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O AVISO
O QUE É O AVISO?
O Aviso ou a Iluminação da Consciência terá lugar em breve para salvar o mundo, e foi
predita por Nossa Senhora em suas Aparições de Garabandal, na Espanha, que ocorreram de 1961 a
1965. A Vidente de Garabandal, Conchita Gonzalez, que vive até hoje, anunciará o Grande Milagre
de Garabandal, que ocorrerá em até um ano após o Evento Místico do Aviso.
O Aviso é um encontro místico, privado e particular, de cada um com Nosso Senhor Jesus
Cristo, e durará em até 15 minutos. Será uma prévia do Julgamento Final, só que não seremos
julgados e Jesus nos mostrará a Verdade e o estado de nossa alma como Deus o vê, para que
possamos pedir o perdão e fazer a penitência necessária para a remissão de nossos pecados e a
purificação para entrarmos no Novo Paraíso.
No Aviso sentiremos o remorso e a dor em nossa alma por causa de nossos pecados, como se
estivéssemos no purgatório. Os que estiverem em estado de graça não sentirão a dor.
No encontro com Nosso Senhor Jesus Cristo, no Aviso, será a única vez que Ele voltará como
Jesus Misericordioso, antes do Julgamento Final, quando Ele voltará como Justo Juiz, para Julgar os
vivos e os mortos e retribuir a cada um de acordo com as suas obras.
Todos O verão, em um encontro privado de cada um, e ao mesmo tempo, com todos os que
tiverem de 7 anos de idade em diante, que é a idade da razão, e serão agraciados com o Dom da
Divina Misericórdia, um Dom de Deus, para nos ajudar em nossa salvação. Um encontro particular
e ao mesmo tempo com todos, em um mesmo espaço de tempo. Que grande Graça!
Todos devem se preparar para o Aviso que terá lugar, em breve, após o Papa Bento XVI
deixar o Vaticano. Os católicos devem pedir o perdão a um sacerdote sempre que puderem (uma
vez por semana ou uma vez por mês, ou imediatamente sempre que cometerem pecados graves) e
fazer as penitências necessárias para a remissão de todos os pecados cometidos, de acordo com a
Divina Vontade. Os que não são católicos podem rezar a Oração da Indulgência Plenária para o
perdão e a remissão de todos os pecados. A Mãe da Salvação pede que todos rezem o Santo
Rosário, fazendo o chamado, também, para os que não professam a fé católica. Para completar a
preparação para o Aviso, foi nos dada, no Livro da Verdade, as Orações da Cruzada para rezarmos
antes, durante e após o Aviso.
POR QUE O AVISO ACONTECERÁ?
 Para provar a todos que Deus existe.
 Para trazer todos de volta para Jesus e ao caminho da verdade.
 Para diluir o impacto do pecado e do mal no mundo, através da conversão.
 Para ajudar a salvar-nos, antes do último dia de julgamento, dando-nos a chance de pedir perdão
pelos pecados que cometemos.
 Para converter os não-crentes, que não teriam chance de redenção, sem este grande ato de
misericórdia.
 Para fortalecer a fé dos crentes.
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O QUE ACONTECERÁ DURANTE O AVISO?
 Todas as pessoas com a idade mínima de 7 anos vão experimentar um encontro místico pessoal
com Jesus Cristo, que vai durar mais ou menos 15 minutos.
 É um dom de Deus Pai para trazer as pessoas de volta à verdade. É como o Dia do Juízo final, só
que desta vez você não será condenado. Em vez disso, você terá a chance de pedir perdão.
 Dois cometas (estrelas) irão colidir no céu.
 Há pessoas que acreditam que ele seja catastrófico, pior do que um terremoto, mas não é – é um
sinal de que Jesus está chegando.
 O céu ficará vermelho, ele vai ser visto como um fogo e, em seguida, você verá uma grande cruz
no céu para prepará-lo primeiro.
 Os ateus vão dizer que foi uma ilusão global. Os cientistas vão procurar uma explicação lógica,
mas não haverá nada disso.
 Ele será espetacular e não vai nos machucar, porque ele vem como um ato de amor e
misericórdia de Jesus.
 Nossos pecados serão mostrados para cada um de nós e isso vai nos fazer sentir tristeza e
vergonha tremenda quando forem revelados. Outros ficarão tão doentes e chocados com a
maneira em que seus pecados serão revelados, que eles vão cair mortos antes que eles tenham a
chance de pedir perdão.
 Todos verão o estado da sua alma diante de Deus – o bem que fizeram em suas vidas, a dor que
infligiram aos outros e tudo o que eles não conseguiram fazer.
 Muitas pessoas vão prostrar-se e chorar lágrimas de alívio. Lágrimas de alegria e felicidade.
Lágrimas de admiração e amor.
 E, finalmente, será possível viver uma nova vida depois, quando soubermos toda a verdade.
 Jesus agora está pedindo a todos para rezar por aquelas almas que morrerão de choque, que
podem estar em pecado mortal. Todo mundo precisa se preparar agora! Jesus pede que todos
peçam o perdão de seus pecados antes do Aviso (os católicos devem confessar-se ao sacerdote).

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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LISTA DE MENSAGENS SOBRE O AVISO
22 de novembro de 2010 – O Grande Aviso – Um Dom para a Misericórdia
07 de dezembro de 2010 – O Aviso para a humanidade
02 de janeiro de 2011 – Como O Aviso é um Dom para a humanidade
12 de janeiro de 2011 – O Aviso – A Segunda Vinda está perto – Oportunidade para salvar as vossas almas
28 de janeiro de 2011 – Preparai-vos para o Aviso, a Iluminação da Consciência
06 de fevereiro de 2011 – A Conversão Global está quase a acontecer
13 de abril de 2011 – A Minha Dor é maior hoje do que foi durante a Minha Crucificação
16 de abril de 2011 – O que vós experimentareis durante o Aviso e a Oração para o Perdão Imediato
16 de abril de 2011 – Mesmo pequenos grupos da Divina Misericórdia podem salvar milhões
10 de maio de 2011 – O Espírito Santo já foi derramado sobre todo o mundo
23 de maio de 2011 – Os Céus abrir-se-ão durante o Aviso
05 de junho de 2011 – Dois cometas colidirão. A Minha Cruz aparecerá num céu vermelho
08 de junho de 2011 – Preparai as vossas famílias para testemunharem a Minha Cruz no Céu
14 de junho de 2011 – Os Meus Seguidores devem mostrar coragem para preparar os outros para o Aviso
22 de junho de 2011 – O Aviso provará que Deus existe
26 de junho de 2011 – O Aviso é uma manifestação da Minha Divina Misericórdia dada à Irmã Faustina
29 de junho de 2011 – Confessai os vossos pecados agora – não vos assusteis
03 de julho de 2011 – Os Ateus e os Cientistas dirão que o Aviso foi uma ilusão
28 de julho de 2011 – Oração pelas almas condenadas que não sobreviverão a o Aviso
10 de agosto de 2011 – O medo de o Aviso não é algo que Eu incentive
05 de setembro de 2011 – Mantenham a vigília à Divina Misericórdia, agora – O Aviso está próximo
07 de setembro de 2011 – Não tenhais medo de o Aviso – Esperai-o com alegria
19 de setembro de 2011 – O Evento mais importante desde a Minha Ressurreição
29 de setembro de 2011 – Consequências de O Aviso
30 de setembro de 2011 – As almas endurecidas não acharão fácil o Aviso
01 de outubro de 2011 – Virgem Maria: O Maligno está também a preparar-se para o Aviso
02 de outubro de 2011 – Regozijai-vos quando o céu explodir, pois sabereis que Eu estou a chegar
03 de outubro de 2011 – Eu nunca vos abandonarei, filhos. É por isso que Eu estou a chegar
08 de outubro de 2011 – Virgem Maria: O pecado da indiferença ao meu Filho é galopante
21 de outubro de 2011 – O Aviso é uma forma de Confissão Global
15 de novembro de 2011 – Deus Pai pede que os seus filhos se unam em oração
17 de novembro de 2011 – Cruzada de Oração (1): O meu presente para Jesus para salvar almas
19 de novembro de 2011 – Cruzada de Oração (3): Livrai o mundo do medo
20 de novembro de 2011 – Cruzada de Oração (4): Para unir todas as famílias
22 de novembro de 2011 – Cruzada de Oração (6): Oração para parar o anticristo
22 de novembro de 2011 – Cruzada de Oração (7): Orai por aqueles que recusam a misericórdia
22 de novembro de 2011 – Cruzada de Oração (8): A confissão
11 de dezembro de 2011 – Deus Pai: Promessa de Imunidade para aqueles que rejeitam Jesus
14 de dezembro de 2011 – A Segunda Vinda acontecerá depois de o Aviso
28 de dezembro de 2011 – Deus Pai: Aceitai esta última oportunidade ou enfrentareis um castigo terrível
29 de dezembro de 2011 – Todo o tipo de misericórdia será mostrada aos que não amam o Meu Pai
31 de dezembro de 2011 – Sem o Meu Ato de Misericórdia as nações destruir-se-iam umas às outras
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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01 de janeiro de 2012 – Virgem Maria: Paz temporária no mundo se as almas escurecidas se converterem
09 de janeiro de 2012 – Após a Confissão Global, eu prepararei a Minha Segunda Vinda
12 de janeiro de 2012 – Orai pelas almas em pecado mortal, que talvez não tenham a oportunidade de procurar a redenção
13 de janeiro de 2012 – Os cientistas vão negar publicamente que o Milagre aconteceu
20 de janeiro de 2012 – O Livro Selado da Verdade será aberto, em preparação da Minha Segunda Vinda
29 de janeiro de 2012 – A Minha Divina Misericórdia é para ser compreendida, como foi revelada a Santa Faustina
30 de janeiro de 2012 – A Virgem Maria apela para um dia de oração e de jejum como preparação para o Aviso
25 de março de 2012 – Mesmo o Aviso não vai converter todos os não-crentes
03 de abril de 2012 – Apenas através das orações de intercessão, as almas na escuridão podem ser salvas
21 de maio de 2012 – O tempo para que o Aviso ocorra está a aproximar-se
24 de maio de 2012 – Durante o Aviso, aqueles que se redimirem aos Meus Olhos não sofrerão a dor do Purgatório
14 de junho de 2012 – O Aviso, embora não deva ser temido, causará dor aos que não estão em estado de graça
16 de junho de 2012 – Os céus ficarão escancarados como um telhado aberto
09 de julho de 2012 – Cada pessoa viva no mundo verá a sua alma e saberá, em muitos casos pela primeira vez, que tem uma
12 de julho de 2012 – O Aviso será para muitos um evento assustador, pois parecerá que o mundo chegou ao fim
17 de julho de 2012 – As almas jovens são queridas para Mim, e eu choro porque a muitas delas nunca foi ensinada a verdade
17 de julho de 2012 – Uma vez que o Aviso ocorra, haverá muita confusão
26 de julho de 2012 – O pacto com satanás está quase pronto e dois eventos devem acontecer em breve
16 de outubro de 2012 – Este é um momento difícil e solitário para os numerosos videntes e profetas, porque cada um
trabalha sozinho
03 de dezembro de 2012 – Apelo à humanidade para se preparar para a minha grande Misericórdia
08 de dezembro de 2012 – O Aviso purificará os Filhos de Deus, na preparação para a Minha Segunda Vinda
09 de dezembro de 2012 – O Fogo do Espírito Santo será sentido nos corações de todos
20 de fevereiro de 2013 – Esta grande Iluminação de Consciência terá lugar depois do meu Santo Vigário deixar Roma
09 de março de 2013 – Na chegada da Sexta-feira Santa muitas almas começarão a perceber que o Meu Aviso para a
humanidade está sobre o mundo
01 de abril de 2013 – Deus Pai: Eu, o Vosso Amado Pai, marquei por fim o Dia para O Aviso. Só eu sei esta Data
06 de abril de 2013 – O tempo para aparecer o cometa de que Eu falei, em que as pessoas acreditarão que há dois sóis,
está próximo
16 de novembro de 2013 – Milhares de milhões converter-se-ão e reconhecerão Deus, o Deus Uno e Trino, pela
primeira vez
17 de novembro de 2013 – Eu venho para renovar a terra, para libertar o homem da sua miséria, tristeza e pecado
18 de novembro de 2013 – Eu venho apenas como um Deus de Misericórdia. Eu não venho para vos amedrontar,
porque Eu amo realmente cada um de vós
20 de novembro de 2013 – Quando Eu vier como Rei da Misericórdia, a nenhuma alma restará qualquer dúvida acerca
de quem Eu sou e do que Eu sou
07 de dezembro de 2013 – Eu Sou, acima de tudo, um Deus de Misericórdia
22 de dezembro de 2013 – Mãe da Salvação: Pelo Milagre da Iluminação da Consciência, ele, o meu Filho, trará
alegria, amor e esperança ao mundo
22 de dezembro de 2013 – Em breve Me vereis em toda a Minha Glória Celestial e entendereis então finalmente o
Mistério da Minha Divindade
28 de dezembro de 2013 – Mãe de Salvação: O meu Filho instruiu-me para trazer ao mundo esta importante Mensagem
19 de janeiro de 2014 – Quem entre vós seria suficientemente forte para aceitar o Meu Cálice de sofrimento, com tudo o
que Ele traz consigo
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31 de janeiro de 2014 – Preparai-vos sempre, todos os dias, como se o Aviso fosse amanhã, pois ele virá sobre vós
de repente
09 de março de 2014 – Mãe da Salvação: Após o Aviso virá um grande desejo de dar Glória a Deus
23 de dezembro de 2014 – O dia em que Eu vier, na minha Divina Misericórdia, será o Dia da Iluminação
20 de janeiro de 2015 – O Aviso ajudará o mundo a lutar contra a maior apostasia de todos os tempos
04 de fevereiro de 2015 – Em breve os céus dividir-se-ão e o fogo do Espírito Santo estará sobre vós
06 de maio de 2015 – Nunca antes, desde a Minha Crucificação, o Cristianismo suportou tamanha perseguição
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MENSAGENS SOBRE O AVISO
O Grande Aviso – Um Dom para a Misericórdia
Segunda-feira, 22 de novembro de 2010, 02:00

