contra a Assíria - 24Iahweh dos Exércitos jurou, dizendo: 
Certamente o que projetei se cumprirá, aquilo que decidi se 
realizará: 25Desmantelarei a Assíria na minha terra, pisá-la-ei nos 
meus montes. O seu jugo será removido do meu povo, o seu 
fardo será removido dos seus ombros. 26Este é o projeto que ele 
decidiu contra a terra inteira, e esta é a mão estendida contra 
todas as nações. 27Com efeito, Iahweh dos Exércitos tomou uma 
decisão, quem a anulará? A sua mão está estendida, quem a fará 
recuar? Contra os filisteus 28No ano em que morreu o rei Acaz, 
foi recebido este oráculo: 29Não te alegres, ó Filistéia toda, por 
ter sido partido o bastão que te feria, porque da raiz da serpente 
sairá uma víbora, e o seu fruto será uma serpente voadora. 30Os 
primogênitos dos fracos terão pastagem, os indigentes 
repousarão em segurança, mas farei perecer pela fome a tua raiz 
e darei a morte ao que resta de ti. 31Uiva, ó porta! Grita, ó 
cidade! Tu cambaleias toda, ó Filistéia! Com efeito, do norte vem 
uma nuvem de fumaça; ninguém deserta do seu posto. 32Que 
resposta se dará aos mensageiros desta nação? Que Iahweh 
fundou Sião e ali se refugiarão os pobres do seu povo.

***********

08 maio 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 
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humanidade, que estamos chamando, pela última vez, o homem 
ao amor e à conversão.

É por isso que, não somente nos escutas em nossas 
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 abençôo: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

**********
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Link sobre as Aparições da Virgem de La Asunción, 
conhecida na Nicarágua como Imaculada ou Imaculada 
Conceição, em Cuapa. Hoje celebra-se o aniversário de sua 
primeira aparição:

h t t p s : / / w w w. c o r a z o n e s . o r g / l u g a r e s / l a t i n o _ a / n i c a r a g u a / c u a p a /
pagina_principal_cuapa.html

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

12 maio 2021 - Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante Coração de São José

Querido filho: Meu Casto e Amante Coração foi o primeiro 
coração que viveu a Aliança de Amor com os Sagrados Corações 
Unidos de Jesus e de Maria.

O Espirito Santo e meu Coração Castíssimo, por intercessão 
do Coração Doloroso e Imaculado de Maria, temos conduzido teu 
coração para esta Aliança com os Sagrados Corações.

De modo que esta Aliança, se concretizou com a Encarnação 
Mística de seus Dois Corações em teu pequeno coração.

Assim, de tal modo que, não somente o que escutas nos 
Chamados durante as aparições, senão que tudo o que escutas 
dos Corações de Jesus e de Maria, também são compartilhados 
a ti.

E também, como um fruto da graça da Encarnação de seus 
Dois Sagrados Corações no teu coração, são as Lágrimas 
escarchadas que, como um orvalho ou exsudação escarchada, 
que brotam de tuas mãos se manifestam, e são as Lágrimas dos 
Dois Sagrados Corações, reparando por toda a humanidade.

Estas Lágrimas Escarchadas que exsudas, abençoarão a 
todos os apóstolos e os objetos de piedade que sejam tocados 
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pelas Lágrimas exsudadas. Estas graças chegarão a todos os 
apóstolos dos Sagrados Corações.

Estas exsudações, das Lágrimas Escarchadas dos Sagrados 
Corações, que brotam das palmas de tuas mãos, são mais um 
carisma mais para servir. Por isso, quando exsudares as 
Lágrimas, toca em meus filhos.

As escarchas representam as graças diversas que, por meio 
das Lágrimas Exsudantes, os Sagrados Corações de Jesus e de 
Mari estão concedendo aos seus filhos.

Com Meu Casto e Amante Coração te abençoo e te envio 
com este novo carisma. Mas que somente é por ação de Jesus e 
de Maria, para servir a todos os apóstolos dos Últimos Tempos.

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

***********

14 maio 2021 - Chamado de Amor e de Conversão do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria

Querido filho:

A Encarnação mística é o Dom maior que a Trindade 
Santíssima concede à criatura, porque é a encarnação da Divina 
Vontade na criatura. A vontade da criatura fica em um doce 
morrer, para que através dela viva Jesus Cristo.

A ti, querido filho, que és o pobre nada de nossos Sagrados 
Corações, misteriosamente, a Divina Vontade quis encarnar em 
teu coração e espirito, nossos Dois Sagrados Corações.

Por isso mesmo, é que também, fora das aparições, podes 
escutar-nos e participar de nossa Aliança de Corações.

Todos os apóstolos de Nossos Sagrados Corações, vivendo 
os Chamados de Amor e de Conversão, e abrindo seu coração à 
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espiritualidade de nosso Apostolado, também vivem a Aliança de 
Nossos Sagrados Corações.

Mas, como sinal visível dessa Encarnação Mística em ti, é 
que brota:

- como exsudação, nossas Lágrimas derramadas pela 
conversão do mundo;

- e as escarchas, que representam as Graças que Nossos 
Sagrados Corações concedem às criaturas.

Aos filhos e aos objetos que toques com as exsudações, 
serão dadas as Graças que Nossos Sagrados Corações desejam 
conceder.

Querido filho: o pobre nada, que repara nossos Dois 
Corações:

A grande promessa que dei em Fátima, a cumprirei neste 
Apostolado. E se manifestará neste Jardim de Nossos Sagrados 
Corações Unidos, para toda a humanidade.

Com o meu Doloroso e Imaculado Coração eu te bendigo, 
meu pequeno nada e meu pequeno profeta, e bendigo a todos os 
apóstolos dos nossos Sagrados Corações: Em Nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

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

19 maio 2021 - Chamado de Amor e de Conversão do Casto e 
Amante Coração de São José

Eu sou o Santo Patriarca dos apóstolos dos Últimos Tempos 
e Protetor da Igreja de Jesus. 

Meu Casto e Amante Coração, é o verdadeiro caminho que 
os levará para a eterna Aliança com os Sagrados Corações de 
Jesus e de Maria.
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Este Apostolado, profetizado por Deus, querido por sua 
Vontade Divina, e agora concretizado com este apostolado 
mundial, vive a espiritualidade da Aliança dos Dois Corações. 

Os santos profetas quiseram ver e viver esta Aliança. Muitos 
santos se adiantaram e viveram a Aliança.

Agora, que se lhes mostra a aliança dos dois Sagrados 
Corações, e Meu Casto e Amante Coração como meio para 
chegar a esta Aliança através doApostolado, orem, orem e leiam 
com o coração nossos Chamados, para que não rejeitem este 
urgente chamamento que Deus lhes faz, para viver a Aliança de 
Jesus com Maria.

E tu, nosso pequeno profeta, nosso nada, que em tua 
pequenez nos reparas e consolas, és o sinal visível de todo este 
mistério.

Por isso, os Sagrados Corações se encarnaram misticamente 
no teu. E por isso é que suas Lágrimas de Amor e Dor, brotam 
como escarcha e lágrimas de tuas mãos, para derramar, também, 
graças que acompanhem, como sinal de Deus, esta grande 
missão de estabelecer no mundo o Reino dos Sagrados 
Corações Unidos.

O Apostolado, os Chamados de Amor e de Conversão, a 
encarnação mística, as exsudações das santa Lágrimas, tudo isto 
são manifestações do amor de Deus para seus filhos, e para que 
a todos cheguem as graças da Aliança dos Dois Sagrados 
Corações. E só através de meu Casto e Amante Coração podem 
chegar a unir-se a Jesus e a Maria.

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

***********
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29 maio 2021 - Chamado de Amor e de Conversão do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria

Queridos filhos: Para que possam compreender a importância 
universal que tem nossos Últimos Chamados de Amor e 
Conversão, primeiro:

- devem abrir o coração ao Espírito Santo, e, à luz do 
Espírito, compreender que nossos Sagrados Corações têm 
desígnios de misericórdia para com a humanidade.

- ler, meditar e orar com os Chamados de Amor e de 
Conversão,

- e juntar-se a este Exército dos Apóstolos dos Últimos 
Tempos, que é meu Apostolado.

Queridos Filhos: Para conhecer, viver e compreender esta 
obra de nossos Sagrados Corações Unidos, devem ler e orar 
com os Chamados de Amor e Conversão.

Eu os exorto a se formar com a espiritualidade de nossos 
Sagrados Corações, contida e revelada nesta obra de nossos 
Corações Unidos. Dou-lhes minha Bênção Maternal.

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

***********

31 maio 2021 - Chamado de Amor e de Conversão de Deus 
Pai Terno e Misericordioso

Queridos filhos: Orem as devoções que temos revelado no 
Apostolado.

Todas as devoções são um presente de minha infinita 
misericórdia para a humanidade inteira. 
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E só através da oração, e meditando nas devoções, poderão 
compreender a espiritualidade e a importância desta obra magna 
dos Sagrados Corações Unidos.

Esta obra que Eu, o Pai, profetizei e iniciei, quando disse no 
Jardim do Éden, que a mulher e seu filho, e a linhagem da mulher 
e do filho, destruiriam Satanás e sua linhagem.

Queridos filhos: O Apostolado é o Exército da Mulher 
Imaculada e de seu Filho, o Redentor. 

Abram seus corações para que possam compreender a 
importância desta obra para os Últimos Tempos, e sejam as 
partes vivas desta última evangelização.

Eu, o Pai Terno e Misericordioso, os abençoo: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

********

04 junho 2021 - Chamado de Amor e Conversão do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus

Manuel do meu Sagrado Coração Eucarístico:

O Pai Terno e Misericordioso, no Jardim do Éden, colocou 
dois corações, os primeiros pais: Adão e Eva.

Mas estes, com vontade própria, mas também com a 
insinuação de Satanás, com o pecado romperam com a graça, e 
neste mesmo momento, o Pai anuncia o remédio para esse 
pecado: a Mãe e o Filho, a Imaculada e o Redentor Homem-
Deus.

Desde esse mesmo instante, se inicia a espiritualidade aos 
nossos dois Sagrados Corações.

É importante que meus apóstolos compreendam, que, com o 
espirito dos dois Santíssimos Corações, se iniciou a história da 
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salvação. E com a espiritualidade aos nossos Dois Sagrados 
Corações, terão seu cumprimento todas as profecias do fim dos 
tempos. Orem e meditem no Livro do Apocalipse, Capítulo 4.

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

**********

5 junho 2021 - Chamado de Amor e Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria

Queridos filhos: Contemplem meu Coração traspassado 
pelos pecados da humanidade. A lança que abriu o Sagrado Lado 
e o Divino Coração de meu Filho, é agora, a espada que penetra 
meu Coração. Façam reparação para este Coração de Mãe, que 
tanto os ama, e que só recebe a indiferença de seus filhos.

Renovem, queridos filhos, a devoção dos Primeiros Sábados 
de cada mês. Acudam ao sacramento da penitência. 

Vivam a santa Missa, e comunguem o Corpo Eucarístico de 
meu Filho, com a intenção de consolar a sua Mãe. E orem o 
Cenáculo de Oração. Só obedecendo meus Chamados de Amor 
e de Conversão encontrarão a paz.

Com meu Doloroso e Imaculado Coração os abençoo: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

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

09 junho 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DO 
CASTO E AMANTE CORAÇÃO DE SÃO JOSÉ

Meu querido filho: A Aliança dos Dois Sagrados Corações, de 
Jesus Cristo e de Nossa Senhora, foi anunciada pelo Pai Terno e 
Misericordioso, desde a Criação do homem.
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Pois, é esta união de Jesus com Maria, que repararia o 
pecado cometido pelos primeiros pais.

Meu querido filho: meu Casto e Amante Coração quer guia-
los, para que vivam a Aliança dos Sagrados Corações Unidos de 
Jesus e Maria, porque meu coração foi o primeiro a viver esta 
Aliança.

Oro por vocês, para que compreendam o que é esta Aliança, 
que se manifesta agora para a humanidade, através do 
Apostolado.

Com meu Casto e Amante Coração, Eu os abençôo: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

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

11 junho 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DO 
SAGRADO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE JESUS

Meu Sagrado Coração, desde o início da história da 
salvação, esteve unido ao Coração Doloroso e Imaculado de 
minha Imaculada Mamãe.

Na palavra dita pelo Pai Terno e Misericordioso à serpente 
infernal, manifesta-se a união de meu Sagrado Coração 
Eucarístico com o Coração de minha Mãe.

Esta união de nossos Dois Santíssimos Corações, é a 
reparação pela rebeldia do coração humano. 

Acolham esta união, que é a devoção aos nossos Sagrados 
Corações Unidos em seus corações.

Com o meu Sagrado Coração Eucarístico os abençoo.

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

12 junho 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DO 
CORAÇÃO DOLOROSO E IMACULADO DE MARIA

Meu Coração foi unido ao Coração de meu Filho pela 
Vontade do Pai Terno e Misericordioso, no momento em que 
Adão e Eva se uniram para desobedecer, influenciados pela 
antiga serpente.

O Pai decreta aos Dois Corações: o Redentor e a 
Corredentora junto com o Redentor, que reparariam a rebeldia da 
vontade humana com a obediência.

A Aliança dos nossos Sagrados Corações, profetizada pelo 
Pai no início da história humana, dá início ao espírito de 
reparação.

Queridos filhos: convido-os a viver esta Aliança e este espírito 
restaurador. Leiam e meditem no capítulo 4 do livro de Gênesis.

Com o meu Coração Doloroso e Imaculado, dou-vos a minha 
Bênção Materna.

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

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

21 junho 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DE 
DEUS ESPIRITO SANTO

Almas: Eu Sou o Espirito Santo, Terceira Pessoa da 
Santíssima Trindade, que com o Pai e o Filho, somos um só 
Deus, e reinamos pelos séculos dos séculos.

Almas: O Apostolado é também, uma obra do Espírito Santo. 
Portanto, Eu, o Divino Espirito, sempre desejo permanecer unido 
aos Sagrados Corações de Jesus e de Maria em suas devoções.
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Ou seja, a adoração ao Espirito Divino deve unir-se à 
veneração aos Sagrados Corações Unidos, pois, esta Aliança dos 
Dois Santíssimo Corações, é também obra do Espirito, para a 
reparação do pecado.

Eu, o Divino Espirito, prometo, a quem acolha o Apostolado 
em seu coração, o Reino do Espirito Santo em sua vida.

Seu Deus Espirito Santo, os abençoa: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo. Amém.

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

22 junho 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DE 
SÃO MIGUEL ARCANJO

Eu sou o Arcanjo São Miguel, quem serve a Deus como 
Príncipe dos Exércitos do Céu, e como Protetor dos filhos de 
Deus.

A Mim se me confiou a obra dos Sagrados Corações de 
Jesus e de Maria. Sou o Protetor da Obra Magna do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus, e quem prepara o Exército de 
apóstolos de Maria para o Triunfo de nossa Senhora. Este 
Apostolado é o Exército de São Miguel, o qual protejo e guio.

As intenções dos Corações de Jesus e de Maria neste 
Apostolado, foram postas sob minha custódia. E todos os 
apóstolos dos Dois Corações Celestiais também estão sob meu 
cuidado. Pois o Apostolado também é o Exército de São Miguel.

Eu, São Miguel, oro por vocês. Quem como Deus? Ninguém 
como Deus!” Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém.

*****
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24 junho 2021 – URGENTE CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DO CASTO E AMANTE CORAÇÃO DE SÃO 

JOSÉ

Querido filho: A união dos Sagrados Corações, de nossa 
Senhora com nosso Senhor Jesus Cristo, foi realizada por 
Vontade Divina do Pai Terno e Misericordioso.

O Espirito Santo é quem uniu, no Amor Divino, estes dois 
puríssimos Corações no pensamento de Deus Pai. Já havia 
escolhido a aliança destes dois Sagrados Corações como o 
remédio do pecado da desobediência de Adão e Eva.

Os dois Sagrados Corações, unidos pelo Espírito Santo, são 
a obra mestra de Deus Pai, como reparação pelo pecado da 
humanidade. Convido-os a acolher esta Aliança de Jesus e 
Maria, que agora é uma Aliança real e viva, porque todos 
podem aderir a esta Aliança dos Dois Corações através do 
Apostolado.

O Apostolado é a Aliança dos Sagrados Corações Unidos 
de Jesus e Maria, aberta na terra para todos os homens.

Meu Casto e Amante Coração, por meio do Espírito Santo, foi 
o primeiro coração humano que uniu e viveu esta Aliança de 
Redenção. Escutem atentamente nossos Chamados de Amor e 
Conversão.

Com a minha Bênção Paterna os abençoo e os amo: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

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

25 junho 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DO 
SAGRADO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE JESUS
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Apóstolos do meu Coração Eucarístico: Desejo convida-los a 
viver a Aliança de meu Sagrado Coração, com o Coração 
Doloroso e Imaculado da minha Santa Mãe.

Esta Aliança, pré-anunciada por meu Pai Misericordioso, no 
mesmo momento que a humanidade caiu no pecado, é a 
reparação da rebelião do homem para com Deus.

Viver esta Aliança, é viver unido aos nossos dois Sagrados 
Corações. Através da vivência de nossos Chamados de Amor e 
Conversão, podem permanecer unidos aos nossos Corações 
Santíssimos.

Abram seu coração para os Últimos Chamados de Amor e 
Conversão, e meditem no Capítulo 5 do Livro do Gênesis.

Com o meu Sagrado Coração Eucarístico os abençôo: Em 
Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

***********

21 junho 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DE 
DEUS ESPIRITO SANTO

Apóstolos dos Sagrados Corações: Necessitam aprofundar 
nos Últimos Chamados de Amor e de Conversão.

