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dit was CORATO  2019 
onze retraite-bedevaart van 2 tot 8.10 

   

                           
    

                           
 
   Voor een uitgebreid fotoverslag verwijzen we graag naar onze website   
   www.luisapiccarreta-goddelijkewil.org onder de rubriek ‘nieuws’.       
   Voor een stukje uit de conferenties van Don Sergio nog even geduld.    
   Dit verschijnt eveneens op de website onder ‘Leven in de Goddelijke Wil’ 
   - uit gegeven conferenties. 
   Voor de volledig uitgeschreven conferenties nog veel geduld, aub. Net 
   zoals bij de vorige retraites komt er een bundel… 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uit het Boek van de Hemel (deel 12) – passage door Don Sergio Pellegrini 
gebruikt tijdens zijn derde conferentie 
 
"Mijn dochter, het eerste Fiat werd bij de Schepping uitgesproken, 
zonder tussenkomst van enig schepsel. Het tweede Fiat werd 
uitgesproken in de Verlossing. Ik wou toen de tussenkomst van het 
schepsel en koos Mijn Mama voor de voltooiing van het tweede 
Fiat.  
Voor de voltooiing nu van beide wil Ik het derde Fiat uitspreken, en 
Ik wil het uitspreken door jou. Jou heb Ik gekozen voor de voltooiing 
van het derde Fiat.  
Dit derde Fiat zal de glorie en de eer van het Fiat van de Schepping 
aanvullen en het zal de bevestiging en ontwikkeling zijn van de 
vruchten van het Fiat van de Verlossing.  
 
Deze drie Fiats zullen de Allerheiligste Drie-eenheid op aarde 
omsluieren en Ik zal het 'Fiat Voluntas Tua', het 'Uw Wil geschiede 
op aarde zoals in de Hemel', bezitten. Deze drie Fiats zullen niet te 
scheiden zijn - het ene zal het leven zijn van het andere.  
Zij zullen één zijn en drievoudig, maar van elkaar onderscheiden. 
Mijn liefde verlangt het, Mijn glorie vraagt het. Net zoals het de 
eerste twee Fiats heeft doen voortkomen uit de schoot van Mijn 
scheppende kracht, zo wil het het derde Fiat loslaten, omdat Mijn 
Liefde het niet langer kan vasthouden. En dit om het werk dat uit 
Mij voortkwam te voltooien. Anders zouden de werken van de 
Schepping en de Verlossing niet compleet zijn." 
  
Toen ik dit hoorde was ik niet enkel verward, maar verbijsterd. Ik 
zei bij mezelf: "Is dit alles mogelijk? Er zijn zovele anderen. Indien 
het waar is dat Hij mij heeft gekozen, lijkt het me dat dit een van de 
gebruikelijke dwaasheden is van Jezus. En, wat zou ik kunnen doen 
of zeggen vanuit een bed, half verlamd en ongeschikt als ik ben? 
Kan ik ooit de veelheid en oneindigheid van het Fiat van de 
Schepping en van de Verlossing overzien? Vermits mijn fiat 
gelijkvormig is aan de andere twee Fiats, moet ik met hen mee-
lopen, mijzelf met hen vermenigvuldigen, het goede doen wat zij 
doen en mij met hen verweven. Jezus, denk aan wat U doet! Tot dit 
ben ik niet in staat!” Maar wie kan alle onzin verwoorden die ik zei? 
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Toen kwam mijn lieve Jezus terug en zei me: "Mijn dochter, bedaar. 
Ik kies uit wie Ik wil. Hoe dan ook, je moet weten dat Ik al Mijn 
werken begin tussen Mijzelf en een enkel schepsel. En dan worden 
ze verspreid. Kijk, wie zag het eerst het Fiat van Mijn Schepping? 
Adam en dan Eva. Het was zeker geen veelheid van mensen. Pas na 
vele jaren werden massa's mensen er toeschouwers van.  
Bij het tweede Fiat was het enkel Mijn Mama die alles zag. Zelfs 
niet eens Sint-Jozef wist iets. Mijn Mama bevond zich in een 
toestand verder dan jij. De grootsheid van de scheppende kracht 
van Mijn werk die Zij in zichzelf voelde was zodanig dat het Haar 
verwarde en Zij niet de kracht voelde om het aan iemand te melden. 
En wanneer Sint-Jozef het later te weten kwam, was het omdat Ik 
het hem openbaarde. Dit Fiat ontkiemde als een zaad in haar 
maagdelijke schoot. De aar van het graan werd gevormd om Het te 
vermenigvuldigen en kwam dan aan het daglicht. Maar wie waren 
de toeschouwers? Dat waren er erg weinig. In de kamer van 
Nazareth waren de enige toeschouwers Mijn Mama en Sint-Jozef. 
Wanneer dan Mijn Allerheiligste Mensheid opgroeide, kwam Ik 
naar buiten en maakte Ik Mijzelf bekend – maar niet aan allen. 
Later verspreidde het zich meer, en het zal nog verspreid worden. 
Zo zal het derde Fiat zijn. Het zal in jou ontkiemen - de aar van het 
graan zal zich vormen. Alleen de priester zal er kennis van hebben. 
Nadien een paar zielen - en dan zal het verspreid worden. Het zal 
worden verspreid en dezelfde weg volgen als de Schepping en de 
Verlossing. Hoe meer jij je verniet voelt, hoe meer de aar van het 
derde Fiat groeit en vruchtbaar is in jou. Wees daarom trouw en 
aandachtig!"  

+ + + + + + + 
 

Zoals aangekondigd zijn er in november geen conferentiedagen gezien we in 
oktober onze retraite-bedevaart hadden.  
Jullie worden wel in december verwacht voor de komende kerstnamiddagen! 
Hier de data waaruit kan worden gekozen: zaterdag 14 december 
                                                         dinsdag 17 december 
                                                         woensdag 18 december 
                                                         zaterdag 21 december 
telkens van 14 tot 17.30 u met Eucharistie, conferentie en PowerPoint Corato 
(de kerstaffiches van Bradi Barth zullen voorradig zijn). 

www.luisapiccarreta-goddelijkewil.org 

 


