A Revelação
De Nossos
Corações Unidos

Os Segredos Revelados
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As mensagens contidas neste livro foram recebidas
de Jesus pela visionária Maureen Sweeney-Kyle,
MSHL dos Missionários Servidores do Amor Santo.

Essas revelações dos cinco Sagrados Aposentos do
Coração iniciaram em 16/10/99 (Dia de Santa
Margarete Maria Alacoque, para quem Jesus
revelou Seu Sagrado Coração, no ano de 1600).

Informações adicionais, veja a contracapa.
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APOSENTOS DOS UNIDOS
CORAÇÕES JESUS E MARIA

A porta de cada aposento está profundamente
rendida ao AMOR.
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INTRODUÇÃO
“Agora os Aposentos do Meu Sagrado Coração foram
revelados à toda a Humanidade”.
Jesus 9-2000

“No momento do teu juízo, o qual é com o teu último suspiro,
vejo no teu coração o Amor Santo ou a falta Dele, e assim, tu
serás julgado”.
Jesus 12-1999

“Com que anelo profundo faço esta chamada ao mundo! Uma
chamada que nunca havia sido ouvida antes! Desejo que
resplandeça de polo a polo. Desejo que cada continente seja
evangelizado com a sabedoria dos Aposentos do Meu
Coração. A totalidade do mundo é agora um novo campo de
missão. Fertiliza esse campo com o Amor Santo e Divino”.
Jesus 01-2001
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PREFÁCIO

A

s aparições têm sido, e todavia são, um fator maior na
maneira em que Deus mostra Seu amor, Graça e inter
esse para com Sua gente. São chamados do Céu,
súplicas e as vêzes avisos para despertar nossa fé e guiar-nos à
santidade. As aparições Marianas em particular, hão sido um
recorde maravilhoso em causar conversões em grande escala.
Há centenas de Santuários Marianos ao redor do mundo que
traçam sua origem à uma aparição de Maria, assim como muitas
congregações religiosas. Em muitos destes Santuários há
testemunhas de muitas conversões, curas e graças recebidas. Hoje
em dia, 10 milhões de pessoas visitam Guadalupe a cada ano, 5
milhões visitam Fátima e Lourdes. Medjugorje, apesar de não ter
a aprovação da Igreja, atrai a milhões de pessoas todo ano. Por
causa de mais de 300 aparições Marianas que foram submetidas
à avaliação da Congregação Romana, o Cardeal Ratzinger, a cargo
desta congregação, há chamado esta era de - “A Era das Aparições
Marianas”.
Apesar de que, recentemente, a Mãe Abençoada há
cessado as visitas regulares a muitos destes lugares, Ela e Jesus
todavía visitam a Maureen Sweeney-Kyle quase diariamente.
Estas revelações feitas a Maureen estão catalogadas como
revelações privadas que as distinguem das revelações públicas.
As revelações privadas não acrescentam nada de essencial ao
ensino da fé. Somos livres para crer nas revelações privadas pela
Fé Divina, mas não nos requer sê-lo. No entanto, seria uma
bobagem ignorar as revelações privadas que têm sido aprovadas
e promovidas pela Igreja.
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Desde a abolição dos Cânones 1399 e 2318 do Código
Canônico anterior pelo Papa Paulo VI, se lhes permite aos fiéis
ler e escrever publicações sobre novas aparições, revelações,
profecias, milagres, etc., sem permissão da Igreja - sempre e
quando - estas não contenham nada contrário aos ensinamentos
da fé e da moral. Isto quer dizer que, nenhum “imprimátur” é
necessário (licença da autoridade eclesiástica necessária para
imprimir um escrito e distribuir a informação sobre novas
aparições reportadas que todavia não foram julgadas pela Igreja).
A menos que a Igreja intervenha, é permitido aos fiéis irem aos
lugares das aparições reportadas. Se aos fiéis não lhes fosse
permitido irem, não haveria necessidade de escrever ditas
reportagens.
Logicamente que aos fiéis não somente está permitido,
como também são animados a crer nessas aparições que são
reforçadas por signos e milagres, como conversões, curas
espirituais, físicas e mentais; signos solares, fotografias milagrosas;
as correntes dos rosários se convertem em ouro, onde as pessoas
se reunem a rezar o rosário de Nossa Senhora. A regra da escritura
é JULGAR a árvore pelo seu FRUTO. Seria deplorável privar
às pessoas de beneficiarem-se dos milagres e das imensas graças
que recebem ao visitar estes lugares. Conversões religiosas, curas,
signos e milagres têm ocorrido e continuam ocorrendo em
conexão com as aparições de Jesus e da Santíssima Virgem à
Maureen no Condado de Lorain, Ohio.
Maureen há recebido visitas do Céu basicamente todos
os dias desde 1985. Desde 16 de outubro de 1999, Jesus começou
a visitar a Maureen diariamente e a dar-lhe o que Ele chamou de
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“A Mensagem Completa de Nossos Corações Unidos” (o qual
inclui a Revelação dos Cinco Aposentos do Sagrado Coração).
Este livro contém estas mensagens no qual Ele disse que são “o
caminho à SALVAÇÃO, SANTIDADE, PERFEIÇÃO,
CONFORMIDADE E UNIDADE”.