Minha querida filha, Eu estou muito satisfeito com a maneira como tu segues as Minhas
Palavras, com completa fé e obediência. O Meu Amor por ti é forte. Assim é, também, o teu amor
por Mim. Tu agora sentes-te mais próxima do Meu Coração. Tu estás agora em união Comigo,
Minha filha. Eu e o Meu Pai Eterno, assim como o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, alegramoNos com a tua resposta a este Chamamento muito importante. Nós, e todos os anjos e santos,
caminhamos contigo todos os dias para te proteger neste Trabalho Sacratíssimo.
Levai o coração e continuai a segurar a Minha Mão. Permiti-Me guiar-vos nas vossas palavras
para dar à humanidade uma oportunidade de finalmente compreenderdes a Verdade antes do
Grande Aviso. Este Grande Aviso, de Misericórdia e de Amor, uma última Dádiva para os Meus
filhos, acontecerá em breve. A cada um dos Meus filhos, e a todos, durante uma experiência
mística, será mostrada a sua vida, os seus pecados, as suas ações erradas contra os seus irmãos e
irmãs, e cada insulto, pelos quais são responsáveis. Nenhum homem, mulher ou criança na terra
ficará excluído.
Alguns ficarão profundamente chocados e tristes com os pecados das suas vidas e
imediatamente voltarão para Mim, o Vosso Justo Juiz, e redimir-se-ão. Eles voltarão, por amor e
tristeza, para pedir Misericórdia.
Outros ficarão tão doentes e chocados pela maneira como os seus pecados serão revelados que
cairão mortos antes se terem oportunidade de pedir perdão.
E, então, haverá aqueles que seguem o enganador. Eles, em terror, quando virem os pecados
perversos das suas vidas passadas, de súbito, na sua frente, fugirão. Eles vão tentar esconder-se, mas
não há nenhum lugar para onde possam ir. Afastando o orgulho, eles aceitarão o que vêem e, assim,
pedirão perdão. Ou, então, distanciar-se-ão e sofrerão de vergonha e horror, mas não pedirão
Misericórdia.
Depois, há o pecador final. Quando os seus pecados forem mostrados tudo o que eles vão
fazer é argumentar e negar que tenham cometido esses crimes graves contra os Mandamentos de
Deus. Eles vão simplesmente negar a Verdade e voltam-se para a escuridão do Inferno Eterno.
Ninguém será afastado da Minha Misericórdia
Porque é que os Meus filhos não compreendem isto? Se eles estiverem genuinamente
arrependidos, e desejarem morar Comigo na Nova Terra, onde o Céu e a Terra se unem, porque não
pedem perdão? Ninguém vai ser afastado da Minha Misericórdia, deverão apenas mostrar remorso.
No entanto, tão presos estão na sua busca de objetivos egoístas, que eles não conseguem entender as
consequências.
Acordai agora, todos vós. Aceitai, com as mudanças que estais prestes a testemunhar, através
das ações do maligno na humanidade, os sinais que foram preditos, os quais antecipam o Meu
retorno à Terra.
Deixai-Me guiar-vos para o Paraíso
Através desta profeta e do Livro da Verdade, Eu desejo, uma vez mais, pelo Meu precioso
amor que é todo vosso, que volteis agora para Mim antes que o tempo se esgote. Deixai-Me
segurar-vos nos Meus Braços. Deixai o Meu Amor fluir através do vosso corpo, mente e alma. Abri
os vossos corações e deixai-Me guiar-vos para o Meu Paraíso na Terra, onde vós podereis desfrutar
da Vida Eterna. Porque desejaríeis vós escolher o outro caminho, condenados a lugar nenhum, se a
Verdade foi revelada?
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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O Meu Coração ergue-se com preocupação e tristeza quando penso nos Meus filhos que se
recusam a aceitar a Verdade da Minha promessa. Eu digo, mais uma vez, voltai-vos para Mim agora
e falai Comigo. Pedi-Me para voltar ao vosso coração. Eu far-Me-ei, a Mim Próprio, caber dentro
das vossas almas. Eu dou-vos esta promessa, mesmo para aqueles de alma mais endurecida. Apenas
uma palavra é tudo o que vós precisais de dizer. Pedi-me para vos mostrar a Minha Presença,
dizendo:
“Jesus, eu sinto-me perdido. Abri o meu coração para aceitar o Vosso Amor e mostrai-me a
Verdade para que eu possa ser salvo”.
As Minhas Palavras de Aviso não são uma ameaça. Este evento é conhecido desde a Minha
morte na Cruz. Porque pensastes vós que não podia acontecer? A Verdade reside na Escritura para
que todos possam compreender. Eu vou agir como vosso Justo Salvador até ao último minuto, antes
de Eu vir como Justo Juiz, para que Eu possa finalmente levar os Meus filhos para a Minha família,
sob um grande amor, alegria e felicidade, onde todos vivereis em harmonia por toda a eternidade.
Satanás e os seus seguidores serão mergulhados nas trevas para sempre. A Minha família
testemunhará a alegria e a dos Céus Divinos, aos quais nenhum homem que vislumbrasse uma
amostra do que Eu prometi, viraria as costas a essa felicidade pura no Reino do Meu Pai. Rezai,
rezai por perdão e entrai no Reino do Meu Pai em glória, onde vós e os vossos entes queridos, sereis
bem-vindos para a Luz do Puro Amor.
Eu lutarei para vos conquistar a todos
Eu morri por todos vós e vou lutar para vos conquistar a todos de volta para Mim até o último
momento, apesar da escuridão do maligno no mundo.
Por favor, deixai-Me mostrar-vos o quanto Eu vos amo mais uma vez. Segurai a Minha Mão
agora e colocai a vossa cabeça no Meu Ombro, e a vossa alma delicada será inflamada com um
amor que vós jamais esquecereis.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

O Aviso para a humanidade
Terça-feira, 7 de dezembro de 2010, 03:15

Sim, Minha amada filha, Eu estou de regresso. Escreve isto. Minha filha, após teres voltado
para Mim, por teres negado a Verdade, irás agora ajudar-Me a levar o Meu povo de regresso à Luz,
a Luz da Verdade.
A ninguém será negada, por Mim, a oportunidade de ver a Verdade de Deus. Ser-vos-á
mostrada a Misericórdia de Deus, ser-vos-á dada a prova de que Eu Existo. Ser-vos-á dado este
Dom durante O Aviso, pelo qual finalmente vós sabereis a Verdade. Infelizmente nem todos
voltarão, mesmo naquele estágio, em direção a Mim ou ao Reino do Meu Pai Eterno.
Minha filha, Eu não tenho comunicado contigo há uns dias. Isso foi deliberado. Foi-te
concedido o tempo necessário para te permitir digerir cuidadosamente o conteúdo das Minhas
Mensagens.
Saberás a partir de agora que estas Mensagens vêm de Mim e que todas elas têm assuntos
muito importantes. Eu penso que agora podes discernir a Verdade dos Meus Ensinamentos, entre os
que são da tua imaginação. Minha filha, podes ver agora a mágoa e a aflição que Eu sinto, quando
testemunhas quase diariamente a frustração que Eu e o Meu Pai Eterno sentimos pelas atitudes de
tristeza, vazio e descrença no mundo.
Não somente os descrentes te causam dor, mas através das dádivas e graças que Eu te dou, vês
também a confusão que existe, mesmo nas mentes dos Meus seguidores. Eles, também não são
fáceis de convencer pela Verdade, quando ela lhes é dada como uma Dádiva do Amor, através dos
Meus profetas.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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Que longo e sinuoso caminho é este, para os Meus filhos, quando eles se esforçam
relativamente à Verdade e às promessas que Eu lhes fiz. Olhando todos os dias para os Meus
filhos, pessoalmente, nas estradas, na TV, nos media e entre os teus vizinhos, tu vê-los agora a
todos através dos Meus Olhos. O que é que vês? Total omissão espiritual no mundo, falta de
vontade real nas suas vidas, e uma sensação de desânimo, apesar das atrações e passatempos
mundanos.
Minha filha, tu não o entendes agora mas eles vão lá através de uma limpeza. Esta
purificação, em que eles vão experimentar uma sensação aguda de vazio, devido à falta de bens
materiais, será autorizada por Mim. Sim, isto foi causado pela avareza da humanidade. Ao permitir
os direitos das pessoas, para a sua própria liberdade e vontade, então ele, o maligno, perpetrou o
colapso do sistema bancário do mundo global, que continuará com a sua astúcia do mal.
Meu povo, Eu autorizei as vítimas inocentes a sofrerem esta limpeza. É muito importante que
elas o façam, porque as aflições que suportarem ajudarão a limpar as suas almas.
Muito em breve, como os bens materiais serão menos e dificilmente alcançáveis, vós vereis a
vida a caminho do abismo. A simplicidade ajudará a que abrais os olhos para a Verdade, a Verdade
do que é realmente importante. Sem esta purificação, em que é permitido aos Meus filhos sofrer
para salvar as suas almas, eles não podem, nem ficam, perto do Meu Coração.
Despojai-vos dos bens materiais, aos quais vos agarrastes com tal idolatria e obsessão no
passado, e voltareis para a Verdade. Com clareza, vereis o amor nas almas uns dos outros. Assim,
também muito rapidamente vereis o maligno, em toda a sua repulsiva glória, naqueles que seguiram
o fascínio da sua própria obsessão e avareza. Vós vereis agora estas pessoas, a que foi dado crédito,
por serem aquelas para quem olharíeis para cima e admiraríeis, no mesmo caminho em que Eu os
observo. Ou seja, em extrema aflição e tristeza.
Vai agora Minha filha e compreende a tua tarefa, com os olhos límpidos.
Agora, tu sabes a Verdade. Agora não tenhas dúvidas. Espalha a Verdade para a
salvação, logo que possível, para proporcionar oportunidade de redenção das pessoas, antes do
Grande Aviso.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Como O Aviso é um Dom para a humanidade
Domingo, 2 de janeiro de 2011, 21:45

Por que são estas Mensagens assustadoras?
Minha querida filha, quando as pessoas ouvem estas Mensagens questionam-nas, desafiamnas e põem-nas de lado. Mais do que isso, elas desprezam-nas e fazem a pergunta, porque não falam
mais estas Mensagens de alegria e de felicidade? Porque estão elas a assustar? Certamente, esta
abordagem para comunicar ao mundo não viriam de Jesus Cristo? Jesus Cristo não prega,
certamente, o amor não terror? A Minha resposta a essas acusações é simples. É porque Eu amo a
todos vós, que Eu vos mostro agora a Minha Misericórdia através destas Mensagens. Em primeiro
lugar, Eu venho como Salvador de todos, para vos libertar, de modo que todos possam beneficiar da
Salvação. A Minha morte na Cruz foi para vos dar uma segunda oportunidade para entrar no Reino
de Meu Pai. Desta vez Eu volto como um juiz Justo. Está primeiro a ser-vos mostrada a todos,
agora, pelo Meu amor por vós, a Minha Misericórdia. Esta Misericórdia tem a forma de uma
advertência prévia, para vos ajudar a pôr as vossas vidas em ordem antes que Eu volte no Dia do
Julgamento.
Pela Minha compaixão por todos e por cada um de vós, Eu dou-vos agora a oportunidade
final de abrirdes os vossos corações e viverdes as vossas vidas da maneira a que foram
destinadas.
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A Alegria na Terra não pode ser comparada à Alegria no Céu
Virai as costas para vos arrependeres do pecado e trazei a oração de volta às vossas vidas. É por
Misericórdia que Eu vos tenho que avisar da Verdade. A alegria, que acreditais que falta nas Minhas
Mensagens, é pelo fato de que a humanidade voltou as costas para a verdadeira alegria. A alegria
sentida no Céu não pode ser comparada à dita alegria que vós experimentais na terra. A alegria na
terra, que venha do verdadeiro amor, será pura. A alegria que vem dos bens materiais é inexpressiva.
Meus filhos, a alegria que Eu posso sentir ao observar-vos tem vida curta, infelizmente, por
causa do que Eu testemunho hoje na terra. Tão querida vos é a posse de coisas mundanas, ou o
reconhecimento de outras pessoas que vos elogiam. Pouco tempo dedicais a preparar-vos para a
próxima vida.
O Aviso é uma Dádiva
A Minha Misericórdia está a ser-vos trazida como uma Dádiva. Aceitai-a. Saboreai-a. AlcançaiMe, todos vós. Eu sou a vossa vida um bote salva-vidas num mar de fogo, cheio de correntes
inesperadas e erupções. Salvai-vos ou sereis sugados por uma corrente de tal magnitude que se
decidirdes, no último minuto, aceitar uma boleia na balsa, vós não tereis forças para subir dentro dela.
A Purificação do mundo continua
Estou fatigado, filhos. Não importa o quanto Eu tente comunicar, muitos de vós ainda fazem
ouvidos moucos. Mesmo os Meus sacerdotes não ouvem o Meu Chamamento quando Eu desejo
revelar a Minha Misericórdia. Como a Purificação no mundo continua, e aumenta agora de
velocidade, é a hora de Me chamardes, filhos.
Terremotos e outros desastres globais
Não tenhais medo das tempestades, terremotos, tsunamis, inundações, vulcões e ondas de
calor, que descerão sobre o mundo para ajudar a parar o anticristo e o seu braço. Os Meus
seguidores estarão seguros no conhecimento do que os espera no Novo Paraíso, que resultará
quando o Céu e a Terra se fundirem como um. Estas coisas devem acontecer. Elas não podem ser
interrompidas, pois foram preditas. Esses eventos, no entanto, Meus filhos, serão de curta duração.
Vós, Meus crentes, sereis recompensados pela vossa fé e perseverança face à enorme
oposição. A alegria será, então, Meus filhos, de difícil pesquisa. Os que estais na Luz, sereis
envolvidos com a glória e o amor que vos espera. Os que estais na escuridão, não sereis capazes de
suportar a Luz. Vós podeis desejar fazê-lo, mas vai doer tanto que tereis que vos esconder. Mas não
há nenhum lugar para onde ir, exceto o antro de escuridão, liderada pelo Rei das Trevas ele próprio
– O maligno. É isso que vós quereis?
Como Satanás trabalha através das pessoas
Entendeis vós o terror que representa o enganador? Não vos apercebeis que ele se esconde por
detrás de cada ato de ganância, egoísmo e amor por vós mesmos? Enquanto viverdes, o que vós
acreditais ser excitante, como vida divertida, cheia e ocupada, as despesas, a comida, o vestuário, a
vaidade e a busca constante do entretenimento seguinte, vós estais alegremente inconscientes do
que está por detrás das vossas ações.
Há uma voz secreta, que não podeis ouvir, mas que sentis – quando sentis um desejo de agir,
que vos persuade a procurar, procurar e procurar mais diversão, emoção e entusiasmo, que vem do
maligno. Não importa quais as vossas ações, elas fazem-vos sorrir, rir e bater palmas com
entusiasmo. É pouco importante. Esses desejos fortes são projetados para vos ajudar a procurar a
constante auto-satisfação. Que bom que isso é? Isso faz-vos sentir bem quando acaba? Claro que
não. Quando parais, perguntais-vos se não podíeis mais fazer essas coisas – e depois? Será que isso
importa? No início sim. Talvez seja frustrante, mas é só quando fordes deixados sem nada, que
precisais de vos concentrar apenas em manter-vos vivos.

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

16

Livro da Verdade – O Aviso

Os alimentos tornar-se-ão mais importantes do que os bens materiais cheios de divertimento.
Então, quando ficardes sem comida e passardes fome, vós percebereis que nenhuma dessas antigas
atrações interessa. Essa é a purificação que vai agora ter lugar, rapidamente, no mundo. Através
dessa purificação, uma forma de limpeza, tornar-vos-eis íntegros de novo. Então, e só então, vós
estareis prontos para aceitar a Verdade.
Como Satanás vos deixa uma sensação de vazio
Meus filhos, vós não vedes Satanás no trabalho. Vós não podeis vê-lo, porém ele passa o
tempo todo a tentar roubar-vos de Mim. Ele causa-vos um mal terrível, filhos. Todas as
tentações que ele coloca no vosso caminho, usando o apelo mundano ao dinheiro, beleza, posses
e talento, são devoradas por vós por causa da ganância e do desejo. Vós acreditais que quando
tiverdes acumulado todas essas coisas vos sentireis realizados. Infelizmente, isso não é verdade.
Esta é a mentira que Satanás usa para vos prender. Quando os que chegaram a esses níveis de
riqueza acharem que, por qualquer razão, vós perdestes tudo, então ficai gratos. Porque, é
somente quando vierdes vazios de posses materiais que vós podeis realmente acolher-Me no
vosso coração.
Mensagem para os ricos
Aqueles de vós que tendes riquezas – Eu não vos condeno. Porque vós tendes conforto
material, isso não significa que não estais a seguir o caminho certo. Mas vós tendes a
responsabilidade de compartilhar e cuidar dos menos afortunados. Este é o vosso dever. Não é o
conforto ou a riqueza material que estão errados. Não é a alegria e o riso que experimentais quando
desfrutais a vida que estão errados. É quando isso se torna uma obsessão e quando o vosso desejo
de uma vida de luxo tem precedência sobre a sua própria fé e o bem-estar dos outros, que faz com
que isso seja ofensivo aos Olhos do Meu Pai.
A vossa riqueza, casas, roupas e posses são como as nuvens que passam pelo Céu. Elas estão
lá num minuto e foram-se no seguinte. Vós não podeis levá-las convosco para a próxima vida. É a
vossa alma que vai convosco. Cuidai da vossa alma, mostrai amor de uns pelos outros e por aqueles
que vos causam angústia na vida. Segui os Meus Ensinamentos. Pedi a Minha Misericórdia. Só
então vos juntareis a Mim na nova terra que é o Paraíso. Não percais a vossa herança e o vosso
lugar no Reino do Meu Pai.
O Vosso Amado Jesus Cristo.