Os Chamados são um caminho seguro para amar e servir a 
Jesus na Igreja, e ao próximo, com o Amor Divino.

Os Últimos Chamados de Amor e Conversão são uma 
revelação privada, mas está a serviço da revelação pública: o 
Evangelho de Jesus Cristo.

Os Chamados de Amor dos Sagrados Corações suscitaram o 
Apostolado, e o Apostolado é o meio pelo qual a Misericórdia 
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Insondável quer unir a todos os homens à Aliança dos Sagrados 
Corações de Jesus e Maria.

Invoquem-me! Chamem-me, como minha Esposa Imaculada 
lhes ensinou a me invocar. Por meio do Espírito poderão viver a 
união dos Sagrados Corações.

Leiam e meditem no Capítulo 6 do livro de Gênesis.

Eu, o Espírito Santo, os conduzo à verdadeira devoção aos 
Sagrados Corações de Jesus e de Maria.

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

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

Livro do Gênesis - Capítulo 6

6 Filhos de Deus e filhas dos homens — 1 Quando os 
homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, e 
lhes nasceram filhas, 2 os filhos de Deus viram que as filhas dos 
homens eram belas e tomaram como mulheres todas as que lhes 
agradaram. 3 Iahweh d isse: "Meu espí r i to não se 
responsabilizará indefinidamente pelo homem, pois ele é carne; 
não viverá mais que cento e vinte anos.” 4 Ora, naquele tempo (e 
também depois), quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos 
homens e estas lhes davam filhos, os Nefilim habitavam sobre a 
terra; estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos.

Livro do Gênesis - Capítulo 6

6 Filhos de Deus e filhas dos homens — 1 Quando os 
homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, e 
lhes nasceram filhas, 2 os filhos de Deus viram que as filhas dos 
homens eram belas e tomaram como mulheres todas as que lhes 
agradaram. 3 Iahweh d isse: "Meu espí r i to não se 
responsabilizará indefinidamente pelo homem, pois ele é carne; 
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não viverá mais que cento e vinte anos.” 4 Ora, naquele tempo (e 
também depois), quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos 
homens e estas lhes davam filhos, os Nefilim habitavam sobre a 
terra; estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos.

2. O DILÚVIO

A corrupção da humanidade — 5Iahweh viu que a maldade 
do homem era grande  sobre a terra, e que era continuamente 
mau todo desígnio de seu coração. 6Iahweh arrependeu-se de ter 
feito o homem sobre a terra, e afligiu-se o seu coração. 7E 
disse  Iahweh: "Farei desaparecer da superfície do solo os 
homens que criei — e com os homens os animais, os répteis e as 
aves do céu —, porque me arrependo de os ter feito." 8 Mas Noé 
encontrou graça aos olhos de Iahweh. 9Eis a história de Noé: 
Noé era um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos, e 
andava com Deus. 10Noé gerou três filhos: Sem, Cam e Jafé. 
11A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de 
violência.  12  Deus viu a terra: estava pervertida, porque toda 
carne tinha uma conduta perversa sobre a terra.

Preparativos do dilúvio — 13Deus disse a Noé: "Chegou o fim 
de toda carne, eu o decidi, pois a terra está cheia de violência por 
causa dos homens, e eu os farei desaparecer da terra. 14Faze 
uma arca de madeira resinosa; tu a farás de caniços e 
a  calafetarás com betume por dentro e por fora. 15Eis como a 
farás: para o comprimento da arca, trezentos côvados; para sua 
largura, cinquenta côvados; para sua altura, trinta  côvados. 
16Farás um teto para a arca e o rematarás um côvado mais alto; 
farás a entrada  da arca pelo lado, e farás um primeiro, um 
segundo e um terceiro andares. 17"Quanto a mim, vou enviar o 
dilúvio, as águas, sobre a terra, para exterminar de debaixo do 
céu  toda carne que tiver sopro de vida: tudo o que há na terra 
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deve perecer. 18Mas  estabelecerei minha aliança contigo e 
entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de 
teus filhos contigo. 19De tudo o que vive, de tudo o que é carne, 
farás entrar  na arca dois de cada espécie, um macho e uma 
fêmea, para os conservares em vida contigo. 20De cada espécie 
de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de 
todos  os répteis do solo, virá contigo um casal, para os 
conservares em vida. 21Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e 
armazena-o; isto servirá de alimento para ti e para eles." 22 Noé 
assim fez; tudo o que Deus lhe ordenara, ele o fez.

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

30 junho 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DO 
CASTO E AMANTE CORAÇÃO DE SÃO JOSÉ

Querido filho: Na aliança dos dois Sagrados Corações de 
Jesus e de Nossa Senhora encontra-se o remédio para o pecado 
do mundo.

Por isso, o Pai Misericordioso anunciou a estes dois 
Corações, imediatamente após o primeiro pecado cometido.

Esses dois santíssimos Corações seriam quem reparariam o 
pecado da humanidade. Esta espiritualidade do Apostolado está 
presente desde o momento da criação.

Queridos filhos: Orem. E em oração, leiam nossos Últimos 
Chamados de Amor e Conversão para que possam discernir 
que nosso chamado é sério, profundo e universal.

Somente orando com os Chamados de Amor poderão 
entender o que esta obra significa para o Fim dos Tempos.

Com meu Casto e Amante Coração, eu os abençôo: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

********** 
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01 julho de 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO 
DO SAGRADO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE JESUS

Nossos Sagrados Corações estão intimamente unidos pelo 
poder do Espírito Santo.

Este Espírito voava sobre o caos da terra (Gn 1, 2). E este 
mesmo Espírito, pela Vontade do Pai Misericordioso, uniu o 
Coração do Filho ao Coração da Mãe, como reparação ao 
pecado original.

Nossa união de corações é o maior consolo ao Pai 
Misericordioso. Por isso os nossos Sagrados Corações os 
chamam a viver esta união.

Nossos Chamados, queridos filhos, não são repetitivos. Mas 
antes uma catequese. Falamos, sem cansar-nos, ao coração 
humano, que ele regresse a Deus através da Aliança de nossos 
Sagrados Corações Unidos.

Com o meu Sagrado Coração Eucarístico os abençoo: Em 
Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

**********
3 Julho de 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DO CORAÇÃO 

DOLOROSO E IMACULADO DE MARIA
Filhos: Convido-os a abrirem seus corações à minha 

presença de mãe. A todos desejo conduzir ao Coração de Jesus, 
para que encontrem nele o amor de Deus.

Queridos filhos: vim como o Doloroso e Imaculado Coração 
de Maria, para renovar o pedido da consagração do mundo 
inteiro aos nossos Sagrados Corações Unidos, e para que 
renovem a Devoção das Primeiras Sextas-feiras e dos Primeiros 
Sábados de modo perpétuo.
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Queridos filhos: cada primeiro sábado apareço neste meu 
Jardim, para transmitir meu Chamado Maternal e para orar junto 
a vocês, para que o mundo inteiro conheça o amor do Coração 
de Jesus.

Esta é a intenção especial de minha oração e minha aparição 
cada primeiro sábado.

Com meu Doloroso e Imaculado Coração os abençoo: en 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

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

6 julho 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DE SÃO 
MIGUEL ARCANJO

Levanta-te mensageiro do Reino dos Sagrados Corações 
Unidos de Jesus e de Maria!

Levanta-te e anuncia com amor, para todos, os Últimos 
Chamados de Amor e de Conversão!

Tu és o pequeno nada do Coração de Jesus. E teus 
sofrimentos, unidos aos de Jesus crucificado, têm méritos de 
misericórdia.

Esta Obra é o caminho para que se realizem os planos dos 
Sagrados Corações de Jesus e de Nossa Senhora. Portanto, foi 
confiado a mi, o Arcanjo São Miguel, custodiar esta Obra.

Pequeno nada, tão amado por Jesus: esta Obra é o 
cumprimento das promessas do Sagrado Coração Eucarístico de 
Jesus e do Doloroso e Imaculado Coração de Maria. Portanto, 
minha voz ressoa nestes Últimos Chamados de Amor e de 
Conversão, para que o resto fiel de Jesus e de Maria, através dos 
Chamados, sejam guiados ao Reino Glorioso dos Dois Sagrados 
Corações. Esta Obra aplana os caminhos para que as intenções 
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dos Santíssimos Corações de Jesus e de sua Santíssima Mãe, 
se realizem.

Eu, o Arcanjo São Miguel, pequeno mensageiro do Reino 
Glorioso, te abençoo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito 
Santo. Amém.

**************
8 julho 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DO ANJO DOS 

SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS DE JESUS E MARÍA E GUARDIÃO 
DA NICARÁGUA

Pequeno nada dos Sagrados Corações de Jesus e Maria: 
Eles te chamaram, desde tua miséria (Salmos 107, 41), para que 
leves ao mundo a Unidade dos Sagrados Corações de Jesus e 
Maria.

Unidade que é a Aliança de Jesus com Nossa Senhora, pela 
Salvação de mais almas.

Esta Aliança, que Nosso Senhor viveu com Nossa Senhora, 
foi vivida pelo primeiro coração: do Casto José, e, como ele, toda 
a humanidade está chamada a viver e a unir-se a esta Aliança.

É necessário compreender esta Magna Obra dos dois 
Sagrados Corações, meditar e orar nos Últimos Chamados de 
Amor e de Conversão.

Eu sou o Anjo da Guarda da Nicarágua. Fui nomeado o Anjo 
dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e Maria.

Também me manifestei, pela primeira vez, em Cuapa 
(Nicarágua 1980), mas Nossa Senhora agora me envia ao Jardim 
dos Sagrados Corações. Pois, o que iniciou Nossa Senhora de 
Cuapa, se cumprirá no Jardim da Reparação dos Dois Corações.
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Por isso, Nossa Senhora me envia e pede que todo dia 8 de 
julho se comemorado de modo especial o Anjo da Guarda da 
Nicarágua.

Eu sou o Anjo da Nicarágua, o Anjo dos Sagrados Corações 
Unidos. Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

Salmo 107

"41. Mas ele recupera da miséria os pobres, aumenta como 
um rebanho as famílias;"

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

09 Julho 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DO 
SAGRADO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE JESUS

Amado filho, meu pequeno nada:

O meu Sagrado Coração Eucarístico chamou-te pelo nome 
para uma missão: ser o arauto do Reino dos nossos Sagrados 
Corações Unidos. Por isso, como o menor e o último dos 
profetas, envio-te  ao mundo para que dês a conhecer os 
Últimos Chamados de Amor e Conversão.

Através de ti, quero dar a conhecer a Aliança de meu 
Sagrado Coração com o Doloroso Coração e Imaculado da 
minha Santa Mãe. Esta Aliança é a União que, pela Vontade 
do Pai, minha Mãe Celestial e Eu tivemos na terra, e temos 
agora e para sempre no Céu. (Mateus 1, 18)

Só através dos Chamados de Amor e Conversão, que são 
uma revelação privada, mas a serviço da revelação pública que é 
o meu Evangelho, poderão compreender o que é a Obra Magna 
dos nossos Sagrados Corações Unidos.

E só a oração e a meditação sobre os Últimos Chamados de 
Amor e Conversão, à luz da Sagrada Escritura, poderão abrir o 
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coração para viver a Aliança com os nossos Sagrados Corações 
Unidos.

Eu, Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, os abençoo: Em 
Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

**********

10 Julio 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DO 
CORAÇÃO DOLOROSO E IMACULADO DE MARIA

Querido filho, o pequeno nada de nossos dois Sagrados 
Corações.

O Coração do meu Filho Jesus te chamou e tu respondeste.

Desde antes do teu nascimento, o Espírito Santo e o meu 
Coração Doloroso e Imaculado intercederam, para que a ti fosse 
concedida a graça de ver-nos, e de transmitir aos homens os 
Últimos Chamados de Amor e Conversão.

Através do teu nada, o Espírito impulsionou a Obra Magna de 
nossos Sagrados Corações para os Últimos Tempos.

Filhinho: é através do Apostolado dos Sagrados Corações 
Unidos que as intenções dos nossos dois Santíssimos Corações 
vão se cumprir.

Desejo que compreendam, que essas revelações privadas 
somente estão ao serviço do Evangelho e da Doutrina de meu 
Filho Jesus Cristo e de sua Igreja.

Por isto, o Apostolado é o caminho por meio do qual se 
realizarão os nossos planos do Triunfo do meu Coração e o 
Reino do Coração do meu Filho Jesus (Jeremias 29,11).

Orem com nossos Chamados, para que possam vivê-los.

Com o meu Doloroso e Imaculado Coração os abençôo: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
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********

JEREMIAS 29

“11 - Sim, eu conheço os desígnios que formei a vosso 
respeito - oráculo de Iahweh - desígnios de paz e não de 
desgraça, para vos dar um futuro e uma esperança.”

********

11 Julho 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DE 
DEUS PAI TERNO E MISERICORDIOSO

Filho, meu pequeno nada: concedi ao Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria e ao meu Espirito Santo, a intenção que 
suplicavam, e era: enviar-te a ti como arauto do Reino dos dois 
Corações, para ensinar aos meus filhos a verdadeira devoção 
aos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria.

A UNIÃO que o Espirito Santo realizou, do Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus com o Doloroso e Imaculado Coração de 
Maria, SE FEZ UMA PORTA ABERTA PARA A HUMANIDADE, 
PARA QUE TODOS VIVAM ESTA UNIÃO DOS DOIS 
CORAÇÕES.

O Apostolado é o meio pelo qual se faz concreta esta 
aliança de Jesus e de Maria com a humanidade.

E os Últimos Chamados de Amor e de Conversão, são as 
exortações do Céu, para que os homens vivam esta Aliança.

Ao viver a Aliança dos Dois Sagrados Corações, e escutar os 
Chamados de Amor e de Conversão, a ala regressa à Igreja e 
aos Sacramentos. Porque esta obra atrairá todos à Igreja e à 
vida da graça.

Eu, o Pai Terno e Misericordioso, os exorto a abrir o coração 
a esta aliança de Corações (Êxodo 19,5)
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Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

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

Êxodo 19,5: 

“Agora, pois, se deveras escutais minha voz e guardais 
minha aliança, sereis minha propriedade pessoal entre todos os 
povos, porque minha é toda a terra:”

**********

05 Julho 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DO 
CORAÇÃO DOLOROSO E IMACULADO DE MARIA

Deem graças ao Pai Terno e Misericordioso, por enviar-me a 
vocês, e reunir, com meu Apostolado, a todos os apóstolos de 
nossos Sagrados Corações.

Queridos filhos:

Deus Pai Terno e Misericordioso olhou com especial 
predileção esta terra e esta Diocese.

Amados filhos: Eu venho para ajudá-los a viver o 
Evangelho de meu Filho Jesus Cristo, e ensina-los a amar a 
sua Igreja.

Eu sou o Coração Doloroso e Imaculado de Maria.

O Grande Sinal é meu proprio Coração, guiando-os com os 
Últimos Chamados de Amor e de Conversão. Sua Mãe, a 
Senhora Vestida de Sol, a Senhora do Apocalipse, os ama e os 
abençoa, e a todos os refugia em seu Doloroso e Imaculado 
Coração. Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém.

********

1 agosto 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DE 
DEUS PAI TERNO E MISERICORDIOSO
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Querido filho: Eu Sou o que Sou. Sou Deus Pai Terno e 
Misericordioso. E é com este título, segundo minha Divina 
Vontade e sagrado desígnio, que quero ser conhecido através do 
Apostolado. Venho para estabelecer no mundo inteiro a Devoção 
ao Pai Terno e Misericordioso. 

É minha vontade que todos meus filhos me conheçam. 
Através do Ícone e da Coroa de Deus Pai Terno e Misericordioso 
se estenderá a devoção.

Querido filho: Como Deus Pai Terno e Misericordioso, por 
meio do Apostolado, venho ao encontro com todos meus filhos. 
Leiam em oração e meditação, junto ao meu Chamado de Amor e 
de Conversão, o Primeiro Capítulo do Livro do Êxodo. Eu, Deus 
Pai Terno e Misericordioso os bendigo: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém.

*********

Livro do Êxodo - Capitulo 1

ÊXODO - I. A libertação do Egito1. ISRAEL NO EGITO

1 A prosperidade dos hebreus no Egito

— 1 Eis os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito: 
com Jacó cada qual entrou com sua família: 2 Rúben, Simeão, 
Levi e Judá, 3 Issacar, Zabulon e Benjamim, 4 Dã e Neftali, Gad e 
Aser. 5 Os descendentes de Jacó eram, ao todo, setenta 
pessoas. José, porém, já estava no Egito. 6 Depois José morreu, 
bem como todos os seus irmãos e toda aquela geração. 7 Os 
filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram; tornaram-se 
cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país 
ficou repleto deles. A opressão dos hebreus 

— 8 Levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não 
conhecia José. 9 Ele disse à sua gente: "Eis que o povo dos 
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filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que 
nós. 10 Vinde, tomemos sábias medidas para impedir que ele 
cresça; pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o 
número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para 
depois sair do país." 11 Portanto impuseram a Israel inspetores 
de obras para tornar-lhe dura a vida com os trabalhos que lhe 
exigiam. Foi assim que ele construiu para Faraó as cidades 
armazéns de Pitom e de Ramsés. 12 Mas, quanto mais os 
oprimiam, tanto mais se multiplicavam e cresciam; e os egípcios 
se inquietavam por causa dos filhos de Israel. 13 Os egípcios 
obrigavam os filhos de Israel ao trabalho, 14 e tornavam-lhes 
amarga a vida com duros trabalhos: a preparação da argila, a 
fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos, e toda espécie 
de trabalhos aos quais os obrigavam.