Pode estar certo que você é livre para ler e aceitar essas
mensagens ditadas pelo próprio Jesus.

Padre Frank Kenney, S.M., S.T.D.
Diretor Espiritual de Maureen Sweeney-Kyle
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“Eu sou teu Jesus, nascido Encarnado. No princípio
Meu Pai criou o Céu e a Terra. Ele criou o homem e formou a
primeira mulher da sua costela para que O amem, O honrem, O
adorem e O obedeçam. Por causa do pecado do homem, me
enviou como Redentor”.
“Mas hoje o homem continua pecando. Muitos não
conseguem encontrar o caminho da salvação e caem vítimas do
engano de Satanás. Portanto, Enviei a Minha Mãe adiante de
Mim com a mensagem do Amor Santo. Vim depois Dela revelando
a mensagem do Amor Divino, a mensagem completa de Nossos
Corações Unidos”.
“Este é o caminho da salvação, santidade, perfeição,
conformidade e unidade”.
Jesus - 24/01/01

PRIMEIRO APOSENTO
“Eu sou teu Jesus, nascido Encarnado. Vim a ditarlhe mais sobre os segredos de Nossos Corações Unidos - salvação,
santidade, perfeição e unidade”.
“Hoje a maior parte das pessoas do mundo ainda não
foram convertidas, ou seja, não procuram sua própria salvação.
A conversão vem através da graça do Coração de Minha Mãe.
Assim, o Imaculado Coração de Maria é o primeiro Aposento de
Nossos Corações Unidos. É o umbral da santidade, perfeição,
conformidade e unidade”.
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“O Coração de Minha Mãe é o Amor Santo, os dois
maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas
e ao teu próximo como a ti mesmo. Ninguém que não tenha
cumprido estes mandamentos poderá obter a salvação. E assim,
sabendo ou não disso, a alma que busca sua salvação deve ganhar
a entrada ao primeiro Aposento de Nossos Corações, o Amor
Santo - o Coração de Minha Mãe”.
“Uma vez que a alma ganhe a admissão ao Imaculado
Coração de Minha Mãe, suas faltas mais evidentes são trazidas à
luz, através da Chama do Amor Santo - A Chama do Seu Coração.
Se Ele persevera na graça, estas faltas se queimarão e será
permitido à alma passar até o segundo Aposento de Nossos
Corações, que é a santidade pessoal. Nesse momento está
entrando no Amor Divino e no Meu Divino Coração”.
Jesus - 25/01/01

