Os meus consagrados deram-me o seu coração.
(Jesus a J.N.S.R.(*), em 20 de setembro de 1999.)

(*) A mensagem a seguir faz parte da Obra “Testemunhas da Cruz”, iniciada no ano de 1988, na França,
por Nosso Senhor Jesus Cristo, através de Locuções interiores a uma simples senhora, dona de casa,
mãe de cinco filhos. Esta manifestação celeste foi acompanhada, avaliada e confirmada por diversos
sacerdotes do mundo inteiro. Para preservar sua escolhida de curiosidades inúteis e perseguições dos
ateus, céticos e orgulhosos, o Amoroso e Misericordioso SALVADOR decidiu chamá-la por uma sigla:
J.N.S.R., significando em francês: Je Ne Suis Rien (Eu não sou nada). Portanto, irmãos, mais uma vez
fica claro que o instrumento não importa, importa sim, e muito, os pedidos e alertas do Único e
Verdadeiro Rei, JESUS CRISTO!
J.N.S.R.:
A cada passo encontro uma nova dificuldade, Senhor, não permitais que me afaste do
Vosso Caminho!
JESUS:
Avança para Mim, põe a tua mão na Minha Mão. Que vês?
Senhor, pousais a Vossa Mão direita no Vosso Sagrado Coração; a outra Mão, estendeila para mim e sorris-me.
E que te diz o Meu sorriso?
“Que me amais, Senhor!”
E onde está Aquele que te fala?
“Diante de mim, Senhor, sois Vós, Doce Jesus.”
E poderei Eu induzir-te em erro?
“Não, Vós não, Senhor, mas eu conheço-me, sou demasiado impulsiva.”
E iria Eu deixar-te enveredar por um outro caminho diferente do Meu? Os Meus
consagrados, todos eles desposaram Deus e cada um Me deu o seu coração para o permutar
com o Meu. O Coração de Deus multiplica-se ao infinito e partilha-se como a Sagrada Hóstia.
Compreendes agora por que razão jamais vos podereis separar de Mim?
A vossa liberdade leva-vos tantas vezes a um atalho. E nele, fazeis a experiência do
desespero das almas que se afastam do Meu Sagrado Coração. Mas Deus, Vigia incansável,
guia-vos e conduz-vos imediatamente pela Senda da Vida, em que retomais o verdadeiro
sentido da vossa vida. As vossas vidas estão na Minha Vida. E também isto vos pode fazer
compreender melhor que Eu sou a Ressurreição e a Vida. Quem acredita em Mim, quem Me
entregou a sua vida, vive já em Mim a Verdadeira Vida em Deus, que começa já neste mundo,
para entrar na Eternidade Bem-aventurada de Deus.
Os filhos recalcitrantes teimarão em ir até o cúmulo da sua idéia, desprovida de bom
senso. Eu deixo andar as coisas para vos mostrar que o homem sem Deus passa bem depressa
a ser um destroço perdido no tumulto deste Mundo, que rejeitou o seu Criador. Assim mesmo
são os elementos desencadeados que sacodem cegamente os países, as populações e tudo o
que se encontra à sua passagem. E isto porque eles apenas obedecem a uma lei: a defesa da
natureza, subvertida pela nefasta mudança operada pelas criaturas de Deus. O Mestre e
Senhor do Universo havia-lhes dado todo o poder sobre essa mesma Terra, sobre todas as
coisas criadas por Deus. Mas os homens desviaram-se do verdadeiro Caminho de Deus.
E que resta agora da Minha Aliança com o Meu Povo?
Desde o primeiro homem, Adão, expulso do Paraíso por causa da sua desobediência a
Deus, o homem insensato não faz mais que aumentar esse pecado de desobediência a Deus,
até se coroar a si mesmo como “criador” de um novo gênero humano, a quem Deus não pode
dar uma alma viva, concebida pelo seu Espírito Divino e animada pela Sua Santa Vontade, que
dá a cada alma criada pela Sua própria Divindade à Imagem do Filho de Deus.
Eu disse-vos em Dozulé: “Se a Humanidade (o homem) se não se opõe a isso, não reage
enquanto é tempo, então Eu deixarei agir...”. Hoje, é já demasiado tarde! Eu preveni-vos. E vós
rejeitaste-Me, rejeitando a Minha Cruz Gloriosa. Não tivestes em conta avisos de Minha Santa
Mãe, que tem visitado toda a Terra. As conversões são por vezes tão momentâneas e tão

