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Deus fala à alma
Mensagens do Céu para a Mística alemã Justine Klotz

Oração
Jesus, Maria, eu Vos amo
Salvai as almas dos sacerdotes,
salvai as almas,
Vo-lo pedimos suplicantes,
e concedei-nos poder repetir
este ATO DE AMOR MIL VEZES
a cada respiração,
a cada batida do coração.

(Imprimatur e Vicariatu Urbis, die 29.11.13)

DEUS FALA À ALMA
Esta brochura recolhe apenas algumas das tantas mensagens
reveladas à Mística alemã, Justine Klotz, que morreu em 1984
quase centenária.
Por mais de 60 anos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo,
também a Mãe de Deus, alguns anjos e santos se manifestaram a
ela com suas vozes que ela sentia claramente em seu coração. A
Senhora Justine Klotz recebeu mensagens até o final de seus dias.
Jesus diz que muitíssimas e inumeráveis são as pessoas que já
conhecem estas mensagens e que fazem a oração do “Ato de
Amor”.
Através do ATO DE AMOR cada um pode suplicar e obter
da Misericórdia de Deus A SALVAÇÃO DE MIL ALMAS, a cada
respiração, a cada batida do coração. É A PROMESSA DE JESUS,
OBTIDA POR MARIA!
É por essa razão que o primeiro fascículo leva o título: O ATO DE
AMOR, o caminho seguro para RENOVAÇÃO.
Jesus pediu à mística Justine Klotz que rezasse o Ato de Amor
com o acréscimo da palavra MIL, prometendo assim a salvação
não de uma, mas de mil almas, a cada invocação.
Eis as palavras de Jesus:
Colocai o Ato de Amor acima de qualquer coisa!
Começai o dia com o Ato de Amor e terminai-o do mesmo
modo, como quando se olha o relógio para não perder tempo!...
A palavra MIL Eu vo-la dou como um dom. Jamais foi assim.
Pensai nisso.
É um dom de Amor da minha alma divina...
É um grande dom da Graça, para toda alma.
A vitória de Minha Mãe.
Lembrai-vos sempre!
Logo o mal fugirá. De novo haverá luz nas almas: Eu guio e
realizo cada coisa. É um grande dom da Graça, para cada
alma. A vitória de Minha Mãe.
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Crede em cada palavra; contêm todo o Amor. Cabe a vós
preparar o caminho. É a mensagem de vitória do Anjo do Senhor:
anuncio-vos uma grande alegria, vem de Roma.
...Amar por amar! Deixa o mundo inteiro sobre teus ombros!
Não temais que Deus não vos possa ajudar. Orai com grande
confiança. Tendes uma escada para subir.
A Minha Misericórdia leva a coroa da imortalidade a cada
abismo, para elevar, ao invés de afundar. Nada Me escapou.
Minha Mãe estava com o coração voltado para Mim. Só assim
pude derramar Minha Misericórdia sobre o mundo inteiro. Não
há abismo que Me tenha ficado oculto. Ainda não chegou o
momento de mostrar-vos os meus milagres. Acaso posso parar
de agir? Então serei verdadeiramente um de vós.
O mundo se encaminha com velocidade desenfreada para o
fim, e Eu o criei. Filhos, acordai. Ressoam por toda a parte os sinos
da pátria.
Chega a mensagem do Anjo do Senhor, aquele que já
conheceis. É o mandamento maior: servir o Amor!
Uni-vos ao Amor que tão somente ele pode guiar, com a
claridade de sempre. Mesmo se tudo parecesse acabado, esse
subsiste ainda e vos oferece o cálice do Amor que se doa, da
Mãe do Senhor.
Ela vos manteve protegidos e recobriu de Amor cada coisa,
ninguém mais é capaz disso.
Os seus olhos nunca ficaram enxutos, tanto que chorou por seu
Menino. Somente DEUS viu seu Amor, antes mesmo de sua vinda
e antes que por ela se esperasse.
Ela ainda está ali onde sempre esteve, com o sol no coração.
Para Ela as estrelas lançam luz até lá embaixo nas profundezas,
para buscar o último perdido.
Padre Hubert Hintermaier
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Compilação das Mensagens
Dos escritos que nos deixou a mística Justine Klotz até
agora foram transcritas 850 páginas que constituem a
compilação ‘DEUS FALA À ALMA”, publicada em alemão
e, em parte, em outras línguas. Este título foi dado por
indicação de Jesus. O Redentor a encarregava de cada
uma das publicações.
O sacerdote Karl Maria Harrer de St. Bruder Klaus, pároco
de Mônaco, permitiu a valorização dos escritos, depois de
haver consultado o Padre confessor da mística.
Os manuscritos em alemão foram recopilados em 8
fascículos:
1) O Ato de Amor, o caminho seguro para a renovação;
2) A onipotência do Amor no Sacramento da Penitência:
3) Mistério do Meu Amor - Notas sobre o Sacerdócio;
4) O mistério da Mãe de Deus;
5) Exortações para o nossos tempos;
6) Misericórdia de Jesus, Fonte de Amor;
7) Jesus - Rei de Amor;
8) O Sagrado Coração de Jesus.