A história das parteiras

— 15 O rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, das quais 
uma se chamava Sefra e a outra Fua: 16 "Quando ajudardes as 
hebréias a darem à luz, observai as duas pedras. Se for menino, 
matai-o. Se for menina, deixai-a viver." 17 As parteiras, porém, 
temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia 
ordenado, e deixaram os meninos viverem. 18 Assim, pois, o rei 
do Egito chamou as parteiras e lhes disse: "Por que agiste deste 
modo, e deixastes os meninos viverem?" 19 Elas responderam a 
Faraó: “As mulheres dos hebreus não são como as egípcias. São 
cheias de vida e, antes que as parteiras cheguem, já deram à 
luz." 20 Por isso Deus favoreceu essas parteiras; e o povo 
tornou-se muito numeroso e muito poderoso. 21 E porque as 
parteiras temeram a Deus, ele lhes deu uma posteridade. 22 
Então, Faraó ordenou a todo o seu povo: "Jogai no Rio todo 
menino que nascer. Mas, deixai viver as meninas.”
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****************

7 de agosto de 2021 - CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DO CORAÇÃO DOLOROSO E IMACULADO DE 
MARIA

Filhos (voz tenue): Deus Pai Terno e Misericordioso deseja 
estabelecer no mundo inteiro a Devoção ao meu Doloroso e 
Imaculado Coração, e que os filhos consagrados a mim: 
sacerdotes, religiosos e religiosas, e todos meus filhos batizados 
e devotos meus, também PROPAGUEM E VIVAM esta Devoção.

Por meio do Apostolado, vivendo os Chamados de Amor e de 
Conversão, orando as devoções que através do instrumento 
temos revelado, vivem as intenções de nossos Sagrados 
Corações.

Queridos filhos: Cada primeiro sábado de mês, desço a este 
Jardim de Nossos Sagrados Corações, para transmitir meus 
Chamados de Mãe e orar pela intenção:

“QUE A HUMANIDADE INTEIRA SE ABRA AO AMOR DO 
CORAÇÃO DE JESUS”. ESTA É A MAIS PERFEITA 
REPARAÇÃO.

Com meu Doloroso e Imaculado Coração, Eu, a Senhora do 
Apocalipses, os bendigo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espirito Santo. Amem.

*********

17 de agosto de 2021 - Chamado de Amor e Conversão do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria

Querido Filho: Eu sou o Coração Doloroso e Imaculado de 
Maria.
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Venho a ti, para comunicar-te os desejos, que é Divina 
Vontade do Pai e do Filho e do Espirito Santo.

Todos Nossos Chamados de Amor e de Conversão estão 
ao serviço, estão unidos e submetidos ao Evangelho de Meu 
Filho Jesus (1 Cor 9,14).

Amado filhinho: e desde este Santuário de Nossos Sagrados 
Corações, transmitimos à humanidade toda, os Últimos 
Chamados de Amor e de Conversão.

E meu filhos devem compreender que estas são Minhas  
Últimas Aparições. O Grande Sinal do Apocalipse, a Mulher 
Vestida e Sol, já está se manifestando como o Doloroso e 
Imaculado Coração de Maria. Queridos filhos: exorto-os a 
escutar-me, e ver a Mulher Vestida de Sol, a Senhora do 
Apocalipse, que é o Coração Doloroso e Imaculado de Maria. 

Com Amor Maternal dou-lhes Minha Bênção: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.

*********

19 agosto 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO 
DO SAGRADO CORAÇÃO EUCARÍSTICA DE JESUS

Querido filhinho meu:

Eu Sou o SAGRADO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE 
JESUS.

Este é o título maior e mais poderoso, que reúne todos 
os atributos do Redentor: Verdadeiro Homem e Verdadeiro 
Deus.

Meu Sagrado Coração Eucarístico é o Divino Cordeiro de 
Deus, de quem fala o Evangelista São João (São João 1, 29). 
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Este título é Eterno. E como Sacerdote e Vítima eles me invocam 
com este título.

Dá a conhecer, meu pequeno profeta, esta Devoção, a 
mais amada por Mim: a Devoção ao Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus. 

Com amor misericordioso te bendigo.

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

********

21.08.2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DO 
CORAÇÃO DOLOROSO E IMACULADO DE MARIA

Querido filhinho, o pequeno anunciador do Reino dos 
nossos Sagrados Corações Unidos: desejo falar-te da minha 
manifestação em Knock. Esta manifestação é um anúncio 
profético da obra do Apostolado.

Manifesta-se no Cordeiro no altar, que representa a grande 
advocação de Jesus para os Últimos Tempos: o Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus Cristo (1 São Pedro 1, 20).

Manifesto-me Eu, como a rainha intercessora, com a rosa 
dourada em minha cabeça. Isto representa o grande título: o 
Coração Doloroso e Imaculado.

Manifesta-se o Evangelista São João, quem, em sua Carta 
do Apocalipse, através do Espírito Santo, revela as duas grandes 
devoções de todos os tempos: a Mulher Vestida de Sol, o 
Coração Doloroso e Imaculado, e o Divino Cordeiro, com sinais 
de haver sido sacrificado: o Sagrado Coração Eucarístico de 
Jesus.

E também se manifesta o primeiro e grande apóstolo dos 
Dois Sagrados Corações: o Casto e Amoroso Coração de São 
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José, que foi a primeira criatura a viver em seu coração a aliança, 
a devoção e o reinado dos Dois Sagrados Corações, da Mãe .e 
do Filho. Por isso, meu pequeno profeta, a manifestação de Deus 
em Knock, foi uma amostra profética do Apostolado dos nossos 
Sagrados Corações Unidos.

Com o meu Doloroso e Imaculado Coração, dou-te minha 
Bênção Maternal: Em Nome do Pai, e do filho, e do Espirito 
Santo. Amém.

Notas: 

1 - 1 Pedro 1:20. "Predestinado antes da criação do mundo e manifestado no fim 
dos tempos por sua causa;”

2 - Knock = Santuário de Knock - Irlanda. Aproximadamente às 20h de 21 de 
agosto de 1879, quinze pessoas de 5 a 74 anos presenciaram a aparição da Virgem 
Maria, São José, Agnus Dei e São João Evangelista, envoltos em uma luz brilhante 
dentro da paróquia do povoado de Knock. A informação oficial do santuário indica que 
as testemunhas presenciaram a aparição durante uma tempestade de duas horas, 
enquanto rezavam o Santo Rosário. [Fonte: Aleteia.]
https://pt.aleteia.org/2018/08/23/5-curiosidades-sobre-o-santuario-de-knock-na-irlanda/

**********

26 agosto 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DE 
SANTA MIRIAM DE JESUS CRUCIFICADO

Irmãozinho: assim como eu, tu também és o pobre nada de 
Jesus.

Irmãozinho: somos nada (Jó 8, 9). Mas apesar do nosso 
nada, pertencemos a Jesus. Pequeno nada: o Sagrado Coração 
Eucarístico de Jesus designou que o Santo Padre Pio e a Serva 
de Deus Luísa, a pequena filha da Divina Vontade, sejam teus 
pais espirituais.

E hoje, o Sagrado Coração de Nosso Senhor me pediu para 
tomar-te sob meu patrocínio e intercessão, como tua santa 
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padroeira. Isto é, junto ao teu anjo, caminharei contigo em teu 
peregrinar na terra, e em tua Páscoa para a eternidade.

Unimo-nos para oferecer-nos ao seu Coração, pelas almas 
e por sua Igreja.

Eu, Miriam de Jesus Crucificado, te abençoo: Em Nome do 
Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

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

Jó 8, 9 - "Somos de ontem, não sabemos nada. Nossos dias 
são uma sombra sobre a terra."

Notas:

- A pequena arabita, Santa Mariam de Jesus Crucificado é 
uma graça do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus a Manuel 
de Jesús, o pequeno nada, para acompanhá-lo, como santa 
padroeira pessoal em sua missão. Em outras palavras, não se 
deve adicionada à lista de padroeiros do Apostolado em geral.

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

28 de agosto de 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO 
DO CORAÇÃO DOLOROSO E IMACULADO DE MARIA

Meu querido filhinho:

Eu fui quem se fixou em ti, em teu nada, em tua pequenez e 
tua pobreza.

Meu Coração Doloroso e Imaculado, junto ao Espírito 
Divino, pediu ao Pai Terno e Misericordioso que tu fosses o 
arauto, isto é, o mensageiro do Triunfo de meu Coração Maternal 
e do Reino Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus.

O Pai no-lo concedeu, e te formamos, e te enviamos como 
testemunha do amor dos nossos Sagrados Corações Unidos 
(São Lucas 21,13), para servir a Igreja de Jesus, para dar 
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testemunho de amor filial ao Santo Padre e para estender a 
Devoção aos nossos Sagrados Corações Unidos em todo o 
mundo.

Ou seja, que a humanidade seja participe da Aliança de 
nossos Sagrados Corações.

Nosso pequeno arauto: eu te abençôo com meu Doloroso e 
Imaculado Coração: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito 
Santo. Amém.

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

31 de agosto de 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO 
DE DEUS PAI TERNO E MISERICORDIOSO

Meu pequeno filho, nosso pequeno nada:

Eu concedi ao Coração Doloroso e Imaculado de Maria e ao 
Divino Espírito, o dom da tua vida, para que tu, assistido pelo seu 
Coração Maternal e pela força do Divino Espírito, pudesses ser o 
pequeno instrumento, através do qual pudessem manifestar-se 
as Duas Testemunhas.

Quero dizer com isto, as duas manifestações dos Últimos 
Tempos: o Sagrado Coração Eucarístico de Jesus e o Doloroso e 
Imaculado Coração de Maria. Isto é, que o Cordeiro Divino do 
Apocalipse e a Mulher Vestida de Sol, através do teu nada, 
apareceram e deram ao meu povo os Últimos Chamados de 
Amor e Conversão (*)(1 Pedro 5, 10)

Querido filhinho: transmitindo nossos Chamados, como 
nosso pequeno profeta, e ao mesmo tempo, como nosso 
pequeno nada, vives a missão que te confiamos. E vivendo-a, 
consolas-me e reparas a Mim, teu Pai Terno e Misericordioso.

Abençoo-te: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito 
Santo. Amém.
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(*) - 10 "Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a 
graça, aquele que vos chamou para a sua glória eterna em 
Cristo, vos restaurará, vos firmará, vos fortalecerá e vos tornará 
inabaláveis.”

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

2 de setembro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DO SAGRADO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE 

JESUS

Querido filho: O Coração Doloroso e Imaculado da Rainha 
Vestida de Sol e o Espírito Santo, com a penitência, os 
sacrifícios, a oração e a Divina Vontade, purificaram teu ser, e te 
entregaram ao meu Coração, como vítima dos nossos Sagrados 
Corações Unidos; como o pequeno 'nada-vítima', filhinho.

E então, tomei tua vida em minhas mãos, pronunciei teu 
nome, para chamar-te e enviar-te como o mensageiro das Duas 
Testemunhas: meu Sagrado Coração Eucarístico e o Coração 
Doloroso e Imaculado de minha Mãe.

Por meio de teu pequeno “nada”, estou chamando ao 
amor e à conversão.

Com meu Sagrado Coração Eucarístico, meu pequeno 
“nada e vitima” de nossos Sagrados Corações Unidos, Eu te 
bendigo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

********

4 de setembro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DO CORAÇÃO DOLOROSO E IMACULADO DE 

MARIA

Meus chamados são minhas mãos conduzindo vocês pelo 
caminho da santidade.
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Queridos filhos:

Exorto-os a abrirem seus corações ao meu amor de Mãe.

Filhinhos: desejo conduzi-los a Jesus; encher seus 
corações do amor de Deus, para que tenham paz e esperança ,e 
verdadeira confiança nos nossos dois Sagrados Corações.

Filhos meus: Deus Pai, através do Apostolado, reavivará a 
devoção dos primeiros sábados de cada mês, renovando essa 
devoção de modo perpétuo.

No primeiro sábado de cada mês, meu Coração 
transborda de graça e misericórdia.

No primeiro sábado de cada mês desço ao meu Jardim e 
Santuário de nossos Sagrados Corações, para encontrar me 
com todos vocês, rezar e implorar, para que a humanidade 
conheça o amor infinito de Deus.

Vivam meus Chamados, queridos filhos.

Meus Chamados são minhas mãos levando vocês para 
o caminho da santidade (Isaías 35,8)*.

Com o meu Doloroso e Imaculado Coração os abençôo: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do espirito Santo. Amém.

- Livro do Profeta Isaías 35, 8:
8 Ali haverá uma estrada — um caminho que será chamado 

caminho sagrado. O impuro não passará por ele. Ele mesmo 
andará por esse caminho, de modo que até os estultos não se 
desgarrarão.

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

13 setembro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO 
DE DEUS ESPÍRITO SANTO
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Pequeno nada: Deus Trino e Uno é tudo em ti. E tu, em teu 
nada, esvaziando-te de ti, de dás todo à Santíssima Trindade, 
para que Ela esteja em ti.

É em teu nada e em tua miséria, que o Pai se fixou. 

Teu nada e tua pequenez atraiu o olhar do Pai, e Ele 
entregou tua alma ao Espirito de Deus e ao Coração Doloroso e 
Imaculado da sempre Virgem, para que, através de ti, pudessem 
realizar para a humanidade, um Chamamento ao Amor e à 
Conversão. E desde teu pequeno nada, estabelecer no mundo a 
Devoção aos SagradosCorações Unidos de Jesus e de Maria.

Eu, o Divino Espirito te bendigo, pequeno nada: Em Nome 
do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.

*******

15 setembro 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DO 
SAGRADO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE JESUS

Querido filho, meu pequeno nada: através de ti revelei à 
humanidade uma graça de minha infinita misericórdia. 

Essa graça é a Cruz Gloriosa de nossos Sagrados Corações 
Unidos. Pois, nesta Cruz reuni toda a espiritualidade da Cruz.

O que disse ao meus profetas sobre minha Cruz e as 
promessas dadas à Cruz, resume-se na Cruz Gloriosa de nossos 
Sagrados Corações: meu sacrifício redentor, entregue ao Pai 
Terno e Misericordioso pelo Coração de Maria, para a salvação 
dos homens.

Por isso, exaltar minha Cruz e glorificá-la, é exaltar e 
glorificar meu sacrifício. Leiam e meditem, queridos filhos, o 
capítulo 7 do Livro do Gênesis.
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E com meu Sagrado Coração Eucarístico os abençoo: Em 
Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

*******

Livro do Gênesis - Capítulo 7 - [Biblia de Jerusalém]

1 Iahweh disse a Noé: "Entra na arca, tu e toda a tua família, 
porque és o único justo que vejo diante de mim no meio desta 
geração. 2 De todos os animais puros, tomarás sete pares, o 
macho e sua fêmea; dos animais que não são puros, tomarás um 
casal, o macho e sua fêmea 3 (e também das aves do céu, sete 
pares, o macho e sua fêmea), para perpetuarem a raça sobre 
toda a terra. 4 Porque, daqui a sete dias, farei chover sobre a 
terra durante quarenta dias e quarenta noites, e farei desaparecer 
da superfície do solo todos os seres que eu fiz." 5 Noé fez tudo o 
que Iahweh lhe ordenara. 6 Noé tinha seiscentos anos quando 
veio o dilúvio, as águas sobre a terra. 7 Noé — com seus filhos, 
sua mulher e as mulheres de seus filhos — entrou na arca para 
escapar das águas do dilúvio. 8 (Dos animais puros e dos 
animais que não são puros, das aves e de tudo o que rasteja 
sobre o solo, 9 um casal entrou na arca de Noé, um macho e 
uma fêmea, como Deus ordenara a Noé.)" 10 Passados sete dias 
chegaram as águas do dilúvio sobre a terra. 11 No ano 
seiscentos da vida de Noé, no segundo mês, no décimo sétimo 
dia do segundo mês, nesse dia jorraram todas as fontes do 
grande abismo e abriram-se as comportas do céu. 12 A chuva 
caiu sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. 13 
Nesse mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, com a 
mulher de Noé, e as três mulheres de seus filhos, entraram na 
arca, 14 e com eles as feras de toda espécie, os animais 
domésticos de toda espécie, os répteis de toda espécie que 
rastejam sobre a terra, os pássaros de toda espécie, todas as 
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aves, tudo o que tem asas. 15 Com Noé, entrou na arca um casal 
de tudo o que é carne, que tem sopro de vida, 16 e os que 
entraram eram um macho e uma fêmea de tudo o que é carne, 
conforme Deus lhe ordenara. E Iahweh fechou a porta por fora.

A inundação — 17 Durante quarenta dias houve o dilúvio 
sobre a terra; cresceram as águas e ergueram a arca, que ficou 
elevada acima da terra. 18 As águas subiram e cresceram muito 
sobre a terra e a arca flutuava sobre as águas. 19 As águas 
subiram cada vez mais sobre a terra e as mais altas montanhas 
que estão sob todo o céu foram cobertas. 20 As águas subiram 
quinze côvados mais alto, cobrindo as montanhas. 21 Pereceu 
então toda carne que se move sobre a terra: aves, animais 
domésticos, feras, tudo o que fervilha sobre a terra, e todos os 
homens. 22 Morreu tudo o que tinha um sopro de vida nas 
narinas. Isto é, tudo o que estava em terra firme. 23 Assim 
desapareceram todos os seres que estavam na superfície do 
solo, desde o homem até os animais, os répteis e as aves do céu: 
eles foram extintos da terra; ficou somente Noé e os que estavam 
com ele na arca. 24 A enchente sobre a terra durou cento e 
cinquenta dias.

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

15 de setembro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DO CORAÇÃO DOLOROSO E IMACULADO DE 

MARIA

Filhos: Na Aliança de nossos Sagrados Corações, o Pai 
Misericordioso, através da dor, redimiu a humanidade.

