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23 de setembro de 2015 - Chamado de Amor e Conversão do 
Coração Doloroso e Imaculado de Maria 

Minha mensagem em La Salette. 
Meu querido filho: venho novamente visitar tua alma e quero que atendas 
Minhas Palavras para toda a humanidade.  
Meu menino: admoestei, avisei, anunciei, mas desde muito tempo atrás, 
ainda desobedecem a Meus Chamados urgentes para toda a 
humanidade, mas especialmente à Minha Filha mais maior, a Igreja. 
Filhinho: meu Chamado em La Salette foi de corredenção amorosa, de 
admoestação e chamado para que os homens, especialmente os 
batizados, se comprometam com Meu Filho a anunciar a boa noticia da 
salvação, e denunciar os erros que os homens cometem induzidos por 
Satanás, que pouco a pouco conquista o mundo e os corações dos 
homens. 
Filhos, estejam vigilantes na oração e no jejum. Com esses dois aspectos 
da vida espiritual, vençam a tibieza da alma. 
Filho: o mundo continuará sofrendo, e o que foi anunciado acontecerá, 
porque não há muito tempo. Pois quando o tempo da misericórdia 
avançar, dará lugar ao tempo da justiça. 
O homem acredita ser Deus, e esquece a Deus, e se esquece de seu 
irmão, convertendo-os em ídolo. 
Filhinhos meus, apóstolos dos últimos tempos: sejam conscientes de seu 
Chamado. Combatam com compromisso na batalha espiritual. Não 
tenham medo. Porque ao final, a Verdade Cristo e a Mensageiro da 
Verdade no Espírito Santo, Sua Mamãe do Céu triunfarão. 
Filhinho: reza muito, porque a Mensagem de La Salette se cumpre. 
Cumpriu-se. O o homem não obedeceu, não mudou, não evitou o erro 
que Eu, sua Mãe, lhes adverti. 
Meu Pai é um Deus de Amor e Misericórdia. Mas é um Deus de Retidão 
e Justiça, e dará a cada um, segundo seu proceder.  
Meu menino: faz conhecer Minha Mensagem. Meu Exército me necessita. 
Cuidem de suas vidas espirituais. Estejam alertas e elevem suas orações. 
Chegou o tempo da oração e do sacrifício.  
Filhinho: penitência, penitência, penitência.  
Ó humanidade! Por amor da tua salvação eu te chamo: regressa. Repara, 
Arrepende-te. 
Amo-te, meu broto, e te abençoo, meu apóstolo de L 
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a Salette: Em Nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida! 

 
 