pouco numerosas em Verdade, que o Nosso Pai dos Céus deixará ir o Castigo no sentido de se
cumprir por si mesmo e não fará parar, nem os ventos, nem as águas, nem a terra, nem o fogo.
Ultimamente, vós não tendes tido em conta avisos de Minha Santa Mãe: “Fugi das
margens, fugi das montanhas”. Eis que a água vem invadir milhares de quilômetros. Com vagas
que rugem, as costas marítimas passaram a ser o refúgio dos oceanos ou dos mares, ou dos
rios, que não mais poderão ser controláveis, na sua fúria cega. Os montes, que vão fender-se
sob o peso das águas e da neve, serão também uma ameaça. Ao menor alerta, fugi
imediatamente, antes que se fechem todas as saídas. Cidades irão continuar a desaparecer;
muitas, como vos tinha prevenido, já desapareceram, porque a terra continuará a tremer.
A miséria será sem precedentes, por causa das epidemias e de novas doenças, surgidas
de todo este desastre. O fogo dos canhões exterminará raças para sempre.
Se a vossa “porta” continua ainda em condições e bem limpa, não vos alegreis, rezai
pelo sofrimento desses milhares de inocentes, mártires ou vítimas da tirania dos homens sem
Deus. Eu próprio inverterei a esperança daquele que se julga ao abrigo do mal. A Caridade
para com o próximo e o Amor de Deus desertaram de quase todos os lares. Os verdadeiros
Cristãos depressa se verão obrigados a esconder-se, porque os maus estão a chegar. A vossa
Força será apenas a vossa Fé em Deus; a vossa Defesa, a Oração.
Eu serei tão Justo como o fui com Faraó, que repelia a mão do Justo Moisés, enquanto o
seu poder sufocava o Meu Povo sofredor. A sua mão era o chicote da Injustiça e o seu
coração o trino do seu poder. A sua realeza foi bem passageira e de todo infeliz.
Pouparei também hoje alguns povos, algumas regiões, algumas famílias que vivem lado
a lado: uma sofrerá a minha justiça e a outra será poupada. As árvores “torcidas”, Eu mesmo
as arrancarei. Aquelas que querem viver para abrigar as minhas pequeninas criaturas, Eu
próprio as ajudarei a cobrir-se de “folhagens”. As árvores que querem dar frutos necessários à
Vida em Deus serão poupadas. As que abrigam os espinheiros, para que as minhas ovelhas se
percam, queimá-las-ei no mesmo sítio.
Quando Eu vos peço que organizeis grupos de Oração, é urgente que constituais
também verdadeiros refúgios, em que virão rezar o santo Rosário de vossa Mãe Santíssima
todos os filhos chamados. Os maus irão denunciar-vos. A Bem-aventurada Mãe de Deus, Santa
Maria, a Imaculada, ensinar-vos-á, como o fez a Bernardete, a simplicidade na oração. Com
efeito, cada Mistério conduz-vos à Vida da Sagrada Família. É tempo de reconstituir
verdadeiras famílias.
Salvareis o mundo, se meterdes já, no vosso coração, o Amor de Minha Santa Cruz,
unido ao do Santíssimo Rosário de Maria, Rainha Imaculada. A Deus, nada é impossível. Agitai,
numa das mãos, a Minha Santa Cruz, e, na outra, o Meu Santo Rosário; e rezai Comigo.
Jesus e Maria estão convosco.
Amém.
Nota de J.N.S.R.: Jesus disse-me: Os consagrados são os que Me deram o seu coração, em
Verdade. E, falando das “árvores”, Deus fala dos homens. Assim o senti eu própria, no meu
coração.

“Felizes, porém, os vossos olhos porque estão vendo, e os vossos ouvidos porque
estão ouvindo!”
(Mt. 13, 16)
“Os discípulos chegaram perto d’Ele e disseram: “Sabes que os fariseus, ouvindo isso,
ficaram chocados?” Respondeu Ele: “Toda planta que Meu PAI Celeste não tiver plantado será
arrancada. Deixai-os: são guias cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão num
buraco.”
(Mt. 15, 12-14)

“Acaso não posso fazer o que quero com as minhas coisas? Ou estás com inveja,
porque EU fui bom para com eles? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os
últimos.”
(Mt. 20, 15-16)
“Não resistais à ação do ESPÍRITO, não desprezeis as profecias. Examinai tudo,
conservai o que é bom.”
(1 Tess. 5, 19-21)
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