O primeiro pecado causou dor nos primeiros pais. E a dor, 
Deus quis elevar à Redenção. Por isso, meu Filho Jesus e Eu, 
unidos em uma mesma dor, reparamos o pecado da humanidade.
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Filhinhos: por isso, Eu sou Dolorosa. Porque através da dor 
me uno aos meus filhos na terra.

Que no dia 15 de cada mês meditem e orem o Rosário 
de minhas Sete Dores, como foi entregue ao Apostolado, 
meditando minhas Dores Corredentoras à luz dos Chamados 
de Amor e de Conversão.

Orem com o coração no dia 15 do mês o Rosário de 
minhas Sete Dores, como meu Apostolado o ensina e o ora.

Com meu Doloroso Coração e com amor maternal os 
abençôo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém.

*******

16 de setembro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DO SAGRADO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE 

JESUS

Meu querido filho: É um desejo de meu Sagrado Coração 
Eucarístico, que nos dias quinze de cada mês, honrem o 
Coração Doloroso e Imaculado de minha Santa Mamãe, 
orando e meditando no Rosário das Sete Dores do Coração 
de minha Mãe, do Apostolado.

É importante, querido filho, que com esta dedicação mensal 
ao Coração Doloroso e Imaculado de minha Mãe, a estão 
honrando no dia de sua primeira aparição, como o Coração 
Doloroso e Imaculado em 15 de julho.

Por isso, a cada dia 15 realizem o Rosário das Sete 
Dores com todo o coração, recordando que a Mulher Vestida de 
Sol já está se manifestando no céu, como o Grande Sinal: o 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria. Esta manifestação de 
minha Mãe é o cumprimento do Livro do Apocalipse.
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Honrem minha Mãe no dia quinze de cada mês, em ação 
de graças, por suas dores co-redentoras e sua presença através 
de suas aparições em nosso Jardim e Santuário de Nossos 
Sagrados Corações Unidos.

Com o meu Sagrado Coração Eucarístico os abençôo: Em 
Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

********

19 de setembro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DE DEUS PAI TERNO E MISERICORDIOSO

Meu querido filho, desejo explicar-te a importância do dia 
quinze de cada mês.

Um dia quinze do mês de julho, apareceu o Grande Sinal da 
Mulher Vestida de Sol no céu. Esse dia cumpriu-se a profecia de 
Apocalipse 12.

Também está unido ao mistério das Dores de Maria 
Corredentora.

Por essa razão, Eu, o Pai Terno e Misericordioso, desejo 
que no dia quinze de cada mês se faça um ato de ação de 
graças em honra do Doloroso e Imaculado Coração de Maria 
por suas aparições.

Que o dia quinze do mês se comemore sua primeira 
aparição como o Coração Doloroso e Imaculado. 

Mas sempre tendo como festa principal o 15 de julho de 
cada ano.

No dia quinze do mês, comemorarão sua aparição orando o 
Rosário das Sete Dores do Coração de Maria. Pois, as Dores 
de Maria, deram-lhes a luz para a salvação.
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Meus filhos: entendam que o Apostolado é um grande 
plano de salvação para toda a terra, e de santidade para toda 
a minha Igreja.

Eu, o Pai Terno e Misericordioso, por intercessão do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, o Grande Sinal 
aparecido no céu, os amo e os abençoo: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém.

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

22 de setembro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DO CASTO E AMANTE CORAÇÃO DE SÃO 

JOSÉ

Meu querido filhinho, pequeno nada de meu Casto e Amante 
Coração: o Pai Misericordioso te chamou ao dom da existência, 
para que, através do Coração Doloroso e Imaculado de minha 
esposa, Virgem Celestial e de Deus Espirito Santo, fosses 
entregue em oblação pelo Reino dos Sagrados Corações, e para 
que comunicasses a teus irmãos, os últimos Chamados de Amor 
e de Conversão.

Pequeno nada dos Três Corações: te abençoamos. E nesta 
bênção, recebe a graça, sempre nova, de dar a conhecer estes 
últimos anúncios à conversão, e de encarnar tu mesmo os 
Chamados; sendo, também, um Chamado vivente de Amor e de 
Conversão.

Com meu Casto e Amante Coração, abençoo a ti, o menor 
de meus lírios: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém.

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

23 de setembro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DE SANTO PADRE PÍO DE PIETRELCINA
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Amado filho, pequeno nada de Jesus Crucificado: o Espirito 
Santo, junto ao Doloroso e Imaculado Coração de Maria, fizeram 
de ti uma oblação para o Coração de Jesus, e junto a Jesus, em 
oferecimento para o Pai Misericordioso.

Nossa Senhora e o Divino Espirito te enviam para 
anunciar o Reino dos Dois Corações de Jesus e de Maria. E a 
mim, me confiaram ser teu pai espiritual, teu guia e teu 
intercessor.

Tua vida seja sempre: mostrar aos homens o caminho, para 
que se usem à Aliança dos Corações de Jesus e de Maria como 
exemplo para amar a Igreja, e para a maior gloria de Deus e a 
salvação das almas. Eu, teu pai espiritual, São Pio, te abençoo: 
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

*********

26 de setembro de 2021- CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DE SANTA MARIA DE JESUS CRUCIFICADO

Pequeno nada dos Sagrados Corações de Jesus e Maria: a 
Mãe, obtendo do Pai um dom para a tua vida, entregou-te ao 
Coração de Jesus, como uma pequena oblação que consola o 
seu Sagrado Coração.

E o Espírito Santo, desde o Coração da Mãe, isto é, 
unido a Nossa Senhora, te chamaram para uma missão: 
mostrar aos homens que todos podem viver a Aliança dos 
Dois Corações e ensinar o amor à Igreja.

Seja então, sempre, o pequeno anunciador dos Dois 
Sagrados Corações.

Eu, a pequena Maria de Jesus Crucificado, te abençoo.

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

28 de setembro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DO ANJO DA GUARDA DO PEQUENO NADA

Louvados sejam os Sagrados Corações de Jesus e Maria!

Querido irmãozinho, pequeno nada do Coração de Jesus: a 
Santíssima Mãe, pelo Espírito Santo, fez de você uma oblação de 
consolo para Jesus. Irmãozinho, transmite sempre aos corações 
dos homens os Últimos Chamados de Amor e Conversão.

Pela tua obediência e fidelidade a esta missão, para a qual 
Nossa Senhora com o Espírito Santo te chamaram, repara a 
soberba de muitos corações que não querem ouvir o Senhor.

Seja sempre, tu mesmo, pequeno nada, o Chamado vivente 
para uma mudança de vida, por amor a Deus e para  bem da 
Igreja de Jesus Cristo.

Eu, o anjo da Guarda da tua alma, te abençoo: Em Nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

******

29 de setembro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DO ARCANJO SÃO MIGUEL

Louvados sejam os Sagrados Corações Unidos de 
Jesus e de Maria! Louvados sejam para sempre!

Pequeno nada do Divino Crucificado: ao escolher-te Nossa 
Senhora, com o Espírito Santo, para seres o arauto do Reino dos 
Dois Sagrados Corações, ela te enviou para transmitir as últimas 
advertências, para que o coração do mundo ouça, mude e 
retorne a Deus através da Igreja.

Esta causa do Reino dos Sagrados Corações Unidos, desde 
o início da história da salvação, o Pai Terno e Misericordioso 
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confiou-a à Mim, o Arcanjo Miguel, para guiar, defender e 
proteger o Exército do Coração de Jesus.

Portanto, o Apostolado dos Sagrados Corações é um 
Exército de almas consagradas a Mim, São Miguel.

O Apostolado é o Exército de São Miguel: um Exército 
que, com armas espirituais, instaurará o grande Reinado de 
Jesus e Maria.

Antes do Triunfo do Coração Doloroso e Imaculado da 
Mulher Vestida de Sol, primeiro virá o Triunfo do Arcanjo São 
Miguel. O Triunfo do Arcanjo Miguel presidirá ao Triunfo do 
Coração da Corredentora.

Abençoo-os. Quem como Deus?

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

********

1º de outubro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO 
DO SAGRADO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE JESUS

Meu pequeno nada: o Coração Doloroso e Imaculado de 
minha Mãe é quem conseguiu do Pai Misericordioso estas graças 
para ti. Mas através de ti, para a Igreja, para os homens. A graça 
da Aliança dos Nossos Dois Corações, unidos pelo Espírito 
Santo, que vem ao encontro de toda a humanidade.

Através do Apostolado, o homem pode viver 
concretamente a Aliança de nossos Dois Corações. 

Esta Aliança é: serem verdadeiros e autênticos filhos da 
minha Santa Mãe, para serem verdadeiros e autênticos apóstolos 
do meu Coração Eucarístico.

Meu pequeno nada: a petição feita a Santa Margarida, a 
Devoção das Nove Primeiras Sextas-feiras de cada mês, renovo-
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a agora contigo. Mas dou-lhe o seu pleno cumprimento e sentido: 
A Devoção Perpétua de cada Primeira Sexta-feira em honra 
do meu Sagrado Coração Eucarístico, já não só nove sextas-
feiras, mas perpetuamente. 

Assim todos, comigo, nos oferecemos ao terníssimo Pai. 
Ponham em prática, atentamente, este desejo de meu Sagrado 
Coração Eucarístico. Em meu Jardim-Santuário de Nossos 
Sagrados Corações Unidos, disse ao meu pequeno nada, que 
pratiquem com fervor, agora, a Devoção Perpétua da Primeira 
Sexta-feira de cada mês.

Leiam junto ao meu Chamado, em oração, o capítulo 8 do 
Livro do Gênesis.

Com meu Sagrado Coração Eucarístico os abençoo.

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

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

Capítulo 8 do Livro do Gênesis - Biblia de Jerusalém:
8 Vazão das águas — 1 Deus lembrou-se então de Noé e 

de todas as feras e de todos os animais domésticos que estavam 
com ele na arca; Deus fez passar um vento sobre a terra e as 
águas baixaram. 2 Fecharam-se as fontes do abismo e as 
comportas do céu: — deteve-se a chuva do céu 3 e as águas 
pouco a pouco se retiraram da terra; — as águas baixaram ao 
cabo de cento e cinqüenta dias 4 e, no sétimo mês, no décimo 
sétimo dia do mês, a arca encalhou sobre os montes de Ararat. 5 
As águas continuaram escoando até o décimo mês e, no primeiro 
do décimo mês, apareceram os picos das montanhas. 6 No fim 
de quarenta dias, Noé abriu a janela que fizera na arca 7 e soltou 
o corvo, que foi e voltou, esperando que as águas secassem 
sobre a terra. 8 Soltou então a pomba que estava com ele para 

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



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2021 - Pág. 88

ver se tinham diminuído as águas na superfície do solo. 9 A 
pomba, não encontrando um lugar onde pousar as patas, voltou 
para ele na arca, porque havia água sobre toda a superfície da 
terra; ele estendeu a mão, pegou-a e a fez entrar para junto dele 
na arca. 10 Ele esperou ainda outros sete dias e soltou de novo a 
pomba fora da arca. 11 A pomba voltou para ele ao entardecer, e 
eis que ela trazia, no bico, um ramo novo de oliveira! Assim Noé 
ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da 
terra. 12 Ele esperou ainda outros sete dias e soltou a pomba, 
que não mais voltou para ele. 13 Foi no ano seiscentos e um da 
vida de Noé, no primeiro mês, no primeiro do mês que as águas 
secaram sobre a terra. Noé retirou a cobertura da arca; olhou, e 
eis que a superfície do solo estava seca! 14 No segundo mês, no 
vigésimo sétimo dia do mês, a terra estava seca.

A saída da arca — 15 Então assim falou Deus a Noé: 16 
"Sai da arca, tu e tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus 
filhos contigo. 17 Todos os animais que estão contigo, tudo o que 
é carne, aves, animais e tudo o que rasteja sobre a terra, faze-os 
sair contigo: que pululem sobre a terra, sejam fecundos e 
multipliquem-se sobre a terra." 18 Noé saiu com seus filhos, sua 
mulher e as mulheres de seus filhos; 19 e todas as feras, todos 
os animais, todas as aves, todos os répteis que rastejam sobre a 
terra saíram da arca, uma espécie após a outra. 20 Noé construiu 
um altar a Iahweh e, tomando de animais puros e de todas as 
aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. 21 Iahweh 
respirou o agradável odor e disse consigo: "Eu não amaldiçoarei 
nunca mais a terra por causa do homem, porque os desígnios do 
coração do homem são maus desde a sua infância; nunca mais 
destruirei todos os viventes, como fiz. 22 Enquanto durar a terra, 
semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não 
hão de faltar."
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**************

2 outubro 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 Perpétua. É dizer, toda a sua vida deve ser uma 
oblação de amor e reparação perpétua.

Meditem no capítulo 9 do livro de Gênesis.
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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.

*********

Capítulo 9 do livro de Gênesis - Bíblia de Jerusalém
9 A nova ordem do mundo — 1 Deus abençoou Noé e 

seus filhos, e lhes disse: "Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei 
a terra. 2 Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e 
de todas as aves do céu, como de tudo o que se move na terra e 
de todos os peixes do mar: eles são entregues nas vossas mãos. 
3 Tudo o que se move e possui a vida vos servirá de alimento, 
tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. 4 Mas 
não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. 5 Pedirei 
contas porém, do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a 
todos os animais e ao homem, aos homens entre si, eu pedirei 
contas da alma do homem. 6 Quem derrama o sangue do homem 
pelo homem terá seu sangue derramado. Pois à imagem de Deus 
o homem foi feito. 7 Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, 
povoai a terra e dominai-a." 8 Deus falou assim a Noé e a seus 
filhos: 9 "Eis que estabeleço minha aliança convosco e com os 
vossos descendentes depois de vós, 10 e com todos os seres 
animados que estão convosco: aves, animais, todas as feras, 
tudo o que saiu da arca convosco, todos os animais da terra. 11 
Estabeleço minha aliança convosco: tudo o que existe não será 
mais destruído pelas águas do dilúvio; não haverá mais dilúvio 
para devastar a terra." 12 Disse Deus: "Eis o sinal da aliança que 
instituo entre mim e vós e todos os seres vivos que estão 
convosco, para todas as gerações futuras: 13 porei meu arco na 
nuvem e ele se tornará um sinal da aliança entre mim e a terra. 
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14 Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco aparecer 
na nuvem, 15 eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós 
e todos os seres vivos: toda carne e as águas não mais se 
tornarão um dilúvio para destruir toda carne. 16 Quando o arco 
estiver na nuvem, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna 
que há entre Deus e os seres vivos com toda carne que existe 
sobre a terra." 17 Deus disse a Noé: "Este é o sinal da aliança 
que estabeleço entre mim e toda carne que existe sobre a terra."

3. DO DILÚVIO A ABRAÃO

Noé e seus filhos —18 Os filhos de Noé, que saíram da 
arca, foram Sem, Cam e Jafé; Cam é o pai de Canaã. 19 Esses 
três foram os filhos de Noé e a partir deles se fez o povoamento 
de toda a terra. 20 Noé, o cultivador, começou a plantar a vinha. 
21 Bebendo vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. 
22 Cam, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e advertiu, fora, a 
seus dois irmãos. 23 Mas Sem e Jafé tomaram o manto, 
puseram-no sobre os seus próprios ombros e, andando de 
costas, cobriram a nudez de seu pai; seus rostos estavam 
voltados para trás e eles não viram a nudez de seu pai. 24 
Quando Noé acordou de sua embriaguez, soube o que lhe fizera 
seu filho mais jovem. 25 E disse: "Maldito seja Canaã! Que ele 
seja, para seus irmãos, o último dos escravos!" 26 E disse 
também: "Bendito seja Iahweh, o Deus de Sem, e que Canaã 
seja seu escravo! 27 Que Deus dilate Jafé, que ele habite nas 
tendas de Sem, e que Canaã seja seu escravo!" 28 Depois do 
dilúvio, Noé viveu trezentos e cinqüenta anos. 29 Toda a duração 
da vida de Noé foi de novecentos e cinqüenta anos, depois 
morreu.

**********
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3 de outubro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO 
DE DEUS PAI TERNO E MISERICORDIOSO

Meu pequeno nada: Eu, o Deus Pai Terno e 
Misericordioso renovei a Devoção Reparadora das Primeiras 
Sextas-feiras e dos Primeiros Sábados, em reparação ao 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus e ao Doloroso e 
Imaculado Coração de Maria, em uma Devoção Perpétua. É 
dizer, uma DEVOÇÃO REPARADORA PERMANENTE.

Mesmo assim, venho ao encontro de todos os meus filhos, 
pedindo e estabelecendo a Devoção dos primeiros domingos 
de cada mês, em adoração e reparação a Deus Pai Terno e 
Misericordioso, através da Coroa de Deus Pai que te revelei.

Quero que meus filhos, frequentemente, me invoquem com 
esta joia espiritual que hoje te entrego:

"Sagrado Coração Eucarístico de Jesus Cristo, Filho 
de Deus Pai Terno e Misericordioso,

tende misericórdia de mim."
Assim, meu querido filho, todos os méritos do Coração de 

Jesus, unidos ao mérito infinito do Sacrifício Eucarístico, são 
oferecidos a Mim, por vocês. Frequentemente orem esta 
jaculatória.

Leiam e meditem no Capítulo 10 do Livro do Gênesis, junto 
com meu Chamado por Amor e Conversão.

