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Concílio Vaticano Segundo acerca de  

revelações privadas: 

 

“Devem aceitar-se estes carismas com ação de graças e 

consolação, pois todos, desde os mais extraordinários aos 

mais simples e comuns, são perfeitamente acomodados e 

úteis às necessidades da Igreja. Não devemos pedir temera-

riamente dons extraordinários, nem, com presunção, esperar 

deles os frutos das obras apostólicas; é aos que governam a 

Igreja que cabe julgar acerca da sua genuinidade e da conve-

niência do seu uso; de modo particular lhes compete não ex-

tinguir o Espírito, mas tudo ponderar, e reter o que for bom.” 

 

CONSTITUIÇÃO DOGMÁTICA NA IGREJA ‘LUMEN GEN-

TIUM’, Capítulo 2, No. 12 paragrafo 2 
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ENTREVISTA COM 

REV. PE. MONTFORT OKAA SHL 
 

Na Montanha Santa, “UGWU – NSO”, em 

 Orlu/Nigéria em Dezembro 2007 

 

Ir. Pascal:  

Padre Monfort, o senhor é o fundador da Sociedade Católica 

dos Dois Corações de Amor, SHL. Pode falar-nos acerca do 

principal objetivo desta Sociedade e acerca do seu trabalho? 

Pe. Monfort: 

Este trabalho teve a sua origem em Deus. É o próprio Deus 

que é o fundador de tudo o que fazemos, nós somos apenas os 

Seus servos, instrumentos que Ele usa para difundir o Seu 

Amor e eu estou feliz por ser um instrumento de Deus. En-

trego-me inteiramente a Deus, para que Ele me use conforme 

Lhe agradar neste trabalho para a salvação das almas. O obje-

tivo principal desta obra dos Corações de Amor é: Amar Deus 
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com todo o nosso coração, toda a nossa mente, toda a nossa 

alma, para assim trazer pessoas para o Amor de Deus. 

Trazer pessoas para o Amor de Deus significa: trazer almas 

para a salvação, enquanto rezamos continuamente pela salva-

ção delas. O próprio Jesus, aqui connosco, nosso Deus encar-

nado, sofreu muito quando veio como homem abandonando-se 

a nós na Sagrada Eucaristia, sofrendo continuamente em mui-

tas Igrejas, onde permanece esquecido. As pessoas não se pre-

ocupam em visitá-Lo, em ir junto d’Ele que está sozinho, aban-

donado. O nosso trabalho é consolá-Lo. O Seu Coração ainda 

sangra, porque muitas pessoas não O amam e não vão até Ele. 

Quando Ele se revelou a mim, mostrou-se na Cruz san-

grando por todo o corpo. Eu tentei parar o sangue com as mi-

nhas mãos, não pude, tentei bebê-lo todo, não consegui. O Se-

nhor disse-me: “Meu filho, tu sozinho não Me podes conso-

lar.” Por isso, vemos que sozinhos não o podemos consolar. 

Assim sendo, devemos juntar o máximo de pessoas para a 

consolação de Jesus, através da reparação dos muitos pecados 

do mundo. Qualquer pecado cometido em qualquer parte do 

mundo, fere o Coração de Jesus e por cada ferida é necessária 

reparação e consolação. Assim sendo, nós somos almas vítimas 

que se entregam para a consolação d’Ele. 

Há tantas pessoas feridas no mundo, sendo que a pior ferida 

é o afastamento de Deus. Estes que já não reconhecem Deus, 

causam em si mesmos feridas terríveis que também necessitam 

de reparação, sendo assim necessário reuni-los de novo com 

Deus, unindo-os aos Dois Corações, feridos e sangrentos. 

Assim sendo, o trabalho da Sociedade é primordialmente di-

recionado a Deus: consolando Jesus, confortando e adorando  

a Deus, dando-Lhe a veneração devida. Em segundo lugar, é 

direcionado aos homens, trazendo-os de volta a Ele, conso-

lando-os e libertando-os das penas e feridas causadas pela se-

paração de Deus, pelo pecado, ensinando-os a amar a Deus, a 
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detestar o pecado, principalmente os pecados contra o sexto 

mandamento, que ferem nosso corpo e espírito. Deste modo, o 

nosso trabalho reside sempre no aprofundar da oração. Oração, 

sempre que possível e cada vez mais oração, oração. 

Oração e a prática frequente de boas obras, onde nos res-

ponsabilizamos por cuidar dos doentes, pobres, abandonados e 

crianças. Boas obras, obras de caridade. Agradecemos a Deus 

por nos ter dado tal missão, a missão que abarca o mundo in-

teiro. 

O objetivo é chegar a todas as almas solitárias do mundo e 

dizer diretamente a cada uma: Deus ama-te e necessita do teu 

amor. Foste criado pelo Amor de Deus, e Este que te criou por 

Amor necessita do teu amor. Vem a Deus! Aproxima-te do seu 

Amor! Convidamos todas as pessoas a juntarem-se para adorar 

Deus, amando-O e juntando-se para fazerem este trabalho dos 

Corações de Amor, trazendo toda a humanidade para o Amor 

de Deus. 

 

Ir. Pascal: 

Obrigado, Padre Montfort.
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CHAMADO À ORAÇÃO E SACRIFÍCIO  

PARA TODOS OS CRISTÃOS 
 

-ESPECIALMENTE AQUELES QUE VENERAM O 

SACRATÍSSIMO CORAÇÃO DE JESUS E HON-

RAM O IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA, 

OS DOIS CORAÇÕES DE AMOR- 
 

Carta do Padre Montfort, fundador e sacerdote da Socie-

dade dos Dois Corações de Amor, aos membros na Europa e 

em todo o mundo 
 

Maio 2001 

 

Meus Queridos Amados Irmãos e Irmãs! 

A paz e o Amor de Nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai e do 

Espírito Santo estejam convosco. Permitam-me começar con-

tando-vos um caso verídico. 

Em certa ocasião, ao receber a Sagrada Comunhão, Jesus 

Cristo arrastou-me profundamente até Ele para me ensinar os 

mais íntimos mistérios do Seu Coração de Amor. 

Ele pediu-me: 

“Vem a Mim diariamente. Nunca permitas que o demó-

nio te afaste de Mim ou te afastes de Mim voluntariamente. 

Ensina as almas à tua volta, que te foram confiadas por 

amor, a amar-Me! Move muitos corações a amar-Me. O 

mundo continua a testar-Me. Embora existam muitos con-

soladores, os pecados do mundo superam e continuam a sua 

obra. (enquanto Ele fala, chora). Observa como a humani-

dade Me desafia. Mesmo aqueles em quem Eu confiei, a 

quem consolei, desprezam-Me, batendo e cuspindo na Mi-

nha Face. Desafiam a Minha ira e em breve irão sentir a 
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força do Meu braço, se a reparação não for feita. Eu não 

Sou amado. Muitos detestam ouvir o Meu Nome e muito 

poucos vêm a Mim!... Pede àqueles que ainda Me detestam, 

que não Me amam, que ainda fogem de Mim e que detestam 

até ouvir o Meu Nome, para virem a Mim. Diz-lhes que Eu 

os amo. Tu sozinho não és suficiente para Me confortares!”  

Jesus disse: “Tu sozinho não és suficiente para Me con-

fortares!” Ele mostrou-me o que pretendia. 

Ele mostrou-se-me na Cruz com incontáveis feridas, em 

todo o Seu Corpo, sangrando. O sangue jorrava e pingava o 

chão. Tentei recolher todo o sangue com a minha boca e bebê-

lo, mas saía demasiado fluxo das feridas. O sangue escorria 

para o chão, então tentei parar o fluxo com as minhas mãos e 

dedos, pressionando as feridas mas estas e o fluxo eram em 

demasia. Eu estava desamparado. 

Recolhi algum sangue com a minha boca, mas grande parte 

espalhou-se no chão sujo. Desesperadamente continuei, com 

toda a minha força, a evitar o fluxo e a recolher o sangue com 

a minha boca. 

Ele disse-me: “Tu sozinho não és suficiente para Me con-

fortares. Traz os teus próximos e amigos até Mim. Traz 

muitas pessoas para Me visitarem e à Minha casa (Igreja) 

que ficará cheia, e assim ficarei feliz e perdoar-vos-ei (ao 

Mundo) os vossos pecados.” 

Queridos Irmãos e Irmãs! 

Nosso Senhor Jesus Cristo continua a sangrar em muitos ta-

bernáculos do mundo. Nossa Senhora, muitas vezes chora lá-

grimas de sangue em diversos lugares do mundo. 

Nosso Senhor Jesus Cristo chora suspenso na Cruz: “Tenho 

sede…!” Ele tem sede de almas. Tem sede de Amor. Tem sede 

da tua e da minha alma, do meu e do teu Amor. 
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Noutra altura, Nosso Senhor Jesus Cristo revelou-me que a 

solução para o problema das almas, da Igreja e do mundo, seria 

unirmo-nos aos Dois Corações de Amor, feridos e sangrentos, 

(de Jesus e Maria). 

Ele revelou-me isto, deste modo: O Senhor mostrou-me o 

Seu Coração, que por ter perdido muito sangue, afastava-se da 

Sua cor natural, apresentando-se pálido. Disse-me então: 

“Se conseguires tornar novamente este Coração verme-

lho, o mundo será salvo.” Perguntei-lhe como poderia fazer 

com que o Coração recuperasse Seu sangue e Sua cor. Ele res-

pondeu-me: “Quero que o procures por ti mesmo.” Dirigi-

me às pessoas mais velhas, sábias espiritualmente e experien-

tes, mas ninguém me conseguiu dar a resposta correta.  

 

Na vez seguinte, quando Ele veio até mim, disse-lhe que ti-

nha pensado e perguntado a muitas pessoas, mas não tinha en-

contrado qualquer resposta. Ele disse-me: “Eu próprio vou 

dar-te a solução. Irei revelar-te este mistério.” 

 

Seguidamente, Ele mostrou-me novamente o Seu Coração e 

o Imaculado Coração de Sua Mãe, a Santíssima Virgem Maria. 

O Imaculado Coração estava coberto de feridas profundas, mas 

não escondidas, e o Imaculado Coração sangrava abundante-

mente. De seguida, Ele disse-me: 

 

“A única solução é a união aos Dois Corações de Amor, 

feridos e sangrentos” 

 

Perguntei-lhe como é que nós nos poderíamos unir aos Dois  

sangrentos e feridos Corações, uma vez que não somos puros e 

santos. Então O Senhor ensinou-me a Oração dos Dois Cora-

ções de Amor e disse-me que através desta Oração seriamos 

purificados e unidos aos Dois Corações de Amor e assim, o 

mundo seria salvo.  
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De seguida Ele fez-me um apelo, sério, alegre e ao mesmo 

tempo muito assustador:  

 

“Junta pelo menos 100 pessoas que rezem a Oração dos 

Dois Corações de Amor 100 vezes (isto é, o Rosário dos Co-

rações de Amor, duas vezes), todas as noites contigo, não 

interessando o local onde estão (entre a meia-noite e as 3 da 

manhã), e o mundo mudará. Eu mudarei a face da Terra, 

renovarei a Minha Igreja e salvarei todas (numerosas) as 

almas. Derrubarei a influência do demónio. Derrubá-lo-ei. 

Implementarei o Reino do Meu Amor com firmeza. A Mi-

nha vontade será feita na Terra assim como no Céu.” 

 

Meus queridos irmãos e irmãs, Deus chama-vos ao Amor, 

ao sacrifício, para serem vítimas de Amor, sofrendo pela sal-

vação das almas, para possibilitar a renovação da Igreja e a sal-

vação do mundo, com o objetivo de estabelecer firmemente o 

Reino do Seu Amor, o Triunfo dos Dois Corações de Amor, o 

Sacratíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Ma-

ria. 

  

 Por favor, respondei a este chamamento de Deus! Juntai-

vos a nós, rezando e fazendo este sacrifício – a vigília de ora-

ções e sacrifícios – fazendo-lhe companhia, estando acordados, 

mesmo que seja por uma hora de oração com o Senhor. Lem-

brai-vos do que o Senhor disse aos Apóstolos Pedro, Tiago e 

João: “A Minha alma está numa tristeza de morte, ficai 

aqui e vigiai comigo.” Adiantando-se um pouco, caiu com a 

face por terra e orou, dizendo: “Meu Pai, se for possível, 

afaste-se de Mim este cálice, contudo não se faça a Minha 

vontade, mas a Tua.” Depois, foi ter com os discípulos, en-

contrando-os a dormir, disse a Pedro: “Não pudestes vigiar 

nem uma hora comigo? Vigiai e orai para não cairdes em 

tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca.” (Mt 

26, 38-41) 
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Quando o Senhor disse para encontrarmos, pelo menos 100 

pessoas, para rezarem esta Oração 100 vezes (i.e., 2 vezes o 

Rosário dos Corações de Amor), todas as noites connosco, não 

interessa onde estejamos (entre a meia-noite e as 3 da manhã), 

lembrei-me imediatamente da história de Abraão, que teve a 

oportunidade de salvar Sodoma e Gomorra, mas sob a condição 

de encontrar pessoas – 50, 45, 40, 30, 20 ou mesmo 10 pessoas 

justas – que estivessem na cidade. Ora a falha terrível foi não 

ter encontrado nem 10 pessoas justas, o que conduziu à destrui-

ção da cidade, pelo fogo. Esta história é narrada no livro dos 

Génesis.  

 

Tal como nesse tempo, agora, Deus está a conceder-nos uma 

graça especial, uma oportunidade única, muito rara. Ele deu a 

todos nós a oportunidade de salvar almas – as nossas e as 

dos outros – renovar a Igreja e mudar a face da Terra, aju-

dando-O a estabelecer o Reino do Seu Amor. 

 

Se tu, eu e mais alguns conseguirmos fazer este sacrifício,  

o de nos mantermos acordados para rezar, devotamente, a Ora-

ção dos Dois Corações de Amor, ficaremos unidos aos Dois 

feridos e sangrentos Corações de Amor de Jesus e Maria.  

 

Não tenhas receio, esta Oração é uma especial revelação de 

Nosso Senhor Jesus Cristo ao seu amado povo, a Igreja. Esta 

Oração já recebeu devida aprovação, o imprimatur, de muitos 

bispos espalhados pelo mundo, sendo também traduzida em 

várias línguas. 

 

Nosso Senhor, portanto, está a pedir pelo menos que 100 

pessoas rezem devotamente, todas as noites, (não importa onde 

estão) entre a meia-noite e as 3 da manhã. Este é o tempo para 

a Missa da vigília e da Oração dos Dois Corações de Amor. 
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Por favor, apelo-vos de joelhos que se juntem a nós, fazendo 

este sacrifício de Oração e vigília por amor às almas, à Igreja, 

ao mundo, ao Reino do Amor de Deus, ao Reino de Deus. 

 

Se deseja juntar-se a esta Oração de sacrifício, em cada 

noite, envie-nos o seu nome, morada e número de telefone. Ire-

mos colocar os seus dados no altar onde celebramos a Santa 

Missa e rezaremos por si. Deste modo, Deus dar-lhe-á a força 

de alma, mente e corpo para realizar a sua promessa. Queremos 

manter contacto consigo e com todos os que rezam esta Oração 

regularmente. Somos a família dos Dois Corações de Amor de 

Jesus e Maria, no seio da Santa Igreja. Por favor, chamai o má-

ximo de almas que se possam juntar a nós, nesta que é uma 

urgente Oração de sacrifício. 

 

Que Deus vos abençoe e recompense abundantemente. 

 

Devotamente nos Dois Corações de Amor de Jesus e Maria  

 

Montfort OKANWIKPO (Rev. Pe.)
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A ORAÇÃO DOS DOIS CORAÇÕES DE AMOR 
 

Jesus! Maria! Eu amo-Vos. 