O Aviso – A Segunda Vinda está perto – Oportunidade para salvar as vossas almas
Quarta-feira, 12 de janeiro de 2011, 15:00

Minha filha, a Minha Mensagem de ontem foi dura. Muitos, lendo-a, dirão “esta não é a
maneira como o Senhor fala”. Mas como é que eles sabem? É por causa do sofrimento que está a
ser suportado pelos Meus amados filhos, às mãos de outras pessoas, que Eu tenho que falar. Eu falo
por causa da Minha Divina Misericórdia, a fim de ajudar a poupar os Meus filhos, para que nos
possamos unir como uma Sagrada Família no Novo Paraíso. Eu não quero perder uma única alma
para o enganador. É importante que a Minha voz seja ouvida.
Os não crentes acham muito difícil
Eu entendo que, para muitos dos Meus filhos, especialmente os não-crentes, eles acham que é
muito difícil acreditar na próxima vida. Eles estão tão condicionados por assuntos mundanos que,
na sua luta para sobreviver, negligenciaram a sua espiritualidade, de tal forma que não acreditam de
todo que haja outra vida. Eles precisam agora de reconsiderar. Eles acreditam que tudo termina após
a morte e que o mundo só precisa de se preocupar com a vida de hoje. Como Me desespero por
essas almas equivocadas. Se elas pudessem experimentar um vislumbre do que o Paraíso oferece,
elas passariam os dias em oração e adoração a Mim e ao Meu Pai Eterno, em louvor e
agradecimento.
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Este novo mundo que vos prometi é uma realidade. Louvo os crentes que nunca esqueceram esse
fato e que ainda oram a Mim todos os dias. Como Eu amo os Meus seguidores. Mas como Eu sofro por
eles também. Estes devotos seguidores fazem tudo para convencer os outros da Minha existência.
Porém, eles são ridicularizados e desprezados em Meu Nome. Como isso parte o Meu Coração.
Como os entes falecidos se consomem por todos os que deixaram de ter fé
Como os vossos falecidos se consomem por todos vós, não-crentes! Aqueles de vós, cujos
entes queridos estão em paz no Reino de Meu Pai, eles rezam e intercedem constantemente em
vosso favor. O que vós não percebeis é isto. Se vós tiverdes tempo para falar Comigo em particular
– nas vossas próprias palavras – e Me pedirdes Orientação, mesmo se a vossa fé é morna, então Eu
vou responder. E vós sabereis que Eu respondi. Voltai para Mim agora, filhos. Nas vossas próprias
palavras, pedi-Me para restaurar a vossa fé.
Reconsiderei os Meus Ensinamentos, através destas Mensagens e através da Bíblia e lembraivos da maneira como deveis viver a vossa vida. Eu, pela Minha Misericórdia, revelarei as vossas
ofensas contra os Meus Ensinamentos e todos os pecados e delitos que vós cometestes durante toda
a vossa vida, muito em breve.
Não é o Dia do Julgamento, mas uma amostra do que ele será
Este é um ato de Misericórdia da Minha parte. Vós vereis os vossos pecados e vós
compreendereis imediatamente como eles Me parecem. Imediatamente, entendereis claramente
como são ofensivos e errados. Esta é vossa oportunidade, filhos, de vos arrependerdes. Este não é o
Dia do Julgamento, mas uma amostra do que ele será.
Por Misericórdia, está a ser-vos dada a maior Dádiva de todas, antes do Dia do Julgamento – a
oportunidade de vos arrependerdes e mudardes a vossa vida antes do Último Dia – o tempo em que
Eu volto à Terra. Virei então, como sabeis, não como um Salvador, mas como um Justo Juiz. Esse
tempo está agora fechado, Meus filhos. Não tenhais medo. Eu amo a todos vós. Vós estais no Meu
Coração. Permiti-Me entrar em vós, agora, e deixai-Me guiar-vos para o Reino do Meu Pai. Nunca
temais a morte. A Morte será apenas uma porta de entrada para uma vida nova e bem-aventurada na
eternidade, cheia de amor, paz e felicidade.
A vida na Terra é apenas uma passagem no tempo
A vossa vida na terra é apenas uma passagem no tempo. Ela pode estar cheia de amor, alegria,
dor, rejeição, medo, raiva, desespero, frustração e tristeza. Mas, só quando vos unirdes a Mim, a
vossa dor aliviará. Bem-aventurados os que sofrem, especialmente em Meu Nome, pois vós sereis
glorificados no Reino do Meu Pai. Bem-aventurados são também aqueles que voltam para Mim,
pois haverá grande alegria no Céu.
Vós sereis bem-vindos ao Meu Novo Paraíso. Orai pelas vossas almas e pelas das vossas
famílias, agora. O Aviso terá lugar em breve. Então, vós sabereis a Verdade. Vós tereis a
oportunidade de vos redimirdes aos Meus Olhos.
Eu amo a todos vós. Eu alegro-Me porque Eu sei que muitos mais dos Meus filhos voltarão
agora para Mim e para Deus, o Pai Eterno, pois o tempo para o fim dos tempos já está muito perto.
Estai preparados.
O Vosso Amado Salvado Salvador, Jesus Cristo.

Preparai-vos para o Aviso, a Iluminação da Consciência
Sexta-feira, 28 de janeiro de 2011, 00:15

Hoje à noite, Minha amada filha, tu recebeste as graças para ficares mais forte para
continuares com esse Trabalho Sagrado. Através da devoção dos Meus amados e queridos
seguidores, que rezaram arduamente por ti, Minha filha, seguirás rapidamente em frente para
completar o Livro da Verdade. Não importa o quanto estiveres distraída, ainda acharás que é difícil
rejeitar o teu dever para Comigo. Isso é agradável para Mim, mas não temos muito tempo.
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Está a ser dado este Dom especial ao mundo, Minha filha – o Livro da Verdade –, para
mostrar aos Meus filhos o que eles precisam agora de fazer a fim de se prepararem para o Aviso, a
Iluminação da Consciência, que está a ser dado ao homem para ajudar a preparar-vos
adequadamente para a Minha Segunda Vinda.
Aos que não acreditais em Mim, ainda vos deve ser dada a oportunidade de lerdes a
Verdade. Quando esse evento ocorrer, após estas Mensagens serem dadas ao mundo, as
pessoas entenderão a autenticidade das Minhas Palavras, dadas através de ti, Minha filha, para
salvar a humanidade.
O Evento Místico será experimentado por todos os de mais de 7 anos de idade
Não vos sintais magoados quando as pessoas descartarem estas Minhas Mensagens, filhos.
Basta serdes gratos por estar a ser concedida esta Dádiva. Eles vão entender a verdade desta
profecia, após este evento místico, que será experimentado por todos os Meus filhos desde os sete
anos de idade, em todos os lugares, em todo o mundo. Aqueles que vivam após este evento serão
mais cautelosos sobre o conteúdo deste Livro Sagrado. Eles vão achar que é difícil ignorá-lo,
mesmo que a sua fé seja fraca. Os outros que não queiram saber a Verdade, ainda precisam de ser
lembrados do conteúdo deste Trabalho.
Nunca desistais, Meus filhos, quando se trate de salvar almas. Todos os Meus filhos preciosos
nasceram do Amor do Meu Pai Eterno. Quando eles perdem o seu caminho, não importa. Deus, o
Meu Pai Eterno, ainda ama a cada um dos Seus filhos.
A fé, Meu filhos, pode ser reacendida pela fé dos outros, abençoados com o Espírito Santo.
Meus filhos escolhidos, enviados agora para transmitir a Minha Palavra ao mundo, vós tendes a
capacidade de trazer lágrimas de alegria a essas pobres almas, gritando pela orientação das suas
vidas vazias e confusas.
Olhai para todos através dos Meus Olhos
Olhai sempre os vossos amigos, familiares, o próximo e colegas de trabalho através dos Meus
Olhos. Olhai sempre para o lado bom. Mostrai-lhes amor e eles sentirão a Minha Presença. Eles
serão atraídos para vós e não sabem porquê.
Através do Meu exemplo, imitai-Me e ajudar-Me-eis a converter os Meus filhos perdidos.
Orando arduamente por eles, vós podeis atraí-los para mais perto de Mim. Através do sacrifício e da
aceitação do sofrimento, em união Comigo, vós podeis salvar almas. Isto inclui as almas que ainda
deixarão esta terra, bem como as que aguardam Julgamento no Purgatório.
Deixai-Me lembrar-vos de que, finalmente, vós tendes duas escolhas. Acreditai em Mim,
abrindo as vossas mentes para a Verdade contida no Evangelho. Se vós perdestes toda a fé, então
lede apenas uma parte dos Meus Ensinamentos. Em seguida, pedi-Me para vos mostrar a verdade
nos vossos corações. Então, sabereis qual o caminho que vos levará a Mim, no Céu.
Alternativamente, vós podeis manter os olhos fechados e não querer ouvir. Somente a oração, pelos
crentes, pode ajudar-vos, então. A oração, pelos Meus seguidores, combinada com a recitação do
Meu Divino Terço, do Dom da Divina Misericórdia, dado à Irmã Faustina no século XX pode
salvar as vossas almas, no momento da vossa morte.
Orai a Divina Misericórdia
Rezai, rezai, rezai a Minha Divina Misericórdia pelas vossas almas e pelas dos não-crentes,
agora. Os grupos de oração ajudarão a espalhar a Verdade, a incutir a Fé naqueles que perderam
todo o senso de quem são e de onde vieram. Ele será fundamental para impulsionar a propagação da
iluminação evangélica, que será agora sentida em todas as partes do mundo, quando se aproxima o
tempo para as profecias relativas à Minha Segunda Vinda à Terra começarem a ser reveladas, tal
como eles se desenrolarão, numa série de Eventos Globais.
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Filhos, estai preparados em todos os momentos. Mantende-vos em estado de graça e mantende os
vossos corações abertos para os Meus Ensinamentos de amor e paz na terra. Meus filhos, se todos
seguísseis os Meus Ensinamentos, então não haveria guerras, ganância, ódio ou a pobreza no mundo.
Vós precisais de vos sentar calmamente, cada um de vós, por apenas meia hora em cada dia.
Atravessai os salmos, as parábolas e perguntai-vos “esta lição aplica-se à minha vida no
mundo de hoje?” Vós sabeis que a resposta é, obviamente, sim. Orai pela força para mudar as
vossas atitudes e pontos de vista sobre a vida após a morte. Lembrai-vos desta importante lição. A
terra é simplesmente uma breve passagem no tempo. A única verdadeira felicidade é a Vida Eterna
Comigo no Paraíso do Céu – o Reino do Meu Pai.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

A Conversão Global está quase a acontecer
Domingo, 6 de fevereiro de 2011, 13:40

Querida e amada filha, esta é uma das Mensagens finais a ser inserida na primeira peça da
Minha Escritura Sagrada contida no volume “O Aviso”.
Meus amados filhos em breve estareis cientes da Minha existência através do castigo. Muito
em breve, aos crentes em Deus, o Todo-Poderoso, e aos Ateus, será concedida a última Dádiva
antes do dia glorioso, quando Eu retornar para Julgar.
Este grande evento abrirá os vossos corações e vós olhareis com admiração para o
maravilhoso Amor que Eu vos mostrarei neste Ato de Misericórdia. Muitos de vós não entendeis
que Eu, ou o Meu Pai Eterno, existimos. Muitos de vós, almas inocentes, deveis pensar que a Minha
Misericórdia se estende a vós, durante O Aviso.
Não importa o nome que vós Me queirais dar, haverá então uma nova compreensão que abraçará
as vossas almas. Sede gratos quando isso acontecer, porque este Castigo vai ser a vossa Salvação.
Uma vez que este evento é para todos os fiéis, juntamente com aqueles que se unam, porque
eles entenderão finalmente a Verdade, formareis o Meu novo exército na terra. Cada um de vós, que
buscar o perdão quando os vossos pecados vos forem revelados, procurará espalhar a Verdade para
os que estiverem na escuridão.
Esta Dádiva, Meus filhos, trar-vos-á mágoas quando fordes ridicularizados em Meu Nome.
Sede gratos quando isso acontecer, porque então vós sabereis, por dolorosas que sejam tais
experiências, que sois verdadeiro discípulo Meu. Juntar-vos-eis a Mim no Paraíso, quando chegar a
hora. Nunca temais pela vossa fé, Meus queridos. Porque, se vós vislumbrásseis, por apenas um
momento, o esplendor absoluto que o Meu Pai criou para vós, no Paraíso, os vossos olhos humanos
não suportariam tal Luz e Glória. Se o vislumbrásseis, acabaria o vosso apego a esta terra, embora
seja bonita, porque também foi criada por Deus, e imploraríeis pelo momento em que vos podereis
juntar a Mim, no Paraíso.
Mensagem de Amor para Ateus
Lembrai-vos de uma Minha lição final. Ateus, em todos os lugares, ouvi agora esta Mensagem,
mesmo se vós acheis, que é difícil fazê-lo. Cada um dos Meus filhos nesta terra, sente amor em algum
momento das suas vidas. Quando vós sentis o amor no vosso coração, não podeis vê-lo, tocá-lo e podeis
achar que é difícil de descrever. Não há nenhum método científico disponível, que possa avaliá-lo. O
Amor faz-vos humildes. O Amor faz-vos generosos de coração. O Amor pode ajudar-vos a fazer
grandes sacrifícios. O Amor é confuso, mas apaixonado. O Amor não é feito pelo homem. É um Dom
de Deus. O Amor vem de uma única fonte. O Amor é Deus. Deus é Amor. É simplesmente assim. Abri
o vosso coração para o Amor Puro que Eu e o Meu Pai Eterno temos por todos e por cada um de vós.
Olhai para Mim, como uma criança que olha para o seu pai. Chamai-Me e Eu encherei os vossos
corações. Quando isso acontecer, vós nunca voltareis para trás.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.
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A Minha Dor é maior hoje do que foi durante a Minha Crucificação
Quarta-feira, 13 de abril de 2011, 23:00

Minha amada filha, Eu choro com grande tristeza esta noite pelos pecados da humanidade,
que têm aumentado com grande intensidade, quando o tempo do mundo comemorar a Minha Paixão
na Cruz que se aproxima. A Minha dor é ainda maior do que foi quando fui crucificado. Eu estou
agora a reviver a agonia que Eu suportei quando os pecados da humanidade trespassaram o Meu
Coração com uma espada, que foi a maior, a mais nítida e mais dolorosa. Ouvi as Minhas súplicas.
Ouvi os Meus gritos. Todos vós. Confortai-Me nesta profunda agonia que Eu suporto hoje. Eu
tenho que testemunhar, diariamente, a profunda tristeza, a dor e a tortura infligida pelo homem
sobre o homem. Pelo homem sobre as crianças. Esses assassinos não sofrem nenhum remorso, tão
infectadas estão as suas almas pelas trevas de Satanás, o enganador. Ele não mostra nenhuma
compaixão por qualquer um de vós, porque ele não tem alma. Contudo, os homens sucumbem
estupidamente às suas tentações, como cegos. Então, servilmente, eles deixam-se sugar para esta
terrível escuridão, pelo que Eu tenho que confiar naqueles de vós, crentes, para que rezem muito
para salvar essas almas.
A Minha dor intensifica-se diariamente. O pecado não é visto pelo homem pelo que ele é. No
seu nível mais básico é o amor por si mesmo. Na pior das hipóteses, é um amor por todas as coisas
que prejudicam os outros através da desonestidade, abuso, violência e assassinato. Porque fecham
as pessoas os olhos quando testemunham tais atrocidades? Essas vítimas, são pessoas como vós.
Rezai muito por estes perpetradores, porque eles também são vítimas. Eles, Meus filhos, foram
enredados pelo enganador, ainda antes de muitos aceitarem sequer que ele existe. O tempo está a
aproximar-se agora para a Minha Palavra ser realmente ouvida novamente na terra. Por favor, por
favor, explicai a todos que a Minha Misericórdia está prestes a ser testemunhada na Terra durante o
próximo evento místico. É importante dizer às pessoas, o maior número possível, para pedirem a
Deus, o Pai Eterno, para perdoar a todos e a cada um de vós pelos pecados cometidos no passado.
Fazei-o agora. E rapidamente. Salvai as vossas almas e as dos outros. Enquanto a conversão será
galopante, algumas almas infelizes não sobreviverão ao choque. Orai, orai para que eles não
morram em pecado mortal.
Por favor, lembrai-vos da Minha Paixão durante a Quaresma, considerando o Sacrifício
que Eu fiz de bom grado por todos vós, para que pudésseis ser salvos. Então, entendei que O
Aviso, a Iluminação da Consciência, é a Minha próxima Dádiva de Misericórdia para a
humanidade.
Espalhai a conversão em todos os lugares. Ajudai a derrotar o enganador, rezando a Minha
Divina Misericórdia para salvar almas.
Confiai em Mim, agora, e trazei-Me de volta aos vossos corações. Uni-vos todos para salvar a
humanidade através do amor.
O Vosso Divino Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Altíssimo, Criador e Criador de
todas as coisas.

