
Po
rtu

gu
es

e

Madonna Mora - S.Antonio, Padova

Po
rtu

gu
es

e

Madonna Mora - S.Antonio, Padova

Po
rtu

gu
es

e

Madonna Mora - S.Antonio, Padova

Po
rtu

gu
es

e

Madonna Mora - S.Antonio, Padova



Oração do “Ato de Amor”
Jesus pediu à mística Justine Klotz (1888-1984) 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.

Jesus, Maria, eu Vos amo
Salvai as almas dos sacerdotes,

salvai as almas.
Estou pedindo suplicante:
concede-me poder repetir

este ATO DE AMOR MIL VEZES
a cada respiração, a cada batida do coração.
(Imprimatur N. 26, Vicariatus Romae 29.11.2013)

“Se cada alma o rezasse ao menos uma vez pela manhã e outra vez 
ao fim do dia, o „mil“ seria completamente aceito, como as gotas 
de chuva que caem no mar e nele desaparecem. De tal modo bril-
hará a Minha misericórdia.
A palavra „mil“ Eu vo-la dou como um dom, é um dom de amor 
da Minha alma Divina. As almas encher-se-ão novamente de luz, 
porque assim Eu o prometi e o cumprirei.
É para cada alma um dom de graça de grandíssima dimensão. O 
triunfo de Minha Mãe! Crê em cada uma das palavras: nelas está 
encerrado todo o amor. Consagra-Me as pulsações de todos os co-
rações! Assim, através do teu amor o Meu amor chegará até os 
confins da terra. Quem ama salva e quem salva ama!”
Jesus diz que muitíssimas e inumeráveis são as pessoas que já con-
hecem 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!

SALVAI AS ALMAS!
Por favor, consulte também:

https://www.palavrasdosenhorjesus.org
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