Tende piedade de Nós. Salvai todas as almas. Ámen. 

 
(Como o Rosário mariano mas, em lugar das A.M  

(Jesus!Maria!..)seguido da Glória, depois a oração a baixo 

(Oh! Corações de Amor!...) 

 

Oh! Corações de Amor! 

Oh! Corações Unidos para sempre no Amor! 

Fazei com que eu vos ame sempre e ajudai-me a 

 fazer com que outros Vos amem. 

Tomai o meu pobre coração de pecador  

e não mo devolvais enquanto ele não se tornar  

uma chama de fogo do Vosso Amor. 

Eu sei que não sou digno de ir até Vós  

mas acolhei-me e purificai-me com  

as chamas do Vosso Amor. 

Tomai-me e usai-me como quiserdes,  
porque eu sou inteiramente Vosso. Ámen 

 

Oh! Puro Amor! Oh! Santo Amor! 

Atravessai-me com as Vossas Setas e fazei com 

que o meu sangue corra nas  
feridas do Imaculado Coração. 

Oh! Imaculado Coração! 

Unido ao Sacratíssimo Coração para dar vida, 

para consolar, glorificar e amar. Ámen 

 

Oh! Jesus Oh! Maria! 

Vós sois os Corações de Amor! Eu amo-Vos. 

Consumi-me. 

Eu sou a vossa vítima de Amor. Ámen. 

 

Oh! Corações de Amor! Consumi-me. 

Eu sou a Vossa Vítima de Amor. Ámen 

 
Esta Oração é para ser dita especialmente às 12 e as 18 horas após o Angelus e no fim 

da Hora Santa às 16 horas, Durante a Comunhão e no fim da Santa Missa. 

Estes são os solenes momentos de união. 

Com aprovação eclesiástica Diocese de Leiria-Fátima, 
10/10/2004 + Serafim. Episc. Leir. -Fatimensis
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AS PROMESSAS DOS DOIS CORAÇÕES 

DE AMOR 
 

- O Sacratíssimo Coração de Jesus e 

O Imaculado Coração de Maria, 

 os Dois Corações de Amor – 

 

Depois da Eucaristia, depois da Santa Missa, o maior pre-

sente que dei à Minha Igreja e ao mundo inteiro é esta Oração 

e devoção aos Dois Corações de Amor. Esta Oração dos Dois 

Corações de Amor vem da Santa Missa, assim como o fluxo de 

sangue e água que vêm do Meu lado trespassado, pois a Santa 

Missa e esta Oração estão unidas. Ninguém pode separar esta 

devoção do Santo Sacrifício, da Eucaristia e da Missa. Meu fi-

lho, que o Meu Amor reine, deixa o Meu Coração reinar. Deixa 

os Meus Corações de Amor reinarem.  

 

Oh Corações de Amor! Como Eu gosto de ser chamado 

assim. Eu Sou realmente um Coração de Amor, assim como é 

a Minha Mãe. Nós somos Corações de Amor. Eu Sou Deus, 

mas Deus de Amor. Todos os que Me chamarem assim (Oh 

Corações de Amor!), devotamente, mesmo uma só vez na vida, 

terão o selo dos Corações de Amor gravado em seus corações. 

 

Aqueles que praticarem esta devoção constantemente, 

tornar-se-ão uma chama de fogo do divino Amor e nunca se 

perderão. 

 

Qualquer pessoa que às portas da morte, depois de se ter 

limpo a si mesmo com o ato de Amor (isto é: Jesus, Maria, eu 

amo-Vos tende piedade de nós, salvai todas as almas, Ámen) e 

devotamente disser a Oração dos Corações de Amor (Oh 

Corações de Amor! Oh Corações Unidos para sempre no 

Amor!...), enquanto beija os Corações de Amor, Eu tomá-la-ei 

para Mim. Não haverá purgatório para ela. 
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Eu estabelecerei uma data especial para a Festa dos Dois 

Corações de Amor. Nesse dia, os Corações serão perfurados 

com Missas e orações, e o Seu sangue derramar-se-á até ao 

purgatório e todos aqueles que tiverem a marca dos Corações 

de Amor, Eu atrai-los-ei a Mim como um íman. 

 

Oh Corações de Amor! Quando é que Eu deixarei de 

derramar o Meu Amor, o qual é correspondido com ingratidão 

e pecado? Como desejaria derramar o Meu Amor no mundo 

inteiro, mas a fraqueza, o ódio e o pecado retêm-Me. Eu 

prometo não Me preocupar com quantos são, Eu utilizarei esses 

devotos dos Dois Corações de Amor para espalhar o Meu 

Amor em todo o mundo.  

 

Instrui o povo para rezar esta Oração, especialmente às 

doze, às quatro e seis horas da tarde, após a comunhão e depois 

da Santa Missa. 

 

Aqueles que tiverem os seus nomes inscritos, nunca se 

perderão porque estão especialmente consagrados a Mim, na 

hora do grande combate, da sua morte, Eu protegerei 

especialmente essas almas. 

 

Aqueles que propagarem esta devoção terão o seu lugar no 

Céu em conformidade com o seu zelo e sucesso. 

 

Esta devoção espalhar-se-á como fogo selvagem, porque 

muitas pessoas já a começaram, embora ainda não se tenham 

apercebido que a estão a realizar. Apenas é necessário instrui-

las, isso basta. 

  

Preparai-vos. Este é o tempo da prova e da glória. 

 

Eu prometo que, qualquer pessoa que tenha beijado uma só 

vez a imagem dos Dois Corações de Amor, terá o selo gravado 

no seu coração. 
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Qualquer lar que exponha e honre a imagem dos Dois 

Corações de Amor, será livre de morte súbita e de cometer 

qualquer pecado mortal naquela divisão da casa. 

 

Podes pensar que são promessas fantásticas, mas não são. 

Basta considerar todo o tempo que Eu tenho esperado para 

estabelecer a lei do Meu Coração no mundo, mas a fraqueza 

dos homens e o pecado impedem-Me. Quero dizer aos pobres 

do sangue do Meu Coração de Amor no mundo inteiro para não 

se importarem com os obstáculos. 

 

Meu filho, tu vais sofrer muito, mas será por pouco tempo, 

porque Satanás sabe que o Meu Coração tem de triunfar e está 

pronto para o último combate, depois disto o Meu Coração 

triunfará. 

Meu filho, Eu não quero que tu duvides mais, porque isso 

significará um atraso do Triunfo, o qual Eu não estou disposto 

a conceder. 

Eu quero que apenas te abandones a ti mesmo na simplici-

dade da fé, oração, amor, obediência e humildade. 

Meu filho, Eu apoderar-Me-ei de ti como uma vítima e vou 

consumir-te até te tornares nada. Somente entrega-te a Mim e 

Eu usar-te-ei como desejar. 

Sou Eu, o teu Amado Jesus Cristo que fala. 

Eu quero estabelecer o Reino do Meu Sagrado Coração e do 

Imaculado Coração de Minha Mãe sempre unidos. Nós somos 

um, porque Nós estamos unidos no Amor.  

Eu não quero que ninguém separe novamente os Dois Co-

rações de Amor. Tenciono eliminar qualquer pessoa que separe 

os Dois Corações de Amor. 
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Os leigos, seminaristas e aspirantes, religiosos, sacerdo-

tes e todo o clero devem unir-se à volta do Triunfo dos Dois 

Corações de Amor. 

Satanás sabe que o seu tempo expirou. Mesmo quando ele 

vier, ao ver os raios brilhantes e ofuscantes das vítimas de 

Amor, não serei Eu a dizer-lhe que se esconda e fuja para sua 

casa. 

Meu filho, Eu tenciono dar-te o Meu Coração. Tu tirarás o 

sangue d’Ele e o derramarás sobre o mundo. Oh! O Meu Cora-

ção triunfará! 

Através desta devoção ao Meu infinito Amor nos Dois Co-

rações de Amor, tenciono levar a unidade a toda a Minha 

Igreja. Eu quero promover a unidade entre as várias raças e 

culturas do mundo. 

Eu pretendo unir as famílias, unir os corações dos maridos 

com o das suas esposas, os corações dos homens com o das 

mulheres, os corações das crianças com o dos seus pais, os co-

rações de amigos e desconhecidos uns aos outros. 

Isto é o apostolado e a missão da amizade, unidade e amor 

para todos e entre todos. 

Eu pretendo combater o mal do ódio, a fraqueza e o pecado. 

É a Minha vontade estabelecer o Reino do Meu infinito 

Amor e Misericórdia em cada coração e lar, em todo o lado e 

em todo o tempo, no mundo inteiro e em toda a criação. 

Oh! O Meu Amor reinará na Terra como no Céu. Oh! O 

Meu Coração reinará! Oh! O Meu Amor reinará!  
 

Aprovação  
de Dom Dr. Ayo-Maria Atoyebi O.P. - Bispo de Ilorin Diocese; So-

lenidade do Sagrado Coração de Jesus e do Memorial do Imaculado 

Coração de Maria, maio de 2002
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JESUS AGRADECE A TODOS QUE 

RESPONDERAM  AO SEU CHAMADO PARA 

ORAÇÃO E SACRIFÍCIO 
 

6.7.2001 

 

Eu agradeço a todos os que responderam a este chamado 

para a oração, que Eu enviei do Céu. Todos os que se mantêm 

acordados e rezam a meio da noite são abençoados. Eu os aben-

çoo com as Minhas bênçãos Eternas de Amor. Eu abençoo os 

seus, as suas famílias. Eu abençoo a sua geração. Através das 

suas orações e sacrifícios estão a apoiar-Me a carregar o mundo 

- eles estão a ajudar-Me a carregar o mundo, a salvar o mundo, 

a renovar a Minha Igreja, na luta contra o mal. Que eles não 

fiquem fracos. Eu estou com eles. Estou sempre com eles até o 

fim dos tempos. Que eles não fiquem cansados. Estou com eles 

e nunca, nunca, nunca irei abandoná-los. 

Eu aceitei-os e ao Seu sacrifício de Amor. Eles são ofertas 

perfumadas de Amor a Mim. A luz das suas Orações e sacrifí-

cios brilha através da escuridão do pecado, do ódio, da fraqueza 

e da maldade. A escuridão não pode vencê-los. A fraqueza não 

pode dominá-los. Seu Amor está unido com o Meu Amor. Seus 

corações estão unidos com o Meu Coração. O seu sangue flui 

com o Meu. Estou com eles. Eu estou unido a eles. Eles estão 

unidos a Mim. Eles formam um formidável exército de Ora-

ções e Amor, de almas que se oferecem a si próprias. O futuro 

do mundo, a Igreja, a salvação das almas dependem destes sa-

crifícios de Amor e oração. Que eles nunca se cansem.  

Se eles vissem o efeito dos seus sacrifícios e orações no Céu, 

na Terra e debaixo da Terra, ficariam maravilhados, ficariam 

surpresos. Eles não entenderão isso agora.  

As suas orações e sacrifícios fazem o inferno tremer, liber-

tam inúmeras almas do purgatório, resgatam inúmeras almas 
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na Terra, trazendo grande alegria ao Céu. Estou muito confor-

tado. Minha Mãe e todos os Meus Anjos e Santos agradecem-

lhes, rezam por eles e protegem-nos. Eles formam um imenso 

exército formidável, com todos os Meus Anjos e Santos. 

Satanás luta contra eles. Que não se surpreendam ou desen-

corajem, porque o demónio luta contra eles e tenta desencorajá-

los. E tu, Meu filho de Amor, Meu Coração de Amor, não es-

tejas preocupado com tudo o que o inferno solta contra ti, com 

todo o tipo de planos que são pensados e executados contra ti. 

E todo o tipo de calúnias que são desencadeadas contra ti, 

com todo o tipo de publicações que são feitas contra ti. Sê 

firme, sê firme, sê firme. Não olhes para a esquerda ou direita, 

para trás ou para a frente, para cima ou para baixo. Olha só para 

Mim. Fixa o olhar em Mim. Eu Sou, Eu Sou, Eu Sou. Só Eu 

Sou. Eu Sou Deus e nenhum outro. 

Estás a fazer a Minha vontade, a Minha Eterna vontade. Es-

tou imensamente satisfeito contigo. Estou contigo. Estou con-

tigo. Estou contigo. Estou contigo. Estou a dar-te todo o apoio 

possível. A tua Missão é a Minha Missão. A tua Missão terá 

sucesso. Meus Corações de Amor triunfarão. Eu Sou! Eu Sou! 

Eu Sou! 

Agora rogo, Meus Amados filhos, lembrai-vos que Eu ainda 

estou a sofrer, ainda estou abandonado em muitos tabernáculos 

no mundo, em muitos corações no mundo, em muitas Igrejas, 

em muitas famílias abandonado e não estou a ser cuidado. Peço 

a todos os Meus queridos que Me façam companhia, 15 minu-

tos por dia é suficiente para Mim, por enquanto. Que qualquer 

pessoa escolha o tempo que pode vir e estar comigo, que sejam 

pelo menos 15 minutos. Apenas permanecei comigo. Apenas 

visitai-Me. É suficiente que me digam uma palavra de Amor. 

Visitai-Me onde estou sozinho: na Igreja, nas prisões, nos hos-

pitais, em lares de idosos, visitai-Me onde permaneço sozinho 

e abandonado por muitos lares e cidades do mundo. 



_____________________Jesus Agradece _______________________ 
 

21 
 

Por favor, vinde! Vinde! Vinde! 

Que todos os que estão prontos para fazer este apostolado 

de Amor deem seus corações e seu Amor, deem-Me seus no-

mes. Eu vou escrevê-los em Meu próprio Coração de Amor. 

Vinde! Vinde! Vinde! Este apostolado de visita de Amor, dos 

Corações de Amor vai florescer em todo o mundo. Se existirem 

pessoas suficientes para o fazer, o Amor reinará em toda parte 

da Terra como no Céu. Eu Sou o Deus de Amor. Eu Sou! Eu 

Sou! Eu Sou! Eu Sou Aquele que Sou o Deus de Amor. Eu Sou 

Aquele que Sou o Deus de Amor. Quando eles Me visitarem 

ou quando se visitarem uns aos outros digam a Oração dos Co-

rações de Amor. 

Eu abençoo todos que irão fazer este apostolado com Mi-

nhas bênçãos Eternas de Amor. Eu abençoo todos os que pro-

paguem este apostolado das bênçãos de Meus Corações de 

Amor. 

Eu serei o professor de todos os que farão este apostolado 

constantemente. Eu mesmo vou ensiná-los e levá-los à perfei-

ção na Minha escola do Amor, no Meu Coração de Amor. Eles 

permanecerão firmes nos Meus Corações de Amor. 

Eles nunca serão condenados. Nenhum demónio poderá se-

pará-los de Mim. Nenhuma falha os destruirá. Eu os ressusci-

tarei e carregá-los-ei nas Minhas Mãos e sempre juntos ao Meu 

Coração. O Meu Coração de Amor será o seu refúgio, o seu 

consolo, e a sua salvação. Eu Sou! Eu Sou! Eu Sou o seu Amor! 

Eles são os amorosos filhos dos Meus Corações de Amor. Eu 

amo-os a todos com Amor Eterno e abençoá-los-ei a todos com 

Minhas bênçãos Eternas de Amor. 

