Não conheceis o assombro dos anjos por tal evento. Nada
retiro. Será uma nova subida. Já ninguém poderá perder-Me. 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.
…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.
para mais, visite:
https://www.palavrasdosenhorjesus.org
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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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A nova oração do ato de amor
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.
…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.
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. 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.…Meu Coração derramará todo o Amor. Os homens poderiam
tremer perante tão grande poder do Meu Coração.
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.
...Tu podes inspirar e expirar Amor.”
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... 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 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.
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