O que vós experimentareis durante o Aviso e a Oração para o Perdão Imediato
Sábado, 16 de abril de 2011, 10:00

Minha amada filha, mexe-te rapidamente para aumentares a consciencialização em torno das
Minhas Mensagens, pois O Aviso está quase em cima do mundo. Diz aquelas almas que se recusam
a rezar, para afastarem o seu orgulho e aversão e voltem para Mim agora, para pedir perdão. Que
seja claro que muitas, muitas almas, não sobreviverão a este evento iminente. Muitas dessas almas
são simplesmente preguiçosas e embora possam, por detrás de tudo, acreditar em Deus, o Pai
Eterno, pensam que, em algum momento no futuro, poderão lidar com as suas crenças espirituais.
Mas será demasiado tarde.
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Diz ao mundo que este evento vai salvar-vos. Muitos arrepender-se-ão durante esta
experiência mística. Eles vão sentir uma sensação de queimado, não muito diferente da vivida pelas
almas do purgatório. Isso dar-lhes-á uma visão sobre o que as almas que não são totalmente limpas
têm de passar antes que possam ver a Luz Gloriosa no Céu. Simplesmente, aceitando que este
evento pode ter lugar eles podem sobreviver a ele. Voltai-vos para Mim e dizei “Por favor orientaime em direção à Luz e à Bondade da Vossa Grande Misericórdia e perdoai-me os meus
pecados”, e Eu vos perdoarei imediatamente. Em seguida, após O Aviso vós experimentareis uma
profunda paz e alegria na vossa alma.
Os jovens acham embaraçoso orar
Muitas pessoas no mundo de hoje se recusam a rezar. Muitos jovens, em particular,
acham embaraçoso e antigo. Eles acreditam erroneamente que sim, que enquanto eles
sustentam uma crença em Deus, que a oração não é necessária. Isto não é verdade. É essencial,
a fim de entrar no Paraíso após a morte, que vós o imploreis desesperadamente. Se vós
permanecerdes no pecado, não podeis experimentar esta festa gloriosa. Assim como aqueles
que mantêm a forma, cuidam do seu corpo, observam o que comem com cuidado e mantêm a
forma, assim também devem preparar a sua alma dessa forma. Sem prestardes atenção de perto
ao estado de vossa alma tornar-vos-eis fracos e sem a alimentação necessária para garantir que
estais em perfeita forma.
Oração para converter os outros
Por causa da fraqueza da fé no mundo entre aqueles que são crentes, aqueles de vós que sois
fortes na vossa fé tendes uma enorme responsabilidade, agora. Vós deveis dizer esta oração de
conversão para os outros.
“Exorto-Vos Jesus, na Vossa Divina Misericórdia, a cobrir essas almas tíbias com o Vosso
Precioso Sangue, para que possam ser convertidas.” Dizei esta breve oração, em nome daqueles
que vós acreditais que mais precisam.
Lembrai-vos, filhos, da Minha promessa Gloriosa. Eu triunfarei no final. Satanás, o
enganador, simplesmente não pode sobreviver. Por favor, deixai-Me proteger-vos e levar-vos
Comigo. Não ofereçais a Satanás a vossa alma. Eu amo a todos vós. Continuai a pedir-Me para
reforçar a vossa fé todos os dias.
O Vosso Divino Salvador, Rei da Misericórdia e Compaixão, Jesus Cristo.

Mesmo pequenos grupos da Divina Misericórdia podem salvar milhões
Sábado, 16 de abril de 2011, 22:45

Minha querida filha, o tempo de O Aviso está agora próximo e ele vai acontecer rapidamente,
num piscar de olhos. Tudo ficará parado nos seus trilhos, quando vós testemunhardes a Minha
Misericórdia. Orai por todos os que estão em pecado mortal, como uma prioridade. Eles precisam
das vossas orações pois muitos deles cairão mortos como pedra pelo choque, ao verem o horror, tal
como pode ser visto através dos Meus Olhos, das atrocidades pecaminosas que cometeram. Orando
a Divina Misericórdia podeis salvar milhões, mesmo que seja apenas um pequeno grupo carinhoso
de devotos seguidores.
Não vou dar uma data, Minha filha, para este grande evento. Mas podes ter certeza de
que o tempo está agora sobre o mundo. Como o mal continua a crescer ininterruptamente em
todo o mundo, assim também a Mão do Meu Pai cairá agora por toda a parte. Ele não ficará
para trás e não permitirá que esses pecadores malignos, ligados a Satanás, destruam ou
infectem os Meus filhos por mais tempo. É uma vergonha para os pecadores auto obcecados,
que Eu ainda amo apesar da mancha maligna do seu pecado. Peço que oreis pelo perdão dos
seus pecados, agora.
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Como O Aviso ocorrerá agora, assim também os desastres ecológicos cairão sobre a
humanidade. A oração é a vossa única arma agora, Meus filhos, para vos salvardes a vós mesmos e
à humanidade do fogo do Inferno. Logo após O Aviso é a paz e a alegria que prevalecerão. E, então,
começará a perseguição pela Nova Aliança Mundial. O seu poder será enfraquecido se bastantes de
vós espalhardes a conversão e rezardes com firmeza.
Não tenhais medo, Meus amados seguidores, vós trabalhareis em conjunto para rezar pela
salvação da humanidade. E vós salvareis milhões de almas neste processo.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

O Espírito Santo já foi derramado sobre todo o mundo
Terça-feira, 10 de maio de 2011, 16:00

Minha filha, diz ao mundo o significado do Ato da Minha Misericórdia, que aconteceu hoje,
em que o Espírito Santo, uma das maiores Dádivas para os Meus filhos, foi derramado sobre todo o
mundo. Este Dom é essencial para ajudar a humanidade a preparar-se para O Aviso. Infundidos
com o poder do Espírito Santo, os Meus servos sagrados e seguidores serão fortalecidos
consideravelmente no seu amor por Mim e pelo Meu Pai Eterno.
Este Dom da vida trará um novo ímpeto às vossas cansadas almas mornas, que estão a gritar
por iluminação. Isto tem sido anunciado e todos, incluindo os mais endurecidos dos pecadores,
serão beneficiados.
A Minha Misericórdia, como Eu já disse, não conhece limites. Preenchidos agora com o
Espírito da Luz e da santidade, vós, todos os Meus seguidores, em todos os lugares, deveis ser
corajosos agora e proclamar a Minha Palavra a todos os que entrarem em contato convosco. Afastai
o desprezo que vós deveis sentir por eles, pois é agora mais importante que não ignoreis os Meus
apelos à conversão.
Ouvi agora a Minha oração para vos dar o encorajamento que vós precisais.
“Ó Senhor, preenchei-me agora com o Dom do Espírito Santo, para levar a Vossa
Santíssima Palavra aos pecadores que eu devo ajudar a salvar em Vosso nome. Ajudai-me a
cobri-los, através das minhas orações, com o Vosso Precioso Sangue, para que eles possam ser
atraídos para o Vosso Sagrado Coração. Dai -me o dom do Espírito Santo, para que essas pobres
almas se possam deleitar no Vosso Novo Paraíso.”
Dizei esta oração todos os dias depois de recitardes a Minha Divina Misericórdia e, através da
vossa fidelidade por Mim, ajudareis a salvar os Meus filhos.
Salvai-me do tormento que Eu sofro no Meu Coração quando Eu vejo, com tanta tristeza, a
forma como o Meu Santo Nome é recebido no mundo de hoje. Não satisfeitos em Me negarem,
muitas e muitas almas reagem com raiva, se vós, Meus leais seguidores, vos atreverdes ainda a
mencionar o que Eu afirmo. Eles ficam muito irritados, porque o enganador, muito habilmente,
destorce as vossas mentes para vos afastar da Verdade. Ajudai essas almas todas. Orai e pedi-Me
agora a força de que vós necessitais neste Trabalho.
Graças especiais para os que espalham a conversão
A todos vós, que espalhais a conversão, ser-vos-ão dadas graças especiais e um lugar muito
especial será reservado para vós no Reino do Meu Pai. Ide agora e permiti que o Espírito Santo
inunde as vossas almas para Me ajudardes a salvar a humanidade.
Eu amo a todos vós. Cada um de vós detém um lugar no Meu Sagrado Coração. Nenhum de
vós, incluindo os pecadores, será excluído na Minha Batalha para salvar almas.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo, Rei de Misericórdia.
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Os Céus abrir-se-ão durante o Aviso
Segunda-feira, 23 de maio de 2011, 14:30

Minha amada filha, tu estás a sofrer o tormento que Eu suporto pelos pecados do homem. É
isso o que se sente. Agora tu vislumbras apenas uma pequena fração do sofrimento que Eu enfrento
a cada minuto do vosso dia. Não há nada a temer, Minha filha, sobre O Aviso.
O Aviso será um evento dramático
Ele vai chocar muitas pessoas no mundo, pois será um evento dramático, em que os Céus se
abrirão e as chamas da Misericórdia serão lançadas para todo o mundo. Muitas pessoas não vão
entender o que acontece. Tão chocadas vão ficar, que pensarão erradamente que estão a testemunhar
o fim do mundo. Dizei-lhes para se alegrarem quando testemunharem a Minha Glória pois, se vós
estiverdes devidamente preparados, esse será o exemplo mais espectacular da Minha Misericórdia,
desde o dia da Minha Crucificação. Essa, Meus filhos, será a vossa graça salvadora e impedirá
aqueles que de outra forma teriam sido condenados, de entrarem nas profundezas do Inferno.
Todos os Meus filhos em todos os lugares devem advertir as almas perdidas sobre o que as
espera. Incentivai-as a procurar a reconciliação, confessando já os seus pecados. É importante que
tantas pessoas quanto possível estejam em estado de graça, de antemão, pois elas podem não
sobreviver a este evento devido ao choque. É muito melhor testemunhar primeiro este Espectacular
Divino Evento, em vez de ficar impreparados até ao dia do Julgamento Final.
Mantende-vos forte todos vós. Alegrai-vos, se sois devotos seguidores, pois ser-vos-á
mostrado um vislumbre da Minha Divina Presença, o que os vossos antepassados nunca viram
durante as suas vidas. Orai pelo resto dos Meus filhos. Dizei-lhes já a Verdade, enquanto podeis.
Ignorai o vosso desprezo por eles, pois deveis entrar em ação agora, rezando para o perdão dos seus
pecados, que eles vos agradecerão, depois de acontecer este Grande Milagre.
Ide agora em paz. Não tenhais medo. Rezai simplesmente pelas almas sem fé para que eles
não morram em pecado mortal.
O Vosso Divino Salvador, Jesus Cristo.

Dois cometas colidirão. A Minha Cruz aparecerá num céu vermelho
Domingo, 5 de junho de 2011, 16:30

Minha querida e amada filha, o tempo está próximo. O Aviso está muito, muito próximo. É
com muita pena que Eu vos digo que muitas almas não tomam atenção a estas Mensagens acerca de
O Aviso. A Minha Palavra cai em ouvidos moucos. Porque é que eles não Me escutam? Eu não só
lhes dou a Minha grande dádiva de Misericórdia, como Eu mostro as Minhas Graças à volta de todo
o mundo. Eu também estou a tentar prepará-los para este evento. Muitos milhões de pecadores
alegrar-se-ão quando lhes for mostrada a Minha Grande Misericórdia. Outros não terão uma
oportunidade de salvação, para eles, porque morrerão em choque.
Minha filha, tu deves fazer todas as coisas que puderes para avisar o mundo. Porque este
grande evento chocará a todos. Eles vê-lo-ão antes de O Aviso começar. As estrelas chocarão com
tamanho impacto que todos ficarão confusos com o espetáculo que vêem no céu, como uma
catástrofe. Da colisão desses cometas resultará um grande céu vermelho e o Sinal da Minha Cruz
será visto por todos em todo o mundo. Muitos ficarão assustados. Mas Eu digo-vos, alegrai-vos por
verdes, pela primeira vez nas vossas vidas, um verdadeiro Sinal Divino, que representa uma grande
notícia para os pecadores de todo o mundo.
Vejam então a Minha Cruz e compreendereis que a Minha Grande Misericórdia está a ser
dada a cada um de vós, Meus queridos filhos. Pois foi pelo profundo Amor que Eu tinha por vós
que Eu morri, de bom grado, na cruz para vos salvar. Quando virdes cruzes no céu durante O Aviso,
sabereis que esse é um sinal do Meu Amor por vós.
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Rezai, Meus amados seguidores, para que os vossos irmãos e irmãs possam rejubilar, quando
todos tiverem a prova a Minha existência. Rezai para que eles aceitem que esta é a sua oportunidade
para se redimirem aos Meus Olhos. Este grande ato de Misericórdia salvará as suas almas, se eles
Me deixarem ajudá-los.
Ser-vos á mostrado o que é morrer em pecado mortal
O Aviso será uma experiencia purificadora para todos vós. Pode ser em parte desagradável,
especialmente para aqueles que estão em pecado grave. Porque, pela primeira vez, será mostrado a
todos vós o que é sentir a Luz de Deus a desaparecer das vossas vidas. As vossas almas sentirão o
abandono sentido pelos que morreram em pecado mortal. Essas pobres almas que deixaram para
demasiado tarde, pedir a Deus o perdão pelos seus pecados. Lembrai-vos que é importante que Eu
permita a todos vós sentir este vazio de alma. Para que todos compreendam, finalmente, que sem a
Luz de Deus nas vossas almas deixareis de sentir. A vossa alma e corpo estariam simplesmente
vazios. Mesmo os pecadores sentem a Luz de Deus, porque Deus está presente em cada um dos
Seus filhos na terra. Mas quando morrem em pecado mortal, a Luz de Deus não existe mais.
Preparai-vos agora para este grande Evento. Salvai as vossas almas enquanto é possível.
Porém, isso sucederá apenas quando a Luz de Deus vos fizer compreender o vazio árido e negro que
Satanás oferece, o qual está cheio de angustia e terror.
Recuperai as vossas almas. Rejubilai agora, porque O Aviso vos salvará e vos trará para junto
do Meu Sagrado Coração.
Dêem as boas-vindas a O Aviso. Então, ser-vos-á dada a prova da Vida Eterna e sabereis
como ela é importante.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo, Rei da humanidade.