Permanecei no Meu Amor! Permanecei nos Meus Corações 

do Amor! Permanecei unidos a Mim! Eu Sou um com todos 

vós. Todos os que permanecerem firmes nos Meus Corações 

de Amor receberão as Minhas Bênçãos Eternas. Abençoarei a 

sua geração, suas famílias, seus compromissos. Nenhum deles 
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se perderá. Eu irei confortá-los em todas as situações: em suas 

provações e sofrimentos. Eu ficarei com eles sempre, especial-

mente nas alturas mais problemáticas, nos tempos em que se 

sintam mais abandonados e especialmente na hora da sua 

morte. Estou com eles. Eu serei o seu conforto, a sua glória, 

sua felicidade. Eu Sou! Eu Sou! Eu Sou! Eu Sou Aquele que 

Sou, o Deus do Amor. 

Através deles, Eu derramarei as Minhas bênçãos sobre todos 

a quem eles vão, e sobre todos os que vêm a eles. Derramarei 

as Minhas bênçãos Eternas, novamente, em toda a Minha 

Igreja. Nas Igrejas onde muitas dessas visitas acontecerem, irá 

experimentar-se um renascimento na fé, esperança e caridade. 

Através deles, Eu abençoarei todos os seus familiares, rela-

ções e comunidade! Eu quero derramar as Minhas bênçãos 

Eternas, em todos, através deles. Meus filhos, Eu Amo-vos. 

Meus amados filhos, dai-me este tempo, pelo menos, 15 minu-

tos por dia agora, e Eu vos darei a Eternidade - para todo o 

sempre. Amém. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovação 

por Dom Dr. Ayo-Maria Atoyebi OP - Bispo de Ilorin Diocese; So-

lenidade do Sagrado Coração de Jesus e do Memorial do Imaculado 

Coração de Maria, maio de 2002
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ESTA É A ORAÇÃO DO NOVO TEMPO 

DO REINO DO AMOR 

 
1999 

 

Esta é a Oração do novo tempo, o tempo do Reino de Amor, 

o Reino dos Corações de Amor. Sabes que as orações de Amor 

nunca irão acabar? A esperança pode acabar, a fé terá um fim, 

mas o Amor nunca terminará. No Céu, a única Oração que é 

rezada é a oração de Amor. Sabes que Eu, mesmo no Céu, tam-

bém rezo? O Pai reza também, o Espírito Santo reza também. 

Rezamos a Oração de Amor Eterno. Eu te amo Pai! Eu te amo 

Filho! Eu te amo Espírito Santo! Esta Oração não termina 

nunca. Eu ensinei-te esta Oração de Amor - uma versão do que 

é a Oração dos Corações de Amor. 

Com isto pretendo introduzir-te nesta nova era de Amor - a 

era do Reinado dos Corações de Amor. Meu filho, não fraque-

jes, continua a escrever. Quero mostrar-te os mistérios profun-

dos da vida, os mistérios profundos do Amor. Eu Sou Amor! 

Eu Sou Vida!  

Fora de Mim não há vida, não há Amor, só a morte e o mi-

serável nada; Meu filho, entra no Meu Coração. O que vês? O 

que experimentas? 

(Eu vejo e experimento a labareda de fogo do Amor. Infinito 

oceano de fogo do Amor. Brilho indescritível. Paz indescrití-

vel. Alegria indescritível. Quietude indescritível, AMOR indes-

critível. União indescritível. Unidade indescritível. Perfeita 

união dos corações, dos seres, das pessoas, perfeito cumpri-

mento de todos os nossos desejos verdadeiros do coração.)  

Meu filho, aqui é onde pertences. Eu dei-te o Meu Coração, 

isso é o que tu possuis e isto é o que te possui, Meu Amor, tu 

és o Meu Amor. Não importa como te atacam, não importa 

como te insultam, não importa como te tentem ignorar e man-

ter-te fora, não importa para onde te atirem, não importa o que 
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pensem de ti, não importa o que digam de ti, não importa o que 

te façam. Tenho-te envolvido no Meu Amor. Estás perfeita-

mente seguro no Meu Amor. Ninguém e nada poderá separar-

te do Meu Amor. Ninguém e nada pode separar Meu Amor de 

ti. Tu és Meu Amor.  

Tu estás em Mim e Eu em ti. Que a tua única preocupação 

seja amar-Me e amar todos com o Meu Amor. Tudo o que amas 

com Meu Amor, estás a restaurá-lo no Meu Amor. Restaura 

tudo no Meu Amor. Ganha tudo no e para o Meu Amor. Vai 

pelo mundo e dá e abraça a todos no Meu Amor. Meu Coração 

é o teu Céu na Terra. O Meu Amor é o teu Céu. O Céu está 

dentro de ti. O Céu é o Meu Amor. Meu Amor está em ti. Meu 

Amor vive em ti. Eu Sou o teu Céu. Estou em ti. Estás em Mim. 

És Meu. Permanece em Mim. Nada te vai separar de Mim. 

Nada pode separar-Me de ti, apenas a tua vontade, mas 

agora Eu tenho a tua vontade. Minha vontade é a tua vontade. 

Minha vontade está em ti e tua vontade está em mim. A tua 

vontade está perfeitamente unida à Minha. Este é o nível de 

santidade que Eu quero, que tu só existas em Mim e Eu viva 

em ti. Estás perfeitamente unido a Mim e Eu estou unido a ti. 

Tu estás em união comigo e com o Pai e com o Espírito Santo. 

Tu estás em união com a Minha Mãe e com todos os Meus 

Anjos e Santos. Onde tu estiveres, lá estou Eu, e onde Eu Esti-

ver lá estarás tu. Tu és Eu. Eu Sou tu. Nós somos um. Tu em 

mim e Eu em ti.  

Em ti, através de ti e contigo, Eu quero ganhar e atrair todas 

as almas para o Meu Amor, para Mim, para o Pai e para o Es-

pírito Santo. Meu filho, ama o Pai e o Espírito Santo com o 

mesmo Amor com que Me amas, ou seja, com o Meu Amor. 

Nós somos um. Amar é amar o Pai e amar o Espírito Santo. No 

entanto, é bom expressar isso claramente: Eu te amo, Meu fi-

lho. Eu te amo Pai, Eu te amo Filho de Deus, Eu te amo Espírito 

Santo. Ao amar o Pai, estou a amar-Me a Mim mesmo, ao amar 
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o Espírito Santo, Eu estou a amar-Me. Ao amar o Pai e o Espí-

rito Santo, amo o Amor. O Pai é o Amor. O Espírito Santo é o 

Amor. Eu Sou o Amor. Nós somos Deus, Deus do Amor. Deus 

Amor. Nós somos Amor. Nós somos Amor. Nós somos Amor. 

Tu Nos pertences. Tu vens de Mim. Tu vens de Nós. A Nossa 

vida é somente Amor.  

Nosso Amor é Vida. Amarmo-Nos é Amor e vida. Amar o 

Pai é a vida. Amar o Espírito Santo é a vida. Para amar o Amor, 

para amar a Deus - Amor que é a Vida - para viver o Amor, 

para viver no Amor, para viver em Deus, que é a Vida Eterna. 

Eu ofereci a todos os homens a vida Eterna. Eu criei e ofereci 

a todas as almas, a todos os corações, a todas as pessoas a vida 

Eterna.  

Deus é Amor Eterno e Vida Eterna. Permanece em Mim. 

Estou em ti.  

Diz a todos os membros do Meu Coração de Amor que eles 

são membros do Meu Amor e membros da Minha vida. Diz-

lhes que Eu lhes pertenço e que eles Me pertencem. Eles estão 

em Mim e Eu estou neles. Diz-lhes que a vida pura e santa, 

Amor puro e santo são absolutamente necessários para perma-

necer em Mim. Eu quero que todos permaneçam em Mim e 

cresçam em Mim. Eu neles e eles em Mim.  

Eu quero ser um com eles. Eu tornei-Me um deles para que 

eles sejam um em Mim. Eu neles e eles em  

Mim. Assim como o Pai está em Mim e Eu estou no Pai, e o 

Espírito Santo está em Mim e Eu estou no Espírito Santo, e o 

Pai está no Espírito Santo e o Espírito Santo está no Pai. Nós 

somos um em tudo! Um em tudo e tudo em um. Então tornei-

Me homem, um com a humanidade, de modo que a humani-

dade seja um comigo - um Connosco, com o Pai e comigo e 

com o Espírito Santo.  

Meu filho, o Meu plano para o cumprimento de tudo, é o 

plano para o cumprimento de todas as coisas em Mim, no 
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Amor, na vida, no Espírito Santo, no Pai. É o Eterno plano para 

a criação e salvação de todos no Amor e na Vida de Deus. Deus 

é Amor, Deus é Vida, todos encontram a sua realização no 

Amor, na Vida. Eu Sou Amor e Vida. Todos encontram a sua 

Vida e Amor em Mim. Sem Mim não há Vida nem Amor.  

Eu Amo tudo, é por isso que tenho dado a Vida por todos, e 

tenho dado vida a todos, porque Eu quero atrair tudo ao Meu 

Amor, para unir todos no Meu Amor. Sou Um em Tudo, o Prin-

cípio e o Fim, o Alfa e o Ómega. Tudo está em Mim. Tudo será 

um em Mim e Eu Sou tudo em todos.  

A mensagem e o trabalho dos Meus Corações de Amor é a 

mensagem e obra de Amor, a mensagem e obra de vida; a men-

sagem e trabalho da unidade. Eu em tudo e tudo em Mim. Eu 

Sou um em tudo, e tudo é um em Mim. Tu és um em Mim e Eu 

Sou um em Ti. Meu Amor, tu estás em Mim. Eu Sou tu, Nós 

somos um.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aprovação 

 por Dom Dr. Ayo-Maria Atoyebi OP - Bispo de Ilorin Diocese; 

Solenidade do Sagrado Coração de Jesus e do Memorial do Imacu-

lado Coração de Maria, maio de 2002
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MENSAGEM AOS MEMBROS DOS MEUS CO-

RAÇÕES DE AMOR 
 

Setembro de 1999 

 

Meus membros, membros do Meu Amor, membros do Meu 

Corpo, membros do Meu Coração, membros do Meu Sangue! 

O mesmo Amor entre Mim, Meu Pai e o Espírito Santo, é o 

mesmo Amor que Me uniu para sempre com a Minha Mãe. É 

o mesmo Amor que existe entre Mim e vós, entre Mim e cada 

um de vós. Eu Amo-vos a todos com um único e mesmo Amor. 

Eu Sou Amor e não mudo. Eu Sou o Deus de Amor, vosso 

Deus, vós sois todos filhos do Meu Amor. Eu criei cada um de 

vós com o Meu Amor, com o Meu Coração de Amor. Queridos 

filhos do Meu Coração. O Meu Coração é a vossa casa, o Meu 

Amor é a vossa vida. Vivei a vida do Amor sempre e em toda 

a parte, vida de oração e ações de Amor. Deposito a Minha 

confiança em vós. Eu confiei-vos os segredos mais profundos 

do Meu Coração. Ardo de Amor por vós, cada um de vós. O 

Meu Amor é todo por vós.  

Não vos preocupais. Não receais. Enquanto permanecerdes 

no Meu Coração de Amor – Meu Coração e o Imaculado Co-

ração de Minha Mãe, sempre unidos num único Amor – vós 

estais seguros. O diabo não tem poder sobre vós. Nenhuma ca-

tástrofe virá, nenhuma catástrofe poderá, nada poderá destruir-

vos no Meu Amor, enquanto permanecerdes comigo no Meu 

Coração de Amor. 

Montfort, Meu Amor! Une todos os Meus filhos no Meu 

Amor, reúne todos os Meus filhos no Meu Coração de Amor! 

Une todos no Meu Amor. Isto é urgente. Derrama o Sangue do 

Meu Amor neles. Ama-os a todos com o Meu Amor. O Amor 

é. Isto é Amor. Isto é somente Amor. Amor é tudo. Amor é 

aquilo que nos une e aos Meus filhos comigo e Meu Pai e ao 

Espírito Santo, com Minha Mãe, todos os Anjos e Santos, com 

todos no paraíso, e com todos os redimidos na Terra. O Amor 
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é tudo. O Amor é aquilo que vos separa do diabo. O diabo não 

pode amar. O diabo não pode amar-Me. Ele não pode amar-

vos, não pode amar a si próprio. No momento em que ele ame, 

deixa de ser o diabo. 

Matai o diabo com Amor. Destruí o diabo com Amor. En-

quanto permaneceis no Meu puro e santo Amor, unidos no puro 

e santo Amor, o diabo não tem poder. Vós estais muito, muito 

e muito seguros no Meu Amor. A melhor e mais elevada segu-

rança para vós é Meu Coração de Amor. Permanecei em Meu 

Amor. Permanecei em Meu Coração de Amor. 

O Triunfo do Meu Coração de Amor está aí. O Meu Amor 

está em vós. O Reino do Meu Coração de Amor está a chegar 

entre vós. Permanecei sempre unidos comigo e com outros no 

puro e santo Amor. Eu estou em vós. Eu Sou por vós. Eu estou 

convosco, Eu estou. Eu estou. Eu estou: Através desta Oração, 

a Oração do Meu Coração de Amor. 

Esta Oração é uma preciosa dádiva do Meu mais profundo 

e infinito Amor. Revolucionai o mundo, todo o mundo com 

oração, com esta Oração do Meu profundo e infinito Amor. 

Rezai ao Meu Coração de Amor. Eu próprio Sou esta Oração. 

Revolucionai todos os lugares, toda a gente com ela. Deixai 

que atinja todos os corações e todas as casas. Não vos atraseis. 

Traduzi-a para todas as línguas e para todas as culturas. 

 Esta Oração e atos de Amor, dizei esta Oração em toda a 

parte, em todo o tempo e fazei atos de Amor em todos os luga-

res e em todo o tempo. A criação do mundo é Minha. Eu dei-

vos tudo para serem o Meu Amor, em toda a Minha criação. 

Sede o Meu Amor em toda a parte. Levai o Meu Amor para 

todo o lado. Não receeis. Não podeis magoar ninguém com 

Amor.  

Esta Oração é o Meu Amor, não pode ser profanado ou des-

truído. Nada pode fazê-lo. O Meu Amor pode ser rejeitado, 
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mas o Meu Amor não pode ser profanado, não pode ser destru-

ído. O Meu Amor Sou Eu. Eu Sou o Meu Amor. Eu Sou Deus 

do Amor. 

Esta Oração não pode ser desrespeitada. Eu próprio Sou a 

segurança desta Oração. Derramai esta Oração como chuva so-

bre todo o bem e mal. Revolucionai todo o mundo, toda a cri-

ação com ela. Através desta Oração, o Meu Amor reina. Atra-

vés desta Oração e de ações de Amor, o Meu Amor reina. O 

Amor é vida e toda a vida é sobre o Amor. Sem Amor não há 

vida. O sentido da vida é Amor. A vida encontra a sua única e 

verdadeira plenitude no Amor. Eu Sou Amor.  

Meu filho não te atrases. Nunca, nunca, nunca duvides. En-

sina a todos a rezarem e a fazerem atos de Amor. Faz com que 

todos rezem e ajam no Amor. Através do Meu Amor, Eu ga-

nhá-los-ei a todos para Mim. Quando Eu for elevado, Eu atrai-

rei todos para Mim próprio. Eu Sou Deus e Deus do Amor. Eu 

Sou Amor. Vinde todos até Mim.  

Afastados de Mim, eles estão perdidos. Unidos comigo, eles 

estão salvos. Esta união comigo, em Meu Coração de Amor, já 

está a acontecer com esta Oração e em atos de Amor. 

Meu filho! Meus filhos, nunca fiqueis cansados ou preocu-

pados ou aborrecidos. Permanecei sempre jubilosos, cheios de 

alegria, felicidade e com esperança, que vem das profundezas 

do Meu Coração.  

O Meu Amor é todo para vós. Tudo o que precisais é do 

Meu Amor. Tudo o que sois é o Meu Amor. Fora do Meu 

Amor, vós não sois nada. No Meu Amor vós tendes a plenitude 

da vida e da existência. Vós sois realizados.  