Eu, o Pai Terno e Misericordioso, os amo e os abençoo: Em 
Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

*******

Capítulo 10 do Livro do Gênesis - Bíblia de Jerusalém

10 povoamento da terra — 1 Eis a descendência dos filhos 
de Noé, Sem, Cam e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do 
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dilúvio: 2 Filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, 
Mosoc, Tiras. 3 Filhos de Gomer: Asquenez, Rifat, Togorma. 4 
Filhos de Javã: Elisa, Társis, os Cetim, os Dodanim. 5 A partir 
deles fezse a dispersão nas ilhas das nações. Esses foram os 
filhos de Jafé, segundo suas terras e cada qual segundo sua 
língua, segundo seus clãs e segundo suas nações. 6 Filhos de 
Cam: Cuch, Mesraim, Fut, Canaã. 7  Filhos de Cuch: Saba, 
Hévila, Sabata, Regma, Sabataca. Filhos de Regma: Sabá, Dadã. 
8Cuch gerou Nemrod, que foi o primeiro potentado sobre a terra. 
9 Foi um valente caçador diante de Iahweh, e é por isso que se 
diz: "Como Nemrod, valente caçador diante de Iahweh." 10 Os 
sustentáculos de seu reino foram Babel, Arac e Acad, cidades 
que estão todas na terra de Senaar. 11 Dessa terra saiu Assur, 
que construiu Nínive, Reobot-Ir, Cale, 12 e Resen entre Nínive e 
Cale (é a grande cidade).13 Mesraim gerou os de Lud, de Anam, 
de Laab, de Naftu, 14 de Patros, de Caslu e de Cáftor, de onde 
saíram os filisteus. 15 Canaã gerou Sídon, seu primogênito, 
depois Het, 16 e o jebuseu, o amorreu, o gergeseu, 17 o heveu, o 
araceu, o sineu, 18o arádio, o samareu, o emateu; em seguida 
dispersaram-se os clãs cananeus. 19 A fronteira dos cananeus ia 
de Sidônia em direção de Gerara, até Gaza, depois em direção 
de Sodoma, Gomorra, Adama e Seboim, até Lesa. 20 Esses 
foram os filhos de Cam, segundo seus clãs e suas línguas, 
segundo suas terras e suas nações. 21 Uma descendência 
nasceu também a Sem, o pai de todos os filhos de Héber e irmão 
mais velho de Jafé. 22 Filhos de Sem: Elam, Assur, Arfaxad, Lud, 
Aram. 23 Filhos de Aram: Hus, Hul, Geter e Mes. 24 Arfaxad 
gerou Salé e Salé gerou Héber. 2 5A Héber nasceram dois filhos: 
o primeiro chamava-se Faleg, porque em seus dias a terra foi 
dividida, e seu irmão chamava-se Jectã. 26 Jectã gerou Elmodad, 
Salef, Asarmot, Jaré, 27 Aduram, Uzal, Decla, 28 Ebal, Abimael, 
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Sabá, 29 Ofir, Hévila, Jobab; todos esses são filhos de Jectã. 30 
Eles habitavam a partir de Mesa, em direção de Sefar, a 
montanha do Oriente. 31 Esses foram os filhos de Sem, segundo 
seus clãs e suas línguas, segundo suas terras e suas nações. 32 
Esses foram os clãs dos descendentes de Noé, segundo suas 
linhagens e segundo suas nações. Foi a partir deles que os 
povos se dispersaram sobre a terra depois do dilúvio.

*********

5 de outubro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO 
DE SANTA FAUSTINA KOWALSKA

Pequeno nada do Coração Misericordiosíssimo de Jesus:

É através da obra do Apostolado que o Misericordioso 
Jesus está realizando o epílogo final.

Toda sua missão redentora: desde o Evangelho, a tradição 
da Igreja, os grandes santos e profetas do Senhor, os reune 
como um oceano infinito de misericórdia, em seu SAGRADO 
CORAÇÃO EUCARÍSTICO.

Assim como Ele se manifestou a ti, e quer ser conhecido, 
amado e adorado.e

É em seu Sagrado Coração Eucarístico e na Aliança dos 
Dois Sagrados Corações, que todo o Chamado da Divina 
Misericórdia tem su cumprimento final: O GRANDE REINO DO 
CORAÇÃO MISERICORDIOSO DE JESUS.

E a ti, que te enviou como arauto desse grande Reino, para 
chamar a todos os corações para a união com Jesus, através de 
Maria.

Eu, Santa Faustina, intercedo por todo o Apostolado dos 
Sagrados Corações Unidos.
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Os Chamados são um eco, que querem chamar a atenção 
da humanidade, para que regresse à Igreja e ao Evangelho.

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

********

06.10.2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO DO CASTO 
E AMANTE CORAÇÃO DE SÃO JOSÉ

Louvados sejam os Sagrados Corações de Jesus e de 
Maria. Louvados sejam para sempre!

Pequeno nada do Coração do Filho e pequeno confidente 
de meu Casto e Amante Coração: para estes tempos, o Pai 
Terno e Misericordioso tinha reservado esta chuva de graças 
para toda a humanidade e para a Igreja. 

Chuva de graças manifesta na Obra Magna do Sagrado 
Coração de Jesus: o Apostolado dos Sagrados Corações 
Unidos, onde o Filho quer realizar o grande epílogo final de 
misericórdia.

Por isso, pequeno confidente de meu Castíssimo Coração: 
através dos Últimos Chamados de Amor e de Conversão, e 
do Apostolado, se manifestará a missão de paternidade 
espiritual de meu Casto e Amante Coração. 

Tudo o que se disse sobre mim, agora, por meio desta 
obra, se manifestará.

Através do Apostolado se manifestará para toda a 
humanidade, as glórias de São José.

Exorta a todos os apóstolos dos Últimos Tempos a lerem,  
junto ao Chamado de Amor e de Conversão, o Capítulo 11 do 
Livro do Gênesis.
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Desde este Aposento dos Sagrados Corações, abençoo-os 
com meu Casto e Amante Coração: Em Nome do Pai, e do Filho, 
e do Espirito Santo. Amém.

******

Capítulo 11 do Livro do Gênesis - Bíblia de Jerusalém
11 torre de Babel — 1 Todo o mundo se servia de uma 

mesma língua e das mesmas palavras. 2 Como os homens 
emigrassem para o oriente, encontraram um vale na terra de 
Senaar e aí se estabeleceram. 3 Disseram um ao outro: "Vinde! 
Façamos tijolos e cozamo-los ao fogo!" O tijolo lhes serviu de 
pedra e o betume de argamassa. 4 Disseram: "Vinde! 
Construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos 
céus! Façamo-nos um nome e não sejamos dispersos sobre toda 
a terra!" 5 Ora, Iahweh desceu para ver a cidade e a torre que os 
homens tinham construído. 6 E Iahweh disse: "Eis que todos 
constituem um só povo e falam uma só língua. Isso é o começo 
de suas iniciativas! Agora, nenhum desígnio será irrealizável para 
eles. 7 Vinde! Desçamos! Confundamos a sua linguagem para 
que não mais se entendam uns aos outros.” 8 Iahweh os 
dispersou dali por toda a face da terra, e eles cessaram de 
construir a cidade. 9 Deu-se-lhe por isso o nome de Babel, pois 
foi lá que Iahweh confundiu a linguagem de todos os habitantes 
da terra e foi lá que ele os dispersou sobre toda a face da terra.

Os Patriarcas depois do dilúvio — 10 Eis a descendência 
de Sem: Quando Sem completou cem anos, gerou Arfaxad, dois 
anos depois do dilúvio. 11 Depois do nascimento de Arfaxad, 
Sem viveu quinhentos anos, e gerou filhos e filhas. 12 Quando 
Arfaxad completou trinta e cinco anos, gerou Salé. 13 Depois do 
nascimento de Salé, Arfaxad viveu quatrocentos e três anos, e 
gerou filhos e filhas. 14 Quando Salé completou trinta anos, 

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



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2021 - Pág. 97

gerou Héber. 15 Depois do nascimento de Héber, Salé viveu 
quatrocentos e três anos, e gerou filhos e filhas. 16  Quando 
Héber completou trinta e quatro anos, gerou Faleg. 17  Depois do 
nascimento de Faleg, Héber viveu quatrocentos e trinta anos, e 
gerou filhos e filhas. 18 Quando Faleg completou trinta anos, 
gerou Reu. 19Depois do nascimento de Reu, Faleg viveu 
duzentos e nove anos, e gerou filhos e filhas. 20 Quando Reu 
completou trinta e dois anos, gerou Sarug. 21 Depois do 
nascimento de Sarug, Reu viveu duzentos e sete anos e gerou 
filhos e filhas. 22 Quando Sarug completou trinta anos, gerou 
Nacor. 23 Depois do nascimento de Nacor, Sarug viveu duzentos 
anos, e gerou filhos e filhas. 24 Quando Nacor completou vinte e 
nove anos, gerou Taré. 25 Depois do nascimento de Taré, Nacor 
viveu cento e dezenove anos, e gerou filhos e filhas. 26 Quando 
Taré completou setenta anos, gerou Abrão, Nacor e Arã.

A descendência de Taré — 27 Eis a descendência de Taré: 
Taré gerou Abrão, Nacor e Arã. Afã gerou Ló. 28 Arã morreu na 
presença de seu pai Taré, em sua terra natal, Ur dos caldeus. 29 
Abrão e Nacor se casaram: a mulher de Abrão chamava-se Sarai; 
a mulher de Nacor chamava-se Melca, filha de Arã, que era o pai 
de Melca e de Jesca. 30 Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. 31 
Taré tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora 
Sarai, mulher de Abrão. Ele os fez sair de Ur dos caldeus para ir 
à terra de Canaã, mas, chegados a Harã, ali se estabeleceram. 
32 A duração da vida de Taré foi de duzentos e cinco anos, 
depois ele morreu em Harã.

***********

7 de outubro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO 
DO SAGRADO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE JESUS

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



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2021 - Pág. 98

Amado filhinho do meu Sagrado Coração: quando o Espírito 
Santo e a minha amada Mamãe intercederam para que o Pai de 
Misericórdia se fixasse em tua miséria e te chamasse por teu 
nome, para que tua missão fosse anunciar o Reino glorioso de 
Nossos Dois Sagrados Corações e glórias de meu pai São José. 

Também, tomei-te como a mais pequena oblação. Mas por 
ser a mais pequena, a mais querida por meu Coração, como uma 
alma que se oferece pela santidade de todos os meus 
sacerdotes. Dentro deste mistério do sacerdócio está o Santo 
Padre, os bispos e todos os sacerdotes .

És uma alma vítima, mas no amor, para que todos os meus 
sacerdotes sejam santos apóstolos do meu Sagrado Coração 
Eucarístico. Pois, também o Apostolado é um exército de 
sacerdotes eucarísticos e marianos, apóstolos do meu Coração, 
nestes Últimos Tempos.

Oferece todas as tuas pequenas crucifixões por amor à 
santidade de todos os meus sacerdotes.

Abençoo todos os meus sacerdotes, para serem arautos do 
meu grande reinado eucarístico.

Leiam e orem, junto ao meu Chamado de Amor e 
Conversão, Capítulo 12 do livro de Gênesis.

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

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

Capítulo 12 do livro de Gênesis - Bíblia de Jerusalém

II. História de Abraão
12 Vocação de Abraão — 1 Iahweh disse a Abrão: "Sai da 

tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que 
te mostrarei. 2 Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, 
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engrandecerei teu nome; sê uma bênção! 3 Abençoarei os que te 
abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão 
benditos todos os clãs da terra." 4  Abrão partiu, como lhe disse 
Iahweh, e Ló partiu com ele. Abrão tinha setenta e cinco anos 
quando deixou Harã. 5 Abrão tomou sua mulher Sarai, seu 
sobrinho Ló, todos os bens que tinham reunido e o pessoal que 
tinham adquirido em Harã; partiram para a terra de Canaã, e lá 
chegaram. 6 Abrão atravessou a terra até o lugar santo de 
Siquém, no Carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus 
habitavam nesta terra. 7  Iahweh apareceu a Abrão e disse: "É à 
tua posteridade que eu darei esta terra." Abrão construiu ali um 
altar a Iahweh, que lhe aparecera. 8 Dali passou à montanha, a 
oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel a oeste e Hai a 
leste. Construiu ali um altar a Iahweh e invocou seu nome. 9 
Depois, de acampamento em acampamento, foi para o Negueb.

Abraão no Egito — 10 Houve uma fome na terra e Abrão 
desceu ao Egito, para aí ficar, pois a fome assolava a terra. 11 
Quando estava chegando ao Egito, disse à sua mulher Sarai: 
"Vê, eu sei que és uma mulher muito bela. 12 Quando os 
egípcios te virem, dirão: 'É sua mulher,' e me matarão, deixando-
te com vida. 13 Dize, eu te peço, que és minha irmã, para que me 
tratem bem por causa de ti e, por tua causa, me conservem a 
vida.” 14 De fato, quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios 
viram que a mulher era muito bela. 15 Viram-na os oficiais de 
Faraó e gabaram-na junto dele; e a mulher foi levada para o 
palácio de Faraó. 16 Este, por causa dela, tratou bem a Abrão: 
ele veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, servas, jumentas 
e camelos. 17 Mas Iahweh feriu Faraó com grandes pragas, e 
também sua casa, por causa de Sarai, a mulher de Abrão. 18 
Faraó chamou Abrão e disse: "Que me fizeste? Por que não me 
declaraste que ela era tua mulher? 19 Por que disseste: 'Ela é 
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minha irmã!', de modo que eu a tomasse como mulher? Agora eis 
a tua mulher: toma-a e vai te!" 20 Faraó o confiou a homens que 
os conduziram à fronteira, ele, sua mulher e tudo o que possuía.

**********

8 de outubro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO 
DO SAGRADO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE JESUS

Meu pequeno nada: fixei-me em tua fragilidade. Tua miséria 
e tua pobreza inclinaram meu amor misericordioso sobre ti.

Tomei-te das mãos de minha santa Mamãe, como uma 
oblação, para fazer de ti, alma vítima. Alma vitima pelo santo 
padre, os bispos e sacerdotes, que por amor a eles te ofereces, 
por sua santidade de vida.

Filho: todas as graças que te outorguei: minhas santas 
feridas, invisíveis, mas reais, nas mãos, nos pés, no lado, no 
ombro e nas costas; os três espinhos que coloquei, invisíveis, 
mas reais, em tua cabeça; as exsudações das lágrimas e 
escarchas das palmas de tuas mãos.

Mas, sobretudo, a graça maior, que em ti se guarda: a 
Encarnação do Coração de minha querida Mamãe Imaculada 
e de meu Coração Sacratíssimo, em teu coração, sendo 
assim um só no amor e um só na dor.

Para que, através desta crucifixão mística, tu comigo, 
nos ofereçamos ao Pai Terno e Misericordioso, por meus 
sacerdotes, pelos batizados, e para que a humanidade 
receba meu amor.

E tudo isto, é para que se estenda em toda criação, o 
Reinado da Trinidade Santíssima.

Assim, minha pequena cruz e crucificado vivente: oferece-te 
em reparação e intercessão, por amor.
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Meu pequeno nada, vitima: te abençoo com meu Sagrado 
Coração, a vitima por excelência: Em Nome do Pai, e do Filho, e 
do Espirito Santo. Amém.

********** 

9 de outubro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO 
DO CORAÇÃO DOLOROSO E IMACULADO DE MARIA

O espirito do Carmelo é o espirito das profecias, porque no 
Monte Carmelo se prefigurou a Mulher Vestida de Sol, na nuvem 
que o profeta São Elias Contemplou.

Esse mesmo espirito carmelita, profético, é o espirito de 
todos os grandes profetas, dentro da revelação pública e nas 
verdadeiras revelações privadas. Por isso, és meu pequeno 
carmelita.

Jesus te concedeu levar as feridas que Ele sofreu em sua 
paixão redentora em teu corpo, de modo invisível, mas com os 
efeitos reais da oferenda vítima.

Os três espinhos que coroam tua cabeça, em reparação ao 
amor rejeitado conscientemente, que sofre o Pai por parte de 
seus filhos.

Mas a maior graça é a união de nossos Dois Sagrados 
Corações encarnados com o teu, em teu peito, para que seja vivo 
exemplo da Aliança dos Corações.

Filhinho: por isso és vítima das dores que compartilhas com 
Jesus e comigo.

E as intenções deste oferecimento:
- É a santidade de todos os ministros de Jesus: o santo 

padre, bispos e sacerdotes.
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- E para que toda a humanidade conheça o Amor de 
Deus.

- E pela vinda do Reino dos Sagrados Corações Unidos 
às almas e para toda a criação.

Com meu Doloroso e Imaculado Coração te abençoo. E 
com minha bênção te envio para que transmitas aos homens 
os últimos avisos para a conversão. Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém.

**********

10 de outubro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO 
DE DEUS PAI TERNO E MISERICORDIOSO

Pequeno nada: nas brasas do fogo do Espirito Santo, que 
rodeia e coroa o Coração Doloroso e Imaculado de Maria, ali te 
colocou meu Filho Jesus, e Ele, contigo, para que, como incenso 
queimado por este fogo divino, se elevem até minha ternura de 
Pai, como uma oblação.

Filho: ese teu oferecimento como alma vítima, sofrer a 
Paixão de meu Filho Jesus, unido a Ele, por todos os 
sacerdotes, pela Igreja e para que todos os homens recebam 
meu imenso amor.

Por estas três intenções especiais a favor dos homens, teus 
irmãos, te ofereces como vitima.

E para que se estenda no mundo, o grande reinado dos 
Sagrados Corações Unidos.

E esta oferta é pelos planos de Jesus e Maria com a 
humanidade.
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Junto a todas tuas dores internas da Paixão de meu Filho 
Jesus, a encarnação mística de seus Dois Corações em teu 
peito, a encarnação mística dos três espinhos em tua cabeça.

Te desposou meu Filho Jesus, pondo em tua mão 
esquerda, em teu dedo médio, um anel com três diamantes 
vermelhos, que são os Três SagradosCorações Unidos. Este 
anel te marca como nosso pequeno sacrifício, para que nos 
corações dos homens, se conceda a graça da Aliança de 
Jesus e Maria.