SEGUNDO APOSENTO
“Vim a ti - teu Jesus, nascido Encarnado. Convido-o
a ver que cada Aposento do Meu Sagrado Coração é acessível
somente através de uma submissão maior que a própria vontade.
Assim, enquanto a alma se acerca ao segundo Aposento de Meu
Coração, começa seu martírio de amor”.
“No segundo Aposento do Meu Majestoso Coração - a
Chama do Meu Coração - a alma persegue a santidade. A Chama
do Amor Divino revela pequenos defeitos de caráter que separam
a alma de Mim. No Aposento de Meu Coração, a alma se dá
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conta do presente momento. Compreende que o passado deve
ser entregue à Minha Mercê, o futuro à Minha Provisão. Assim
mesmo, se abre à graça do presente momento”.
“No segundo Aposento de Meu Coração, as almas se
dão conta cada vez mais da Vontade de Meu Pai Eterno para
com elas e aceitam mais ainda a Vontade de Meu Pai. Então,
enquanto se entregam mais e mais à Vontade Divina no presente
momento, se preparam para entrar no terceiro Aposento de Meu
Sagrado Coração”.
Jesus 26/01/01

TERCEIRO APOSENTO
“Eu sou teu Jesus - nascido Encarnado. Enquanto a
alma decide perseguir a santidade, se dá conta da profundidade
ou falta de profundidade das virtudes no seu coração. Cada virtude
procede de amor e de humildade. Portanto, a profundidade de
amor e de humildade no coração dita a profundidade de cada
virtude”.
“Cada virtude origina-se do poder do Espírito Santo.
Uma pessoa pode saber portar-se amorosa e humildemente, mas
é somente pretensão - a menos que as esteja vivendo e medrando
no seu coração. Nenhuma virtude se origina no intelecto. É mais,
o que deseja ser conhecido como humilde, santo, virtuoso, está
praticando falsa virtude. A prática da virtude necessita ser entre
a alma e seu Criador”.
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“Enquanto a alma procura pulir as virtudes no seu
coração e refiná-las ante os olhos de Deus, entra o terceiro
Aposento de Meu Coração. Nesse Aposento a alma se encontra
examinada uma e outra vez na virtude, porque é o exame que
fortifica ou debilita a virtude segundo a resposta da alma”.
“Este é o Aposento que afina a santidade examinando
as virtudes como ouro na Chama do Amor Divino. Enquanto o
ouro é refinado, a alma se prepara para o próximo Aposento de
Meu Coração”.
Jesus 27/01/01
QUARTO APOSENTO
“Eu sou teu Jesus - nascido Encarnado. Vim a
descrever-te o quarto Aposento de Nossos Corações Unidos.
Este é o Aposento da santificação. A alma que procura
conformidade com a Vontade de Deus, entra neste quarto
Aposento depois que há entregue, com êxito, sua vontade à uma
vida virtuosa do Amor Santo no presente momento.
“Neste quarto aposento de Nossos Corações Unidos,
todavia, há duas vontades distintas - a vontade do homem e a
Vontade Divina. Pode-se comparar a vontade do homem à gelatina
num molde. Um esforço se há feito neste quarto Aposento para
sobrevir cada aparência de pecado, ainda que pequenos e maus
hábitos, para transformar a vontade humana em semelhança à
Vontade Divina; a alma pode aceitar todas as coisas como se
fossem da Mão de Deus”.
Jesus 29/01/01
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QUINTO APOSENTO
“Heis-me aqui! Eu sou teu Jesus - nascido
Encarnado. Vim a descrever-te o quinto e mais íntimo Aposento
de Meu Divino Coração. Neste Aposento a alma é consumida
com o desejo de Amar-me e Comprazer-me. Neste amor a alma
toma um passo gigante, mais além da conformidade à Vontade
Divina. Ao conformar-se à Vontade de Deus, todavia há duas
vontades: a vontade de Deus e a vontade humana. A alma está