Eu quero a vossa felicidade aqui e além. Eu quero a vossa 

realização de vida aqui e além. Esta é a única possibilidade em 

comunhão comigo, no Meu Amor. Vinde! Vinde! Vinde! 
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Vinde para o Meu Amor. Entrai nas profundezas do Meu Co-

ração de Amor. 

Esta Oração nunca é demais. O Amor nunca será demasiado 

amado. Nunca será demasiado Amor ou excesso de Amor. Re-

zar nunca poderá ser demasiado ou ser considerada excessiva 

oração.  

Deixai todos os corações bater, dizendo este Amor, dizendo 

esta Oração. Deixai todas as coisas dizer esta Oração, dizer este 

Amor, expressar este Amor. Deixai que tudo esteja ligado com 

esta Oração, com este Amor. Deixai que toda a parte seja infla-

mada com o Meu Amor. Deixai todas as coisas proclamarem o 

Meu Amor.  

O Meu Amor é tudo. Meu Amor é tudo em todos. Oh Meu 

Amor! Nos Meus Corações de Amor! Eu Amo-vos a todos! Eu 

Amo-vos a todos! Eu Amo-vos a todos! Vinde todos para o 

Meu Amor. 

A Oração de Amor é a Oração do novo tempo. A Oração 

dos Dois Corações de Amor é a Oração da nova era! Amai esta 

Oração! Rezar é Amor! Amor é vida! Rezar é vida! vida é Re-

zar. vida é Amor. viver Amor é tudo. 

Obrigado por Me escutardes e Me amardes. Obrigado por 

virdes a Mim. Obrigado por Me Amardes. Eu Sou Amor. Virei 

entre as Chamas inflamadas do Meu Amor. Meu Amor! Meu 

Amor! Meu Amor reinará. Meu Amor reina. Meu Amor reina 

no Céu. Meu Amor reinará na Terra. Oh Meu Amor, reina. O 

Meu Amor reinará. Oh Meu Amor, reina. 

 

 

Aprovação 

 por Dom Dr. Ayo-Maria Atoyebi OP - Bispo de Ilorin Diocese; 

Solenidade do Sagrado Coração de Jesus e do Memorial do Imacu-

lado Coração de Maria, maio de 2002
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CRISTO REI 

 
Mensagem para todo o mundo 

 

20.11.2005 

 

Meu filho, esta é a Minha mensagem para todo o mundo. 

Eu Sou Aquele que Sou, o Começo e o Fim, Alfa e o Ómega, 

Criador e Salvador, o Planificador e o Cumpridor, o Único e o 

Todo, o Primeiro e o Último. Eu Sou Ele, que É, Era e que Será. 

Eu virei para cuidar dos Meus e de tudo o que é Meu. A 

criação inteira pertence-Me. Tudo o que existe vem de Mim, 

do Meu Amor. 

Eu Sou o Amor e o Deus de Amor. Eu Sou o próprio Amor 

e tudo o que tenho feito é por Amor. O Meu Amor é o princípio 

e o fim de tudo. Eu planeei desde o início que todos irão en-

contrar satisfação no Meu Amor, e só no Meu Amor é que qual-

quer coisa seja ela qual for, encontra a plenitude do seu ser. 

Mais especificamente, apenas no Meu Amor pode qualquer 

alma ou qualquer pessoa encontrar salvação e satisfação. Nada 

se pode salvar fora do Meu Amor e todos estão destinados à 

salvação e à plenitude no Meu Amor. 

Eu Amo tudo o que Eu fiz, e sempre irei amar tudo o que 

tenho feito, pois Eu Sou o Amor, o Amor e o Amor, Amor in-

finito. É Meu desejo Eterno trazer toda a Minha criação à rea-

lização Eterna em Meu Amor. É a Minha vontade Eterna esta-

belecer o Reino de Meu Amor infinito em toda a Minha criação 

- até mesmo entre as coisas não vivas. É a Minha vontade du-

radoura e Eterna, que Eu decidi fazer e trazer para a perfeita 

plenitude. 

Eu Sou Deus e nenhum outro. Vou estabelecer o Reino de 

Meu Amor em toda a Minha criação. Haverá paz e o Amor rei-

nará em e ao redor, com e através de toda a Minha criação. 
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Eu já estabeleci Meu Reino no Céu, Meu Reino Eterno no 

Céu entre os Meus Anjos e Santos. Agora é Minha Eterna von-

tade estabelecer o mesmo Reino na Terra, onde a Minha von-

tade será feita como no Céu. 

Eu quero dizer que toda a Minha criação vai desfrutar da 

presença Amorosa e do Reinado do Meu Amor. Eu Sou o Amor 

e o Deus de Amor e Deus de tudo. Por Mim mesmo decidi que  

vou levar o Meu plano Eterno ao cumprimento perfeito. 

Agora enviei o Meu Filho ao mundo como homem para 

mostrar a todos os homens – a toda a Minha criação - o quanto 

Eu os amo, usando a manifestação humana que eles entenderão 

e seguirão. Eu chamei todos para seguirem o Meu Filho 

Amado, e para se unirem a Ele. 

É Minha vontade unir todas as coisas n’Ele, as coisas da 

Terra e as coisas do Céu. É Minha vontade Eterna para estabe-

lecer o Meu Reino como o Reino e o Reinado de Meu Filho, 

Meu Filho Unigénito e trazer tudo para ama-Lo e honrá-Lo. 

Eu dei-Lhe um Nome que está acima de todo o nome, para 

que na menção do Seu Nome, Jesus Cristo, todo o joelho se 

dobre, e toda a cabeça se prostre, e toda língua confesse que 

Jesus Cristo, Meu Filho, é o Senhor. 

Que ninguém pense que pode agradar a Deus se não amar e 

adorar o Meu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Qualquer pessoa, 

alma ou criatura, espiritual ou material, que se recusa a amar e 

a servir, a honrar e a adorá-Lo, a estar unido com Ele - único 

Senhor Jesus Cristo - já se condenou à separação eterna, à dis-

córdia e ao ódio e, portanto, para o castigo eterno. 

Cada pessoa, cada alma, cada espírito, cada criatura no Céu, 

na Terra e debaixo dela, em todos os lugares em toda a Minha 

criação, deve servir, honrar e adorar o Meu Filho para todo o 

sempre. 



________________________Cristo Rei_________________________ 
 

33 
 

Esta é a Minha vontade Eterna. Isto Eu tenho decretado 

desde toda a Eternidade, pelo Meu Amor infinito. Que só n'Ele  

com Ele e por Ele que Eu quero criar e salvar e cumprir toda a 

Minha criação, no Céu e na Terra. 

Ninguém pode vir a Mim sem Ele. Ele é o Único Cami-

nho, a Verdade e a Vida. Só a Ele enviei como a imagem 

perfeita de Mim Mesmo, só Ele é o Meu Filho Unigénito. Só 

Ele é o Senhor. Só Ele é o Salvador. 

Só n'Ele, com Ele e por Ele, qualquer pessoa, qualquer cri-

atura no Céu e na Terra pode vir a Mim. N’Ele, por Ele e para 

Ele, Eu fiz todas as coisas e Ele trará todas as coisas para a 

plenitude. 

Meu Amor, escreve o que Eu digo: é a verdade Eterna e 

imutável, a verdade da vida, a verdade do Amor, a verdade 

Eterna de Deus. Só Eu Sou Deus. E tu és o Meu Amor. 

Agora é o momento para o Reino de Amor e Nós (a Santís-

sima Trindade de Amor) enviámos-te para estabelecer o Reino 

do Amor em toda a criação, em cada coração e alma, em cada 

pessoa. Enviámos-te para acender o fogo do Amor Divino em 

cada coração, em cada casa e em cada comunidade, em cada 

alma e cada pessoa, em cada criatura, em toda a criação. 

Meu Amor, deixa o esplendor do teu Deus brilhar em ti e 

através de ti para toda a criação. Vive a vida que foi ordenada 

para ti, foste enviado para vivê-la. Vive-a plena e intransigen-

temente, e deixa que todos vejam o glorioso Esplendor do teu 

Deus, do teu Amor e do teu Tudo que brilhará em ti. (meu 

Deus, meu Amor e meu Tudo.) 

O Amor é Divino. O Amor é de Deus. Deus é Amor. E todos 

são chamados a Amar, porque o Amor vem de Deus e o Amor 

é de Deus e Deus é Amor e o Amor é Deus. Deus de Deus, Luz 

da Luz, Amor de Amor, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. 
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O Reino de Deus 

 é o Reino de Cristo Seu Filho 

 e o Reino do Seu Amor.
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MENSAGEM SOBRE 

A SAGRADA EUCARISTIA 
 

Março 2000 

 

Meu povo, povo do Meu Amor: Eu Sou o vosso Deus. Eu 

Sou o vosso Amor. Eu Sou o vosso Jesus Cristo, Eu Sou a Sa-

grada Eucaristia. Eu não estou apenas presente na Sagrada Eu-

caristia. Eu Sou a Sagrada Eucaristia. A Missa que celebrais 

Sou Eu. O sangue que bebeis Sou Eu. A carne que comeis Sou 

Eu. Eu Sou a Sagrada Eucaristia. Eu Sou o Deus Eucarístico. 

Eu Sou o Amor Eucarístico. Não existe maior Amor que al-

guém pode possuir e dar que o Amor Eucarístico, que Eu vos 

dou na Sagrada Eucaristia. Eu Sou a Sagrada Eucaristia.  

Tem sido o Meu Eterno desejo dar-Me a vós, total e com-

pletamente. Eu criei-vos do nada. Eu vos chamei para serdes o 

Meu povo. Eu tornei-vos Meus. Agora Meu povo, ouvi o vosso 

Deus. Agora Meu povo, vinde ao vosso Deus.  

A Sagrada Eucaristia é o presente de Mim próprio para vós. 

A Sagrada Eucaristia é o dom de tudo o que Eu tenho e tudo o 

que Eu Sou da maneira mais simples, da forma mais compre-

ensiva. Eu dei-Me a vós, Meu Amor, Meu amado, Meu povo. 

Eu, vosso Deus, dei-vos tudo o que Eu Sou, tudo o que Eu te-

nho na Sagrada Eucaristia. 

Porque faria Eu isso? Porque Sou o Amor. Eu não posso 

senão amar. É porque vos amo. Dei-Me para vós da forma mais 

simples, mais compreensiva. Meu Povo: Entendeis o que Eu 

vos dei? Quando Eu estava a lavar os pés dos Meus apóstolos 

na celebração da Eucaristia, eles não entenderam o que Eu es-

tava a fazer por eles. Eu disse-lhes que eles iriam entender mais 

tarde. E eles compreenderam-no, em certa medida. É Amor. É 

serviço. 

Eu dou de Mim próprio a vós, para vos salvar. Eu dou de 

Mim próprio a vós, a fim de servir-vos. Serviço. Eu dou de 
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Mim próprio a vós, para vos redimir dos vossos pecados. Eu 

dou de Mim próprio a vós, a fim de vos unir a Mim. Eu dou de 

Mim próprio a vós, para vos unir a Meu Pai. Eu dou de Mim 

próprio, a fim de que o Meu Espírito Santo viva em vós. Eu 

dou de Mim próprio, para que o Meu Amor viva em vós. 

É o mesmo Amor que está em Mim, entre Mim e Meu Pai, 

entre Mim e o Espírito Santo, o mesmo Amor existe entre vós 

e Eu. Eu dou-Me a vós para que o vosso Amor uns pelos outros 

seja o Meu Amor, para que a vida que existe em vós seja a 

Minha Vida e que o Amor em vós seja o Meu Amor. Eu dou-

Me a vós para atrair-vos e unir-vos a Mim. Eu dou-Me a vós 

para vos unir com todo o Céu; com todos os Meus Anjos e 

Santos. Eu dou-Me a vós a fim de vos mudar, para mudar a 

face da Terra, para vos recriar.  

Em cada Missa há uma nova criação, uma recriação, uma 

renovação completa de todos os que participam na Missa 

muito, muito devotadamente, com o coração e a mente abertos. 

Eles estão completamente penetrados na Minha luz, em luz in-

comparável, numa luz maravilhosa. Eles são todos purificados 

e santificados. Eu vim incendiar o mundo, oh como Eu deseja-

ria que já estivesse a arder.  

O fogo do Meu Amor. Este fogo irá limpar todo o mal. Este 

fogo irá trazer tudo de bom. Ele irá remover toda a mancha de 

ódio, maldade e pecado. Este fogo irá estabelecer o Reino de 

Amor em cada coração, em cada casa, em todo o mundo. Eu 

vim para incendiar todo o mundo. Como Eu desejaria que já 

estivesse a arder. Deixai queimar. Deve queimar. Ele vai quei-

mar. Ele deve queimar - o fogo do Amor. Eu Sou a Eucaristia.  

A Sagrada Eucaristia é o Céu no meio de vós. Eu Sou o 

vosso Céu. Eu Sou o Céu no meio de vós. Todos vós quereis ir 

para o Céu, mas o Céu veio para vós. Todos vós quereis ver-

Me, ver a Deus. Mas Eu fiz-Me visível para vós na Sagrada 

Eucaristia. Eu Sou o Céu. Eu Sou o vosso Céu. Céu no meio 

de vós. Esperais encontrar qualquer pessoa mais gloriosa do 
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que Eu no Céu? Esperais obter uma alegria mais gloriosa no 

Céu do que Eu?  

Minha Igreja, Meu povo, Meus amados, amai-Me. Aceitai-

Me. Comei-Me. Adorai-Me. Estai comigo como Eu estou con-

vosco. 

O pior pecado da Minha Igreja, o pior pecado do Meu povo, 

o pior pecado dos Meus amados é a negligência do Meu Amor, 

especialmente na Eucaristia. O pior pecado dos Meus sacerdo-

tes é celebrar a Sagrada Eucaristia sem Amor. O pior pecado 

do Meu povo é a falta de crença no Meu Amor na Sagrada Eu-

caristia. O pior perigo para o Meu povo é o esquecimento do 

que Eu fiz e o que Eu tenho sofrido por eles na Sagrada Euca-

ristia. O pior perigo para a existência do mundo é o que algu-

mas pessoas estúpidas dizem - a abolição da Sagrada Eucaris-

tia.  

Qualquer movimento por qualquer pessoa ou grupo de pes-

soas para reduzir ou acabar o Amor que as pessoas devem ter 

à Sagrada Eucaristia não é de Deus. Qualquer movimento por 

qualquer pessoa para remover ou reduzir o respeito, a adora-

ção, a honra dada a Mim na Sagrada Eucaristia não é de Deus. 

 É o trabalho do Meu inimigo que não Me quer honrado; que 

jurou nunca mais Me ver amado. O Meu inimigo é muito ativo 

em alguns dos Meus membros. Como ele era ativo em Judas 

que culpou Maria por ungir o Meu Corpo com óleo, com o óleo 

precioso. Ele sugeriu vendê-lo e dá-lo aos pobres. Então, (ele 

pensa) o que é gasto comigo é um desperdício. Como pode di-

zer o Meu povo: que o tempo gasto comigo é um desperdício? 

Que o Amor dado a Mim é um desperdício? Como pode o Meu 

povo dizer isto? 

Mas há muitas pessoas que pensam dessa forma hoje. Eles 

pensam que estão a proclamar a Minha Palavra. O tempo gasto 

comigo, o tempo gasto para Mim..., tudo o que Me é dado por 

cada pessoa na Eucaristia é o maior sacrifício que podeis fazer. 
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Unirdes o vosso sacrifício com o Meu na Sagrada Eucaristia é 

o maior sacrifício que podeis fazer. Para vir a Mim, na Sagrada 

Eucaristia; para ficar comigo aqui; amar-Me diretamente (na 

Sagrada Eucaristia) é o maior ato possível, é para o ser hu-

mano: o ato mais glorioso que pode realizar no mundo. A re-

compensa é ainda infinitamente maior do que qualquer pessoa 

possa imaginar. 