Por isso, minha pequena e mimada vítima, te abençoo com 
Amor Terno e Misericordioso: Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espirito Santo. Amém.

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

11 de outubro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO 
DE DEUS ESPIRITO SANTO

Pequeno nada: No amor do Coração da Imaculada, que é o 
Fogo do Divino Amor, te entrego ao Filho, e com o Filho, ao Pai, 
como uma oblação e como alma vítima.

É através de Mim, Deus Espirito Santo, que Jesus Cristo 
imprimiu em ti, suas divinas feridas na Cruz, atravessando com o 
amor, tuas mãos, teus pés, teu lado, tuas costas, teu hombro, três 
espinhos, rodeados do Amor Divino, em tua cabeça, que reparam 
pelo contínuo esquecimento da humanidade, da presença de 
Deus.

É através de Mim, o Espirito Santo, que se realizou o 
prodígio da Encarnação mística do Coração Divino do Filho e do 
Coração Doloroso e Imaculado da Mãe, em teu pequeno coração.
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E é um raio do Fogo Divino, o que te marcou com este 
anel ( ) invisível, mas real, que representa tua Aliança com os 1

Três Corações. É um anel dourado, que representa a glória, e 
as três pérolas vermelhas ou diamantes vermelhos que 
representam os Três Corações.

A ti sempre te foi dada a graça de vê-lo. Alguns outros 
irmãos o verão, como mostra de uma manifestação de Deus para 
eles.

Mas todas estas graças que te foram dadas, vêm por Mim, o 
Espirito Santo. E para que tu dês testemunho de viver na Aliança 
de Amor em Jesus e Maria, e que toda a humanidade, através 
destes Últimos Chamados, e através do Apostolado, possa viver 
a Divina Aliança.

É em Jesus e Maria que a humanidade inteira podrá 
reconhecer o Amor do Pai.

E desde este Refúgio do Amor Divino dos Dois Corações, te 
abençoo e abençoo a todos os que acolham estes Últimos 
Chamados à Conversão.

E junto a Nossa Senhora, te apresentamos ao Pai, como 
vitima oblativa:

- pela santidade de todos os ministros de Deus: o Santo 
Padre, bispos e sacerdotes.

- para que o mundo receba o amor do Coração de Deus.
- e para a vinda do Reino dos Sagrados Corações.

Por estas três intenções especiais, oferece tua crucifixão 
espiritual com Jesus, em Jesus, para o Pai, e o bem de toda a 
Igreja e de teus irmãos.

 - Chamado de Amor e Conversão de 13 de maio de 20201
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Por isso, não só com as palavras, senão também com a 
vivência, transmites o Chamado de Amor: o último aviso à 
conversão.

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

**********

12 de outubro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO 
DO ARCANJO SAN MIGUEL

Louvados sejam os Sagrados Corações Unidos de 
Jesus e Maria!

Louvados sejam para sempre!

Amado irmãozinho: O Espirito Santo, ao configurar-te com 
Jesus, com suas suas feridas, te concedeu a graça mais 
insondável no caminho para a santidade, que é: a encarnação 
mística do Coração de Jesus e do Coração da Virgem Imaculada 
em teu coração.

Esta encarnação mística, a realiza o Espírito Santo, 
mediante o desposório. Isto é o que representa o anel místico 
que Jesus um dia te deu.

Como fruto desta mística encarnação, brotam das palmas 
de tuas mãos, as divinas lágrimas de seus Dois Corações. As 
lágrimas derramadas por Jesus e Nossa Senhora, um dia, no 
Calvário, e continuamente agora, como estão em ti, brotam de ti, 
como sinal visível da encarnação mística.

Este suor, nas palmas das mãos, de suas divinas lágrimas, 
vêm marcadas com o brilho da escarcha, como sinal do orvalho 
do Espírito Santo.

Por meio da sudoração das lágrimas de Jesus e de Maria 
nas palmas de tuas mãos, Jesus e a Imaculada Mãe querem 
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fazer maravilhas em seus filhos, como sinais que mostram a 
presença de Deus nestes Últimos Chamados de Amor e 
Conversão.

Por isso, teus irmãos que recebam a sudoração das 
lágrimas escarchadas, recebem a graça dos Corações de 
Jesus e de Maria; para eles, e também para objetos de 
piedade.

Querido irmãozinho: Estas são sinais para que 
acompanhem a pregação. Toda a obra do Apostolado, iniciando-
se desde tua vida, é um contínuo Chamado para regressar a 
Deus, através de  Maria.

Eu, o Arcanjo São Miguel, acompanhado do teu Anjo da 
Guarda, te abençoo: Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

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

13 de outubro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO 
DO SAGRADO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE JESUS

Querido filho, pequeno nada de nossos Sagrados Corações: 
o Espirito Santo é quem fez que tu compartilhes a crucifixão 
comigo. Este mesmo Divino Espirito encarnou nossos Dois 
Corações no teu, e deixou um sinal invisível, mas real, como é o 
anel da Aliança; e como fruto fisico de todas estas graças, a 
sudoração de escarcha nas palmas de tuas mãos. Esta 
sudoração, são nossas lágrimas que se derramam por todos os 
pecadores.

Querido filhinho: desejo que transmitas ao meu Apostolado, 
o desejo que cada dia 13 de outubro, seja um ENCONTRO 
MUNDIAL DE ORAÇÃO E REPARAÇÃO EUCARÍSTICA E 
MARIANA.
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Que o dia 13 de outubro de cada ano, para meu 
Apostolado, o Exército Eucarístico e Mariano, seja o dia da 
Grande Cruzada de Reparação, e que, podendo-se reunir 
fisicamente, orem e reparem neste dia. Porque o dia 13 de 
outubro é o dia profético da Corredenção de minha Mãe 
Maria e do Reinado Eucarístico de meu Sagrado Coração.

Portanto, este dia tão especial, desejo que sempre se 
reunam para orar, para oferecer e realizar esta Grande Cruzada 
de Amor por Jesus e Maria.

Com o meu Sagrado Coração Eucarístico os abençoo: Em 
Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

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

14 de outubro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO 
DO SAGRADO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE JESUS

Pequeno nada do meu Sagrado Coração Eucarístico: é por 
amor que sofres minha paixão, e no Espírito Santo fomos unidos 
na Cruz de Amor, onde Eu sofro em ti, fazendo tua alma vítima.

Recorda, querido filho, que tua vitimização é por três 
intenções especiais:

- A santidade de todos os sacerdotes: o Santo Padre, os 
bispos e os sacerdotes.

- Para que o mundo conheça o amor infinito de Deus.

- E pela vinda do Reino dos nossos Sagrados Corações 
Unidos.

E assim, a encarnação mística te faz participar de todas as 
minhas dores e da minha amada Mamãe.
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Querido filho: com o Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, 
por meio do Apostolado, quero fazer dos meus sacerdotes, 
apóstolos dos Nossos Sagrados Corações.

Minha pequena vítima: o meu Coração Eucarístico te 
abençoe.

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

***********

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 Eucaristía. A Eucaristía 
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 
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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.

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

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

No princípio o Pai Eterno criou um Jardim: o Jardim símbolo 
da Criação.

Neste Jardim, nesta Criação, criou dois corações: os dos 
primeiros pais. Mas incitados pela antiga serpente, e também, 
desde a liberdade, desobedeceram. E o pecado e a morte 
entraram para os filhos dos homens.

Neste Final dos Tempos, Deus Pai Terno e Misericordioso 
desejou que se construísse um jardim; e estabelecer neste 
Jardim os Sagrados Corações: o da Mãe, como Nova Eva, e do 
Filho, como Novo Adão.

E, ATRAVÉS DA UNIDADE, NO AMOR E NA DOR, DA 
CRUZ QUE SALVA, ESTES DOIS SANTOS CORAÇÕES 
REPARAM O PECADO DA HUMANIDADE.

E estes Dois Santíssimos Corações, DESDE ESTE JARDIM 
DOS ÚLTIMOS TEMPOS, CHAMAM OS HOMENS PARA 
UNIREM-SE A ESTA ALIANÇA DE AMOR, E REPARAR.

ESTA ALIANÇA DE AMOR, ESTA ESPIRITUALIDADE 
DOS SAGRADOS CORAÇÕES UNIDOS, É O CAMINHO PARA 
A SANTIDADE DOS HOMENS E A RENOVAÇÃO DE TODA A 
CRIAÇÃO.
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Desde este Jardim de Jesus e de Maria, com amor maternal 
os abençoo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém.

**********

17 de outubro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E CONVERSÃO 
DE DEUS PAI TERNO E MISERICORDIOSO

Adão e Eva, com sua liberdade e seu entendimento, 
decidiram desobedecer-me. A desobediência é igual a não 
correspondência do amor. Então, estas duas criaturas não 
corresponderam ao meu divino amor.

Dois corações e um jardim, no princípio da história da 
salvação. E neste final dos tempos: dois corações e um novo 
Jardim. E a árvore deste Jardim é a Cruz. E o fruto desta 
árvore é a redenção.

Os Sagrados Corações de Deus Filho e de Maria 
Imaculada, estão agora reparando o pecado da humanidade, 
e reunindo, através do Apostolado, o Exército Eucarístico e 
Mariano, que, formando um Cenáculo de Oração Universal, 
pedirão a vinda do Reino do Espirito Santo. E este grande 
Pentecostes transformará e renovará toda a Criação e todo 
homem.

Por isso, QUEM ESCUTA OS ÚLTIMOS CHAMADOS DE 
AMOR E DE CONVERSÃO E VIVE O ESPIRITO DO 
APOSTOLADO, PARTICIPA DESTA RENOVAÇÃO, QUE 
ATRAVÉS DE JESUS E DE MARIA, EU, O PAI ETERNO, 
ESTOU REALIZANDO.

E, deste Jardim dos Sagrados Corações Unidos, dou-lhes 
minha bênção terna e misericordiosa,

Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.
Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e Maria - www.sagradoscoracoesunidos.org



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2021 - Pág. 111

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

3 de novembro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DO SAGRADO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE 

JESUS

(Quarto Aniversário da Encarnação Mística dos Dois 
Sagrados Corações no instrumento)

Meu pequeno nada: hoje se cumprem quatro anos de teres 
recebido, por misericórdia, a Encarnação de meu Sagrado 
Coração e do Coração Doloroso e Imaculado de minha Mamãe 
Celestial, em teu pequeno coração.

O Espirito Santo é quem realizou este prodígio. Ele quem  
uniu meu Coração com o Coração de minha amada Mãe, e nos 
fez um só Coração; nos une a ti, e a ti, une a nós.

De modo, filhinho, que nossos Dois Corações encarnados 
no teu, são um único Coração. Por isso, os batimentos de nossos 
Dois Corações, são um só pulsar com teu pequeno coração.

Meu pequeno profeta: é o Espirito Santo quem realizou tão 
grande prodígio de unir nossos Dois Corações com o teu, e ser 
um só e único Coração. E o fruto desta Encarnação mística é: 
morrer totalmente para ti, para que viva totalmente Eu.

Nossos Dois Corações Encarnados no teu, te abençoam e 
te amam.

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

8 de novembro de 2021- CHAMADO DE AMOR E DE 
CONVERSÃO DE DEUS PAI TERNO E MISERICORDIOSO
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Querido filho: O Coração de Jesus e o Coração de Maria, 
são os Dois Sagrados Corações que reparam o pecado original 
dos dois corações dos dois primeiros pais.

Os dois primeiros pais, Adão e Eva, seriam minhas 
testemunhas de meu Amor Misericordioso. Mas o pecado cortou 
a comunhão da graça com estes dois corações.

Por isso, nestes Últimos Tempos, envio os Dois Sagrados 
Corações que se converteram nas duas testemunhas de meu 
Amor Terno e Misericordioso.

Com a obediência de Filho, com o Fiat da Mãe, Eles são, 
agora, minhas Duas Testemunhas.

Por isso, escutem a pregação das Duas Testemunhas, que 
são os Chamados de Amor e de Conversão.

Orem e meditem meu Chamado de Amor junto ao Capítulo 
13 do Livro do Genesis.

Eu, Deus Pai Terno e Misericordioso, através de minhas 
Duas Testemunhas, o Sagrado Coração Eucarístico de Jesus e 
do Doloroso e Imaculado Coração de Maria, os abençoo.

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

***********

Livro do Gênesis - Capítulo 13
13 Separação de Abraão e de Ló — 
1 Do Egito, Abrão, com sua mulher e tudo que possuía, e Ló 

com ele, subiu ao Negueb. 2 Abrão era muito rico em rebanhos, 
em prata e em ouro. 3 Seus acampamentos conduziram-no do 
Negueb até Betel, no lugar onde primeiro armara sua tenda, entre 
Betel e Hai, 4 no lugar em que outrora construíra o altar, e lá 
Abrão invocou o nome de Iahweh. 5 Ló, que acompanhava 
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Abrão,tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. 6 A terra não era 
suficiente para sua instalação comum: tinham posses imensas 
para poderem habitar juntos. 7 Houve uma disputa entre os 
pastores dos rebanhos de Abrão e os dos rebanhos de Ló (nesse 
tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra). 8 Abrão 
disse a Ló: "Que não haja discórdia entre mim e ti, entre meus 
pastores e os teus, pois somos irmãos! 9 Toda a terra não está 
diante de ti? Peço-te que te apartes de mim. Se tomares a 
esquerda, irei para a direita; se tomares a direita, irei para a 
esquerda." 10 Ló ergueu os olhos e viu toda a Planície do Jordão, 
que era toda irrigada — antes que Iahweh destruísse Sodoma e 
Gomorra — como o jardim de Iahweh, como a terra do Egito, até 
Segor. 11 Ló escolheu para si toda a Planície do Jordão e 
emigrou para o oriente. Assim eles se separaram um do outro. 12 
Abrão estabeleceu-se na terra de Canaã e Ló estabeleceu-se nas 
cidades da Planície; ele armou suas tendas até Sodoma. 13 Ora, 
os habitantes de Sodoma eram grandes criminosos e pecavam 
contra Iahweh. 14 Iahweh disse a Abrão, depois que Ló se 
separou dele: "Ergue os olhos e olha, do lugar em que estás, 
para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. 15 
Toda a terra que vês, eu ta darei, a ti e à tua posteridade para 
sempre. 16 Tornarei a tua posteridade como poeira da terra: 
quem puder contar os grãos de poeira da terra poderá contar teus 
descendentes! 17 Levanta-te! Percorre essa terra no seu 
comprimento e na sua largura, porque eu ta darei." 18 Com suas 
tendas, Abrão foi estabelecer-se no Carvalho de Mambré, que 
está em Hebron, e lá construiu um altar a Iahweh.

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

10 de novembro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DO CASTO E AMANTE CORAÇÃO DE SÃO 

JOSÉ
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Queridos filhos: Assim como o Pai Terno e Misericordioso, 
por meio dos primeiros pais, quis mostrar seu amor infinito às 
criaturas; mas esta obra misericordiosa encontrou a rebelião 
daqueles dois primeiros corações. Assim o Pai sempre 
permaneceu fiel a este seu desejo: mostrar-se como Deus 
Misericordioso.

Por isso, os Sagrados Corações da Mãe e do Filho são 
agora as Testemunhas desta misericórdia infinita; e com os 
Chamados de Amor e de Conversão, querem aproximar os 
homens ao Amor Misericordioso.

Através desta Aliança dos Dois Corações, da qual o Pai 
Eterno, a mim me fez guardião e protetor, o mundo poderá 
conhecer o desígnio do Coração do Pai, e é: que todos seus 
filhos, através desta Aliança dos Sagrados Corações vivam em 
comunhão de amor com Ele.

Meditem no capítulo 14 do livro de Gênesis.

Com meu Casto e Amante Coração, o primeiro coração que, 
por Jesus e Maria, viveu a comunhão eterna com Deus Pai Terno 
e Misericordioso, abençoo-vos como pai e protetor.

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

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

Livro do Gênesis - capítulo 14 - Bíblia de Jerusalém
14 A campanha dos quatro grandes reis — 1 No tempo de 

Amrafel, rei de Senaar, de Arioc, rei de Elasar, de Codorlaomor, 
rei de Elam, e de Tadal, rei dos goim, 2 estes fizeram guerra 
contra Bara, rei de Sodoma, Bersa, rei de Gomorra, Senaab, rei 
de Adama, Semeber, rei de Seboim e o rei de Bela (este é 
Segor). 3 Estes últimos se juntaram no vale de Sidim (que é o 
mar do Sal). 4 Por doze anos ficaram sujeitos a Codorlaomor, 
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mas no décimo terceiro ano se revoltaram. 5 No décimo quarto 
ano vieram Codorlaomor e os reis que estavam com ele. 
Derrotaram os rafaim em Astarot-Carnaim, os zuzim em Ham, os 
emim na planície de Cariataim, 6 os horitas nas montanhas de 
Seir até El-Farã, na margem do deserto. 7 Eles voltaram e vieram 
à Fonte do Julgamento (que é Cades); derrotaram todo o território 
dos amalecitas e dos amorreus, que habitavam Asasontamar. 8 
Então o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adama, o rei 
de Seboim e o rei de Bela (este é Segor) fizeram uma expedição 
e se colocaram em ordem de batalha contra eles no vale de 
Sidim, 9 contra Codorlaomor, rei de Elam, Tadal, rei dos goim, 
Amrafel, rei de Senaar, e Arioc, rei de Elasar: quatro reis contra 
cinco! 10 Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume; 
na sua fuga o rei de Sodoma e o rei de Gomorra caíram neles, e 
o resto se refugiou na montanha. 11 Os vencedores tomaram 
todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todos os seus 
alimentos, e se foram. 12 Eles tomaram também Ló (o sobrinho 
de Abrão) e seus bens, e se foram; ele morava em Sodoma. 13 
Um sobrevivente veio informar Abrão, o hebreu, que habitava no 
Carvalho do amorreu Mambré, irmão de Escol e de Aner; eles 
eram os aliados de Abrão. 14 Quando Abrão soube que seu 
parente fora levado prisioneiro, fez sair seus aliados, seus 
familiares, em número de trezentos e dezoito, e deu perseguição 
até Dã. 15 Ele os atacou de noite, em ordem dispersa, ele e seus 
homens, derrotou-os e perseguiu-os até Hoba, ao norte de 
Damasco. 16 Recuperou todos os bens, e também seu parente 
Ló e seus bens, assim como as mulheres e a tropa.