fazendo um esforço para aceitar todas as coisas como se fossem
da Mão de Deus”.
“Contudo, neste quinto Aposento, mais escolhido e
íntimo de Meu Coração, a alma não somente aceita, como ama a
Vontade de Deus para com ela. É nesse amor que há sido
aperfeiçoado o grau mais alto possível, que a alma chegue à união
com a Vontade Divina. Poucos alcançam este quarto Aposento
de Meu Coração”.
“Veja então que é o amor que te convida ao primeiro
Aposento - o Imaculado Coração de Minha Mãe. É o amor que
te convida ao segundo Aposento, procurando maior purificação
e santidade. É o amor que deseja perfeição nas virtudes - o terceiro
Aposento. É o amor que leva a alma ao quarto Aposento,
conformando a vontade humana com a Divina. É o amor que
trás a alma para a união com Deus no quinto Aposento. É a
profundidade da entrega da alma ao amor que determina sua
eternidade”.
Jesus 31/01/01
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“Eu sou teu Jesus, nascido Encarnado. Se o amor é a
entrada de cada Aposento de Meu Coração, por favor,
compreenda então, que é somente por meio da entrega mais profunda ao amor que a alma pode ser transportada desde um
Aposento ao outro”.
“No primeiro Aposento a alma deve decidir amar a Deus
mais que ao pecado. Isso é a sua salvação - o Coração
de Minha Mãe. No segundo Aposento a alma ama a Deus e ao
seu próximo ainda mais e procura a santidade. No terceiro
Aposento, por meio de um amor mais puro a alma busca a
perfeição em cada virtude. No quarto Aposento a alma
purificada, ainda mais aperfeiçoada em virtude, deseja conformar
sua vontade com a Vontade de Deus. E estas maravilhosas almas
alcançam o quinto Aposento de Meu Coração, vivem em união
com a Vontade de Deus. Deus vive nelas e elas Nele. Meu Pai
estabelece Seu Reino dentro dos corações daqueles que entram
no quinto Aposento de Nossos Corações Unidos”.
Reze esta oração:
“Queridos Corações Unidos de Jesus e
Maria, desejo entregar-me ao Santo Amor
Divino em todas coisas, em todas maneiras
e em cada momento presente. Mande-me
a graça para que eu possa fazer isto.
Ajude-me enquanto trato de corresponder à
essa graça. Sê minha proteção e
provisão. Começa Teu Reino no meu
coração. Amém”.
Jesus-01/02/01
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Estas mensagens contidas neste folheto foram recebidas
pela visionária Maureen Sweeney-Kyle, S.M.A.S. Seu diretor
espiritual é o Reverendo Frank Kenney, S.M., S.T.D. cujo
doutorado é em Teologia Mariana da Universidade Católica de
América. Pode-se escrever à sua especial atenção à: “Missionary
Servants of Holy Love”, no endereço abaixo:
Para maiores informações sobre os Aposentos do
Sagrado Coração e o Amor Santo e Divino, por favor, visite
nossa página web também no endereço abaixo.
Para ordenar mais cópias deste folheto, por favor, refirase à contracapa.
Missionary Servants of Holy Love
37137 Butternut Ridge Road
Elyria, Ohio 44035
Phone: 440/327-8006
Fax: 440/327-8017
e-mail: mamshl@holylove.org
website: http/www.holylove.org
Os Missioneiros Servidores do Amor Santo é um
apostolado laico ecumênico comprometido a viver e propagar as
mensagens do Amor Santo. Estas mensagens, que abarcam os
dois grandes mandamentos - ama a Deus sobre todas as coisas e
ama ao teu próximo como a ti mesmo - são dadas por meio de
revelação privada à mensageira de Nossa Senhora.
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Publicado por:
Archangel Gabriel Enterprises, Inc. ©
37137 Butternut Ridge road
Elyria, OH 44035
Direitos Reservados
Para maiores informações de contato adicional
Vide verso desta página.
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