Não há maior Amor do que o Amor EUCARISTICO. Não 

há maior adoração possível no mundo do que a adoração Eu-

carística. É a Adoração do Céu: é o culto da Santíssima TRIN-

DADE. É a adoração direta a Deus.  

Eu fiz-Me disponível para vós na forma de pão e vinho para 

que tenhais o acesso mais fácil ao Meu Amor, completa, abso-

luta e diretamente. 

Por favor, Meus queridos filhos, não deixeis que ninguém 

vos distraia do vosso Amor por Mim na Sagrada Eucaristia. 

Meu Coração sangra por ver crianças a serem ensinadas a não 

Me honrarem na Sagrada Eucaristia. Eu choro.  

Qualquer celebração da Sagrada EUCARISTIA sem Amor 

é pior do que a Minha crucificação. É mais doloroso para Mim 

do que todo do Meu sofrimento na Minha vida terrena, que Eu 

suportei por vós a ponto de morrer no Calvário. Qualquer cele-

bração da Sagrada Eucaristia sem Amor, sem respeito é tão re-

pulsivo para Mim, dá-Me uma dor tão terrível, pior do que to-

das as dores que sofri durante a Minha vida terrena. Amai o 

Sacramento do Amor! Amai o vosso Amor. Amai o vosso 

Deus. Amai-Me, porque Eu vos amo.  

Qualquer receção indigna da Sagrada Eucaristia é tão repug-

nante para Mim! Mais do que qualquer repulsa ou rejeição que 

sofri durante a Minha vida terrena. Meu povo, porque ainda Me 

provocais tal sofrimento? Porque ainda Me crucificais diaria-

mente? Quando vou parar de morrer por vós? Quando vou pa-

rar de sofrer por vós? (Jesus chora amargamente). 
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Quando é que irei desfrutar do Meu Amor por vós? Quando 

irei começar a ser amado por vós? Quando é que ireis começar 

a amar-Me? Porque insistem em ferir o Meu Coração? Qual-

quer fração do Pão sem Amor é pior do que a perfuração do 

Meu Coração, que os soldados fizeram. Meu povo amai-Me, 

chamai-Me de Amor. Vinde para o Meu Amor. Meu amado 

povo. Eu nunca vou parar de vos Amar. Não consigo parar de 

vos Amar. Devo e sempre vos Amarei. O Amor é a Minha lei. 

O Amor é Minha Vida.  

Nada agrada mais a Meu Pai na Terra do que o Amor por 

Mim na Eucaristia, ouvir-Me na Sagrada Eucaristia, vir a Mim 

na Sagrada Eucaristia.  

A maior ação do Espírito Santo é a Minha Encarnação. A 

maior ação do Espírito Santo é a transubstanciação do pão e do 

vinho no Meu Corpo e Sangue. O maior sacrifício, a maior 

oferta, a maior participação da Minha Igreja em Meu ato salví-

fico está na transubstanciação do pão e do vinho no Meu Corpo 

e Sangue. A Igreja é verdadeiramente a Minha Igreja, a Minha 

Igreja é completamente a Minha Igreja, a Minha Igreja é a Mi-

nha Santa Igreja, a Minha Igreja é fielmente a Minha Igreja, a 

Minha Igreja é real e sinceramente a Minha Igreja quando a 

Minha Igreja celebra a Sagrada Eucaristia.  

Qualquer outro ato que a Minha Igreja faz vem da Sagrada 

Eucaristia e flui da Sagrada Eucaristia para o mundo. Minha 

Igreja, porque esqueces a tua identidade? Porque esqueces os 

teus alicerces?  

Porque estás a desprezar as tuas raízes? Minha Igreja, não 

és nada sem Mim. Minha Igreja, qualquer pessoa que tenta es-

tabelecer qualquer forma de adoração que remova a Sagrada 

Eucaristia, qualquer forma de adoração que reduz a Sagrada 

Eucaristia, qualquer forma de adoração a Deus que não venha 

da e vá para a Sagrada Eucaristia não é de Deus, não é de Mim.  
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Meu Pai está presente em cada Santa Missa. Meu Pai está 

presente em todos os lugares que Eu estou. Ele não está pre-

sente na forma de pão e vinho, mas Ele está presente onde quer 

que Eu esteja. Ele está presente em Mim, pois, Eu e o Pai so-

mos um - Nós nunca podemos estar separados. Meu Espírito 

Santo está presente em cada Santa Missa. Meu Espírito Santo 

está presente em cada celebração Eucarística. Meu Espírito 

Santo está presente em cada Sacrário no mundo inteiro - Ele 

está lá porque Ele é o Meu Espírito. Ele não pode estar sepa-

rado de Mim. Ele não está presente sob a forma de Pão e Vinho. 

Sou somente Eu, Jesus Cristo, que Estou presente na forma de 

Pão e Vinho. É o Meu Corpo. É o Meu Sangue.  

Meu Pai não se tornou homem. Meu Pai não se tornou e não 

se tornará Pão - Meu Pai não se alterou em Vinho, Vinho e Pão, 

mas Meu Pai está sempre unido a Mim. Ele está sempre lá, Nós 

somos Um. Quando vós Me recebeis na Sagrada Eucaristia, 

vós estais a receber Meu Pai, quando vós Me adorais na Sa-

grada Eucaristia, estais a adorar Meu Pai, quando vós Me rece-

beis na Sagrada Eucaristia, estais a receber o Espírito Santo.  

A maior alegria de Minha Mãe Maria é trazer as pessoas 

para a Sagrada Eucaristia – Lembrai-vos do milagre em Caná. 

Esse milagre é um milagre que aponta para a Sagrada Eucaris-

tia. O que disse Minha Mãe: FAZEI TUDO O QUE ELE VOS 

DISSER! Por causa da unidade que ela tem comigo, ela sabe o 

que é o culminar do Meu ato salvífico e apontou-vos para ele. 

Toda a pessoa que Ama Minha Mãe Maria, deve amar-Me na 

Sagrada Eucaristia. A transformação da água em vinho é uma 

antecipação, é uma seta para a Eucaristia.  

As pessoas já não acreditam que Eu Sou Deus. A falta de 

respeito por Mim na Sagrada Eucaristia é a falta de respeito por 

Deus. É falta de crença de que Eu Sou Deus, que Sou Todo-

Poderoso, que Eu posso fazer tudo. Porque duvidam algumas 

pessoas que Eu estou realmente presente, que o Meu Corpo e 
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Sangue estão lá? Será que eles já não acreditam que Eu Sou 

Deus, que Eu Sou Deus Todo-Poderoso? Que posso fazer tudo?  

Oh, Meu povo, se soubésseis a dor que Me provoca a vossa 

pouca crença... Foi esta pouca crença que quase fez Pedro afo-

gar-se no mar. Pedi-lhe para vir a Mim. Ele na verdade come-

çou a vir a Mim, caminhando sobre a água, mas depois come-

çou a duvidar. Peço-vos, vinde a Mim, vinde ao Meu Amor.  

Porque algumas pessoas ainda duvidam que Eu estou real-

mente presente aqui? Sou Eu! Pedro disse: Senhor, se és Tu – 

pede-me para vir. Ele estava a vir cheio de força, mas a meio 

do caminho, ele começou a duvidar.  

Deixai-Me assegurar-vos, a Sagrada Eucaristia não depende 

de vós crerdes ou não. Não é a vossa fé que Me faz presente na 

Sagrada Eucaristia. A Sagrada Eucaristia não depende do 

vosso amor. Não é o vosso amor que Me faz presente na Sa-

grada Eucaristia. A Sagrada Eucaristia não depende de vossa 

santidade ou da vossa pureza. A Sagrada Eucaristia, a Minha 

presença lá, que Sou Eu, não depende de vós acreditardes ou 

não. A Minha presença não depende do vosso amor. A Minha 

presença não depende de vossa receção digna ou não. 

 

A MINHA PRESENÇA DEPENDE DE MIM.  

SÓ DE MIM APENAS, ABSOLUTAMENTE DE MIM. 

 

Mas os benefícios que recebeis dependem do vosso Amor, 

da vossa fé, da vossa esperança. A fé de Pedro fez com que 

beneficiasse da Minha presença, ele estava a vir para Mim so-

bre a água, e quando Pedro duvidou começou a afundar-se.  

Meu povo, não tenhais dúvidas para não vos afundardes. 

Não duvidais que Eu estou presente, não vos afundais. Vinde a 

Mim com Amor, recebei-Me com Amor. Aceitai-Me com 

Amor. Não há maior alegria para os Meus Anjos e Santos no 

Céu do que ver-Me honrado, respeitado, amado e recebido na 
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Sagrada Eucaristia. Qualquer pessoa que receba a Sagrada Eu-

caristia com Amor, pureza e santidade está automaticamente 

na companhia dos Anjos e dos Santos.  

Meu Filho prega-Me, Meu Filho, defende-Me. Meu filho, 

deixa as pessoas perceberem quem Sou. O pior pecado dos 

Meus pregadores de hoje é não Me pregarem, a Minha pre-

sença, não pregarem a honra, não pregarem Minha santidade, 

não pregarem Meu poder de redenção - Eles pregam o clima, 

eles pregam a mudança, eles pregam o nada.  

Por favor, prega-Me. És tu que Me deves pregar. És tu que 

Me vais proclamar. Qualquer pregação que não Me integre é 

pior do que inútil. Que todos os Meus sacerdotes Me preguem, 

deixa todo o Meu povo vir a Mim. Deixai toda a Minha Igreja 

receber-Me. Faz com que toda a criação Me adore. Eu Sou 

Deus no meio de vós. 

Eu, a Sagrada Eucaristia, Eu Sou a Vida da Minha Igreja. 

Eu Sou a Vida do Meu povo. Eu Sou a Vida do mundo. Eu vim 

para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu dei-vos 

tudo o que tenho, completamente, absolutamente, de modo a 

vós poderdes ter vida. Meu povo vivei em Mim. Eu vivo em 

vós, separados de Mim, não sois nada. Não deixeis que nin-

guém ou qualquer coisa vos separe de Mim. Não deixeis nada, 

absolutamente nada, separar-vos do Amor Eucarístico, seja 

perseguição, ou fome, ou... Não deixeis que qualquer coisa que 

seja vos separe de Mim. O quê - a doença? Isso deve sim, tra-

zer-vos para mais perto de Mim, para uma união mais profunda 

em Mim.  

Tudo o que fazeis deve ser feito por Amor a Mim na Sagrada 

Eucaristia. Vinde a Mim todos os dias.  

Comunhão diária, comunhão diária! Eu Amo isso. Eu quero 

isso. Vinde a Mim diariamente, não permaneçais longe de 

Mim. Vinde a Mim, vinde receber-Me diariamente. Se é difícil 
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para vós receber-Me diariamente de forma sacramental, rece-

bei-Me espiritualmente todos os dias. Mas, por favor, não dei-

xeis passar um dia que seja sem Me receber na Sagrada Euca-

ristia. Por favor, não deixeis que passe de um dia sem Me re-

ceber na Sagrada Eucaristia.  

Se vós não Me podeis receber no sacramento, recebei-Me 

espiritualmente. Onde quer que estejais, desejai..., onde quer 

que estejais, uni-vos a Mim na Eucaristia e Eu virei a vós. Abri 

os vossos corações e vossas bocas e Eu chegarei a vós.  

Durante a Oração dos Corações de Amor desejai sempre 

unir-vos a Mim na Sagrada Eucaristia. Especialmente quando 

dizeis: "Óh Corações de Amor! Consumi-Me. Eu sou a vossa 

vítima de amor! ", esta é a Oração Eucarística. Vós consumis-

Me e Eu consumo-vos. Vós comeis-Me e Eu como-vos. Vós 

unis-vos a Mim e Eu uno-Me a vós. Sempre que rezardes esta 

Oração, pensai em Mim na Sagrada Eucaristia. Consumi-Me e 

Eu consumir-vos-ei. Vós viveis em Mim e Eu vivo em vós. 

Meu Amor por vós cresce mais e mais até ao infinito; O 

vosso Amor por Mim cresce mais e mais, até ao infinito, 

quando viveis o Amor Eucarístico. O Amor dos Corações de 

Amor é o Amor Eucarístico. 

É a partir da Eucaristia, do Meu Amor na Sagrada Eucaristia 

que vós tirais a vida. Não deixeis que ninguém vos excomun-

gue de Mim. Se cortarem a união comigo, estão mortos. Não 

deixeis que ninguém ou qualquer coisa vos coloque em pecado, 

pecados mortais são excomunhões. Porque os pecados cortam 

a união comigo. Porque vós em pecado estais mortos, mortos 

em pecado.  

Mas não importa o quão fundo caístes em pecado, abri o 

vosso coração, abri a vossa mente, abri o vosso espírito para 

Mim e dizei: “Meu Jesus, eu te amo. Meu Amor. Eu te amo. 

Meu Amor!” Chamai-Me: "Meu Amor" e resgatar-vos-ei ime-

diatamente, nunca estareis perdidos. Não há ninguém que 
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chame por Mim no Amor que se perca. Não importa o quão 

profundo o vosso pecado possa ser, não importa quanto tempo 

vivestes no pecado. Não importa o quão esquecido estais no 

pecado: Chamai-Me no Amor, não importa onde estejais, Eu 

estou lá.  

A Minha presença Eucarística na Igreja é Minha omnipre-

sença em todos os lugares. A Sagrada Eucaristia é o sacra-

mento da Minha omnipresença. A Minha singeleza Eucarística 

- Eu estou ali como pão que vós podeis comer, tocar, partir, 

podeis mesmo atirar fora, podeis até mesmo ignorá-lo, podeis 

negar, e fazer qualquer coisa contra, Eu estarei a olhar por vós 

- é o sacramento do Meu poder Todo-Poderoso. Eu Sou Deus 

Todo-Poderoso. Vinde a Mim agora e ficareis comigo para 

sempre. Uni-vos a Mim agora e ficareis unidos a Mim para 

sempre. O Meu Amor é Eterno. O Meu Amor Sou Eu. O Meu 

Amor é Eterno. O Meu Amor Sou Eu. O Meu Amor Eu Sou. 

Eu Sou. Eu Sou. Eu Sou. Eu Sou Aquele que Sou.  

Muitas pessoas hoje pensam que podem fazer boas obras 

sem Amor e beneficiar delas. Assim como a fé sem boas obras 

é morta, o que as pessoas chamam de boas obras, sem Amor, 

são mortas. As boas obras têm de ser feitas com Amor. Quando 

visitais um doente, fazei-o por Amor. Quando ajudais os po-

bres, fazei-o por Amor.  

Há muitos que visitam os doentes e injetam-nos com drogas 

letais para os matar. Há muitos que ajudam os pobres e a sua 

ajuda é apenas para matá-los. Há alguns que vão até aos pobres 

como se os estivessem a ajudar, mas escravizam-nos, tornam 

os pobres mais pobres, escravos.  