http://www.deusfalaaalma-oracaodoatodeamor.org/pt/
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Extrato do primeiro fascículo

O ATO DE AMOR:
O CAMINHO SEGURO
PARA A RENOVAÇÃO
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(De Jesus)

“A tua escuta é amor. É o caminho dos pequenos. Deverias
amar sempre, mesmo quando nada te resta.
Como fazia Teresa (a pequena Santa Teresa de Lisieux).
Ela se punha de joelhos e Me oferecia o seu coração. Eu
o aproximava do Meu coração. Era uma união profunda.
Deves ser tão pequena assim e Me oferecer sempre teu
amor. Recebe tal força própria que já não pode esfriar-se.
Eu disse: “Aprendei de Mim!” Digo isso a todo aquele que
Me volta o olhar. Meu Amor é tão santo como uma nuvem
luminosa que envolve a alma e ela o sabe. Pertence a
Mim como Eu a ela. Ela se privará completamente de sua
vontade e se doará inteiramente ao Pai, que habita em
Mim, e nenhum diabo terá acesso a essa transformação...
Também para Teresa não era diferente, pois ela era tão
pobre como és agora. Nem mesmo tinha um coração
diferente que lhe impedisse o caminho. Sentia-se mesmo
muito indigna para tudo. Eis porque trilhou o caminho dos
pequenos que nada possuem de seu. Não são por acaso
os pequenos os mais amados? Eles não criam tantos
problemas. Como se aproximam rapidamente de Mim!
Tornei-me seu Amor.
Vem ao Meu encontro! Logo aprenderás isso. Eu te revesti
como nova, com o teu ATO DE AMOR.
Dá-me de presente as batidas de todos os corações.
Compreendi o teu amor, ele se expande ao longe, até os
confins da terra. Foi assim que foi pensado. Eu sou o REI DO
UNIVERSO. Para Mim não há nem cumes, nem abismos.
Estou sempre ali onde Eu estou.
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... Ser sempre somente crianças. Não sou um patrão para
vós, sou também vosso Pai.
O homem deve ser pequeno para provar o Meu amor.
Então os Meus milagres serão derramados sobre vós sem
cessar.
Filha, Eu te falo para ajudar aos outros. Dá-me sempre o
teu coração. Eu o coloco ao lado do Meu, juntos para a
Minha Mãe. Ela pode obter tudo, para a alma e para o
coração. Tanto assim ela se deu ao Meu amor.
... Preparai-vos, a ascensão pode começar. Cada alma
tem Meu passaporte e Minha grande promessa.
Tirai desta fonte para todos os que estão morrendo de
sede. Eles virão porque o Espírito os chama. Coloquei tudo
na minha humanidade para preparar o caminho. Como hei
de encher as almas com presentes! É um convite à graça.
Amo este ATO DE AMOR. Coloquei nele muitas graças. A
graça suscita amor. É um caminho que ilumina. Amor sem
medida!
…Meu Coração derramará todo o Amor. Os homens
poderiam tremer perante tão grande poder do Meu
Coração.
... Eu disse : “Faço novas todas as coisas!”
Meu Amor é um poder criador. Posso unir Céu e Terra, fazer
penetrar a alma em Meu corpo. Quem poderia retirá-la?
Não é dado à mente e ao espírito do homem compreender
isso. Não sou Eu o maior artista já na natureza?
A cada coisa dei um sentido para que possa prosseguir.
Nem sequer a natureza se deteve em seu estado original. Eu
dotei a humanidade de sabedoria para que Me reconheça.
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…Sois infinitamente pobres porque o pecado agiu em
muitos corações. É preciso doar aos pecadores para que
cesse a culpa. Eu paguei o mais alto preço.
Juntos uni-vos! Deveis ser como um muro. Não deixeis
que algum tijolo caia. Cada ATO DE AMOR pode contribuir
para pôr as almas ao seguro. O diabo é forçado a deixá-las
livres. Com o ATO DE AMOR obrigarei o diabo a abandonar
a terra.
O ATO DE AMOR é a grande muralha. Ajudai a construí-la.
Nada me passa despercebido. Somente Eu posso medir a
culpa e sei exatamente quem a causa. Não será o inferno
a ser investido como juiz, mas Eu mesmo. Quem Me poderá
impedir de amar as almas? E vós devíeis fazer o mesmo.
Somente Eu possuo as chaves do tesouro do Amor.
Devo reconduzir os homens à oração, e isso é possível pelo
ATO DE AMOR. E ninguém está excluído.
Esse Amor é destinado a todas as almas, sem a mínima
exceção.
Venceremos o diabo até nos abismos mais insondáveis.
Cada um pode ajudar. O ATO DE AMOR é já o início. Ele
brotou do Meu Coração.
O diabo veio para destruir o mundo. O poder das almas é
mais forte. Então, ficai unidos. Não sois o templo do Espírito,
que o Pai quis? Assim a Mãe foi coroada para vos ajudar.
Combatei com as armas do Espírito. Estou sempre a
vosso lado, irresistível contra Satanás. Armai-vos com essa
proteção. Ela não vos poderá ser espoliada. Desejo que
estejais armados desse modo porque a obediência é amor
que provém de Mim, em honra do Pai.
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20.11.1973
O ATO DE AMOR se renovará sempre, até que o “mil” seja
cumprido.… Graças a ele muitas almas voltam ao abrigo.
É uma luz completamente escondida, oculta do diabo
para sempre, sem que ele possa percebê-la.. Ele não pode
escrutar a alma, o que aí ocorre ou possa ocorrer. Ela é
o templo do Espírito que Meu Coração abriu com mão
invisível. Eu vos mostro esse caminho que ninguém mais
conhece.
Filha, muito se deve mudar antes que a visão se torne
clara. O diabo causa somente caos e divisão.
Tomai a lâmpada do Amor, levai-a ao irmão. Fui Eu que a
acendi. ESSE CÍRCULO PRODUZIRÁ A UNIDADE. Eu prefixei as
metas porque Meu Amor não tem fronteiras e arde como
uma chama em toda direção. Para a alma e para o corpo.
Esse é o caminho mais seguro, porque o Amor não pode
morrer. Somente ele venceu a morte. Todo o sangue do Meu
Coração foi derramado para tornar fecundo esse Amor.
Não vos fecheis em vós mesmos, radicai-vos em Mim. Minha
morte fez surgir a vida. Confirma-o Minha Ressurreição.