Preparai as vossas famílias para testemunharem a Minha Cruz no Céu
Quarta-feira, 8 de junho de 2011, 16:45

Minha amada filha, Eu devo compartilhar convosco os sentimentos que Eu estou a suportar
agora. O primeiro é o de felicidade porque Eu vou levar a Grande Misericórdia, aos Meus filhos
durante a Iluminação da Consciência, que está próxima. E depois, há as Minhas Lágrimas de grande
tristeza, pelos que estão alheados a este evento e que não estão preparados. Os Meus filhos terão
que falar aos seus muitos amigos e familiares sobre o grande evento, a fim de salvarem as suas
almas. Não importa se eles sorriem e ridicularizam as vossas afirmações, depois eles agradecer-vosão. Dizei-lhes a Verdade. Pedi-lhes para abrirem as suas mentes. Eles devem estar cientes do que
irão testemunhar para que, quando virem a Minha Cruz no Céu, estejam preparados. Isso é tudo que
eles precisam de entender. Então, eles vão aceitar o desconforto que suportarão quando as suas
vidas passadas forem postas diante dos seus olhos. Dizei-lhes para reverem as suas vidas, e lembraios do mal que eles podem ter infligido aos seus irmãos e irmãs.
Espalhai a Minha palavra depois de O Aviso
Meus filhos, assim que O Aviso acontecer, e durante o tempo em que durar a conversão,
movei-vos rapidamente para espalhardes a Minha Santíssima Palavra. Há urgência nisso, porque
esse será um período crucial. Pois é através do trabalho dos Meus amados seguidores, em toda a
parte, que os Meus filhos ficarão no caminho certo. Será o momento de oração e de conversão que
pode diluir o impacto do caos que se dará pelo reinado de ambos – o anticristo e o falso profeta.
Aceitai agora a verdade para que assim seja. Não tenhais medo da Verdade. Abraçai-a. Pois
quando fizerdes isso sereis livres e a vossa confiança em Mim permitir-vos-á defender a Minha
Palavra adequadamente. Não quero perder-vos, Meus filhos preciosos. A coragem ganhará almas. A
vossa batalha em Meu favor facilitará o Meu sofrimento e trará a Vida Eterna a muitas almas, que
precisam desesperadamente da vossa ajuda.
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O Meu Amor por vós filhos, é abrangente e nunca regride na sua intensidade. A Minha Cruz é
pesada, mas, quando vós a levardes com amor nos vossos corações, a sua carga será leve. Vós, Meus
amados seguidores, servos sagrados e leigos, sois o Meu futuro exército para ajudar a derrotar Satanás.
Orai agora para terdes força para lidar com os desafios à vossa fé. Conduzindo-vos pelo exemplo e pelo
Dom que Eu dou a cada um de vós que Me promete a sua fidelidade, criareis a conversão instantânea ao
dizerdes a Minha Santíssima Palavra. Lembrai-vos que Eu estou agora convosco o tempo todo. Muitos
de vós, que estivestes perto de Mim durante algum tempo, experimentareis um sentido mais forte do
Espírito Santo e um poder de discernimento que vos surpreenderá. Aceitai isso como uma das maiores
Dádivas que estão a ser dadas ao homem de hoje. Eu não concedo uma quantidade tamanha de Graças
desde que os Meus apóstolos receberam os Dons preciosos através do Espírito Santo.
Vós, Meus seguidores, incluindo os Meus servos sagrados, sois a Minha Verdadeira Igreja.
Eu vou conduzir-vos, com a ajuda de Deus, o Pai Eterno, para que vós possais marchar com todos
os Meus filhos para o Novo Paraíso, que espera a todos.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Os Meus Seguidores devem mostrar coragem para preparar os outros para o Aviso
Terça-feira, 14 de junho de 2011, 19:00

Minha amada filha, há muito trabalho a fazer pelos Meus seguidores para informar as pessoas
sobre o que devem esperar durante O Aviso.
Dai-lhes os pormenores antecipadamente, para que quando virem no brilhante céu vermelho,
o reflexo da Minha Grande Misericórdia, eles saibam que não há nada a temer. Em vez disso,
devem regozijar-se porque, por fim, para muitos dos Meus filhos em todo o mundo, será a prova
que eles procuram durante as suas vidas.
Grande alegria entre os Meus filhos é o que Eu anseio, e que não haja lágrimas de tristeza.
Quando virdes a Minha Cruz que todos vós conheceis, sentireis a Paixão do Meu Amor por todos vós.
Muitos chorarão lágrimas de grande alegria pois eles saberão que venho inundar as suas almas
com a Graça da Redenção. Outros, que não Me conhecem, terão medo, pois a verdadeira
compreensão da gravidade dos seus pecados se tornará evidente para todos eles.
Meus seguidores em toda a parte, Eu peço-vos que mostreis muita coragem, informando os
Meus filhos que não devem temer quando testemunharem este acontecimento Divino e espectacular
da Minha Grande Misericórdia para a humanidade. Trazei-os de volta para o Meu abraço, preparaios. Se eles não escutarem, orai por eles.
O Vosso Salvador Eterno e Redentor da humanidade, Jesus Cristo.

O Aviso provará que Deus existe
Quarta-feira, 22 de junho de 2011, 19:00

Minha amada filha, agora fortalecida, depois de teres sofrido a prova mais difícil até agora,
vais passar a transmitir os Meus apelos urgentes para o mundo inteiro.
Eles, Minha amada filha, precisam de saber que, quando Eu chegar em breve, ficarão face a
face Comigo. Como Eu desejo mostrar-lhes que Eu realmente existo, e como Eu aguardo a alegria
nos seus rostos quando eles testemunharem o Meu Amor e Misericórdia.
Muitos dos Meus filhos cairão e chorarão lágrimas de alívio. Lágrimas de alegria e felicidade.
Lágrimas de admiração e amor. Pois, finalmente, será possível viver uma Vida Nova depois, onde
todos podem seguir a Verdade dos Meus Ensinamentos.
Os Meus filhos não vão perceber o significado deste Grande Ato de Misericórdia, a maior
dádiva concedida à humanidade desde a Minha Crucificação. Pois será através desta Dádiva de O
Aviso que os olhos do homem serão finalmente abertos para a Verdade de toda a sua existência, na
Terra e fora dela.
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Aqueles que estais vivos neste mundo de hoje deveis entender como sois privilegiadas por vos
ser dada a prova da Existência de Deus, o Pai Eterno e de Mim, o Seu Filho Amado, embora isso
esteja para lá da vossa compreensão.
Após O Aviso não voltareis aos vossos velhos hábitos
Eu exorto a todos vós para que quando virdes a Minha presença e vos forem mostrados os
vossos pecados, não só não Me ofendais como não vos impulsioneis para baixo, a caminho do
Inferno, pois vós não deveis voltar aos vossos velhos hábitos.
O período após O Aviso é crucial para a paz mundial e a vossa salvação. Não rejeiteis esta
Dádiva. Agarrai-a com ambos os braços. Deixai O Aviso trazer-vos como um, em união Comigo.
Se fizerdes isso e orardes, por orientação, vós sereis recompensados com o Novo Paraíso na Terra,
onde vós não querereis mais nada.
Alegrai-vos. Ouvi-Me. Prestai atenção à Minha Mensagem e permiti que o Meu amor vos
envolva no Meu glorioso Reino.
Eu amo a todos vós. A próxima vez que vós sentirdes uma pontada de amor no vosso coração
por outro amigo, lembrem-se de que esse dom vem de Mim. Sem amor não há vida.
O Vosso Rei da Divina Misericórdia, Jesus Cristo.

O Aviso é uma manifestação da Minha Divina Misericórdia dada à Irmã Faustina
Domingo, 26 de junho de 2011, 18:00

Minha amada filha, o Meu tempo está perto agora. Há muito pouco tempo para advertir e
preparar todas aquelas pobres almas que ficarão tão chocadas durante O Aviso que não perceberão
o que estão a testemunhar. Eles deviam ser informados para que possam saber o que os espera. Se
eles abrirem os seus corações para este grande momento da Divina Misericórdia ser-lhes-á dada a
oportunidade da Vida Eterna.
Este grande Aviso é a manifestação da Minha Divina Misericórdia dada à Irmã Faustina. Este
grande Ato da Minha Misericórdia foi anunciado, e será durante O Aviso que a Minha Misericórdia
envolverá o mundo inteiro. O Meu Sangue e Água jorrarão, para que todos vós, finalmente, saibais
a Verdade. Dizei aos que não acreditam em Mim, ou no Meu Pai Eterno, que este evento irá
acontecer. Então, quando isso acontecer, eles vão ser capazes de suportar o choque da Minha
Misericórdia, que salvará milhões de almas durante O Aviso, das garras de Satanás. A Verdade,
quando for revelada, vai poupar muitos dos fogos do Inferno.
O Espírito Santo, posteriormente presente em todos os lugares, Meus filhos, ajudará a derrotar
as obras do maligno. Todos vós deveis espalhar a Palavra, acerca de como a humanidade precisa de
preparar as suas almas com antecedência. Até mesmo os crentes, vós deveis entender que também
ficareis emocionalmente perturbados ao ver o vosso próprio comportamento pecaminoso no
passado, tal como ele aparece para Mim.
Eu exorto a todos vós a procurardes à Confissão. Os Cristãos, deveis ajoelhar-vos e orar por
Redenção. Os que não tendes a certeza desta profecia por favor, mantende os vossos corações
abertos, pois quando vós assistirdes a este evento ecológico, mas sobrenatural, é importante que
entendais que este é o maior milagre jamais visto, a Minha Grande Dádiva para todos vós.
Considerai isto. Isto é como o Dia do Julgamento Final que vai desenrolar-se, só que desta vez não
sereis condenados. Recebereis um novo sopro de vida, em que a vossa alma será salva, para que
possais restaurar o nível que Eu desejo dela.
Crentes, orai agora pelos outros com todo o vosso coração, que eles serão salvos.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.
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Confessai os vossos pecados agora – não vos assusteis
Quarta-feira, 29 de junho de 2011, 19:00

Minha amada filha, a ajuda que Eu enviei agora, espalhará rapidamente a Minha Palavra em
todo o mundo usando comunicações modernas. O Meu Coração está inflamado de Amor para com
os Meus filhos especiais que respondem ao Meu Chamamento. Pois eles são o exército que
conduzirá os Meus filhos.
Todas as Minhas bênçãos envolvem cada um dos que ajudam a carregar a Minha Cruz para o
bem da humanidade. O Espírito Santo é dado aqueles que permitam difundir estas Mensagens de
forma viral e com impacto real.
Meus filhos e todos os Meus seguidores, lembrai-vos apenas de uma coisa em que Eu quero
que vos concentreis. Alertai os outros para procurarem a redenção antes de O Aviso. Eles devem
confessar os seus pecados agora e não devem ficar amedrontados. Em vez disso, devem alegrar-se.
Há apenas alguns meses deixados para este Grande Ato da Minha Misericórdia. Não desperdiceis
tempo. Ide em paz e amor. Não vacileis neste Trabalho. É para o bem de todos os Meus filhos.
Todos aqueles que trabalham para espalhar a Minha Verdade serão recompensados pela sua
devoção e fé. As Minhas Bênçãos protegerão a cada um deles e as suas famílias.
Alegrai-vos agora pois o tempo está maduro para que o mundo, finalmente, ouça a Minha Voz
da maneira como deve.
O Vosso Amado Salvador, Redentor e Rei de toda a humanidade, Jesus Cristo.

Os Ateus e os Cientistas dirão que o Aviso foi uma ilusão
Domingo, 3 de julho de 2011, 18:30

Minha querida e amada filha, deves seguir em frente, olhar em frente e seguir as Minhas
instruções. Não te vires para o lado, quando estás a ser atacada pelo demônio a cada minuto do dia.
Concentra-te em Mim, apenas. Deves aprender a compreender que o tempo gasto na Minha companhia,
especialmente em Adoração, é essencial para te manteres no topo desta Missão. A duração do tempo
gasto em oração é também importante, porque quanto mais tempo tu gastares em estreita comunicação
Comigo, mais graças receberás. Não o fazer significa que estás deixar expor aos ataques do enganador.
A Minha Palavra, Minha filha, está a ser ignorada por muitos que não querem escutá-la. Há muitas
razões para isso. Muitos dos Meus filhos, hoje, fecharam os seus olhos para a verdade da sua existência
espiritual. Eles abraçam o mundo e tudo o que ele oferece como um substituto para o Pão da Vida.
Muitos também, são cautelosos com os falsos profetas deste século, em que os falsos profetas emergem
em toda parte. Esta é a confusão que Satanás quer causar, a todos os Meus mensageiros genuínos para
passarem despercebidos. Por causa da humildade exigida aos Meus visionários escolhidos, eles não
podem exaltar-se aos olhos do mundo, pois não é a sua natureza. Os falsos videntes empurram-se a eles
mesmos para a ribalta. O foco deles é centrarem-se em si mesmos. As suas mensagens podem parecer
autênticas e cheias de linguagem rebuscada com trechos da Bíblia Sagrada, que eles usam, mas haverá
dois aspectos fundamentais nas suas mensagens que irão expô-los para as inverdades que eles
transmitem. Primeiro é que eles estão centrados nas mensagens e apreciam toda a atenção dos que as
recebem. Então, finalmente, vós tendes as mensagens em si. Elas serão confusas, difíceis de ler e não
deixarão uma impressão duradoura sobre as almas. Tristemente, Minha filha, a Igreja tende a ignorar os
videntes autênticos, porque ela deviam revelar responsabilidade nestes assuntos.
É, portanto, muito mais fácil para a Minha Igreja apoiar aquelas mensagens que incluem
extratos da Bíblia Sagrada para declararem essas como autênticas. Não é tão fácil para eles aceitar a
simplicidade dos Meus Ensinamentos, especialmente quando hoje muita da Verdade é escondida
atrás da máscara da tolerância. Não é facilmente aceite, também, a lembrança do Fim dos Tempos,
quando, através do medo e da ignorância esses Meus Servos Sagrados se recusam a assumir o Meu
Cálice e atuar com responsabilidade.
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Este é o momento mais importante na história do mundo. Todos os sinais dados aos Meus
videntes ao longo do século passado ainda são ignorados e postos de lado, como se eles enterrassem
as suas cabeças na areia. É justamente neste tempo que os Meus servos sagrados devem pregar
sobre a importância do Meu retorno à Terra. Eles devem preparar as almas, lembrando-as das
consequências de não se redimirem, enquanto eles ainda estão na terra. Porque eles não podem
pedir perdão depois da morte. Eu chamo os Meus servos sagrados agora. Porque não enfatizais vós
isso ao vosso rebanho? Por que não debateis ativamente as repercussões para os Meus Filhos
durante o Grande Castigo? Vós não sabeis que muitos dos Meus filhos vão perder as suas almas
para o anticristo, que já está aqui nesta terra pronto para saltar enquanto espera nas asas. Os Meus
filhos devem entender que O Aviso, enquanto um grande Ato de Misericórdia, é apenas a primeira
fase do que vai ser um momento muito difícil e desafiador para todos os Meus filhos. Mesmo
depois disso, os pecadores endurecidos e seguidores de Satanás negarão a Minha existência.
Os ateus irão dizer que foi uma ilusão global. Os cientistas vão procurar uma explicação
lógica, mas não haverá uma. Entretanto, os Meus seguidores serão divididos em dois. Muitos
milhões vão converter-se, mas eles serão confundidos com as mentiras espalhadas pelo Grupo
Demoníaco, o Novo Mundo, a organização mortal cujo objetivo é destruir os pequenos para o seu
próprio ganho financeiro.
Se suficientes pessoas não ficarem no rumo da Verdade, Filhos, então não será possível evitar
o impacto do Castigo. Por isso, é que Deus Pai se moverá para parar os pecadores de destruir a Sua
Criação e os seus filhos. Ele irá desencadear terremotos em magnitude nunca antes experimentada,
vulcões nos lugares mais improváveis, a terra abanará como um navio em águas agitadas, sem
âncora para a segurar em qualquer lugar.
Por favor, filhos, permiti que O Aviso vos salve a todos. Aceitai que esse milagre ajudará a
salvar milhões de pessoas que, de outra forma, seriam perdidas. Mas, aqueles que não querem
mudar as suas vidas, escolherão a casa de Satanás. Sem oração, não há esperança para eles, pois
eles perderão as Chaves do Novo Paraíso na Terra. Em vez disso, eles arderão nos Fogos do
Inferno. Se eles soubessem onde este Caminho do Mal os conduz, achais que iriam mudar o seu
caminho? Filhos, por favor ajudai-os, dizendo-lhes a verdade. Orai para salvar as suas almas, se eles
não querem ouvir. Pois isso é tudo o que vós podeis fazer.
O Vosso Amado Salvador, Justo Juiz e Rei de Misericórdia, Jesus Cristo.