Boas obras sem Amor são mortas. São inúteis. Elas não tra-

zem nada. Fazei as vossas boas obras por Amor. O Amor é 

desprendimento. Fazei sempre as boas obras para o bem da 

pessoa que as recebe. Fazei as boas obras por Amor a Mim. Eu 

Sou Amor.  
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Deixai que a vida que tirais de Mim, na Sagrada Eucaristia, 

flua em tudo o que vós fazeis, tudo que dizeis, tudo o que pen-

sais. "Trazer as pessoas ao Meu Amor", Significa: Amar a to-

dos com o Meu Amor Eucarístico, para o Amor da Minha pre-

sença. (meu Deus, eu TE AMO.) O Amor da Minha unidade. O 

Amor da Minha união com ele - para se unir a Mim. Unir todos 

a Mim. Tudo será tudo. Tudo será um. Todos serão um e tudo 

em Mim. Eu Sou o Um e o Todo. Tudo vai ser um em Mim. 
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A ÚNICA SOLUÇÃO DE DEUS 
 

Setembro 2004 

 

Trabalha duro agora e alcança tudo o que Eu quero que 

alcances. O tempo é curto, mas tens muito que fazer. 

 

Todas as almas devem ser tocadas. Cada pessoa deve rece-

ber oportunidade e ocasião de conhecer em profundidade os 

Meus Corações de Amor, têm de ter informação rica, oferta 

ampla e convite para vir a Mim e unirem-se a Mim. 

Em seguida, a decisão de estar comigo ou contra Mim deve 

ser feita em plena consciência das implicações, benefícios e 

bênçãos, perdas e ganhos, consequências e maldições.  

Deixa-os ter ampla e completa informação e oportunidade 

suficiente para tomarem a sua decisão por Mim e pelos Meus 

Corações de Amor ou contra Mim e contra os Meus Corações 

de Amor. 

Que nenhum ser humano diga: eu nunca ouvi falar de que 

há algo semelhante a Deus, Amor, Corações de Amor. Que nin-

guém diga: Eu nunca ouvi falar de que existe algo como a Sa-

grada Eucaristia. Que ninguém diga: Eu nunca fui informado 

das implicações, benefícios e bênçãos dos Corações de Amor. 

Que ninguém diga: Eu nunca ouvi falar da união dos Dois Co-

rações de Amor. Que ninguém diga: nunca ninguém me disse 

que eu deveria unir-me a estes Dois Corações feridos e san-

grentos. Ninguém possa alegar ignorância sobre esta solução 

do Céu, de Deus.  

Que ninguém diga que nunca ouviu dizer que esta é a única 

solução de Deus, revelada a uma pequena criança, como a 

única solução para a redenção de todos, para a Salvação do 

mundo inteiro.  
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Meu Amor, isto é o que tens de deixar: que tudo e todos 

saibam que ninguém está excluído do Meu Amor. Ninguém 

está isento de Salvação. Ninguém esteja sem informação com-

pleta sobre Meus Corações de Amor. 

Meu Amor, não deixes o inimigo continuar a espalhar men-

tiras sobre os Meus Corações de Amor e, desta forma, impedir 

as pessoas de Me aceitarem nos Meus Corações de Amor, de 

virem a Mim e unirem-se a Mim nos Meus Dois Corações fe-

ridos e sangrentos, ficando assim seguros da vida Eterna. 

Este Meu plano para a Salvação de todos deve ser claro 

e acessível a todos. Ninguém tem o direito de reter estas in-

formações, que são da maior importância, extremamente 

sérias para a Salvação e redenção do Meu povo, de qual-

quer pessoa, de qualquer alma. 

Isto é para a redenção das almas. Todas as almas têm o di-

reito inalienável a este conhecimento de Salvação. Ninguém 

por qualquer motivo que seja tem o direito de guardar para ele 

estas informações, pois são as mais úteis e importantes da vida, 

do Amor, fé e esperança de qualquer alma. Todas as almas são 

criadas para a Salvação. 

Por favor, Meu filho, trabalha duro e deixa todas as almas 

receber esta informação, na sua pureza e plenitude, liberdade e 

santidade. Toda a alma, que pode tomar decisões, tem de tomar 

decisões claras e informadas. 

Disso depende a Salvação Eterna de muitos, não só da pes-

soa, mas daqueles em torno dela, daqueles que vieram antes e 

daqueles que virão depois. 

Meu Amor, não deixes ninguém distrair-te desta Missão. 

Todos os que te distraírem, vão arrepender-se. Todos os que 

impedirem ou lutarem contra esta missão de Amor, esta escola 

do Amor, este Reino do Meu Amor, todos eles vão arrepender-

se. Eu quero que Me aceitem nos Meus Corações de Amor. 
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Aceitar-Me nos Meus Corações de Amor é como aceitar-Me 

na Minha Encarnação, na Minha Santíssima Eucaristia, aceitar-

Me no Meu Amor, aceitando-Me nos Meus Corações de Amor. 

Recusar a aceitar-Me nos Meus Dois Corações de Amor é o 

mesmo que se recusarem a aceitar-Me no Meu Amor, recusa-

rem aceitar-Me na Santíssima Trindade de Amor, recusarem 

aceitar-Me na Minha Encarnação, recusarem aceitar-Me nos 

Meus Santíssimos sacramentos, especialmente no Santíssimo 

Sacramento da Sagrada Eucaristia. 

Eles terão as mesmas consequências dos que se recusam a 

aceitar-Me na Minha Igreja, dos que se recusam a aceitar-Me 

nos Meus apóstolos, profetas, santos, anjos, servos e em Meu 

Filho e Meu Amor, que enviei para o Meu povo, para a Minha 

criação. Eu quero salvar toda a Minha criação. Eu quero salvar 

todas as almas. Eu quero salvar inteiramente a Minha Igreja, 

todo o Meu povo, toda a Minha Igreja. 

Faz com que todos saibam, que Eu tenho esta vontade 

Eterna, infinita e fixa de salvar a todos no Meu Amor com e 

através dos Meus Corações de Amor! 

Faz com que todos oiçam claramente e deixa que todos re-

cebam o chamamento, deixa que todos recebam o convite 

para virem a Mim, e unir-se ao Meu Amor, com os Meus 

Corações de Amor, com os Meus Dois Corações de Amor 

feridos e sangrentos. Eu estou contigo e com todos os que es-

tão contigo agora e para todo o sempre. Amém. 

Meu filho, não tenhas medo de dar esta verdade como Eu a 

dei a ti. Isto é absolutamente verdade - a Verdade. Esta verdade 

é absoluta e infinitamente verdadeira. Meu Amor, permanece 

no Meu Amor. Permanece na verdade do Meu Amor. Que to-

dos vejam a verdade do Meu Amor em ti e através de ti. 

Alguns fizeram todos os esforços para difundir todos os ti-

pos de mentiras, avisos e criando obstáculos a ti e ao teu redor, 

até mesmo atacando aqueles que estão contigo. 
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Meu filho levanta-te e defende-Me. Defende a verdade que 

Eu Sou. Defende o Amor que Eu Sou. Defende a Santidade e a 

Pureza que Eu Sou. Vive em Mim e defende-Me. Deixa-Me 

viver em ti, vive e defende-Me em ti. Deixa-Me viver em ti e 

defende-Me em ti. 

É o mesmo inimigo que não quer que as pessoas cheguem 

ao conhecimento da verdade e assim cheguem ao conheci-

mento da Salvação. É o mesmo, antigo, feroz e jurado inimigo, 

que está a impedir que a Verdade do Amor dos Corações de 

Amor brilhe e está muito, muito ocupado a espalhar a nuvem 

negra, terrível e a fumaça fedorenta das mentiras e dúvidas, 

distrações e até avisos e perseguições contra Mim, contra ti e 

contra Minha Sociedade. Mas não tenhas medo! 

Meu filho, este é o momento para o Triunfo vitorioso do 

Meu Amor, dos Meus Corações de Amor, sobre todas as 

forças do mal e da escuridão, sobre a maldade, o ódio e o 

pecado. 

Meu Amor, por favor, faz tudo o que Eu te peço e evita tudo 

o que eu não te permita. Eu Amo-te com Amor Eterno e infinito 

da mesma maneira que Eu Amo todos os que estão contigo e te 

seguem, Meu Amor. 

 É o mesmo antigo e jurado inimigo que tentou impedir a 

Minha encarnação, que instigou Herodes a tentar massacrar-

Me e a massacrar os filhos de Belém, que entrou nos corações, 

mentes e almas de todos aqueles que se Me opõem e que Me 

rejeitaram durante o Meu ministério terreno. É o mesmo ini-

migo, que espalha mentiras e calúnias contra Mim, o mesmo 

inimigo que se ofendeu terrivelmente com as curas, as obras de 

misericórdia, a pregação, os milagres, a ressurreição dos mor-

tos e a limpeza do Templo. 

Meu Amor, é o mesmo inimigo que queria evitar a Minha 

ascensão à Cruz, sugerindo uma alternativa à Santíssima, Amo-

rosa, Eterna, absoluta e infinita vontade do Pai. Eu Amo o Pai 
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e Eu Amo todas as vontades do Pai. Eu Amo viver a vontade 

do Pai. Meu filho ama-Me, Ama e vive a Minha vontade. 

 É o mesmo inimigo que queria impedir a Minha encarna-

ção, queria destruir-Me, quando Me tornei homem e nasci da 

Virgem Maria, que atacou a Minha Virgem e Imaculada Mãe, 

queria matá-la e destruí-la, o mesmo inimigo que fez tudo para 

se opor à Minha pregação, ao Meu trabalho e missão, distor-

cendo as Minhas palavras e obras, imputando terríveis e maus 

motivos à Minha vontade e intenção, que influenciou as pes-

soas, até mesmo Judas, Meu apóstolo, levando-o a vender-Me 

e a trair-Me com um beijo. 

Meu filho, Meu Amor, tem cuidado. É o mesmo mal que 

está incessantemente a lutar contra a devoção aos Meus Cora-

ções de Amor, a Minha Sociedade, a Minha Congregação, Fa-

mília, mensagens, oração e vida. 

Não fiques preocupado. Não fiques com medo. Eu dominei-

o. Eu venci o mundo. Tu estás na Minha vitória. Tu herdaste 

completamente a Minha Vitória e Triunfo. Faz com que todos 

saibam disso. Deixa que o inimigo e também todos os amigos 

o saibam, que tu vens de Mim e herdaste tudo que Eu tenho 

para ti, para esta Missão, para a Salvação de cada alma e a Sal-

vação de todas as almas. 

É o mesmo inimigo que lutou para eliminar-Me, para dis-

trair-Me da vontade do Pai, que tentou forçar-Me a negar a 

Unidade com o Pai - Eles vão fazer o mesmo e ainda pior con-

tigo. Mas permanece forte e firme. É o mesmo antigo inimigo 

que blasfemou tentando roubar a Minha morte, os Meus sofri-

mentos, e as grandes e infinitas Graças, Redenção e Salvação 

de todos e a união de todos em Mim, Jesus Cristo, tudo no Céu 

e tudo na Terra. 

Meu Amor, Meu filho, é o mesmo inimigo que tentou evitar 

a Minha vinda e não conseguiu, que tentou matar-Me como re-
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cém-nascido e não conseguiu, que tentou impedir Minha pre-

gação, as obras de misericórdia, a cura das almas, espíritos e 

corpo, o mesmo inimigo que tentou causar a Minha morte pre-

coce e impedir a Minha ressurreição - colocando correntes e 

soldados para vigiar e assim impedir o evento. Quando eles fa-

lharam, recorreram a mentiras e distorções, perseguições e as-

sassinatos das Minhas testemunhas, Meus seguidores, Meus 

apóstolos, Meus Membros. 

Eles estão preparados para repetir a mesma guerra de ódio e 

de distorção, destruição, mentiras e perdição das almas que o 

seguirão e às suas mentiras, em vez de Me seguirem a Mim que 

Sou a Verdade, o Caminho, a Vida. 

Meu Amor, Meu filho, não tenhas medo ou preocupações, 

não importa como o inimigo tenta distrair-te. Permanece firme-

mente fixo em Mim, Eterna, infinita, e incondicionalmente 

unido comigo. O Meu Amor deve reinar. Os Meus Corações 

de Amor devem vencer e ter a vitória e o Triunfo. 

É o mesmo inimigo que está a publicar mentiras sobre ti 

e a espalhá-las com a intenção de impedir as pessoas de ir 

ter contigo e de se unirem aos Meus Dois Corações feridos 

e sangrentos. 

Meu Amor, não te preocupes, basta continuares a viver a 

vida de Amor nos Corações de Amor e trazer tudo para o Meu 

Amor. O Meu Amor deve reinar. As mentiras do inimigo, a 

maldade, o ódio e o pecado nunca vencerão. 

Não, Sou Eu o Senhor, o teu Deus, o Deus de Amor dos 

Corações de Amor, só Eu Sou Deus. Não há nenhum outro. Tu 

és o Meu Amor. 

Vou trazer tudo o que tenho planeado desde toda a Eterni-

dade, tudo que Eu tenho preparado, tudo o que Eu prometi, vou 

levá-lo ao seu perfeito cumprimento. O Meu Amor deve reinar 

em ti como em Mim, Meu Amor deve reinar na Terra como no 
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Céu. O Meu Amor deve triunfar e reinar em todos e em tudo. 

Eu estou contigo agora e para todo o sempre. Ámen. 

Meu Amor, Eu farei as mentiras do inimigo enfrentarem a 

luz da Verdade e tudo ficará exposto. Meu Amor, não tenhas 

medo de Me possuir como Eu não tenho medo de te possuir. 

Chama-Me de "Meu Deus, Meu Amor, Meu Tudo". 

Meu Amor, permanece firme e constante no Meu Amor. 

Permanece firme e imutável, inabalável. Estou contigo agora e 

para todo o sempre. Ámen. 

Meu Amor, chegou o tempo para ti, para mostrares tudo 

o que tens e para trabalhares com todos os talentos e ener-

gia. 

Eu dotei-te para levares o Reino dos Meus Corações de 

Amor para todo o mundo. 

Não tenhas receio seja de quem ou do que for, basta fazeres 

tudo o que Eu te peço, e zela para que todos sigam exatamente 

tudo o que Eu te digo. 

Eu não quero qualquer organização paralela. Tudo sobre os 

Meus Corações de Amor deve fluir através de ti, para ti e para 

Mim. É desta forma que Eu quero. 

Assim como o Próprio Pai Eterno o estabeleceu, que tudo 

flui para Mim e através de Mim para Ele. Ele tem planeado unir 

todas as coisas em Mim, as coisas no Céu e na Terra. Então, 

Eu tenho planeado unir todas as coisas em Mim através de ti e 

contigo nos Meus Dois Corações de Amor. Tu és Amor. O 

Amor é o vínculo da unidade. Todas as coisas no Céu e na 

Terra estão unidas num vínculo de Amor infinito e Eterno, 

Deus é Amor e todas as coisas estão unidas em Deus, no Amor 

e através do Amor. Tu és o Amor de Deus. Deus é o Deus do 

Amor. 

Meu Amor, agora deves saber que o inimigo enviou muitas 

forças visíveis e invisíveis para assistir de perto ao que tu dizes 



_____________________A Única Solução ______________________ 

53 
 

e fazes. Não fiques com medo. Esta é a oportunidade para en-

sinar a todos, mesmo ao inimigo, o que o Meu Amor é, o que 

Meus Corações de Amor são. Agora prepara-te para o pior e o 

melhor. 

Mas, por favor, disponibiliza-te para receber tudo o que te-

nho para te dar e dar aos outros, tudo o que Eu te dei para eles. 

Especialmente à Minha Família dos Dois Corações de Amor, 

eles precisam de alimento constante de ti. Por favor, Meu 

Amor, cuida e alimenta os Meus filhos amados. Dá-lhes o seu 

alimento no tempo certo. Eu estou contigo agora e para todo o 

sempre. Ámen. 

 Meu Amor, não sabes que o mundo inteiro está à espera 

da revelação dos Corações de Amor? 