Melquisedec — 17 Quando Abrão voltou, depois de ter 
derrotado Codorlaomor e os reis que estavam com ele, o rei de 
Sodoma foi ao seu encontro no vale de Save (que é o vale do 
Rei). 18 Melquisedec, rei de Salém, trouxe pão e vinho; ele era 
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sacerdote do Deus Altíssimo. 19 Ele pronunciou esta bênção: 
"Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra, 
20 e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos 
entre tuas mãos." E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. 21 O rei de 
Sodoma disse a Abrão: "Dá-me as pessoas e toma os bens para 
ti." 22 Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: "Levanto a mão 
diante do Deus Altíssimo que criou o céu e a terra: 23 nem um fio, 
nem uma correia de sandália, nada tomarei do que te pertence, 
para que não digas: 'Eu enriqueci Abrão'. 24 Nada para mim. 
Somente o que meus servos comeram, e a parte dos homens 
que vieram comigo, Aner, Escol e Mambré; eles tomarão sua 
parte."

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

14 de novembro de 2021 – CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DE DEUS PAI TERNO E MISERICORDIOSO

Meu pequeno nada: é através dos Sagrados Corações, que 
permanecem unidos no Espírito Santo, que a Redenção veio à 
humanidade.

A Virgem Imaculada, com seu Fiat, fez-se caminho para 
que o Filho Redentor viesse ao encontro dos homens.

Por isso, a Imaculada Conceição é CORREDENTORA. 
Ou seja: é COLABORADORA com o FILHO REDENTOR.

Mas este mistério Corredentor está totalmente unido ao 
Filho Redentor. E é pelo Filho e dependente do Filho a 
Corredenção da Mãe.

Seus Dois Sagrados Corações obedeceram com amor meu 
plano de salvação, em reparação pela desobediência dos 
primeiros pais e de todo o gênero humano.
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Acolham-se a esta devoção de salvação: os Sagrados 
Corações Unidos de Jesus e de Maria.

Eu, o Pai Terno e Misericordioso, exorto-os a meditar no 
Capítulo 15 do Livro do Gênesis.

Amo-os e os abençoo.

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

******

Capítulo 15 do Livro do Gênesis - Bíblia de Jerusalém
15 As promessas e a aliança divinas — 1 Depois desses 

acontecimentos, a palavra de Iahweh foi dirigida a Abrão, numa 
visão: "Não temas, Abrão! Eu sou o teu escudo, tua recompensa 
será muito grande." 2 Abrão respondeu: "Meu Senhor Iahweh, 
que me darás? Continuo sem filho…" 3 Abrão disse: "Eis que não 
me deste descendência e um dos servos de minha casa será 
meu herdeiro." 4 Então foi-lhe dirigida esta palavra de Iahweh: 
"Não será esse o teu herdeiro, mas alguém saído de teu sangue." 
5 Ele o conduziu para fora e disse: "Ergue os olhos para o céu e 
conta as estrelas, se as podes contar", e acrescentou: "Assim 
será a tua posteridade." 6 Abrão creu em Iahweh, e lhe foi tido 
em conta de justiça. 7 Ele lhe disse: "Eu sou Iahweh que te fez 
sair de Ur dos caldeus, para te dar esta terra como herança." 8 
Abrão respondeu: "Meu Senhor Iahweh, como saberei que hei de 
possuí-la?" 9 Ele lhe disse: "Procura-me uma novilha de três 
anos, uma cabra de três anos, um cordeiro de três anos, uma rola 
e um pombinho." 10 Ele lhe trouxe todos esses animais, partiu-os 
pelo meio e colocou cada metade em face da outra; entretanto, 
não partiu as aves. 11 As aves de rapina desceram sobre os 
cadáveres, mas Abrão as expulsou. 12 Quando o sol ia se pôr, 
um torpor caiu sobre Abrão e eis que foi tomado de grande pavor. 
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13 Iahweh disse a Abrão: "Sabe, com certeza, que teus 
descendentes serão estrangeiros numa terra que não será a 
deles. Lá eles serão escravos, serão oprimidos durante 
quatrocentos anos. 14 Mas eu julgarei a nação à qual serão 
sujeitos, e em seguida sairão com grandes bens. 15 Quanto a ti, 
em paz, irás para os teus pais, serás sepultado numa velhice 
feliz. 16 É na quarta geração que eles voltarão para cá, porque 
até lá a iniqüidade dos amorreus não terá atingido o seu cúmulo." 
17 Quando o sol se pôs e estenderam-se as trevas, eis que uma 
fogueira fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os 
animais divididos. 18 Naquele dia Iahweh estabeleceu uma 
aliança com Abrão nestes termos: "À tua posteridade darei esta 
terra, do Rio do Egito até o Grande Rio, o rio Eufrates, 19 os 
quenitas, os cenezeus, os cadmoneus, 20 os heteus, os ferezeus, 
os rafaim, os amorreus, os cananeus, os gergeseus e os 
jebuseus." 

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

19 de novembro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DO SAGRADO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE 

JESUS

Querido filho: apóstolo de Nossos Sagrados Corações 
Unidos. Nossos Sagrados Corações foram Unidos pelo Pai Terno 
e Misericordioso.

Essa união realizada pelo Pai, através da profecia da 
mulher, que com seu Filho esmagaria a cabeça da serpente, é a 
reparação da confusão, da rebelião e da rejeição do Amor Divino, 
causada pelos primeiros pais e seguidas por todo o gênero 
humano.

É por isso que nossos Dois Sagrados Corações vêm como 
Testemunhas da Misericórdia do Pai. E através destes Últimos 
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Chamados de Amor e Conversão, uni-los a esta Aliança de Amor 
para reparação e santidade do povo de Deus.

Nossos Dois Sagrados Corações os exortam a ler e a 
meditar, junto ao nosso Chamado de Amor e de Conversão, no 
Capítulo 16 do Livro do Gênesis.

Meu Sagrado Coração Eucarístico, o Cordeiro que aparece 
no Apocalipse, os ama e os abençoa: Em Nome do Pai e do Filho 
e do Espírito Santo. Amém.

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

Capitulo 16 do Livro do Gênesis - Bíblia de Jerusalém

16 Nascimento de Ismael — 1A mulher de Abrão, Sarai, não 
lhe dera filho. Mas tinha uma serva egípcia, chamada Agar, 2 e 
Sarai disse a Abrão: "Vê, eu te peço: Iahweh não permitiu que eu 
desse à luz. Toma, pois, a minha serva. Talvez, por ela, eu venha 
a ter filhos." E Abrão ouviu a voz de Sarai. 3Assim, depois de dez 
anos que Abrão residia na terra de Canaã, sua mulher Sarai 
tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a como mulher a seu 
marido, Abrão. 4Este possuiu Agar, que ficou grávida. Quando ela 
se viu grávida, começou a olhar sua senhora com desprezo. 
5Então Sarai disse a Abrão: "Tu és responsável pela injúria que 
me está sendo feita! Coloquei minha serva entre teus braços e, 
desde que ela se viu grávida, começou a olhar-me com desprezo. 
Que Iahweh julgue entre mim e ti!" 6Abrão disse a Sarai: "Pois 
bem, tua serva está em tuas mãos; faze-lhe como melhor te 
parecer." Sarai a maltratou de tal modo que ela fugiu de sua 
presença. 7O anjo de Iahweh a encontrou perto de uma certa 
fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. 8E ele 
disse: "Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais?" Ela 
respondeu: "Fujo da presença de minha senhora Sarai." 9O Anjo 
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de Iahweh lhe disse: "Volta para a tua senhora e sê-lhe 
submissa." 10O Anjo de Iahweh lhe disse: "Eu multiplicarei 
grandemente a tua descendência, de tal modo que não se poderá 
contá-la." 11O Anjo de Iahweh lhe disse: "Estás grávida e darás à 
luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, pois Iahweh ouviu 
tua aflição. 12Ele será um potro de homem, sua mão contra todos, 
a mão de todos contra ele; ele se estabelecerá diante de todos os 
seus irmãos." 13A Iahweh, que lhe falou, Agar deu este nome: "Tu 
és El-Roí", pois, disse ela, "Vejo eu ainda aqui, depois daquele 
que me vê?"14Foi por isso que se chamou a este poço de poço de 
Laai-Roí; ele se encontra entre Cades e Barad. 15Agar deu à luz 
um filho a Abrão, e Abrão deu ao filho que lhe dera Agar o nome 
de Ismael. 16Abrão tinha oitenta e seis anos quando Agar o fez 
pai de Ismael. 

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

21 de novembro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DE DEUS PAI TERNO E MISERICORDIOSO

Eu Sou o Deus de todo o consolo, e o meu amor 
misericordioso outorga todos os meios para a salvação de 
minhas criaturas. O grande meio de salvação é o Sagrado 
Coração eucarístico do meu Divino Filho Jesus.

Ele, desde a Cruz, reina no Universo. E é Seu Reinado 
Eucarístico, o Reinado Sacrificial, o que transformará a Criação 
inteira. 

O grande Sacrifício Perpétuo se estabelecerá como  centro 
de todos os corações, e o Sagrado Coração Eucarístico , então, 
reinará.
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O Apostolado é a Obra Magna, porque a principal obra deste 
meu exército, é proclamar o grande Reino Eucarístico do 
Coração do meu Divino Filho. 

O Apostolado é o Exército de Cristo Rei e de Maria Rainha.

Eu, seu Deus Pai Terno e Misericordioso, os ama e os  
abençoa.

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

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

23 de novembro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DO SANTO PADRE PIO DE PIETRELCINA

Querido filho dos SagradosCorações: A espiritualidade dos 
Corações Unidos de Jesus e Maria é uma espiritualidade de 
aliança. 

A primeira e perfeita aliança é a união entre o Coração do 
Filho-Deus e o Coração da Mãe Imaculada. 

O Casto e Amante Coração de São José, com a assistência 
do Espírito Santo, viveu esta Aliança. E Ele é o caminho e o 
exemplo para nos unirmos também, aos Sagrados Corações de 
Jesus e de Maria. 

E, através destes Últimos Chamados de Amor e de 
Conversão podem unir-se, fazendo vida os Chamados a esta 
Aliança Divina.

Eu, Padre Pio de Pietrelcina, também em minha vida 
sacerdotal, religiosa e fiel filho da Igreja, vivi esta Aliança com os 
Corações de Jesus e Maria.

Eu intercedo por todos, para que, ouvindo os Chamados, 
comecem a viver a espiritualidade dos Corações Unidos, que 
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é a união de Jesus e Maria, abrindo-se como porta de graça e 
misericórdia para todos. 

Abençoo-os: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.

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

24 de novembro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DO CASTO E AMANTE CORAÇÃO DE SÃO 

JOSÉ

Louvados sejam os Sagrados Corações Unidos de Jesus e 
Maria!

Queridos filhos do meu Casto e Amante Coração: 

A Aliança de Salvação que Deus Pai Terno e Misericordioso 
designou para a redenção do mundo, é a união do Coração do 
Filho-Deus com o coração de sua Mãe e de sua criatura. 

Através da Mãe, Deus se fez homem. E unindo-se ao 
coração humano de Sua Mãe, elevou a dignidade da raça 
humana. 

Por isso, que ser devoto aos Sagrados Corações Unidos, é 
participar desta aliança salvífica. 

A devoção a estes Sagrados Corações é uma devoção de 
salvação.

Amados filhos: quando o mundo inteiro puder conhecer a 
urgência de aceitar esta aliança de Corações em suas vidas - 
aliança concretizada no Apostolado - haverá verdadeira 
conversão. 

O Apostolado é esta Divina Aliança de Jesus com sua Mãe, 
em abertura para todas as pessoas.
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Sigam meu exemplo, o primeiro coração a dizer Fiat a esta 
aliança, e a vivê-la, entregando-me a Jesus por Maria, e 
entregando-me a Maria por Jesus.

Com meu Casto e Amante Coração, eu os abençoo: Em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

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

27 de novembro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DO CORAÇÃO DOLOROSO E IMACULADO DE 

MARIA

Querido filhinho do meu Doloroso e Imaculado Coração:

Eu sou a Mulher do Apocalipse. Sou a que vestida de Sol 
precede o Reino do Cordeiro Glorificado.

Filhinho: 

Com a minha manifestação de Coração Doloroso e 
Imaculado, Deus Pai Terno e Misericordioso quer renovar todas 
as graças que através de mim deu ao mundo.

Por isso, nestes Últimos Chamados de Amor e Conversão, 
todas as autênticas mensagens, que como Mãe vos transmiti, 
serão recordadas, para a sua conversão, uma última vez, através 
de meus Chamados.

Portanto, decidam-se viver meus Chamados de Amor e 
Conversão e de centralizar suas vidas na espiritualidade dos 
Sagrados Corações Unidos.

A Medalha Milagrosa é precursora desta grande 
Devoção de nossos Corações Unidos.

Na Medalha Milagrosa se esconde

- Na Jaculatória: o mistério de Maria Imaculada.
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- E no Coração trespassado, sob a Cruz: o mistério das 
minhas Dores Corredentoras.

A Medalha Milagrosa esconde o grande mistério de nossos 
Sagrados Corações Unidos.

Este sacramental, que seu momento, eu dei à minha filha 
Santa Catarina, tem o seu pleno cumprimento no Escapulário de 
nossos Sagrados Corações Unidos, que agora lhes foi dado.

A Medalha Milagrosa é a precursora do grande 
Escapulário de nossos Sagrados Corações para estes 
Últimos Tempos.

Portanto, neste Jardim dos nossos Sagrados Corações, com 
as nossas manifestações através do Apostolado, TUDO SERÁ 
RENOVADO, NO CORAÇÃO DE CRISTO, E TUDO TEM 
SIGNIFICADO E CUMPRIMENTO.

Por isso, filhinhos, mais uma vez os exorto: vivam, orem e 
meditem com os Chamados do Amor e de Conversão.

Meu Coração Doloroso e Concebido sem pecado pelo 
Espírito de Deus, os abençoa: Em Nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

**********

Sobre a Medalha Milagrosa mencionada na Mensagem:
1-) 27.11.2019 – Comunicado De Manoel de Jesus – Para 

todo o Apostolado Sobre a Medalha Milagrosa.
https://sagradoscoracoesunidos.org/2019/11/27/comunicado-de-manoel-de-jesus-para-todo-o-
apostolado-sobre-a-medalha-milagrosa/e9oj

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

A Santíssima Virgem, no dia 27 de novembro de 1830, 
aparece de novo, na Capela, à Catarina Labouré. Dessa vez foi 
às 17h30, durante a oração das Irmãs e das noviças, sobre o 
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quadro de São José (hoje, o local onde se 
encontra a Virgem do Globo). Antes, 
Catarina vê dois globos vivos, que 
passam, um após o outro, e nos quais a 
Santíssima Virgem se mantém em pé, 
sobre a metade do globo terrestre, seus 
pés esmagando a serpente. 

No primeiro quadro, a Virgem Maria traz 
nas mãos um pequeno globo, dourado, 
com uma cruz superposta, que Ela eleva 
aos céus. Catarina ouve: «Este globo 
r e p r e s e n t a o m u n d o i n t e i r o , 
particularmente a França e todas as 
pessoas»

No segundo, saem de suas mãos abertas 
raios de um brilho resplandecente. 
Catarina ouve ao mesmo tempo uma voz 

que lhe diz: «Estes raios são o símbolo das graças que Maria 
alcança para os homens». Depois, em forma oval, forma-se a 
aparição e Catarina vê inscrita, em letras de ouro, esta 
invocação: «O’ Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que 
recorremos a Vós! ». Então uma voz se faz ouvir: « Fazei cunhar 
uma medalha sob este modelo. As pessoas que a usarem, com 
confiança, receberão muitas graças ». 

Finalmente, ao redor, Catarina vê o reverso da Medalha: no 
alto, uma cruz, com a inicial do nome de Maria superposta, e, em 
baixo, dois corações, um coroado de espinhos, e outro, 
transpassado por uma lança.

2 - Site Oficial na França, da Capela Nossa Senhora da 
Medalha Milagrosa, na Capela da 140 Rue du Bac, 75007, Paris, 
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França, com todos os informes sobre as Aparições, Mensagens e 
a Medalha Milagrosa:
https://www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com/langues/portugues/capela-nossa-senhora-
da-medalha-milagrosa/

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

1 de dezembro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DO CASTO E AMANTE CORAÇÃO DE SÃO 
JOSÉ

Querido filho: Meu Casto e Amante Coração sempre 
esteve presente na história da salvação, de maneira 
silenciosa. Um silêncio de contemplação. Contemplar a 
Aliança dos Dois Sagrados Corações de Jesus e de Maria.

E um silêncio de aniquilamento, de fazer-me pequeno e 
nada, para que Jesus, através de Maria, fosse tudo em mim.

Por isso, como o Casto e Amante Coração, revelo em 
Divina Vontade a plenitude da Devoção Josefina: serem 
filhos de meu Casto e Amante Coração.

Neste tempo, querido filho, e através dos Chamados de 
Amor e de Conversão, se falará, se manifestará, se mostrará a 
todos os homens, as glórias do Casto e Amante Coração de São 
José.