Oração pelas almas condenadas que não sobreviverão a o Aviso
Quinta-feira, 28 de julho de 2011, 15:30

Minha filha, a secura espiritual que tu tens tido nos últimos dias, quando percebeste que te era
impossível rezar, foi obra do enganador, que tentava que te afastasses de Mim.
Agora que tu estás empenhada em te tornares numa alma vítima do Meu Pai Eterno para Me
ajudares a salvar almas, ser-te-ão oferecidas protecções extraordinárias para prevenir que o
enganador te distraia.
Está a chegar o tempo de grande quantidade de orações nesta vossa oportunidade final, Filhos,
para ajudar a salvar as almas que não sobreviverão a O Aviso. Por favor, tomai atenção ao Meu
apelo para que rezeis arduamente por essas almas durante o mês de Agosto, designado como o mês
da Salvação das Almas.
Difundi pelo mundo para que rezem em grupos por todo o lado e para seguirem as Minhas
instruções de Missa diária, Eucaristia diária e um dia de Jejum por semana durante todo o mês. Não
subestimeis o valor que as vossas orações, terão quando for ocasião de salvar almas.
Começai a rezar pelos membros das vossas próprias famílias que estão em pecado ou que não
são crentes. Incluí amigos e conhecidos que voltaram as costas aos Meus Ensinamentos e que de
bom grado infligiram injustiças sobre outros. Eles precisam agora das vossas orações.
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Este é o tempo para uma serena reflexão, porque o dia de O Aviso se aproxima. É o
chamamento ao silêncio, à oração ininterrupta, e Eu ordeno aos Meus sagrados servidores por todo
o lado que liderem os Meus filhos para que rezem pelas almas condenadas. Apenas a oração as pode
agora ajudar, especialmente a recitação do Terço da Minha Divina Misericórdia.
Uni-vos no Amor a Mim.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

O medo de o Aviso não é algo que Eu incentive
Quarta-feira, 10 de agosto de 2011, 23:00

Minha amada filha, a velocidade dos eventos globais que levaram a O Aviso, como predito,
continuam em escalada. A oração, Meus filhos, é essencial agora que os Meus seguidores em todo o
mundo, cheios das graças do Espírito Santo, trabalham para formar o Meu Exército. Esse exército,
embora bastante pequeno, no qual muitos dos Meus seguidores têm ainda que entender que cada um
deles desempenha um papel importante mesmo agora, aumentará e levará os Meus filhos até o fim.
Todos os Meus filhos precisam de Me ouvir agora. Para cada atrocidade cometida pelo
homem contra o homem, nestes tempos, vós deveis orar pelo seu autor em cada caso. A oração
pelos pecadores é agora um apelo. Pela oração vós podeis invocar o Espírito Santo para trazer a Luz
Divina dessas pobres almas. Muitos delas estão tão cegas para a Verdade do Amor do Meu Pai, e
vagueiam sem rumo, mergulhando de uma crise para outra, pelo que todos os que entrem em
contato com eles ficam magoados. Se mais de vós pedirdes a Minha Misericórdia para estes
pecadores, então o impacto da ação do maligno enfraquecerá consideravelmente. Este é o segredo,
Meus filhos, para diluir o ódio de Satanás, pois ele jorra como o fogo da boca de um dragão, numa
tentativa de engolir o mundo com a sua bruma de ódio.
Ele, o enganador, e os seus demônios, estão em toda a parte. Porque a fé dos Meus filhos é
tão fraca à escala global, que as ações perversas de Satanás agarram a humanidade com
imoralidades tais que, a partir delas, é difícil escapar. Se os Meus filhos em todos os lugares
acreditassem na existência de Deus Pai Todo-Poderoso, isso não aconteceria. Então, as garras
de Satanás seriam mais fracas, especialmente se os Meus filhos orassem por ajuda e pedissem a
Misericórdia do Meu Pai.
A oração é a vossa armadura filhos, a partir agora e até ao momento de O Aviso. Usai a
oração para salvar as almas em trevas. Após O Aviso, as vossas orações serão necessárias para
ajudar os Meus filhos a manterem a sua devoção ao Meu Pai Eterno, e para louvar a Sua Glória.
Paciência, silêncio, oração diária, a formação de grupos de oração, a recitação diária do Terço
da Divina Misericórdia, o jejum e a oração do Santo Rosário à Minha Amada Mãe, conjugados, são
a fórmula perfeita para salvar almas.
O medo de O Aviso não é algo que Eu incentive. Orai agora pelas vossas e pelas outras almas
através do ato de redenção e antes do vosso encontro face a face Comigo, o vosso Amado Salvador.
Eu sorrio de alegria e felicidade quando penso no momento em que esta grande Dádiva da
Minha Misericórdia for revelada aos Meus filhos. É um regresso a casa tal, que não pode ser
descrito. Pois isso será quando os vossos corações forem preenchidos com o Meu Amor Divino. As
vossas almas serão iluminadas, finalmente, em preparação para o Novo Paraíso na Terra. Então,
quando estiverdes em união Comigo, Eu trarei o conforto que faltou às vossas vidas até agora.
Lembrai-vos, filhos, da razão pela qual Eu comunico com o mundo agora. É o Meu desejo de
garantir que todos os Meus filhos sejam salvos das garras de Satanás. É também pelo Meu profundo
e incomensurável Amor, por todos e por cada um de vós, que Eu tenho que vos estender a Minha
Mão, para que vos junteis a Mim, e vos prepareis para voltar para casa novamente, para o vosso
legítimo lar.
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O medo não vem de Mim. Eu amo-vos filhos. Eu estou a trazer esta gloriosa Dádiva do Meu
Amor. Alegrai-vos, sorride e acolhei-Me quando o sinal aparecer no Céu. Erguei os braços e fazei o
sinal em louvor a Deus Pai, por Me permitir esta última oportunidade para vos salvar.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo, Rei de Misericórdia.

Mantenham a vigília à Divina Misericórdia, agora – O Aviso está próximo
Segunda-feira, 5 de setembro de 2011, 21:00

Minha amada filha, o tempo está próximo, agora. As orações têm ajudado o Meu amado
Vigário, Papa Bento, a resistir à batalha interna que ele enfrenta, pelas forças malignas. O seu
tempo no Vaticano foi alargado.
Exorto a todos os Meus seguidores para realizarem reuniões de oração e vigília à Divina
Misericórdia, por todos os Meus pobres filhos que se desviaram de Mim e do Meu Pai Eterno. Eles
precisam urgentemente das vossas orações. Orar, e muito por eles, é agora necessário para os salvar.
Ofereçam Missas por aqueles que, pelo estado das suas almas, durante O Aviso, não possam
sobreviver psicologicamente. Eles necessitam das vossas orações em uníssono Comigo.
O Vosso Amado Jesus Cristo.

Não tenhais medo de o Aviso – Esperai-o com alegria
Quarta-feira, 7 de setembro de 2011, 23:45

Minha querida e amada filha, diz aos Meus preciosos filhos que não devem ter receio de O
Aviso. Muitos sentir-se-ão amedrontados e isso é compreensível. Mas eles devem escutar-Me
cuidadosamente. Eu virei a cada um de vós. Vós ireis sentir-Me nos vossos corações e almas. A
Minha Presença inundará as vossas almas com o mais Puro Amor e Compaixão, por isso devereis
alegrar-vos. Finalmente, ides ver-Me e as vossas almas ficarão envolvidas de amor e emoção.
Quanto aos pecadores e incrédulos, a maioria deles ficarão simplesmente aliviados, porque Eu
existo. Ao testemunharem a Minha Santa Presença, terão o sangue de que necessitam para inundar
as suas almas com o alimento que lhes faltou por tanto tempo. Muitos sofrerão o tormento, como Eu
suportei, quando virem os seus pecados a passar em frente deles. Ficarão inconsoláveis, quando
virem quanto Me ofenderam e irão pedir-Me para os perdoar.
As crianças com a idade da razão também verão como Me ofenderam por causa do pecado.
Em muitos casos, essas crianças que negaram a Minha existência apesar de estarem conscientes da
Verdade, correrão para Mim. Eles irão pedir-Me para os abraçar e não quererão afastar-se de Mim.
Mesmo os pecadores mais empedernidos, tentarão em vão não ser afectados por este
acontecimento sobrenatural. Filhos, vós deveis ignorar os rumores. Ignorai as histórias
sensacionalistas. Não há nada a recear. O Aviso deve ser aguardado com a mais pura alegria nos
vossos corações.
Aguardo, com muito amor no Meu Coração, o tempo em que derramarei a Minha Divina
Misericórdia sobre cada um de vós em todos os lugares de todo o mundo. Este é o momento a partir
do qual esta geração entenderá como foi afortunada. Como podereis vós não reconhecer a
Misericórdia quando for mostrada à humanidade? No passado, tantas almas morreram em pecado
grave. Agora, todos os pecados serão finalmente compreendidos em Verdade.
Não é fácil aos Meus filhos reconhecerem a Minha Existência ou a do Meu Pai Eterno. Sem
provas de natureza material muitos não conseguem conhecer-Me. Muitos não têm interesse ou
crença no Reino Divino. Este evento abrirá os olhos para o simples fato de que a vida não termina
na terra. Ela continua até à Eternidade. Por essa razão vós deveis preparar as vossas almas.
O Aviso mostrará o que deveis fazer para vos corrigirdes. Lembrai-vos, filhos, de que Eu sou
o Vosso Salvador. Eu amo a todos vós de uma forma que está para além da vossa compreensão.
Aguardem a Minha vinda com Amor e calma. Não tenhais medo do espetáculo dramático no Céu e
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da cor dos raios que se espalharão por todos os lugares, para anunciar a Minha Vinda. Isso prepararvos-á para o momento. Por favor, orai para que toda a humanidade sinta alegria nos seus corações
por este evento, que significará a salvação da humanidade e a entrada no Novo Paraíso na Terra.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

O Evento mais importante desde a Minha Ressurreição
Segunda-feira, 19 de setembro de 2011, 20:15

Minha filha amada, é Minha intenção trazer cada homem, mulher e criança para o Meu Novo
Paraíso na Terra. Pois se apenas uma alma for deixada para trás ela quebrará o Meu Coração. É por
isso que o número de mensageiros que Eu envio para o mundo aumentou. É assim que se pode
espalhar a Minha Santa Palavra para incentivar a conversão.
Eu não envio mensageiros para assustar os Meus filhos. Em vez disso, o papel dos Meus
mensageiros é preparar cada pessoa na terra, de modo que eles fiquem prontos e dignos de viver
neste Novo Paraíso.
Meus filhos, os tempos que vós estais a viver não são agradáveis. A lei e a ordem foram
quebradas. A ganância fez com que a vossa estabilidade financeira vos fosse roubada. A auto
glorificação e a obsessão pela ambição fez com que a vossa fé também vos fosse tirada.
Como uma casa de família onde não há controle parental
Vós, Meus filhos, sois como uma casa de família onde não há controle dos parentes.
Como filhos mimados que sois, dotados de todos os confortos materiais que almejais, sem ter
que ganhar para eles. Vós estais providos com os alimentos para os quais vós não tivestes que
trabalhar duro. Tudo o que vos não satisfaz é substituído por uma outra novidade, um outro
simulacro. Porém, nada satisfaz por muito tempo. Então, há contendas entre os filhos, cada um
na procura de controlar o outro para garantir o seu próprio caminho. A guerra física pode
desenvolver-se. Mas como ninguém está no comando, eles ferem-se uns aos outros, por vezes
com consequências graves.
É assim que Eu vejo o mundo. Os Meus filhos são infelizes, falta-lhes conforto espiritual, mas
recusam-se a ser guiados pela Minha Igreja. A Minha Igreja hoje, não pode controlar uma
população rebelde que não encontra devoção por Mim, por não ser tão estimulante como o conforto
da carne.
A guerra está a destruir a humanidade e leva ao declínio espiritual, criando um vácuo no
mundo, cujos efeitos a maioria de vós já sente nos vossos corações. Nada é o que parece. A glória
material brilha no exterior com a sua luz atraente para os que têm fome de conforto, mas, por detrás
dela, não há nada além de escuridão.
Eu sou a Luz que falta nas vossas vidas solitárias, confusas e um tanto assustadoras. É por
isso que está próximo o tempo para Eu entrar e assumir o comando. Vós, Meus filhos, deveis dar as
boas vindas e preparar-vos para a Minha Grande Misericórdia.
Vós deveis orar pelos vossos irmãos e irmãs e esperar, com os braços abertos, para acolher a
Minha Intervenção. Sede positivos. Tende esperança. Tende confiança de que mesmo os pecadores
mais empedernidos serão aliviados com o Advento deste Grande Evento, o mais importante desde a
Minha Ressurreição.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Consequências de O Aviso
Quinta-feira, 29 de setembro de 2011, 20:45

Minha querida e amada filha, como O Aviso se aproxima pede por favor aos Meus amados
seguidores para rezarem e rejubilarem em agradecimento pelas grandes graças que o Meu Eterno
Pai concedeu à humanidade.
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E será por causa deste Glorioso Ato de Puro Amor que mais seres humanos poderão ser
salvos para desfrutarem da Era de Paz na terra. Sede gratos por aquilo que estais a viver nestes
tempos, pois milhões de vós sereis salvos, os quais, de outro modo não teriam jamais entrada nos
Portões do Céu.
Os preparativos estão completos. Preparai os vossos lares com velas benzidas e com
abastecimento de água e comida, no mínimo para um par de semanas. O que se segue será difícil
mas não deveis ter medo. Em vez de ser aliviado, o sofrimento é para ser oferecido em ação de
graças para a vida eterna, a qual está agora a ser oferecida às Minhas almas preciosas que abracem
esta Grande Dádiva.
Ficai em paz. Confiai em Mim e lembrai-vos que Eu Sou o vosso Salvador e ofereço proteção
às almas fiéis em cada momento. Eu caminho convosco. Eu guio-vos. Eu seguro as vossas mãos
com terno amor. Vós sois Meus e nunca vos deixarei sair do Meu Sagrado Coração. Vós, os Meus
seguidores, estais rodeados com as graças de que necessitais para sobreviverdes a O Aviso.
O Vosso Amado Jesus, Salvador e Redentor de toda a humanidade.