Eu, Arcanjo Rafael, trouxe-te o poder de curar a todos. Eu 

Gabriel  trouxe-te o poder de pregar e convencer a todos e de 

ganhar tudo para o Amor de Deus. Eu Miguel, trouxe-te poder 

de rezar e lutar por Deus e para Deus, para vencer todas as ba-

talhas com oração - a arma de Deus, com a oração e adoração, 

com Amor e com louvor, prestando culto e agradecendo a 

Deus. Mantendo-te na presença de Deus, amando, obedecendo, 

prestando culto, adorando e servindo-O com tudo o que Ele te 

deu e tudo o que Ele te dará, fazendo Sua Sagrada e Eterna 

vontade. Fui Eu, Miguel, quem salvou os anjos da destruição 

total que era o que Lúcifer queria. Ele sabia desde o início que 

não podia vencer qualquer batalha, revoltando-se contra Deus. 

O que ele queria era uma espécie de suicídio geral, que a gera-

ção dos Anjos fosse destruída. 

Este ódio terrível por si mesmo e por todos os Anjos, todas 

as criaturas de Deus, na natureza dos Anjos, um ódio terrível a 

Deus! O seu esquema era destruir-se a si mesmo e destruir to-

dos os anjos com ele e assim, tentar forçar Deus para mudar a 

sua Eterna vontade. A loucura do ódio e do terror da autodes-

truição e a catástrofe da desobediência! Ele já tinha um terço 
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dos anjos e tentava convencer outros a usarem o seu livre arbí-

trio contra Deus, portanto contra si mesmos. 

Então, Eu intervim e declarei abertamente que serviria ao 

Senhor, Meu Deus, e só a Ele – faria apenas a vontade de Deus. 

Ele então declarou guerra contra mim e aqueles que me segui-

ram, que permaneceram do lado de Deus. Ele não pôde chegar 

a Deus para lutar contra Deus. Quem é ele para chegar a Deus, 

tocar Deus? Tudo o que ele fez foi destruir-se a si mesmo e aos 

anjos que o seguiram, destruindo o plano de Deus para a Sua 

criação - plano santo e sempre Amoroso de Deus. Plano para 

toda a criação. Eu intervim. 

Deus habita em Luz inacessível e Amor. Mesmo no Céu há 

uma demarcação natural e radical entre a Divindade e as cria-

turas. Criaturas e Divindade nunca são os mesmos nem mesmo 

no Céu, pois mesmo no Céu Deus senta-se em Seu Trono de 

glória e habita em luz inacessível de Amor. 

Mas Deus continua a atrair-te infinitamente para Ele como 

um íman. Ele nunca deixa de te atrair e de te fascinar, mas 

nunca entrarás n’Ele. Mas o êxtase desta atração é indescritível 

e de infinitas maneiras Deus fornece alegria, a plenitude e o 

êxtase nesta atração. 

Então, o que o diabo Lúcifer fez foi tentar ir na direção 

oposta para longe da vontade de Deus, da força de Deus, do 

íman de Deus, do Amor de Deus, usando seu livre arbítrio de 

criatura para se opor e se recusar à Amorosa atração da vontade 

de Deus e definir a sua vontade de criatura contra a Eterna von-

tade de Deus. Assim ensinou a alguns anjos a possibilidade de 

ir contra a vontade de Deus, recusando-se à Sua vontade Amo-

rosa. Preferindo a sua própria vontade inútil e autodestrutiva à 

Eterna Amorosa vontade de Deus. 

Mas a minha intervenção salvou não só os seres angelicais, 

mas impediu que todas as outras criaturas fossem utilizadas 
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contra sua natureza pelo demónio Lúcifer e portanto, contra a 

perfeita vontade de Deus Santíssimo. 

Como é que eu fiz isso - pelo Amor de Deus. Deus derramou 

Seu Amor em minha pequena alma e meu espírito encheu-se 

com o esplendor, o Amor e a Majestade de Deus e Eu vi o que 

todos nós estaríamos perdendo - o Amor de Deus; e que aque-

les que se revoltavam contra a Sua vontade iriam receber - 

eterna autodestruição no fogo do inferno. 

Então, no meu êxtase de Amor por Deus e por mim próprio 

e pelos meus companheiros, angélicas criaturas e para toda a 

criação, Eu gritei: 

"Quem é como Deus - tão amoroso, tão bom, tão esplên-

dido, tão majestoso, tão... Tão... Tão... Tão... Tão... Tão!..." 

E a voz do meu Amor e adoração encheu todo o lugar e eu 

prostrei-me no chão, adorando, amando e louvando-O com 

tudo o que tenho e Sou. A maioria dos anjos seguiu-me imedi-

atamente, a Amar a Deus e adorá-Lo. 

 Lúcifer ficou furioso. Seu ódio de mim, de si mesmo, dos 

anjos e de Deus chegou ao máximo, e começou a fazer chover 

abusos sobre mim e os anjos adorando e servindo a Deus co-

migo. Ele começou a derramar o veneno da sua ira sobre mim 

e sobre todos o que estavam do lado de Deus, mas quanto mais 

ele o fez, mais nós amávamos, venerávamos, adorávamos e 

mais profunda era a minha prostração, em seguida, o esplendor 

de Deus começou a brilhar mais em mim e em todos os que 

estavam comigo no lado de Deus. Sua Luz inacessível do Amor 

e esplendor tornou-se mais e mais radiante em mim e em todos 

os que estavam do lado de Deus. 

Era a Luz do Rosto de Deus, o Amor, o Esplendor, a sua 

Majestade infinita, a sua Glória indescritível que começou a 

brilhar mais brilhante do que qualquer brilho, que levou Sata-

nás Lúcifer e seus anjos perversos, anjos autodestrutivos, para 
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mais e mais longe da presença Amorosa e do Eterno esplendor 

de Deus Amor. 

Quanto mais e mais longe ele se afastou de Deus, mais e 

mais ele mergulhou na escuridão do inferno, na punição eterna 

de autodestruição. Ele planeou por todos os meios possíveis se 

destruir e aos que com ele pensavam, tentando pôr termo à sua 

existência. 

Mas Deus criou-os para serem eternos. Assim, na sua lou-

cura de autodestruição, o que fizeram e continuam a fazer é 

destruírem-se a si mesmos, infligindo ferimentos indescrití-

veis, neles mesmos e aos outros para assim acabarem com sua 

existência. Mas eles nunca poderão deixar de existir. 

Deus permitiu que ele fizesse com ele próprio (satanás) e 

com os que  estavam com ele tudo o que ele quisesse. Ele pre-

cisa apenas de desejar e faz. É somente o mal, revolta, ódio, 

maldade. Oh! É impensável e indescritível, tudo o que ele de-

sencadeou e cometeu em si mesmo e a todos com ele, os es-

quemas para se suplantarem uns aos outros na sua autodestrui-

ção e noutros planos e maquinações. Quanto mais eles se 

odeiam e se querem destruir, quanto mais o seu ódio aumenta 

e quanto mais eles fazem tudo o que podem para se autodes-

truir, revoltando-se contra Deus, que lhes deu o ser, que os 

criou por amor. Quanto mais eles rejeitavam o Seu Amor, 

(Amor de Deus) mais rejeitavam a sua existência, fazendo tudo 

o que podiam imaginar para se destruírem a si próprios e obs-

truir o Amor de Deus e negando o plano de Deus para eles, 

mais eles se tornavam miseráveis. 

Deus não lhes faz nada. Eles é que com seu ódio indescrití-

vel de si mesmos e de tudo, fazem neles mesmos todo o tipo de 

ferimentos e provocam todo o tipo de punições indescritíveis, 

como morderem-se a si mesmos, saltarem para o mais quente 

e destrutivo fogo ardente, esmagando-se, rasgando-se, mu-

dando-se em formas indescritíveis e hediondas. Não há limite 
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nem fim ao castigo que infligem a si mesmos e aos outros com 

eles. 

Enquanto que aqueles que seguiram Lúcifer Satanás, afas-

taram-se cada vez mais e mais para longe de Deus e voaram 

infinitamente para longe de Deus. Eu e os Anjos comigo apro-

ximámo-nos cada vez mais de Deus e fomos atraídos infinita-

mente para mais perto de Deus. 

Antes da queda, nenhuma criatura estava tão próxima de 

Deus. Era um teste. Lúcifer e seus anjos perversos caíram em 

desgraça e afastaram-se do Amor e do serviço de Deus. Deus 

recompensou-nos e atraiu-nos mais e mais, para uma união in-

finitamente mais profunda na Sua Majestade Amorosa e no Seu 

esplendor infinito e Santidade. 

Escreve o que eu te digo: Muitos seres humanos, com razão, 

perguntam como é que os anjos no Céu, na presença de Deus 

podem afastar-se d’Ele e revoltar-se contra Ele. O Céu em que 

estamos agora, é o Céu para o qual Deus, no Seu infinito Amor 

nos chamou, é realmente o Céu, e o Céu dos céus, o Céu de 

Seu Amor infinito e Santidade e Majestade e união no Amor. 

O êxtase infinito desta união é eterno, inquebrável, contínuo, 

para sempre permanente aumentando no Amor. 

Como posso descrevê-lo? Ele não pode ser descrito! 

Nunca pode haver qualquer linguagem para o descrever. O 

Céu em que estávamos antes da queda, é como o paraíso, onde 

Adão e Eva estavam, na presença de Deus, mas tinham a pos-

sibilidade de pecar, de desobedecer e de usar a sua vontade 

contra Deus, eles tinham a possibilidade de cair, embora esti-

vessem no paraíso. Mas o Céu que Nosso Senhor e Salvador 

Jesus Cristo abriu para o homem é o verdadeiro Céu, o Céu dos 

céus, o mais intimo Céu. Aqui vós estais tão absorvidos pela 

vontade e Amor de Deus, que vos sentis novamente elevados 

para a infinita bondade e Amor de Deus. 
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Podes imaginar que estás a conduzir o teu carro no chão, 

com a possibilidade de sair do carro ou virar à esquerda ou à 

direita ou até mesmo causar um acidente, então vem uma força, 

um infinitamente grande êxtase amoroso, puxando-te para 

cima com o teu carro para o espaço infinito, com velocidade 

infinita: assim quando a vossa vontade de união com a Sua von-

tade, é a União absoluta da vontade, Amor, prazer. 

Mas agora o teu livre-arbítrio está absolutamente unido com 

esta vontade, que Lhe deu e dá-Lhe infinitamente mais satisfa-

ção e alegria que tu podes imaginar. Não há como sair ou voltar 

atrás, mas o importante é que o teu ser e vontade estão a ser 

infinitamente cumpridos por estarem unidos à vontade de 

Deus. A tua vontade é infinitamente cumprida na vontade amo-

rosa de Deus. 

Vai a eles e comunica-lhes a grande Glória e o grande pe-

rigo. Virem-se completamente nesta direção. Aqui está uma 

pequena repetição do Céu e do teste dos anjos e uma nova re-

petição do paraíso para Adão e Eva. 

A única solução é unir-vos aos Dois Corações feridos e san-

grentos. 

Deixa Deus levar-te; fala sobre a necessidade absoluta do 

puro e santo Amor e obediência total à vontade de Deus, reve-

lada neste Amor e Oração. A arma de guerra e vitória é esta 

Oração. Não os deixes abusar dela ou não a usarem ou desper-

diçá-la. Este é o momento do Reino. Deixai-vos levar pela 

Eterna e Amorosa vontade de Deus. 
 

30.09.2004 

 

Meu Amor, Eu ainda estou a falar contigo. Eu tenho muito 

a dizer-te e para toda a família dos Corações de Amor à qual 

pertenço. Eu trago todos os anjos comigo para esta família. 

Este é o trabalho que o Pai Eterno Me deu para fazer: levar 
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todos os poderes angelicais a esta família dos Dois Corações 

de Amor. 

Lembras-te do que Ele te prometeu? Se fizeres tudo o que 

Ele te pediu para fazer: viver a vida de Amor como deves vivê-

la, fazendo o trabalho de Amor como deves fazê-lo, fá-lo es-

tando unido a Ele, como tu deves. Ele fará da Família dos Dois 

Corações de Amor a maior família na Terra, assim como no 

Céu. Ele pediu-me para trazer todos os anjos e fazê-los mem-

bros desta família. Peço-te que nos registes a todos nós, todos 

os anjos de Deus como seus membros, os membros da Família 

dos Dois Corações de Amor. 

Não estamos apenas a servir-te e a servir esta Família, so-

mos membros, membros de pleno direito, com plena responsa-

bilidade de orações e apostolado como todos os outros mem-

bros. Obrigado por nos aceitares. Os anjos são inumeráveis, em 

número muito maior que os seres humanos. O Senhor cumpriu 

a promessa que te fez. A minha família dos Corações de Amor 

será inumeráveis vezes maior do que qualquer família no Céu 

e na Terra. Já percebeste a grandeza desta família dos Dois Co-

rações de Amor? 

Eu amo-te meu Amor. Eu amo-te meu Amor. Eu amo-te 

meu Amor. Permanece sempre no meu Amor, permanece sem-

pre no nosso Amor, permanece sempre no Amor de Deus. 

Receberás mais mensagens. Escreve o que te digo: 

Esta missão dos Corações de Amor é a missão mais impor-

tante e todo o Céu e a Terra estão à espera por este Reino de 

Amor de Deus dos Corações de Amor, na Terra como no Céu. 

Por outras palavras, todo o Céu e a Terra estão esperando por 

ti para dizeres sim a este Reino. 

Depende de ti, do teu sim. Diz sim ao Reino de Amor com 

todo o teu coração, alma, corpo e espírito. Diz sim, com todo o 

teu ser. Diz sim, com tudo o que tens e és. Diz sim com um sim 

absoluto, como o Amor de Deus, toda a glória de Deus, todas 
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as bênçãos de Deus e todas as Graças de Deus. O poder do Al-

tíssimo te cobrirá e o Espírito de Deus virá com Seu poder e o 

Filho de Deus com a Sua plenitude de Amor, da Divindade e 

da Humanidade e tudo habitará em ti e através de ti. Todo o 

Reino do Amor de Deus será estabelecido na Terra como no 

Céu. 

(Eu ofereci-me completa, total e inteiramente a Deus para 

que Ele me use como Lhe agradar e estou aqui para fazer a 

Sua vontade, total e completamente. Ele pediu-me para me dei-

tar ao lado da Cruz. Deitei-me e Jesus na cruz virou-se e en-

trou em mim e eu dissolvi-me n’Ele. Ele pediu-me de novo para 

me deitar ao lado da Cruz com a mão unida a Ele na cruz. Eu 

assim fiz e disse-me:) 

Tens o mundo inteiro para alimentar com a Palavra de 

Deus, com o Amor de Deus. Levanta-te e vai ter com o povo. 

São quase dez horas. (Levantei-me e eram dez horas.) 

Meu filho, Meu Amor, Eu te agradeço por Me dares o teu 

sim absoluto. Agradeço-te imensamente por esse total, abso-

luto, incondicional e eterno sim a Mim, à Minha Eterna von-

tade de Amor. Ao dizeres este sim para Mim, tu dizes sim a 

tudo o que Eu Amo e a todos que Me Amam. Tu disseste sim 

à Minha Eterna e infinita vontade Amorosa; tu disseste sim à 

Eterna e infinita vontade do Pai Amoroso; tu disseste sim à 

Eterna e infinita vontade do Amoroso Espírito Santo; tu dis-

seste sim à Eterna e infinita vontade do Amoroso Filho; e tu 

disseste sim ao Eterno e infinito Amor na Santíssima Trindade 

de Amor. Tu disseste sim a ti mesmo, à tua natureza, à tua mis-

são, à tua realização, à tua eternidade. 