NÃO SABEIS O QUANTO ESTA ORAÇÃO ME É CARA. É
COMO SE FOSSEM MIL VELAS, TANTO ASSIM ILUMINEI VOSSOS
CORAÇÕES QUE SE FIZERAM ARDENTES DE AMOR MEDIANTE
AS PALAVRAS:
“SALVAI AS ALMAS!”
ALMAS! ALMAS! Uma súplica dolorosa do Meu Amor!
Minha misericórdia é uma corrente impetuosa que ninguém
pode deter. Ela se derrama sobre todos os abismos.
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…Reza assim teu Ato de Amor: TOMA A LÂMPADA DO
AMOR. ACENDE-A COM CONFIANÇA, do mesmo modo
como os sacerdotes iam outrora aos enfermos. Preciso
desses porta-bandeiras da Luz, mensageiros do Amor. As
valas que ninguém pode passar, Eu as ultrapasso. Enviei-vos
como mensageiros do Amor.
...Tu podes inspirar e expirar Amor.”
... À Confiança dei todo o Amor. Segui-Me então.
Eu disse: “Céus e terra passarão, mas Minhas palavras não
passarão!” para despertar vossa confiança. Como ardem
Minhas palavras na Confiança. Com ela, tudo é possível.
A Graça se estabelecerá onde quer que se estabeleça a
Confiança.
Cuidai de vossos talentos! Fazei-os frutificar para ajudar os
outros. Minha Mãe está a vosso lado na luta contra o inferno.
Nenhuma pessoa pode achar que aquilo que possui foi ela
própria que ganhou.
De modo algum o amor poderá deteriorar-se. Sou como
um arauto que guia os PEQUENOS e que sabe guiá-los.
Segui Meus passos. Assim tão perto de Mim é que deveis
ficar. Eu vos mantenho alertas. Encherei vossos corações,
renovando-os com o ATO DE AMOR. Dei tudo às almas.
…O ATO DE AMOR deve ser como um relógio que jamais
para. Este ato de amor substitui tudo aquilo que hoje é
omitido. São muitos tijolos. Será como um vento quente do
Sul, que faz derreter o gelo.
Todos estarão incluídos nesse Ato de Amor. Portanto
é preciso difundi-lo e deixar que se difunda. Por agora,
entretanto, em segredo. Ele se tornará uma chama
gigantesca. Prometo-te isso. Começa com coragem.
Acrescenta sempre o “mil”. Não vos dais conta do que
fazeis. É como uma garantia para Meu Amor: por ele devo
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empenhar-Me sem reserva. Os anjos entoarão o “Santo” e
louvarão Meu Amor, como jamais o fizeram.
Como chorou a Minha Mãe para vos reencontrar. Foi para
Ela que estabeleci o Ato de Amor, infinitamente grande,
para cada um e para sempre.
Não conheceis o assombro dos anjos por tal evento. Nada
retiro. Será uma nova subida. Já ninguém poderá perderMe. Todos poderão usufruir disso. Não desçais do monte,
será criado um pico. No triunfo será visível o Espírito Santo.
…Está chegando uma luz maravilhosa que todos poderão
ver: a Luz com o Sinal da Cruz. É uma imagem do Amor que
perdoa. O domínio de Deus sacudido em sua base. A Mãe
com uma alma aflita, pelos sacerdotes e pelo povo.
É assim que vos quero unir, como sempre aconteceu. Eles
melhor reconhecerão Deus. Isto é um dom do Espírito. O
Espírito os sustentará.
Eu vos dou um novo Mandamento: ajudar o irmão que se
perdeu. Fostes batizados em Mim no Jordão. Isso será visível.
15.1.1974
…Nenhum dia deve terminar sem amor. Oh se soubesses
como amo as almas que por Mim multiplicam seu amor mil
vezes. Já não posso calar-Me, não posso deixar de dizer-te
isso. Nada mais poderá ocorrer pois tudo o que daí provém
já se cumpriu. É como uma mãe que beija todos os seus
filhinhos nas faces. TAL É A MINHA ALEGRIA, AO VER MINHA
MÃE TÃO FELIZ, POIS TUDO SE DEU POR SUAS SÚPLICAS. Oh,
como Ela vos adornará, enchendo assim de alegria o Meu
Coração!
Esse Amor tem o mais intenso dos perfumes e vos reúne.
Todos podem obter esse ornamento. Basta ter o coração
junto a essa Fonte que refresca como o orvalho.
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…O Meu é um Amor que salva e que posso distribuir sem
limites! É como se cada um acendesse para o outro uma
tocha com o Fogo que irrompe de Mim. Fostes chamados
por Deus, e isso aconteceu com Amor, para uma obra