Não só como o custódio dos Sagrados Corações de 
Jesus e de Maria, mas também como o primeiro apóstolo 
destes Dois Corações.

Desejo que meu Chamado de Amor e de Conversão seja 
meditado, unido à leitura do Capítulo 17 do Livro do Gênesis.

Com meu Casto e Amante Coração, que também se 
manifestou em Mettenbuch, junto a Nossa Senhora, os amo e os 
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abençoo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém.

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

Capitulo 17 do Livro do Gênesis - Bíblia de Jerusalém

17 A aliança e a circuncisão — 1 Quando Abrão completou 
noventa e nove anos, Iahweh lhe apareceu e lhe disse: "Eu sou 
El Shaddai, anda na minha presença e sê perfeito. 2 Eu instituo 
minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extremamente." 3 
E Abrão caiu com a face por terra. Deus lhe falou assim: 4 
"Quanto a mim, eis a minha aliança contigo: serás pai de uma 
multidão de nações. 5 E não mais te chamarás Abrão, mas teu 
nome será Abraão, pois eu te faço pai de uma multidão de 
nações. 6 Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei 
nações, e reis sairão de ti. 7 Estabelecerei minha aliança entre 
mim e ti, e tua raça depois de ti, de geração em geração, uma 
aliança perpétua, para ser o teu Deus e o de tua raça depois de 
ti. 8 A ti, e à tua raça depois de ti, darei a terra em que habitas, 
toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o vosso 
Deus. 9 Deus disse a Abraão: "Quanto a ti, observarás a minha 
aliança, tu e tua raça depois de ti, de geração em geração. 10 E 
eis a minha aliança, que será observada entre mim e vós, isto é, 
tua raça depois de ti: todos os vossos machos sejam 
circuncidados. 11 Fareis circuncidar a carne de vosso prepúcio, e 
este será o sinal da aliança entre mim e vós. 12 Quando 
completarem oito dias, todos os vossos machos serão 
circuncidados, de geração em geração. Tanto o nascido em casa 
quanto o comprado por dinheiro a algum estrangeiro que não é 
de tua raça, 13 deverá ser circuncidado o nascido em casa e o 
que for comprado por dinheiro. Minha aliança estará marcada na 
vossa carne como uma aliança perpétua. 14 O incircunciso, o 
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macho cuja carne do prepúcio não tiver sido cortada, esta vida 
será eliminada de sua parentela: ele violou minha aliança." 15 
Deus disse a Abraão: "A tua mulher Sarai, não mais a chamarás 
de Sarai, mas seu nome é Sara. 16 Eu a abençoarei, e dela te 
darei um filho; eu a abençoarei, ela se tornará nações, e dela 
sairão reis de povos." 17 Abraão caiu com o rosto por terra e se 
pôs a rir, pois dizia a si mesmo: "Acaso nascerá um filho a um 
homem de cemanos, e Sara que tem noventa anos dará ainda à 
luz?" 18 Abraão disse a Deus: "Oh! Que Ismael viva diante de ti!" 
19 Mas Deus respondeu: "Não, mas tua mulher Sara te dará um 
filho: tu o chamarás Isaac; estabelecerei minha aliança com ele, 
como uma aliança perpétua, para ser seu Deus e o de sua raça 
depois dele. 20 Em favor de Ismael também, eu te ouvi: eu o 
abençôo, o tornarei fecundo, o farei crescer extremamente; 
gerará doze príncipes e dele farei uma grande nação. 21 Mas 
minha aliança eu a estabelecerei com Isaac, que Sara dará à luz 
no próximo ano, nesta estação." 22 Quando terminou de falar, 
Deus retirou-se de junto de Abraão. 23 Então Abraão tomou seu 
filho Ismael, todos os que nasceram em sua casa, todos os que 
comprara com seu dinheiro, todos os machos dentre os de sua 
casa e circuncidou a carne de seu prepúcio, nesse mesmo dia, 
como Deus lhe dissera. 24 Abraão tinha noventa e nove anos de 
idade quando foi circuncidada a carne de seu prepúcio, 25e 
Ismael, seu filho, tinha treze anos de idade quando foi 
circuncidada a carne de seu prepúcio. 26 Nesse mesmo dia 
foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael, 27 e todos os 
homens de sua casa, filhos da casa ou comprados por dinheiro a 
um estrangeiro, foram circuncidados com ele.

********************** 
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Sobre a aparição de Mettenbuch, cidade da Baviera, 
Alemanha, entre 1 e 21 de dezembro de 1876 e depois em 
1878:

Em espanhol:
h$ps://forosdelavirgen.org/maria-consuelo-de-los-afligidos-de-me$enbuch-alemania-1-de-
diciembre/ 

Em alemão:

http://germania-catholica.blogspot.com/2006/06/unsere-liebe-frau-von-mettenbuch.html

http://regiowiki.pnp.de/index.php/Waldkapelle_(Mettenbuch)

http://www.blattus.de/spuren/mettenbuch-1.html

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

2 de dezembro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DO SAGRADO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE 

JESUS

Querido filho do meu Sagrado Coração Eucarístico: meu 
Apostolado é uma vertente do meu Sagrado Coração 
transpassado; é um caminho de santidade, onde a oração e a 
reparação os une ao meu Sagrado Coração Eucarístico: o ato 
de reparação mais sublime.

Filhinho: meu apostolado é uma obra sacerdotal; é uma obra 
para sacerdotes. 

Vim com minha Mãe para reunir um grande Exército 
Sacerdotal: Sacerdotes Eucarísticos e filhos amantes de minha 
amada Mãe. Sacerdotes de nossos Sagrados Corações Unidos 
nestes Últimos Tempos.
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Meu Apostolado também é uma Cruzada Sacerdotal. Aos 
meus sacerdotes que escutem meus chamados e vivam a 
Aliança com Nossos Dois Sagrados Corações na 
espiritualidade do Apostolado, prometo santidade e 
abundantes frutos salvíficos de almas.

E tu, filhinho, és o pequeno nada que se oferece junto com 
minha Imaculada Mãe por todos os sacerdotes: o Santo Padre, 
Bispos e Sacerdotes.

Com meu Sagrado Coração de Eucaristia e de Sacerdote,  
os abençôo.

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

***********

04 de dezembro de 2021 – CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DO CORAÇÃO DOLOROSO E IMACULADO DE 

MARIA

Queridos filhos:  Meu Coração Doloroso e Imaculado, por 
Vontade do Pai Terno e Misericordioso, se aproxima de vocês 
para transmitir-lhes, através de Mim, Suas palavras cheias de 
amor, de misericórdia, de consolo e de paz. 

Queridos filhos:  Cada Primeiro Sábado é um encontro do 
mundo com sua Mãe. 

Cada Primeiro Sábado Meu Filho Me envia para dar-lhes Meu 
amor, Minha bênção e Meu chamado maternal. 

Cada Primeiro Sábado de mês deve ser para vocês um 
motivo de encontro e de alegria dos filhos com sua Mãe. 

Quando todos Meus filhos compreenderem a importância de 
Minhas aparições neste lugar, que tanto amo, no Primeiro 
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Sábado de cada mês, então Meus filhos encontrarão a paz e 
viverão os desejos de Nossos Sagrados Corações Unidos. 

Eu, a Mulher do Apocalipse, a Mulher Vestida de Sol, os 
abençoo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. 
Amém. 

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

8 de dezembro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DO CASTO E AMANTE CORAÇÃO DE SÃO 

JOSÉ

Queridos filhos: 

O Dogma da Imaculada Conceição está totalmente unido 
com o Dogma da Corredenção e Mediação de Nossa 
Senhora. 

Deus a fez Imaculada, isto é, limpa e sem pecado, para vir 
até nós através Dela. E esta colaboração de Maria, unida ao 
Ministério Redentor do Filho, pelo Espírito Santo, torna-a  
Corredentora, com o Filho, para os homens.

Este dia de Graça: o Dogma da Imaculada Conceição 
abre as graças da Corredenção e Mediação de Maria. 

Por isso, a cada ano, no dia da Imaculada Conceição, às 
12 horas, estas grandes graças são derramadas na 
humanidade.

Portanto, a cada 8 de dezembro, às 12:00 horas, honrem 
Nossa Senhora, porque é a Hora da Grande Misericórdia de 
Maria para com a humanidade.

O Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, o Doloroso e 
Imaculado Coração de Maria e meu Coração Casto e Amoroso os 
abençoamos.

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



Chamados de Amor e de Conversão ao Mundo - Mensagens 2021 - Pág. 132

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

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

20 de dezembro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DE DEUS ESPIRITO SANTO

Pequeno nada dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e 
de Maria:

O Pai Terno e Misericordioso, desde a Criação do mundo, 
desejou o amor da criatura. E para amá-lo, deu a liberdade, para 
que cada homem e mulher o amem com a liberdade. Quer dizer, 
com a decisão voluntária para amá-lo.

Desde que a criatura, pela desobediência, que é a não 
correspondência ao amor eterno do Pai, Deus utilizou todo 
meio para aproximar a criatura a Ele. Mas, todo o meio, toda 
manifestação, toda Epifania, toda profecia, se haverá de 
resumir na Aliança de Amor dos Sagrados Corações de 
Jesus e de Maria. Aliança da qual, Eu, o Espirito Santo, fui o 
grande criador: engendrar em Maria o Verbo, unir seus 
Corações, para reparar o pecado dos homens. 

Viver esta Aliança, aceitar este Chamado e pôr em 
prática os Chamados de Amor e de Conversão, são um ato 
de amor reparador, e por sua vez, um caminho de santidade. 

Eu, o Espirito Santo, que sou a própria união entre o 
Filho Deus e a Virgem Imaculada, exorto-os a viver esta 
Aliança.

Junto ao meu Chamado de Amor, meditem no Capítulo 19 
do Livro do Gênesis.

O Divino Espirito Santo com Amor Divino os abençoa: Em 
Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém.
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*********

Capitulo 19 do Livro do Gênesis
19 A destruição de Sodoma — 1 Ao anoitecer, quando os 

dois Anjos chegaram a Sodoma, Ló estava sentado à porta da 
cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e 
prostrou-se com a face por terra. E disse: "Eu vos peço, meus 
senhores!Descei à casa de vosso servo para aí passardes a noite 
e lavar-vos os pés; de manhã retomareis vosso caminho." Mas 
eles responderam: "Não, nós passaremos a noite na praça." 
Tanto os instou que foram para sua casa e entraram. Preparou-
lhes uma refeição, fez cozer pães ázimos, e eles comeram. Eles 
não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos 
homens da cidade, os homens de Sodoma, desde os jovens até 
os velhos, todo o povo sem exceção. 5 Chamaram Ló e lhe 
disseram: "Onde estão os homens que vieram para tua casa esta 
noite? Traze-os para que deles abusemos." Ló saiu à porta e, 
fechando-a atrás de si, 7 disse-lhes: "Suplico-vos, meus irmãos, 
não façais o mal! 8 Ouvi: tenho duas filhas que ainda são virgens; 
eu vo-las trarei: fazei-lhes o que bem vos parecer, mas a estes 
homens nada façais, porque entraram sob a sombra de meu 
teto." 9 Mas eles responderam: "Retira-te daí! Um que veio como 
estrangeiro agora quer ser juiz! Pois bem, nós te faremos mais 
mal que a eles!" Arremessaram-se contra ele, Ló, e chegaram 
para arrombar a porta. 10 Os homens, porém, estendendo o 
braço, fizeram Ló entrar para junto deles, na casa, e fecharam a 
porta. 11 Quanto aos homens que estavam na entrada da casa, 
eles os feriram de cegueira, do menor até o maior, de modo que 
não conseguiam encontrar a entrada. 12 Os homens disseram a 
Ló: “Ainda tens alguém aqui? Teus filhos, tuas filhas, todos os 
teus que estão na cidade, faze-os sair deste lugar. 13 Porque 
vamos destruir este lugar, pois é grande o grito que se ergueu 
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contra eles diante de Iahweh, e Iahweh nos enviou para 
exterminá-los." 14 Ló foi falar com seus futuros genros, que 
estavam para casar com suas filhas: "Levantai-vos," disse ele, 
"deixai este lugar, porque Iahweh vai destruir a cidade." Mas seus 
futuros genros acharam que ele gracejava. 15 Raiando a aurora, 
os Anjos insistiram com Ló, dizendo: "Levanta-te! Toma tua 
mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não 
pereças no castigo da cidade." 16 E como ele hesitasse, os 
homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas duas 
filhas, pela piedade que Iahweh tinha dele. Eles o fizeram sair e o 
deixaram fora da cidade. 17 Enquanto o levavam para fora, ele 
disse: "Salva-te, pela tua vida! Não olhes para trás de ti nem te 
detenhas em nenhum lugar da Planície; foge para a montanha, 
para não pereceres!" 18 Ló lhe respondeu: "Não, meu Senhor, eu 
te peço! 19 Teu servo encontrou graça a teus olhos e mostraste 
uma grande misericórdia a meu respeito, salvando-me a vida. 
Mas eu não posso me salvar na montanha, sem que me atinja a 
desgraça e eu venha a morrer. 20 Lá está aquela cidade, 
bastante próxima, para a qual posso fugir; ela é pouca coisa. 
Permite que eu fuja para lá (porventura ela não é pouca coisa?), 
e nela viverei!" 21 Ele lhe respondeu: "Faço-te ainda esta graça: 
não destruirei a cidade de que falas. 22 Depressa, refugia-te lá, 
porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá." É por 
isso que se deu a essa cidade o nome de Segor. 23 Quando o sol 
se erguia sobre a terra e Ló entrou em Segor, 24 Iahweh fez 
chover, sobre Sodoma e Gomorra, enxofre e fogo vindos de 
Iahweh, 25 e destruiu essas cidades e toda a Planície, com todos 
os habitantes da cidade e a vegetação do solo. 26 Ora, a mulher 
de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. 27 
Levantando de madrugada, Abraão foi ao lugar onde estivera na 
presença de Iahweh 28 e olhou para Sodoma, para Gomorra e 
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para toda a Planície, e eis que viu a fumaça subir da terra, como 
a fumaça de uma fornalha! 29 Assim, quando Deus destruiu as 
cidades da Planície, ele se lembrou de Abraão e retirou Ló do 
meio da catástrofe, na destruição das cidades em que Ló 
habitava.

Origem dos moabitas e dos amonitas — 30 Ló subiu de 
Segor e se estabeleceu na montanha com suas duas filhas, 
porque não ousava continuar em Segor. Ele se instalou numa 
caverna, ele e suas duas filhas. 31 A mais velha disse à mais 
nova: "Nosso pai é idoso e não há homem na terra que venha 
unir-se a nós, segundo o costume de todo o mundo. 32 Vem, 
façamos nosso pai beber vinho e deitemo-nos com ele; assim 
suscitaremos uma descendência de nosso pai." 33 Elas fizeram 
seu pai beber vinho, naquela noite, e a mais velha veio deitar-se 
junto de seu pai, que não percebeu nem quando ela se deitou, 
nem quando se levantou. 34 No dia seguinte, a mais velha disse 
à mais nova: "Na noite passada eu dormi com meu pai; façamo-lo 
beber vinho também nesta noite e vai deitar-te com ele; assim 
suscitaremos uma descendência de nosso pai." 35 Elas fizeram 
seu pai beber vinho também naquela noite, e a menor deitou-se 
junto dele, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem 
quando se levantou. 36 As duas filhas de Ló ficaram grávidas de 
seu pai. 37 A mais velha deu à luz um filho e o chamou Moab; é o 
pai dos moabitas de hoje. 38 A mais nova deu também à luz um 
filho e o chamou Ben-Ami; é o pai dos Benê-Amon de hoje.

*********

26 de dezembro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DE DEUS PAI TERNO E MISERICORDIOSO

Pequeno nada dos Sagrados Corações Unidos: 
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O REINADO DO AMOR DIVINO É O REINADO DO 
CORAÇÃO DE CRISTO, porque JESUS É O AMOR DIVINO 
FEITO HOMEM.

Eu, o Pai Terno e Misericordioso, enviei o PRÓPRIO AMOR 
à terra, na pessoa do Filho Redentor, para ensinar a todos minha 
verdadeira vontade: A CARIDADE. Só o AMOR pode renovar o 
coração do mundo. E o centro do AMOR é o Sagrado Coração 
Eucarístico de meu Filho Jesus. Por isso, a vocação do 
Apostolado é o AMOR: SER O AMOR DO CORAÇÃO DE JESUS 
E DE MARIA NA IGREJA E NA HUMANIDADE.

Q u e r i d o s fi l h o s : m e d i t e m c o m o c o r a ç ã o 
verdadeiramente, cada Chamado de Amor e de Conversão.

Eu, Deus Pai Terno e Misericordioso, junto à Sagrada 
Família, Jesus, Maria e José, os abençoo: Em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo. Amém.

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

30 de dezembro de 2021 - CHAMADO DE AMOR E 
CONVERSÃO DO SAGRADO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE 

JESUS

Pequeno nada do meu Sagrado Coração Eucarístico:

É importante ter presente que esta Obra dos Últimos 
Tempos é também uma Obra Sacerdotal.

Necessito sacerdotes apóstolos de nossos Sagrados 
corações, para que, semelhantes ao Evangelista São João, 
transmitam aos homens os desejos profundos de meu Coração 
Eucarístico.

Sacerdotes que preguem a verdadeira devoção aos 
nossos Sagrados Corações Unidos.

Meu Apostolado é um apostolado sacerdotal.
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Eu prometo aos sacerdotes que “falem” de Nossos 
Sagrados Corações, terão o Dom de converter almas.

É através de minha Santa Mamãe, que o sacerdote me 
pode dar ainda mais almas.

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

*********
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