Ao dizeres este sim absoluto, tocaste o âmago de tudo o que 

é o próprio Coração de Deus e o próprio centro do Céu, no 

âmago de todo o mundo e criação. 

Meu filho, Meu amado, o que Eu te disse sobre o Papa é o 

que ele é  –  ele é o Papa dos Meus Corações de Amor. A coroa 
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de seu papado é o Reinado de Meus Corações de Amor que ele 

proclamará ao mundo inteiro. 

A mensagem de Fátima, que falou muito sobre sua pessoa e 

seu papado, tem o núcleo no Reinado dos Corações de Amor – 

do Coração Imaculado de Minha Mãe e o Meu Sacratíssimo 

Coração – os Dois Corações sempre unidos no Amor. Em Fá-

tima, Minha Mãe deixou claro a todo o mundo que a vontade 

de Meu Pai é: 

A vontade de Deus é que os Dois Corações de Amor se-

jam venerados conjuntamente e não mais em separado. A 

mensagem de Fátima é central para a mensagem dos Dois 

Corações de Amor. Através de Lúcia, Eu e Minha Mãe dei-

xámos claro que a vontade de Meu Pai é que os Corações 

de Amor reinarão da Alemanha. 

Meu Amor tu és o cumprimento desta profecia. Eu trouxe 

esta profecia à realização em e através de ti. É para o Reinado 

dos Meus Corações de Amor na Alemanha, e através da Ale-

manha e em todo o mundo que Eu te enviei para a Alemanha, 

e tu tens vivido na Alemanha um quarto da tua vida terrena. 

Aqui tens sofrido terríveis rejeições e perseguições. Mas 

Meu filho, não te preocupes, tudo vai passar, já quase passou e 

os Meus Corações de AMOR DEVEM REINAR.  

Não te vás embora da Alemanha, fica aqui,  reza,  jejua e faz 

penitência. Agora a luz do Meu Amor vai brilhar mais e mais 

em ti e através de ti no mundo inteiro. 

Nunca permitas que ninguém te faça pensar ou dizer ou fa-

zer qualquer coisa contra a Minha Igreja, a tua Igreja, ou contra 

seus líderes, os servos, Meu Papa, Meus Bispos e Sacerdotes e 

Religiosos e Religiosas ou Leigos. Ama todos eles com o Meu 

Amor - com os Corações de Amor. Tu és Amor de Mim, Deus, 

a Santíssima Trindade de Amor. Ama! Ama! Ama! Ama! 

Ama! Ama! Ama! Ama! Ama! 
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(União com a vontade de Deus, a união com os Dois Cora-

ções de Amor - esta Oração - Como vontade, solução, instru-

mento e arma de Amor e Paz, liberdade, justiça, retidão e vida 

plena para todos e Salvação de todos em Deus.) 

A paz vem com a liberdade, retidão e justiça. Justiça para 

todos - até mesmo as gerações futuras e distantes. 

Deixa-os corrigir os desequilíbrios no mundo, a imensa in-

justiça o racismo, o genocídio e o ódio. Deixa-os usar mais o 

Meu instrumento de oração, de justiça e retidão. 

Diz a todos aqueles que lutam contra a SIDA para lutar mais, 

mas que não percam o seu tempo pensando que essas doenças 

vão ser combatidas e controladas pelo avanço científico e da 

medicina. 

A raiz disso é o mal, o mal na vida, o mal no sexo, o mal no 

casamento, na família, o mal na amizade, o mal no relaciona-

mento entre homem e mulher, o mal na relação entre o homem 

e o homem, entre a mulher e a mulher. 

Corrigi vossas vidas e ireis viver. A solução não é a medi-

cina ou preservativo. A solução é Amor puro e santo, vida pura 

e santa, puro e santo relacionamento entre as pessoas, tanto do 

sexo oposto como do mesmo sexo. 

Se eles pensam que podem lutar contra este pequeno e mi-

núsculo vírus da SIDA, com os seus meios e até mesmo a sua 

magia da medicina e da ciência e encobrir o relacionamento 

sexual, outras sidas maiores e piores irão surgir. Elas atacarão 

os órgãos genitais e os órgãos reprodutivos e as pessoas irão 

apodrecer enquanto ainda estão vivas. 

Avisa o mundo. Estou a pedir-te que advirtas o mundo in-

teiro. 

Por favor, Meu filho, por favor Meu Amor, adverte o mundo 

inteiro. As forças do mal uniram-se por todos os lados e todas 
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estão determinadas em destruir Meu mundo, Minha criação. Eu 

não vou permitir isso. 

A maneira mais fácil para as forças do mal perpetuarem e 

terminarem os seus planos de terrível mal é a utilização do mal 

do pecado, do ódio e da maldade. 

Meu filho, luta com as armas da oração e o puro e santo 

Amor. Meu filho, por favor, reúne as Minhas crianças e trá-las 

todas ao Meu Amor, aos Meus Corações de Amor. 

Não te canses, escreve, ouve e escreve. Eu estou a dar-te 

esta mensagem de aviso para o mundo inteiro. 

Embora as forças do mal estejam a planear a destruição do 

Meu mundo, Eu envio-te equipado com o Meu Poder do Amor 

e orações para derrotá-los, tu vais derrotá-los com sofrimento. 

Mas, por favor, sê firme na oração, na pureza e na santidade de 

vida e Amor. Não percas mais tempo. O tempo é muito curto. 

 As forças do mal são muito fortes e terrivelmente determi-

nadas a destruir Meu mundo, mas as forças do bem são infini-

tamente mais poderosas, eficazes e omnipresentes. 

Eu Sou Deus, Eu Sou Aquele que Sou o Deus de Amor. 

Meu filho, assume a tua responsabilidade perante o 

mundo inteiro. Deixa-Me manifestar o Meu Amor, a Minha 

Glória em ti e através de ti para toda a Minha criação. Sê forte 

e firme. Sê firme e inabalável na tua fé. Nunca duvides de nada 

do que Eu te digo, nunca duvides da eficácia das tuas ora-

ções. Dei-te o maior poder de sempre em toda a criação. 

Tu és Meu Amor. Tu és Meu Amor, Meu Amor mais 

Amado. É por isso que Eu te enviei neste momento, para vir e 

salvar Meu mundo da destruição por todas as forças do mal 

juntas. 
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A tua missão tem que ter sucesso, porque a tua missão é 

a Minha missão, tua missão é divina, tua missão é Amor. 

Eu Sou a tua missão. 

Meu Amor, Eu carrego o mundo inteiro nas palmas das Mi-

nhas mãos e Eu dei-te todo o poder do Meu Amor. Eu carrego 

o mundo inteiro, toda a Minha criação no Meu Coração e dei-

te todo o poder e autoridade do Amor. 

Meu filho, arca com a tua responsabilidade. 

Vai a todos os líderes das nações, raças, culturas, socie-

dades, eventos e estabelecimentos. Aproveita as forças do 

bem, junta-as todas para combater as forças do mal. Tu és 

o centro da luta. A tua vitória é a vitória de todas as forças 

do bem. 

Sê firme, não sejas fraco, sê forte, porque Eu Sou Forte, sê 

santo porque Eu Sou Santo, sê puro porque Eu Sou Puro. 

Não permitas que qualquer contaminação te afaste da Minha 

missão ou destrua a Minha missão, o Meu trabalho, a tua mis-

são, o teu trabalho. 

Não tenhas medo de ir aos líderes das nações e pedir-lhes 

que contribuam. Eles estão sentados sobre os recursos do 

mundo, esses recursos não são deles - eles são apenas os ad-

ministradores. 

Esses recursos são Meus. Vai pedir-lhes para usarem os 

Meus recursos para combater o mal e promover o bem, os re-

cursos de comunicação, os meios de comunicação social, de 

tomada de decisão e execução. Eu não estou a falar de dinheiro, 

não lutes com dinheiro, não vás pedir dinheiro, apenas faz o teu 

trabalho e pregar o Meu Amor e a Minha Palavra e todos os 

recursos que precisares fluirão até ti. 

    Toma a decisão corajosa agora, de sair e proclamar aber-

tamente a Minha única solução para todo o mundo, ricos e 
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pobres, jovens e velhos, o branco e o preto, o longe e o perto. 

Meu Amor descansa um pouco. 

Meu Amor, não hesites em fazer a Minha vontade comple-

tamente em todas as coisas e todas as situações. Meu Amor, sê 

firme nos teus julgamentos, como Eu e com o Meu Espírito e 

atua com decisão de acordo com a Minha Santíssima vontade.  

Ajuda a Minha Igreja a voltar à sua origem no Amor, ao 

Meu Coração trespassado e sangrento e ao Coração ferido 

e sangrento de Minha Mãe. Os Nossos Dois Corações de 

Amor foram trespassados e feridos e sangram ao mesmo 

tempo. 

Eu já te revelei a solução, Eu quero que tu a divulgues a toda 

a Igreja e a todo o mundo: a Única Solução para os problemas 

na Igreja e os problemas do mundo, assim como problemas nas 

almas e nas comunidades, incluindo famílias é  

unirem-se aos Dois Corações feridos e sangrentos. 

Por favor, Meu filho, vive esta solução, ama-a, recebe-a, va-

loriza-a, leva-a, reza-a, venera-a, prega-a, difunde-a e derrama-

a sobre tudo e faz com que brilhe sobre tudo. Deixa toda a cri-

ação ver a manifestação gloriosa e brilhante desta grande solu-

ção, que Eu te dei a conhecer quando eras ainda um pequenino 

rapaz. 

Por favor, Meu Amor, ajuda a Minha Igreja a aceitar esta 

solução, recebendo-a bem na sua pureza e santidade, exclusi-

vamente de Mim e a vivê-la, amando-a na sua beleza e na sua 

conformidade, espalhando-a na sua dignidade e esplendor, na 

sua clareza, distinção, união e adequação com a vida e os ensi-

namentos da Minha Igreja, especialmente com o magistério – 

Papas – Papas, em concílio, Padres e Doutores da Igreja, San-

tos e Bispos. 

Explica-a e apresenta-a de diferentes formas e maneiras, 

perspetivas e ângulos, os seus inúmeros efeitos e o perigo que 
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representa qualquer possível negligência e demora na aceitação 

e aplicação desta  

Solução Divina. 

Apresenta essa solução com força, de forma clara e deci-

siva, diplomática e compreensivamente. Eu estou contigo 

agora e para todo o sempre! 

 

Ámen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

A SOCIEDADE CATÓLICA DOS DOIS 

CORAÇÕES DE AMOR SHL 
 

É uma associação pública de fiéis, aprovada pela Igreja. 

Constituída por sacerdotes, religiosas e leigos, irmãos apósto-

los para realizar sua espiritualidade. Dedica-se ao Reino do 

Amor de Deus e a viver e difundir a devoção aos Corações Dois 

de Amor. Foi estabelecida pelo Amor de Deus, para maior gló-

ria e honra de Deus, para o bem e o bem-estar da Igreja, para 

ajudar os pobres, doentes e necessitados e para ajudar na edu-

cação e evangelização da humanidade e para a salvação de to-

das as almas. 

 

Nigéria:  

Responsável: 

Sociedade Católica dos Dois Corações de Amor de Jesus e 

Maria SHL 

Rev. Padre Montfort Okaa Okanwikpo (SHL), 

Sons of the Two Hearts of Love Novitiate 

Catholic Diocese of Ilorin 

Apata- Yakuba  

Old Jebba Road, Kwara State 

ILORIN NIGÉRIA  
  

França:  

 

- Sociedade Católica dos Dois Corações de Amor de Jesus e de 

Maria SHL 

- Casa de Oração dos Dois Corações de Amor  

- 6, rue Brice Baudron 

- F – 71600 PARAY LE MONIAL (France) 

- Tel/Fax: 0033 – (0)3 85 88 80 47  

- e-mail: deuxcoeurs.amour@club-internet.fr 

mailto:deuxcoeurs.amour@club-internet.fr
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Bélgica:  

 

- Sociedade Católica dos Dois Corações de Amor de  

Jesus e de Maria SHL 

- Av. de la Fontaine 14 B 

- B – 1435 HEVILLEIRS (Belgique) 

- Tel/Fax: 0032 – 10 65 62 42 

e-mail: scdescoeursdamourbelg@hotmail.com 

 

Alemanha: 

 

-Kath. Vereinigung der Zwei Herzen der 

Liebe Jesus und Mariens SHL, e. V. 

- c/o Two Hearts of Love Publication  

- Kurfürstenstr. 5 

- D – 45138 ESSEN (Allemagne) 

- Tel/Fax: 0049 – 2013 19 54 70  

- e-mail: twoheartsoflove@t-online.de 

 

Portugal: 

 

- Tel: 912395479 / 933833831/ 966130192 

- joao.p.gameiro93@gmail.com 

 

mailto:scdescoeursdamourbelg@hotmail.com
mailto:twoheartsoflove@t-online.de
mailto:joao.p.gameiro93@gmail.com
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PUBLICAÇÕES DOS DOIS CORAÇÕES DE AMOR 

 

- Oração dos Dois Corações de Amor  

   (Panfleto em várias línguas diferentes)  

 

 

 

- LIVROS DISPONÍVEIS   

  

1. THE REIGN OF LOVE – 

      God|s Only Solution in the Two Hearts of Love 

            ISBN  9783839180969 

 

2. DIE HERRSCHAFT DER LIEBE – 

           Die Einzige Lӧsung Gottes in den Zwei Hezender 

           Liebe 

ISBN  9783842364158 

 

3. LE RÈGNE DE L’AMOUR  

L|Unique Solution de Dieu en les Deux  

Coeur d|Amour  

ISBN  9783842361737 

 

4. IL REGNO DELL’ AMORE  

L’Unica Soluzione di Dio nei Due Cori d’Amore  

       

5. O REINO DO AMOR  

A Única Solução de Deus  nos Dois Corações de    

Amor
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A ORAÇÃO DOS DOIS CORAÇÕES DE AMOR 
 

Jesus! Maria! Eu amo-Vos. 

Tende piedade de Nós. Salvai todas as almas. Ámen. 

 
(Como o Rosário mariano mas, em lugar das A.M  

(Jesus!Maria!..)seguido da Glória, depois a oração a baixo 

(Oh! Corações de Amor!...) 

 

Oh! Corações de Amor! 

Oh! Corações unidos para sempre no Amor! 

Fazei com que eu vos ame sempre e ajudai-me a 

          fazer com que outros Vos amem. 

Tomai o meu pobre coração de pecador e não mo 

devolvais enquanto ele não se tornar uma chama 

de fogo do Vosso Amor. 

Eu sei que não sou digno de ir até Vós mas acolhei-

me e purificai-me com as chamas do Vosso Amor. 

Tomai-me e usai-me como quiserdes, porque eu 

sou inteiramente Vosso. Ámen 
 

Oh! Puro Amor! Oh! Santo Amor! 

Atravessai-me com as Vossas Setas e fazei com 

que o meu sangue corra nas  
feridas do Imaculado Coração. 

Oh! Imaculado Coração! 

Unido ao Sacratíssimo Coração 

para dar vida, para consolar, glorificar e amar. Ámen 

 

Oh! Jesus Oh! Maria! 

Vós sois os Corações de Amor! Eu amo-Vos. 

Consumi-me. 

Eu sou a vossa vítima de Amor. Ámen. 

 

Oh! Corações de Amor! Consumi-me. 

Eu sou a Vossa Vítima de Amor. Ámen 
 

Esta oração é para ser dita especialmente às 12 e as 18 horas após o Angelus e no fim  

da Hora Santa às 16 horas,Durante a Comunhão e no fim da Santa Missa. 

Estes são os solenes momentos de união. 

Com aprovação eclesiástica Diocese de Leiria-Fátima, 
 10/10/2004 + Serafim. Episc. Leir. -Fatimensis 


