
Chamamento a todos os meus sacerdotes 

 

Meu filho chama todos os meus sacerdotes 

 

Meu filho Meu amado apela a todos os sacerdotes, os Meus 

amados sacerdotes, os teus irmãos sacerdotes – os meus 

mais amados filhos sacerdotes, os Meus amados sacerdotes 

da Minha Igreja Una, Católica e Apostólica, amados 

sacerdotes do meu Amos, sacerdotes do Meu Sacratíssimo 

Coração e do Imaculado Coração da Minha Mãe, dos Meus 

Corações de Amor, do Meu Coração Eucarístico, do Meu 

Amor Trinitário, para te ajudarem a celebrar a vigília e a 

missa da Meia-noite. Celebrem esta Santa Missa solene e 

devotamente em honra do Meu Sacratíssimo Coração e do 

Imaculado Coração da Minha Mãe – os Nossos Dois Feridos 

e Sangrantes de Amor. 

Celebrem esta missa com o maior Amor e dando-Me a 

maior glória. 

Celebrem esta missa especialmente à quinta-feira e ou na 

sexta-feira à noite.  

Celebrem esta missa em especial entre a Meia-noite e as 

quatro da manhã. 

Estou contigo e com eles todos agora e para todo o 

sempre. Ámen. 

No fim da missa façam adoração solene usando a oração 

dos Dois Corações de Amor. Digam esta oração até cem 

vezes – isto é dois terços dos dois Corações de Amor. Esta 

adoração será a melhor e aquela que me é mais agradável. 

 

Se houver cem ou mais sacerdotes a viver esta vida e a 

fazerem este sacrifício e celebrando esta missa todos os 

meses, ou todas as semanas ou até diariamente, a face da 

terra mudará e incontáveis almas no mundo inteiro se 



salvarão e inumeráveis males, pecados, crises e catástrofes 

serão evitados e bênçãos infinitas e eternas serão 

derramadas em todos em particular nas almas com fé, 

esperança e caridade. A Minha Glória brilhará. O Meu Amor 

reinará. Os Meus Corações de Amor triunfarão. O meu 

Reino virá e a Vontade de Deus será feita na terra assim 

como é no céu. Eu salvarei e unirei tudo no Meu Amor e 

Misericórdias infinitos. 

Amo-vos ainda mais, por causa do vosso forte apego à 

minha Santíssima Vontade e mais ainda pela vossa 

fraqueza. Meu filho Eu te darei tudo o que tenho planeado 

para te dar desde toda a eternidade e farei tudo o que 

tenho planeado para vocês todos desde toda a eternidade. 

Mantenham-se fortes e suportem tudo o que virá sobre 

vocês com completa resignação à minha Santíssima 

Vontade. Eu conheço a vossa fraqueza e estou a 

transformar a vossa fraqueza em força. Eu sou a vossa 

força. 

Em relação à preparação da Santa Missa da vigília, que é o 

teu principal trabalho, o núcleo da tua responsabilidade 

pessoal, e do trabalho dos Corações de Amor e sacrifício, 

que eu exijo de ti, Meu Amor, não deixes que nada nem 

ninguém seja o que for ou sem quem for se interponha 

entre ti e eu em relação à Missa da Meia-noite e a 

adoração. Nem sequer deves pensar sem no que for seja 

em quem for que se ponha entre a Minha Santíssima 

Vontade e a tua vontade. A Minha Santíssima Vontade e a 

tua vontade estão unas. A missa da Meia-noite e a vigília 

até às quatro da manhã é a cruz que eu te dei para 

carregares por Amor a Mim, por Amor aos Dois Corações de 

Amor, por amor à Igreja, por amor às almas – todas as 

almas, por Amor a todo o mundo e criação, e acima de tudo 

por amor à Santíssima Trindade de Amor. Meus Deus Meu 

Amor Meu Tudo Eu amo-te. 

Agradeço-te teres unido a tua vontade à Minha Santíssima 

Vontade, unindo-te aos Dois Corações de Amor Feridos e a 



Sangrar, unindo-te à minha Igreja no Coração mais íntimo 

da Minha Igreja Católica, unindo-te ao Meu mundo e à 

criação toda, unindo-te a todas as almas. E assim amando 

a todos com o Meu Amor e conquistando todos ao Meu 

Amor. Meu Amor Amo-te. 

………………………………… 

 

A vida e a salvação de incontáveis almas até daquelas 

ainda não nascidas e não criadas dependem desta vigília e 

desta missa, todas esperam que tu celebres esta vigília e 

missa. Por favor não despontes sequer uma alma. Não 

brinques com a salvação de qualquer alma que eu pus sob 

o teu cuidado. Toma todo o cuidado e assegura-te que tudo 

decorre de acordo com a minha santíssima vontade. Pois 

haverão tentativas para te distraírem e te afastem do teu 

caminho e até para destruírem esta Vigília e Missa. Meu 

filho eu sou o teu modelo e mestre. Eu sou o teu Deus, o 

teu Amor, o teu Tudo. Do mesmo modo que, Eu estive 

completamente ocupado com a preparação do meu 

Sacrifício da Cruz da última ceia pelo Jardim do Getsémani 

até ao final e tudo estava consumado, tu serás 

completamente consumido com a preparação para a Vigília 

e Missa da meia-noite, até que esteja consumada. 

Amo-te Meu Amor. 

Meu Amor Meu filho Meu Tudo Meu Cordeiro tudo o que 

faço contigo é Oração e tudo o que fazes comigo é Oração. 

 