extraordinária.
Quem está disposto a ser Meu hóspede? Minha casa está
totalmente aberta. Muitas almas já compreenderam esse
convite que partiu de Mim.
…Um monstro se dirige até vós. Deveis vos armar. Um
monstro de malícia. A mentira é coroada, mas não de modo
visível. O inferno é veneno penetrante e tem mil ajudantes
numa pessoa.
Filhos, ficai alertas! É um tempo de mentiras!
Eu Me preveni com o ATO DE AMOR. Com ele, ninguém
naufragará. Eles (os Apóstolos) estavam unidos em oração,
como Vós no Amor.
... (O Ato de Amor) É sempre um ato de consagração ao
Meu Amor: como uma Missa solene. Os anjos estão sempre
presentes. Também eles desejam demonstrar-Me amor com
sua presença.
Eles cantam um hino para as almas, para as envolver com
seu amor. Ah se pudésseis ver como fazem isso. Para eles é
uma festa contínua quando coroam a alma. Vosso amor
os atrai. Freqüentemente estão também presentes anjos de
ordens mais elevadas.
Amai pois este ATO DE AMOR. Ele é capaz de unir o céu
com a terra. Isso aconteceu graças à súplica da Mãe. A
Mãe dispõe de uma fileira de anjos que Ela envia para
assistir os seus filhos na luta. Ninguém está só com Ato de
Amor. Muitos oram ao mesmo tempo.
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ESTAS SÃO MINHAS SENTINELAS.
…Suas súplicas são como gemidos para o mundo e agem
sobre a alma. São como um sacrifício perpétuo. Mesmo
que apenas penseis nisso, Eu posso salvar muitas almas.
10.8.1974
Respirai com este Amor no coração e o diabo ali não terá
acesso.
Evitai todo o medo porque o medo atrai ao precipício!
Filhos, vigiai para não perderdes vossa felicidade!
9.9.1974
O ATO DE AMOR É O CAMINHO SEGURO PARA A
RENOVAÇÃO: AMOR POR AMOR.
O diabo agarra toda palavra má transformando-a numa
arma.
Com ele não se pode disputar, o que apenas aumentaria
o perigo.
…Adorai-Me no Amor, de modo que Eu possa derramá-lo.
Eu sou sempre a vossa ajuda. Orai! Orai! Jamais o Senhor
esteve tão próximo.
Com a ira se combate o Amor. Aprendei de Mim a vos calar!
Trazei esse Amor no coração e percorrei vosso caminho
na CONFIANÇA, porque o inferno faz tudo em pedaços.
O abismo se torna assim cada vez maior. Combate-se o
pecado somente com a oração. Ninguém pode libertar-se
sozinho. De que serve uma rede se alguém rói as raízes (da
árvore)?
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…Um só ato de amor bastaria contra o inferno. Despertai
com essa arma (o Ato de Amor) e vinde a Mim com
coragem. Eu vos prometi muito com ele. É a fonte puríssima
de vitória.
Não sabeis como o diabo teme o amor.
Ajudai-Me a salvar as almas e sereis salvos com elas.
(O Amor) é como um sino que ressoa paz porque o Amor
é ao mesmo tempo expiação.
Meu AMOR está gravado em vossos corações.
Eu disse: “Amai-vos uns aos outros.” Ninguém pode
cancelar isso, amai-vos ao ponto de amar o inimigo. OuviMe: Eu abri Meu Coração para vos trazer ajuda. Orai por
aqueles que não são capazes. Dizei-Me vossa pena, não
me faltam meios para ajudar. Crede no milagre do Meu
Amor e sereis salvos. Sede concordes na oração e todo
um monte de mentiras desabará! O pecado é um veneno
que penetra às escondidas. Orai e amai. Então as estrelas
num Céu de Misericórdia vos iluminarão. Oração alguma
fica desatendida. Ou Minhas palavras perderam sua Luz?
Sou Deus e Homem. Mas primeiro sou sempre DEUS que quis
descer à terra. Dirigi vossas orações a Mim, e isso reforçará
vossa fé.
…Minha misericórdia partirá o escudo ao diabo. Expiai o
Meu Amor com o Sacramento da Penitência. Sem expiação
ninguém encontrará o Caminho. A terra está coberta de
infâmia que continuamente recai sobre Mim.
Protegei as portas de vossas igrejas. A infâmia penetra até
os tabernáculos.
A expiação deve ser o início de um novo caminho. É
necessário atrair a atenção das pessoas para o que lhes
foi confiado. Deus não se deixará profanar. Eu poderia tirar16

