Juntos formam uma ‘Aliança’ de almas ...
... dispostos a se oferecer. “Renuncie à sua própria vontade, para
que eu possa visitar as profundezas. Forme uma comunidade (chame) Ajuda para Todos ... para cuidar das almas através de doação
total (de si mesmo); Você terá que aprender amor comigo; Mantenha seu coração humilde depois de me encontrar; Ajude seus
irmãos e irmãs que são incapazes de voltar para casa; Você deve
ser leve, para que eu possa multiplicar minha graça. Você deve
doar Amor, compartilhar a Graça. Quem ama descobrirá o Espírito Santo. Através do meu amor, todos são chamados à doação de
si. Ore sempre por todos; nunca para você sozinho. Eu ouço cada
murmúrio. Ore pelo mundo inteiro que está afundando. ”
Os principais critérios para fazer parte desta comunidade
são:
1. Confissão: Na confissão, podemos atrair misericórdia para todas
as almas. “O que se faz também beneficia a todos! Este grande é
o sacramento! É isso que significa mover montanhas! ”- 2.Santa
Comunhão: Quando recebemos a Comunhão, podemos deixar que
outras almas façam parte dela. Jesus disse: “Não me cale o seu
coração! Coloque-me no coração da minha mãe e siga-a de alma
em alma no segredo do seu coração”.- 3.Vida com Maria:“ FAÇA
TUDO COM ELA; NADA SEM ELA. ”- 4.O Ato de Amor: Esta
oração também é central para fazer parte desta “Aliança” espiritual
de Doação - 5.As boas intenções: Todas as nossas orações e ações
devem ser movidas pelo nosso desejo de orar e faça boas obras
em benefício das almas. 6.Outras breves invocações: Meu Jesus, tenha
piedade! - Senhor Jesus, todo meu fôlego para você! Senhor Jesus,
eu te amo! - Senhor Jesus, posso pensar em você sempre durante
esse dia! 7.Vida virtuosa: especialmente no que diz respeito ao amor
ao próximo, para com aqueles que não crêem, não praticam a fé
e aqueles cujas ações estão prejudicando a nós e à sociedade, etc.

para mais, visite:
https://www.palavrasdosenhorjesus.org

A nova 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)
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El Acto 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 brilhará 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 corações! 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 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! SALVAI AS ALMAS!

¡Debes ser consciente de ellos! Por lo tanto, el infierno pierde su
poder. ¡Tienes que hacerlo por los demás! “
Oración: Padre Eterno, en el Espíritu Santo, te ofrezco el temor
de la muerte de Jesús a los moribundos, que no tienen tiempo para
morir, que de repente son arrancados de sus vidas por accidente,
asesinato o suicidio, AL SANTO. El Espíritu, que es la vida misma, desciende sobre ellos y les dará más tiempo y la gracia del
arrepentimiento. (Pater, Ave, Gloria)

O Sacramento da Penitência

“Reconhecer os pecados é o maior gesto de amor. O confessionário é o trono do Meu Amor! Coloque seus pecados debaixo da cruz e eles começarão a florescer. Tudo está cancelado.
Você recebeu Grace em seu lugar. O padre é como um trono
de graça. É por isso que ele próprio é santificado, com tantos
agradecimentos. Eles são agradecidos.
Eles são doadores de sangue para manter vivo o corpo espiritual. Então lá corre meu sangue! Você também não cura as
pequenas feridas do corpo? Dessa maneira, a alma também
permanece saudável. A alma é um bem absolutamente grande!
Ele colocou o céu em movimento e alcançou o Pai ... Ore muito
para receber o Espírito Santo! Você pode evitar o infortúnio.
Ele é o poder das almas e é emanado de Mim”.
O Sacramento da Eucaristia

“Ofereça em oração meu medo da morte...

Eu sou amor, nascido da boca do padre.
O Espírito Santo me deu nascimento e eu me tornei o anfitrião
para nutrir suas almas. Esse milagre da onipotência supera tudo
o que acontece na terra! O céu e a terra não me contêm - e você
pode me receber! Veja como eu cresço pequeno, para estar com
você!
Eu me tornei a verdade na carne por uma única palavra: “Que
seja!”
Para que eu possa ser o Pão - e transformá-lo em Meu Corpo para testemunhar a Verdade. Deus está neste pão! A onipotência
tornou-se pequena! Eu sou o pão vivo!
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... para aquellos que no tienen tiempo para morir (desgracia),
para aquellos que se quitan la vida, para aquellos que son asesinados, arrancados de la vida, AL ESPÍRITU SANTO QUE ES
LA MISMA VIDA, DEJALOS. ¡En el amor todo es posible si
solo quieres ayudar! ¡Mucho se puede obtener con My Fear of
Death! ¡Ofrézcalo todos los días, también a las almas del purgatorio! ... Entonces encontraré a los moribundos antes de que se
den cuenta.
Dios sabe sus nombres. ¡Tu amor ganará! Todavía le doy tiempo
a tu vida interior, con particular gracia ...
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