As almas endurecidas não acharão fácil o Aviso
Sexta-feira, 30 de setembro de 2011, 21:15

Minha querida e amada filha, a Minha tarefa de converter almas aumenta agora de intensidade.
Por favor, avisai tantos quanto puderdes para prepararem as suas almas antes de O Aviso.
Informai todos os sacerdotes, freiras, Bispos e demais denominações que crêem no Meu Pai
Eterno, para escutarem a Minha Palavra. Porque muitos dos Meus filhos estão em tal escuridão que
a Luz da Minha Divina Glória ferirá as suas almas. Eles sentirão dor de verdade porque eles, não
serão capazes de resistir a este Grande Ato da Minha Misericórdia.
Algumas pessoas sorriem divertidas com estas Santas Mensagens. Isto entristece- Me. Não
porque não acreditem que Eu fale com eles desta forma, mas porque eles não querem acreditar em
Mim. Para todos vós que estais preocupados com os vossos entes queridos, por favor orai para que a
Purificação que vão enfrentar durante O Aviso os traga finalmente para dentro do Meu Coração.
Eu peço agora a todos os Meus seguidores que se protejam de Satanás. Devem aspergir cada
canto das vossas casas com Água Benta, usar uma Cruz Beneditina e ter as contas do Rosário perto.
Orai também a São Miguel Arcanjo. Satanás e seu exército de seguidores farão tudo para vos convencer
que não sou Eu Quem fala. Satanás e os seus demônios começarão a atormentar-vos e colocarão
terríveis dúvidas nas vossas mentes. Vós, Meus filhos, podeis sustê-los seguindo as Minhas instruções.
Infelizmente, ele destorcerá as mentes das almas fracas para Me rejeitarem completamente.
As almas endurecidas não acharão fácil o Aviso. Elas irão argumentar sobre a maneira como
Me ofenderam. Nem as chamas do Fogo do Inferno que experimentarão durante O Aviso lhes
tirarão todas as duvidas da Minha Existência.
Muitos espalharão mentiras sobre O Aviso, depois de ter acontecido. Eles, os pagãos, que são
escravos de Satanás, criarão uma mentira que espalharão por toda a parte. Argumentos científicos
serão apresentados para explicar o evento. Eles não querem ouvir a Verdade. Deveis orar por eles.
Tão fortes são as garras de Satanás, tomando o domínio sobre o mundo, que o Meu Nome não será
murmurado em público. O debate sobre a Minha existência na Terra será visto como um
embaraçoso tema de conversa.
Hoje, o Meu Nome é usado sobretudo através do uso de linguagem ruim ou pior do que isso,
descaindo a língua para a maledicência. Mas ouvi-Me agora. O Meu Nome será escutado e aceite
uma vez mais, após O Aviso, por aqueles que se converterem. Então, o Meu Nome será usado
quando os Meus filhos rezarem a Mim.
O Vosso Amado Jesus.
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Virgem Maria: O Maligno está também a preparar-se para o Aviso
Sábado, 1 de outubro de 2011, 20:30

Minha filha, reza por todas aquelas almas que rejeitaram o meu Filho e que estão orgulhosas
por esse fato.
O tempo aproxima-se pelo que o meu Filho tenta, uma vez mais, salvar o mundo da perdição.
É importante, meus filhos, que continueis a ser obedientes em todas as coisas requeridas pelo meu
Precioso Filho.
Ele sofre e quer salvar a todos das garras do maligno. Ele, o maligno, prepara-se para O
Aviso. Enquanto o meu Filho, através da Sua Misericórdia, definirá como salvar as almas de todos,
o maligno tentará convencer-vos de que O Aviso é uma ilusão.
Satanás deve ser impedido de arrebatar almas. Guardai-as em todas as vossas orações, pois
elas são quem mais precisa das vossas orações.
A Vossa Mãe Santíssima.

Regozijai-vos quando o céu explodir, pois sabereis que Eu estou a chegar
Domingo, 2 de outubro de 2011, 15:00

Minha querida e amada filha, os padrões climáticos estão a mudar agora, como mais um sinal
de que os tempos estão a mudar. Outras mudanças serão sentidas. O sol começará a pulsar e a girar
para transformar o mundo conforme está a ser preparado para O Aviso.
A Minha Cruz aparecerá primeiro. Eles ficarão chocados, mas tudo isso será dado como sinal,
e assim podereis preparar as vossas almas e pedir a redenção. Se fizerdes isso, vós não sofrereis
durante O Aviso.
Orai, orai, orai, Meus seguidores, por toda a parte. Regozijai-vos quando o Céu explodir, pois
sabereis que Eu estou verdadeiramente a chegar ao mundo. Por fim, a humanidade não será capaz
de Me negar. O Meu Amor irradiará em Todos os cantos do mundo e assim, Eu tentarei apanhar
todas as almas em toda a parte.
Tão inesperado será esse evento, que o mundo parará em grande choque. Quando lentamente
recuperar, muitos ainda ficarão na incerteza do que sucedeu. Tal como Eu venho, assim será com
também Satanás e os demônios do Inferno, que tentarão devorar as almas dos Meus filhos. Por isso,
deveis exortar a todos para aspergirem as vossas casas com Água Benta e terem velas abençoadas
em todos os locais da casa. Vós deveis manter-vos protegidos.
Para a preparação Eu peço-vos isto. Orai por aqueles que não conseguem aceitar, nos seus
corações, a Verdade dos Meus Ensinamentos. Orai especialmente por aqueles que farão um
tremendo esforço para Me negar, embora estejam cientes da Minha Crucificação para os salvar.
Lembrai-vos que Eu morri por cada um de vós, para vos salvar. Lembrai-vos que desta vez Eu
regresso de novo para salvar cada um de vós. Não excluo nem um. Agora, Meus filhos, é a vossa
oportunidade de assegurarem um lugar na Era de Paz na terra. Porque não quereríeis vós fazer parte
disso? Porque preferiria alguém escolher, intencionalmente, as profundezas do Inferno, por troca
desta grande Dádiva?
Regozijai-vos! Orai. Dai graças a Deus por este Grande Aviso. Agarrai esta Dádiva com amor
e alegria nos vossos corações.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.

Eu nunca vos abandonarei, filhos. É por isso que Eu estou a chegar
Segunda-feira, 3 de outubro de 2011, 12:30

Minha amada filha, Eu falo contigo hoje pela necessidade de entenderes o que é O Aviso e
para dissipar qualquer confusão em torno dele. Muitas pessoas têm medo e acreditam que esse é o
Dia do Juízo Final. Mas não é. Este é para ser um Glorioso dia de Divina Misericórdia, que
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envolverá o mundo inteiro. Os Meus Raios de Misericórdia serão derramados sobre cada alma
individual, homem, mulher e criança. Ninguém será excluído. Ninguém.
Este é o Meu retorno para vos salvar mais uma vez. Não sabeis vós que Eu serei sempre
Misericordioso? Que Eu nunca esperaria pelo Juízo Final, sem antes tentar mais uma vez salvarvos a todos?
Essa é a Purificação de que Eu falei. Nos preparativos para este grande evento o mundo já passou
por uma Purificação no último par de anos. Eu permiti que a humanidade sofresse perdas e ganhasse
humildade através do colapso global dos mercados financeiros, embora Eu não o tivesse causado. Foi
arquitectado por grupos globais nos lugares de poder, incluindo os corredores de governos de todo o
mundo, por sua ganância ímpia. No entanto, por causa destes milhões de pessoas que sofrem, elas estão
agora prontas para escutar a Minha Palavra e aceitar a Minha Misericórdia. De outro modo, elas não
teriam sido preparadas. Não há nada a temer, se vós Me amais e viveis de acordo com os Mandamentos
dados ao mundo por Moisés, sob as instruções do Meu Pai Eterno.
Aguardai a Minha chegada, antecipando o amor e alegria, e sede gratos porque vós estais
vivos no mundo de hoje para receber o Meu grande Dom da Salvação. Eu nunca vos abandonarei,
filhos. É por isso que Eu venho. É porque Eu vos Amo tanto que Eu faço isso. É porque Eu vos
quero recuperar e trazer para perto do Meu Coração, que Eu tenho dado ao mundo as Minhas
Mensagens através da Minha amada filha.
Essas Mensagens continuarão para além de O Aviso, para vos dar orientações, tantas quanto
possível, sobre os Meus Ensinamentos. A Minha Palavra, contida nestes Volumes, a que Eu Me
refiro como o Livro da Verdade, criará um novo Exército Cristão que vai defender o Meu Nome até
que comece uma nova era de Paz.
Ficai alegres agora, Meus filhos. Permiti-Me confortar-vos, pois esta será a primeira vez que
estareis diante de Mim, face a face. Será, para os Meus seguidores, um momento de grande amor,
paz e felicidade. Levantai-vos agora e sede fortes.
Porque vós fostes privilegiados e, por isso, deveis oferecer louvores a Deus Pai TodoPoderoso que permitiu que isso acontecesse.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Virgem Maria: O pecado da indiferença ao meu Filho é galopante
Sábado, 8 de outubro de 2011, 14:22

Minha filha, há tantas almas destinadas ao exílio eterno, que não deveriam mais voltar ao Meu
Precioso Filho.
O meu Filho sofre grandemente de angústia por ver estes filhos balançarem de um caminho
pecaminoso para outro.
O pecado da indiferença ao meu Filho é galopante e, tantas vezes, quem conhece a Sua
Existência ainda escolhe de sua livre vontade renegá-Lo.
Agora é o tempo de vós compreenderdes Quem está Diante de vós, se não vos arrependerdes
durante a Iluminação de Consciência que em breve experimentareis.
Os que dentre vós amais o meu Filho, tomai a Sua Cruz e ajudai-O a trazer de volta as almas
que Ele anseia apertar em Seus Preciosos e Amorosos Braços.
Muitos de vós, filhos, que realmente não conheceis o meu Filho, deveis compreender a delicada
ternura do Seu Coração. Pelo muito amor que Ele tem para vos dar a todos, podereis ver o sofrimento
causado pela rejeição em que vós o colocais, chorando e pedindo perdão pelos pecados da humanidade.
Por favor, é urgente que rezeis arduamente, pela conversão tão desejada pelo meu Filho
durante O Aviso.
A Vossa Abençoada Mãe, Rainha de toda a humanidade.
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O Aviso é uma forma de Confissão Global
Sexta-feira, 21 de outubro de 2011, 20:30

Minha querida e amada filha, escreve isto. Tu estás agora submetida a um intenso sofrimento
em ordem a salvar as almas que estão na escuridão, por Me terem rejeitado e ao Meu Pai.
Tão fechadas e empedernidas estão essas almas, que apenas pela oração das outras e
sofrimento de almas vítimas elas poderão ser salvas A sua teimosia impede-as de sentir remorso
suficiente para confessarem os seus pecados e pedir perdão.
Muitas almas na escuridão recusam a Minha Mão Misericordiosa. Elas afastam-se de Mim.
Tu, Minha filha, juntamente com os Meus devotos seguidores, podeis ajudar a salvar estas almas do
Castigo Eterno. Eu nunca pressionei os Meus filhos a sofrerem em Meu Nome. Mas aqueles que se
oferecem a Mim, como um Dom, ajudam através do sofrimento e Eu posso resgatar muita da
humanidade.
O sofrimento provém dos ataques de Satanás, quando ele atormenta as almas que estão perto
de Mim e aquelas que são nomeadas por Mim para conduzirem a Sagrada Missão de converter
almas. Sabei que, quando os ataques chegarem, vós estareis unidos a Mim. Então, vós ireis
conhecer-Me muito bem. Vós sabereis como Eu sinto – a Minha alegria, a Minha tristeza, a Minha
preocupação, a Minha dor e o terror quando Eu perco uma alma para Satanás.
Não lamenteis. Realmente, milhões de almas foram de fato salvas através destas Mensagens.
As orações do Meu devoto exército de seguidores mitigam o desastre global e a partida do
Meu Santo Vigário do Vaticano. A sua obediência em recitar o capítulo da Minha Divina
Misericórdia está a salvar almas justamente agora.
Minha filha, assegura que todos os Meus filhos compreendem o que Eu digo para todas as
religiões e denominações através destas Mensagens. Eu não excluo ninguém. Pois todos são filhos
de Deus. Há um único Deus, que é o Meu Eterno Pai, Deus, o Altíssimo.
Vinde juntamente Comigo, filhos, e vamos trabalhar como um só para salvarmos
rapidamente todas as Minhas almas em todo o mundo. Apenas através da oração podereis
ajudar-Me a salvar o Mundo.
O Vosso Jesus, Salvador da humanidade.

Deus Pai pede que os seus filhos se unam em oração
Terça-feira, 15 de novembro de 2011, 11:00

Venho hoje, Minha filha, para reunir os Meus preciosos filhos e todos aqueles que acreditam
em Mim, para rezarem em união para a salvação de todas as almas na terra.
É Meu desejo que vós proveis o vosso infinito amor à Santíssima Trindade, mostrando
humildade no amor de uns pelos outros para que o pecado possa ser perdoado a toda a
humanidade.
Eu Sou o Deus da Justiça, mas Sou, primeiro e acima de tudo, o Deus do Amor e
Misericórdia. O Meu Divino Amor Paternal que se reflete na Minha Bondade Misericordiosa.
Como tal, é Minha intenção salvar todas as almas neste Fim dos Tempos que, como vós sabeis, está
sobre a Terra. Não tenhais medo, filhos. A Minha intenção não é para assustar, mas para vos
abraçar, com todo o Meu Amor abrangendo cada filho Meu.
Peço a todos os Meus filhos, especialmente aquelas almas tão cheias de amor por Mim, o
vosso Criador, para vos juntardes com os vossos irmãos e irmãs e vos levantardes contra o mal
no mundo.
Satanás e todos os demônios do Inferno vagueiam agora pela terra, desafiando-Me durante
este fim dos tempos, filhos. Eles estão espalhados por todo o mundo perseguindo as almas e
levando-as à beira da loucura.
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A má influência está neste momento a ser sentida por quase todos vós. Por causa da Minha
Existência e da do Meu Amado Filho terem sido negadas, rejeitadas e postas de lado, é que a
escuridão cobre agora o vosso mundo. Sem reconhecerdes a Verdade da vossa Criação nesta terra,
Meus amados filhos, tornastes-vos involuntariamente um alvo para Satanás.
Vós notais uma série de mudanças nas vossas vidas desde que esta infestação assola o vosso
mundo. Assassinato, ódio, aversão a proclamar a Minha Glória ou a reconhecer a Minha Existência,
guerra, perseguição, ganância, controle e deterioração moral. Toda a maldade foi criada no vosso
mundo por Satanás e espalhou-se pelos pecadores, tão abertos às suas falsas promessas vazias.
Ele, Satanás, tenta primeiro os pecadores com fome de poder e os de fraca fé. Tendo-os
seduzido, então ele possui-os. Eles, por sua vez, infectam e causam terrível sofrimento, infligindo
abusos sobre os seus irmãos e irmãs.
Vós, Meu fiéis amados, estais agora a ser chamados por Mim para vos levantardes e
defenderdes a Minha Santa Palavra, para que a humanidade possa ser salva. Vós fareis isso de duas
formas. Primeiro, através da oração constante e, em seguida, espalhando a Minha Santíssima
Palavra. A oração não só irá ajudar a salvar a humanidade do Inferno e do completo abandono por
Mim, mas também irá mitigar o Castigo da Minha Mão. Esta Mão de Castigo cairá, e não tenhais
dúvidas sobre isso, sobre os pecadores ímpios que permitam que o espírito das trevas controle o seu
comportamento em relação a esses inocentes dependentes, sobre os quais eles exercem controle.
Eu, Deus Pai, chamo os Meus filhos dos Céus, para que ouçais o Meu apelo, pois Eu exortovos a erguer-vos imediatamente. Juntai-vos em oração recitando a seguinte:
“Deus, o Altíssimo, em Nome do Vosso Amado Filho Jesus Cristo, que Vós Sacrificastes
para nos salvar, aos Vossos pobres filhos, do fogo do Inferno, ouvi a nossa oração. Oferecemos
os nossos humildes sacrifícios e aceitamos as provações e tribulações como meio de ganhar a
salvação de todas as almas durante O Aviso. Nós rogamos-Vos o perdão dos pecadores que têm
dificuldade em voltar e aceitar a Vossa Divina Misericórdia, e em fazer os sacrifícios necessários,
para que Vós vejais a redenção deles através dos Vossos Sagrados Olhos”.
Rezando a Mim, o vosso Pai Celeste, Deus, o Altíssimo Criador do Universo e da Humanidade,
Eu ouvirei a vossa oração e concederei imunidade àquelas almas por que vós pedirdes.
Obrigado, Meus queridos filhos, por reconhecerdes esta Minha Divina Chamada dos Céus.
Obrigado pela vossa humildade de coração para reconhecerdes a Minha Voz, quando é falada.
Lembrai-vos de que Eu Sou um oceano de caridade e Amo a todos vós com uma Ternura
Paternal. Eu empenho-Me unicamente em salvar a todos e a cada um de vós das garras do maligno,
para que nos possamos unir como uma Sagrada Família.
Deus, o Pai Eterno.