vos tudo. Se muitos se dispuserem, abreviarei o tempo que
arrasta tudo para o abismo. Escolhei um dia em que cada
um desejará expiar. Dai uma resposta a Meu Amor.
O ATO DE AMOR É TAMBÉM UMA ORAÇÃO DE EXPIAÇÃO.
Voltai ao Sacramento da Penitência. Não eviteis esse
Sacramento que vos assegura contra o inferno. Abri vossos
corações ao Espírito Santo.
Sou Eu mesmo quem vos aponta esse caminho e quem
vos conduz à Graça. Um holocausto para Jesus que expia
no Sacramento.
Minha morte foi uma morte de expiação. Eu estava
suspenso à Cruz, em meio ao maior desprezo, para vos abrir
Meu Coração e para Me tornar alimento para as almas.
Começai a vos arrepender. É Meu grito de ajuda, para
todos. Já ninguém poderá erguer-se sozinho, pois a culpa
cresceu demais. Ao pecado foram abertos tanto a porta
quanto o portão.
Meu Sangue contém força criadora. Tenho um Coração
inteiramente santo que sempre ama e perdoa. Conheço
as necessidades dos santos destes tempos. Eles podem
ainda sustentar Meu Coração e dedicar-Lhe toda honra,
como merece. Fecharei a porta ao diabo e a todos os seus
aliados.
Dessa maneira nenhum reino pode persistir. Age-se
somente conforme os sentidos e o próprio eu. Eles fizeram
de Mim seu servidor e já não evitam culpa alguma porque
para eles sou apenas pão. Tornei-Me escória para o seu
prazer. E esses não são poucos.
Peço penitência a muitos. Eles estão como que congelados
diante de cada sacramento. Preparai-vos para a expiação.
Eu insisto em advertir-vos. Eu disse: uni-vos para oferecer
expiação à Minha Alma. Então o cálice jamais estará vazio.
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O Sacerdócio, que o diabo deseja destruir, será recriado.
Assim como está agora, não se pode ir ao encontro de
Deus.
…O Menino sustém nas mãos o globo terrestre e ninguém
mais pode carregá-lo. Ele será capaz de sustentar também
a vós. NEle está ancorada a descendência em cada século.
O mundo está prestes a um naufrágio, tamanho é o trabalho
do diabo. Assim se perde a união filial, de um ao outro. Assim
a cadeia está para se romper. O diabo faz saltar elo por elo
aquele que se expõe ao perigo. O diabo vos arranca tudo
das mãos. Tudo se faz tão desconsideradamente.
…Filha, Eu uso de Misericórdia. O ATO DE AMOR conquistará
o mundo.
Cobrirá a terra como flocos de neve. Recitai-o, se possível,
de joelhos. O ATO DE AMOR, sempre em primeiro lugar, e
não vos entregueis ao sono sem ele. Por meio dele posso
evitar muitas coisas. Como uma rede, ele ainda pode salvar
a muitos. Considerai que a Minha misericórdia pode ainda
tudo. Levai-o por toda parte em vossos corações porque
muitos retêm seus pecados. Colocai-o junto à oferta que
deveis fazer.
Retornai ao Sacramento da Penitência e o homem surgirá
como novo pelo Espírito Santo, à Luz da Graça. Não façais
tudo só de palavras. Dou Meu Coração como oferta.Trazeimo (o Ato de Amor) como saudação da manhã!
Considerai: vossas almas são um santuário, e assim
também as de vossos irmãos e irmãs. (O Ato de Amor) é
um agir que causa deleite às outras almas ... (eu ouvi os
sons maviosos de um carrilhão): é assim que ele é colocado
