A REVELAÇÃO DE NOSSOS CORAÇÕES UNIDOS
As revelações dos cinco Aposentos do Sagrado Coração tiveram início em 16 de outubro de 1999 (dia da
celebração de Santa Margarida Maria Alacoque, a quem Jesus revelou seu Sagrado Coração no ano de
1600).
INTRODUÇÃO
"Agora os Aposentos do Meu Sagrado Coração têm sido 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.
"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, conciliação e unidade". Jesus - 24/01/01.
PRIMEIRO APOSENTO
"Eu sou teu Jesus, nascido Encarnado. Vim a ditar-lhe 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.
"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 Câmera 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 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".
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"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".
"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 este
quarto Aposento depois que há entregue, com êxito, Nossos Corações Unidos à uma vida virtuosa. Todavia,
há duas vontades distintas - a vontade do homem e a Vontade Divina. Pode-se comparar a vontade do
homem à gelatina num molde. Se fizestes um esforço nesse 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.
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
vontande 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.
"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".
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"No primeiro Aposento a alma deve decidir amar a Deus mais que ao pecado. Isso é a tua salvação - o
Coração de Minha Mãe. No segundo Aposento a alma ama a Deus e ao seu vizinho ainda mais e busca a
santidade. No terceiro Aposento por meio de um amor mais puro a alma busca 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. Ajudeme enquanto trato de corresponder à essa graça. Sê minha proteção e provisão. Começa Teu Reino no
meu coração. Amém". Jesus 01/02/01.
Estas mensagens foram recebidas pela visionária Kenney, S.M., S.T.D. cujo doutorado é o de teologia
Mariana da Universidade Católica de América.
9 de outubro de 2002
Nossa Senhora virá. Ela disse: "Louvado Seja Jesus. Hoje, mensageira Minha, começamos a tarefa ditando
um tratado aos Meus Restos e em particular, à Fraternidade dos Corações Unidos. É através dessa
Fraternidade, que Eu tecerei um forte vestido de fiéis tradicionais. Este vestido resistirá ao vento da
controvérsia e às inundações da calúnia, que hão começado e continuarão atravessando a Igreja". "Já que
a Igreja foi construída sobre uma "rocha", não sucumbirá. Mas para todos os efeitos e propósitos, pode
parecer que se desmoronará. Haverá muita confusão nos corações dos dirigentes e também em todos os
leigos. Inclusive agora, já começou".
"É a Fraternidade a que conduzirá as almas pelo caminho seguro durante esta era de escuridão, a qual
descenderá sobre a Igreja. A espiritualidade do Resto permanecerá forte e firme, já que estará protegida
dentro dos Nossos Corações Unidos. A fé regressará, como nos tempos passados, quando a escuridão seja
vencida".
14 de outubro de 2002
"Eu Sou Maria, a Mãe de Deus. Louvado Seja Jesus. Venho encher seu coração e o mundo com Minha
Graça. Eu venho estreitar os fios do Resto Fiel. Venho unir a Fraternidade em Amor Santo e Divino".
"Por favor compreendam, filhos Meus, que nestes tempos perigosos, nos quais estão vivendo, Satanás está
lutando sua última batalha. É uma batalha decisiva, empreendida contra o Santo Amor. A vitória final será
uma Vitória de Amor. Mas até o Triunfo, Meus pequenos, sofrerão muita perseguição. Não falo somente de
uma perseguição do corpo, mas também na do espírito. Na batalha espiritual, que já está a mão, somente
poderão perseverar através do Santo Amor".
"Não sucumbam aos espíritos tíbios ao redor de vocês, nem permitam a si mesmos ser desalentados pela
heresia e pela apostasia, que abundam ao seu redor. Vocês devem ser meus guerreiros nesta batalha do
bem contra o mal. Se renderem à complacência ou a opinião popular, que pode opor-se ao Santo Amor,
terão escolhido o bando do Meu adversário. Perseverem, filhos Meus, sejam Meus mártires de amor".
"Hoje, Eu Estou elevando a Fraternidade de Nossos Corações Unidos como uma poderosa arma contra os
planos de Satanás. No final, o Amor sairá vitorioso".
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