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A todos os que aceitarem este Selo será 

oferecida protecção a cada um e a todos 

vós e às vossas famílias durante 

o período de preparação para a Segunda

Vinda de Cristo.

Esta oração especial é uma Dádiva de 

Deus Pai, dada à profeta Maria Divine 

Mercy, para protecção de todos os filhos de 

Deus. É a mensagem 351,recebida em 

20 de Fevereiro de 2012.

O Selo do Deus Vivo

Erguei-vos agora e aceitai o Meu Selo do Deus Vivo. Recitai esta Cruzada de Oração (33) para 
conhecerdes o Meu Selo e aceitai-o com amor, alegria e gratidão.

Meu Deus, Meu Pai Amoroso, eu aceito com amor e gratidão o Vosso Divino Selo de 
Protecção. A Vossa Divindade contém o meu corpo e alma para a eternidade. Eu curvo-

me em humilde gratidão e ofereço-Vos o meu profundo amor e lealdade, a Vós, Meu Amado Pai. 
 Eu Vos imploro protecção para mim e para os meus entes queridos com este Selo Especial e eu
 penhoro a minha vida ao Vosso Serviço para todo o sempre. Eu amo-Vos Querido Pai. Eu
 consolo-Vos nestes tempos Querido Pai.  Eu ofereço o Corpo, o Sangue, a Alma e a Divindade de
 Vosso Filho Muito Amado em expiação pelos pecados do mundo e para a salvação de todos os
 Vossos filhos. Amém

Ide, Meus filhos e não tenhais medo. Confiai em Mim, o Vosso Amado Pai, que amorosamente criou 
cada de vós. Eu conheço cada alma, cada parte de vós é conhecido por Mim. Nenhum de vós é menos 
amado do que o outro. Por isso Eu não quero perder nenhuma alma. Nenhuma. Por favor 
continuai a orar o Terço da Divina Misericórdia todos os dias. Um dia, vós compreendereis o 
porquê da necessidade desta purificação.

O Vosso Amado Pai Celestial

Deus, o Altíssimo