sobre a patena. Pensai nisso, assim poderei abater o muro
que o maligno levantou contra Mim.
O Ato de Amor entoará o AVE.
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Orai assiduamente o Ato de Amor! Ele é a chave do
castelo. Nada pode barra-lo.
Considerai bem as Minhas palavras.
Derramarei sobre vós toda a Minha Misericórdia, para que
cada um possa retornar ao redil. Por isso, rezai assiduamente
o ATO DE AMOR porque muitos negligenciam tudo.
Orai com empenho o ATO DE AMOR! Isso traz Luz. Todos
participam disso, mais ainda para além da tumba.
Com vosso amor deveis retribuir ao do Pai, com o ATO DE
AMOR.
O inferno arremeterá contra ele. Essa é a arma do Espírito
Santo.
...Grandes Tempos começaram. Quero estabelecer
novamente a paz e mostrar às almas um outro caminho.
O mundo deveria ser devastado com tudo aquilo que traz
consigo. É uma nave que deriva em alto mar, para usar
vossas palavras.
...Quero vos tornar contentes. Vinde ao encontro de Meu
Amor, mão na mão. TRAZEI A MIM OS QUE PERDERAM A
DIREÇÃO. SÓ HÁ UM CAMINHO. FOI ASSIM QUE ME CHAMEI
A MIM MESMO. Não fiqueis longe de Mim. Para aqueles
que se esquecem há nuvens negras que vêm até vós.
... O relógio não pára, está unido à Minha Misericórdia.
O AMOR É O SEU QUADRANTE, por isso tanta Graça. QUEM
AMA SALVA, QUEM SALVA AMA. Eis os ponteiros desse
relógio. Giram todos em torno do Meu Coração. Essas são
as batidas do Meu Coração, tanto o ATO DE AMOR está
ligado a Mim.
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São as batidas do Meu próprio Coração e ninguém pode
parar esse relógio. Ocorre o contrário: elas encontram
eco na Basílica de São Pedro. Nem sequer esse relógio
retrocede. Será difundido em todo o mundo. Todo o mundo
o escutará.
Esse Amor será a respiração de cada alma. Para isso abrirei
novamente muitos corações já endurecidos. A humanidade
precipitou-se abaixo demais, apenas Minha Misericórdia
pode ainda salvá-la. Por isso dei o Ato de Amor.
Com o Ato de Amor quero destruir o poder do diabo.
Mostrei-te como o pequeno Davi afrontou a batalha com
pedras e tendes o Ato de Amor multiplicado por mil. Quero
mostrar-vos seu valor. A Mãe obteve para vós essa grande
graça.
Satanás atraiu a si o mundo e espalhou suas ciladas por
toda parte. O mal é um espírito que confunde. Buscai
abrigo contra essa maldade penetrante. Vinde então a
Mim. Somente Eu posso deter o pecado. Um apelo do Meu
Amor que vos deseja ardentemente.
Reza o Ato de Amor! Emprega melhor o tempo, por isso te
foi dado. Coloca-te continuamente à disposição. Encoraja
para isso também os outros. Sem ele o tempo fica vazio.
NÃO INICIAR OU CONTINUAR QUALQUER ORAÇÃO SEM O
ATO DE AMOR.
(Da Mãe de Deus as seguintes palavras):
“O Pai Me deu a conhecer: uma nova manhã está surgindo
nas almas. Esse é o mistério que o Senhor Me confiou. Posso
anunciá-lo.
ORAI ASSIDUAMENTE O ANGELUS PARA RECEBER O ESPÍRITO!
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Crede na incarnação de Jesus e ficai unidos mediante o
Espírito. Está chegando a hora em que nasce o Amor e
todos serão purificados. Haverá novamente Luz nas almas.
A última súplica do Pai Nosso se multiplicará por mil.”

