Pecetea Dumnezeului Celui Viu
Tuturor celor care acceptă această Pecete:
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Această rugăciune specială este un dar de
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Doua Venire a lui Cristos.

februarie 2012.

Ridicaţi-vă acum şi primiţi Pecetea Mea, Pecetea Dumnezeului Celui Viu. Rugaţi-vă cu rugăciunea
(33) a Cruciadei ca să apreciaţi şi să primiţi cu dragoste, bucurie şi recunoştinţă Pecetea Mea.

Dumnezeul meu, Tată iubitor, primesc cu bucurie şi recunoştinţă Pecetea divină a
Protecţiei Tale. Dumnezeirea Ta cuprinde trupul şi sufletul meu pentru veşnicie. Cu
recunoştinţă smerită mă plec şi-ţi ofer Ţie, iubitul meu Tată, iubirea mea profundă şi fidelitatea mea. Te implor ca prin această Pecete specială să mă aperi pe mine şi pe cei dragi mie,
si eu Îţi promit că-mi voi trăi viaţa în slujire pentru Tine, acum şi-n vecii vecilor. Te iubesc,
Tată drag. În aceste timpuri Te consolez, Tată scump. Îţi ofer Trupul şi Sângele, Sufletul şi
Dumnezeirea Preaiubitului Tău Fiu, pentru ispăşirea păcatelor lumii şi mântuirea fiecărui
copil al Tău. Amin.
Mergeţi acum, copii, şi nu vă fie teamă. Încredeţi-vă în Mine, Tatăl vostru iubit, care din dragoste
v-am creat pe fiecare dintre voi. Cunosc fiecare suflet, fiecare părticică din voi Îmi este cunoscută.
Nici unul dintre voi nu este mai puţin iubit decât celălalt. Datorită acestui fapt, nu doresc să pierd
nici un suflet. Nici unul. Vă rog continuaţi să vă rugaţi în fiecare zi Rozarul Milostivirii Divine.
Într-o zi veţi înţelege de ce a fost nevoie de această purificare.
Iubitorul vostru Tată Ceresc

Dumnezeu Cel Preaînalt