Mãe Klotz com a Irmã Gabriella (Dom.)

https://www.palavrasdosenhorjesus.org
mail: botschaftderliebe@gmail.com
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Oração
Jesus, Maria, eu Vos amo
Salvai as almas dos sacerdotes,
salvai as almas,
Vo-lo pedimos suplicantes,
e concedei-nos poder repetir
este ATO DE AMOR MIL VEZES
a cada respiração,
a cada batida do coração.

(Imprimatur e Vicariatu Urbis, die 29.11.13)
Através do ATO DE AMOR cada um pode suplicar e obter
da Misericórdia de Deus A SALVAÇÃO DE MIL ALMAS, a cada
respiração, a cada batida do coração.
É A PROMESSA DE JESUS, OBTIDA POR MARIA!

Eis as palavras de Jesus:
“Colocai o Ato de Amor acima de qualquer coisa!
Começai o dia com o Ato de Amor
e terminai-o do mesmo modo...
É um dom de Amor da minha alma divina...
É um grande dom da Graça, para toda alma.
A vitória de Minha Mãe.
Lembrai-vos sempre!”
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DEUS FALA À ALMA
Esta página recolhe apenas algumas das tantas mensagens reveladas à
Mística alemã, Justine Klotz, que morreu em 1984 quase centenária. Por
mais de 60 anos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, também
a Mãe de Deus, alguns anjos e santos se manifestaram a ela com suas
vozes que ela sentia claramente em seu coração. A Senhora Justine Klotz
recebeu mensagens até o final de seus dias.
Jesus diz que muitíssimas e inumeráveis são as pessoas que já conhecem
estas mensagens e que fazem a oração do “Ato de Amor”.
Através do ATO DE AMOR cada um pode suplicar e obter da Misericórdia
de Deus A SALVAÇÃO DE MIL ALMAS, a cada respiração, a cada
batida do coração. É A PROMESSA DE JESUS, OBTIDA POR MARIA!

Oração do “Ato de Amor”
Jesus, Maria, eu Vos amo
Salvai as almas dos sacerdotes,
salvai as almas,
Vo-lo pedimos suplicantes,
e concedei-nos poder repetir
este ATO DE AMOR MIL VEZES
a cada respiração,
a cada batida do coração.
(Imprimatur e Vicariatu Urbis, die 29.11.13)