Cruzada de Oração (1): O meu presente para Jesus para salvar almas
Quinta-feira, 17 de novembro de 2011, 21:00

Minha amada filha, por favor pede aos Meus filhos para recitarem estas orações a partir de
agora até ao Aviso. Os Meus seguidores são solicitados para recitarem estas orações, as quais vos
darei todos os dias para salvar almas. Esta é a primeira oração.
O Meu Presente para Jesus para Salvar Almas
Meu Querido Jesus, Vós Que nos amais tanto, permiti--me, na minha humildade, uma
forma de ajudar a salvar as Vossas preciosas almas. Tende Misericórdia de todos os pecadores,
não importa quão gravemente eles Vos ofenderam. Permiti-me, através da oração e do
sofrimento, ajudar aquelas almas que não podem sobreviver ao Aviso, para procurarem um lugar
ao lado de Vós no Vosso Reino. Ouvi a minha prece, Ó Doce Jesus, para Vos ajudar a conquistar
as almas que anseiam por Vós. Ó Sagrado Coração, eu coloco a minha devoção à Vossa
Santíssima Vontade em todos os tempos. Amém.
Vosso Salvador, Jesus Cristo.
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Cruzada de Oração (3): Livrai o mundo do medo
Sábado, 19 de novembro de 2011, 19:00

Minha amada filha, Eu proporciono-vos agora a oração para livrar o mundo do medo.
Ó Meu Senhor Jesus Cristo, eu Vos suplico que livreis o mundo do medo, que separa as
almas do Vosso Coração Amoroso. Eu oro, para que as almas que sintam medo real durante o
Aviso, parem e permitam que a Vossa Misericórdia inunde as suas almas, e elas fiquem livres
para Vos amar como deveriam. Amém.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Cruzada de Oração (4): Para unir todas as famílias
Domingo, 20 de novembro de 2011, 18:00

Minha filha, esta oração é muito importante porque ajudará a manter as famílias unidas, para
que possam permanecer como uma no Meu Novo Reino do Paraíso na Terra.
Jesus, uni todas as famílias durante o Aviso, para que possam receber a salvação eterna.
Jesus, eu oro para que todas as famílias permaneçam juntas em união Convosco, durante o
Aviso, para que possam herdar o Vosso Novo Paraíso na Terra. Amém.
O Vosso Amado Salvador, Redentor da humanidade, Jesus Cristo.

Cruzada de Oração (6): Oração para parar o anticristo
Terça-feira, 22 de novembro de 2011, 11:00 h.

Ó Jesus, eu oro para que Deus, na Sua Misericórdia, impeça o anticristo e o seu vil
exército de causar terror, e infligir sofrimento aos Vossos filhos. Nós oramos, para que ele
seja sustido, e para que a Mão do castigo, possa ser evitada através da conversão durante O
Aviso. Amém.

Cruzada de Oração (7): Orai por aqueles que recusam a misericórdia
Terça-feira, 22 de novembro de 2011, 20:00

Minha querida e amada filha, a Minha Vinda para salvar a humanidade, uma vez mais, antes
do Julgamento Final, está muito próxima. A Minha felicidade está manchada com profundo
sofrimento por causa dessas almas que rejeitam a Minha Misericórdia.
Tu, Minha filha, deves lutar com o Meu exército pelos amados filhos da Cruz, para salvar essas
almas. Esta é a oração que deveis dizer para pedir Misericórdia para salvar as almas em trevas:
Jesus, eu exorto-Vos a perdoar os pecadores, com as almas tão escurecidas, que recusarão
a Luz da Vossa Misericórdia. Perdoai-lhes Jesus, eu a Vós apelo, para que eles sejam redimidos
dos pecados que têm dificuldade em afastar, por si próprios. Inundai os seus corações, com os
Vossos Raios de Misericórdia, e permiti-lhes a oportunidade de regressarem ao Vosso
envolvimento. Amém.
O Vosso Amado Jesus.

Cruzada de Oração (8): A confissão
Terça-feira, 22 de novembro de 2011, 22:30

Eu, Jesus, vosso Rei e Salvador, apresento agora a Minha oração para a confissão.
Esta oração deve ser dita para apelar à clemência pelo perdão dos pecados durante e após O
Aviso.
Querido Jesus, eu peço perdão por todos os meus pecados e pela dor e ofensas que causei
aos outros. Eu, humildemente, oro pelas graças que evitem ofender-Vos de novo, e para oferecer
penitência, de acordo com a Vossa Santíssima Vontade. Eu apelo ao perdão de qualquer ofensa
futura em que possa participar, e que Vos venha a causar alguma dor e sofrimento. Levai-me
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Convosco, para a Nova Era de Paz, para que eu possa fazer parte da Vossa Família, até à
Eternidade. Eu amo-Vos, Jesus. Eu preciso de Vós. Eu honro-Vos e a tudo o que representais.
Ajudai-me, Jesus, para que eu seja digno de entrar no Vosso Reino. Amém.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.

Deus Pai: Promessa de Imunidade para aqueles que rejeitam Jesus
Domingo, 11 de dezembro de 2011, 15:30

Minha preciosa filha, obrigada por responderes a esta importante chamada do Reino Celestial,
na qual Eu pedi para aceitares a União Mística com o Meu Precioso Filho, Jesus Cristo.
Eu estou Presente no Meu Filho Jesus como Ele está em Mim, unidos no Amor do Espírito Santo.
A tua alma, portanto, está agora entrelaçada com a Minha e tudo se tornará muito mais claro para ti.
Minha filha, estás a ser moldada na criatura que Eu tanto desejei para que sejas
completamente digna desta Divina Missão. Foram-te dadas lágrimas de Divina intervenção para que
possas reconhecer imediatamente este novo e inesperado chamamento. Agora que derramaste as
tuas lágrimas, não chores mais, pois somente a felicidade reinará na tua alma de agora em diante.
Minha filha, entristece-me que ninguém mais Me reconheça no mundo. Muitos esqueceram-se
de Mim completamente. Eu não significo nada para muitos dos Meus filhos.
Deves ajudar-Me filha, quando Eu manifestar a Minha Presença, para que Eu seja
reconhecido através da oração.
Por favor, ora para que toda a humanidade aceite a Graça da nova vida, a qual lhes será dada
agora pelo Meu Amado Filho Jesus Cristo.
Ninguém compreende realmente a Minha preocupação por aquelas almas que Me rejeitaram,
ou à Existência do Salvador que Eu enviei ao mundo.
Estas pobres almas, que utilizam explicações tão cheias de lógica para ignorarem
arrogantemente a Minha Existência, estão perdidas para Mim desta vez. A sua única salvação
(como de muitos que irão rejeitar a oferta da Minha Divina Misericórdia durante O Aviso), será
através da oração daqueles filhos que amam o Pai.
Muito dos que não Me aceitam sabem ainda muito pouco sobre Mim. Eu Sou um Deus de
Amor Paternal, um Pai Celestial, que vigio cada um dos Meus filhos. O forte, o fraco, o doente, o
bom e o perverso. Ninguém é excluído do Meu Infinito Amor, não importa quão negras as suas
almas estejam.
Filhos, exorto-vos a orarem a Mim em Nome do Meu Filho, em expiação de todos os pecados
da humanidade.
O Meu Filho envolverá agora toda a humanidade, pois durante a Iluminação da Consciência
as vossas orações serão verdadeiramente necessárias nessa fase. Filhos, as vossas orações ajudarão
a salvar aquelas pessoas que definitivamente continuarão a rejeitar a Misericórdia que o Meu Filho
lhes que irá apresentar.
Meus filhos, a Minha promessa solene é que aqueles de vós que chamarem por Mim em
Nome do Meu Amado Filho Jesus Cristo, para salvação dos vossos irmãos e irmãs, ser-vos-á
concedida imediata Imunidade. Serão dadas Graças especiais a cada um de vós que apele, durante
um mês inteiro de orações, pelas almas deles. Eis o que Eu quero que oreis:
“Ó Pai Celestial, através do Amor do Vosso Amado Filho Jesus Cristo, cuja Paixão na Cruz
nos salvou do pecado salvai por favor, todos aqueles que ainda rejeitam a Vossa Mão de
Misericórdia. Inundai as suas almas, querido Pai, com o Vosso Testemunho de Amor. Eu Vos rogo,
Pai Celestial, escutai a minha oração e salvai estas almas da condenação eterna. Pela Vossa
Misericórdia, permiti-lhes que sejam os primeiros a entrar na Nova Era de Paz na Terra. Amém”.
O Vosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso.
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A Segunda Vinda acontecerá depois de o Aviso
Quarta-feira, 14 de dezembro de 2011, 19:15

Minha querida filha, tu deves confiar sempre em Mim e está ciente de que nenhuma
Mensagem que te seja dada está contaminada.
Tu estás firmemente guardada no Meu Sacratíssimo Coração e a tua mão está a ser guiada
pela Minha Mão.
Apenas as Minhas Santas Palavras podem, e serão sempre, escritas por ti para comunicares as
Minhas Mensagens a toda a humanidade.
Tu não deves tentar estabelecer datas para O Aviso. Eu não posso revelar essa data pois isso
não está de acordo com a Vontade do Meu Pai Eterno. O Aviso acontecerá o mais inesperadamente
e num momento em que o homem é apanhado de surpresa.
O tempo agora é muito curto, portanto despendam muito tempo orando firmemente para
salvar almas. Todas as almas.
O Castigo tem sido retido e só ocorrerá se o homem não se arrepender e regressar em grande
número, voltando as costas aos seus iníquos caminhos depois do Aviso.
O Meu Pai deu permissão para anunciar a Minha Segunda Vinda, num prazo muito curto, no
tempo da terra. Acontecerá logo após O Aviso. Todas as almas precisam de estar totalmente
preparadas.
A próxima Cruzada de Oração para salvar almas é a seguinte:
Ó Pai Todo-Poderoso, Deus o Altíssimo, por favor tende misericórdia de todos os
pecadores, abri os seus corações, para aceitarem a salvação, e para receberam abundantes
Graças. Escutai os meus apelos, por mim e pela minha própria família, e garanti que cada um de
nós encontre benevolência, no Vosso Coração Amoroso. Ó Divino Pai Celestial, protegei todos os
Vossos filhos na Terra de uma qualquer guerra nuclear, ou de outros atos, que estejam a ser
preparados para destruir os Vossos filhos. Iluminai-nos, para que possamos abrir os nossos
olhos, ouvir e aceitar a verdade da nossa salvação, sem qualquer receio nas nossas almas.
Ide em Paz.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Deus Pai: Aceitai esta última oportunidade ou enfrentareis um castigo terrível
Quarta-feira, 28 de dezembro de 2011, 15:15

Minha filha, tens agora o dever de informar os Meus filhos em todos os lugares da
necessidade urgente de procurarem a redenção.
Pela Minha grande Misericórdia, Eu envio agora o Meu Filho para oferecer à humanidade
uma última oportunidade de vir até Mim, ao seu Pai Celestial.
Eu posso revelar que a Grande Misericórdia que vai ser apresentada a todos os Meus filhos
terá lugar apenas uma vez.
Eles, os Meus filhos, devem aceitar esta última oportunidade de salvação, ou aceitar que um
terrível Castigo cairá sobre o mundo.
Cada alma da terra testemunhará em breve os Sinais da Iluminação de Consciência.
Cada uma delas ficará de joelhos com vergonha quando vir, provavelmente pela primeira vez,
quão dolorosos os seus pecados surgem aos Meus Olhos.
Aqueles que têm um coração bondoso e humilde vão aceitar esta Grande Misericórdia com
gratidão e alívio.
Os outros vão encontrar neste Julgamento um processo muito difícil e muitos deles rejeitarão
a Minha Mão de Amor e de Amizade.
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40

Livro da Verdade – O Aviso

Orai por essas almas urgentemente, Minha filha, pois sem oração não lhes pode ser dada uma
segunda oportunidade.
O mundo aceitará finalmente o poder do seu Pai Celestial, quando o Milagre for
testemunhado nos Céus, por todos e em toda parte.
O nascimento do Novo Mundo está quase em cima de vós. Agarrai agora a Minha
Misericórdia, enquanto podeis. Não espereis até ao último minuto.
Juntai-vos como um só em União Comigo para abraçardes a Nova Era de Paz, que aguarda
todas as graciosas almas que Me amam.
Contudo, a Minha Misericórdia é tão grande, que a oração de Imunidade para essas almas
que o Meu Filho tem dado ao mundo através de ti, Minha filha (ver abaixo, extraída da Cruzada
de Oração número 13), será tão poderosa que as almas que ainda estão na escuridão podem e
vão ser salvas.
Ó Pai Celestial, através do Amor do Vosso Amado Filho Jesus Cristo, cuja Paixão na
Cruz nos salvou do pecado salvai por favor, todos aqueles que ainda rejeitam a Vossa Mão de
Misericórdia. Inundai as suas almas, querido Pai, com o Vosso Testemunho de Amor. Eu Vos
rogo, Pai Celestial, escutai a minha oração e salvai estas almas da condenação eterna. Pela
Vossa Misericórdia, permiti-lhes que sejam os primeiros a entrar na Nova Era de Paz na
Terra. Amém.
Lembrai-vos, filhos, do poder da oração e de como ela pode mitigar o castigo.
Orai, orai, orai para que o mundo possa e seja salvo, e para que A Grande Tribulação possa
ser evitada.
O Vosso Pai Celestial, Deus, o Altíssimo.

Todo o tipo de misericórdia será mostrada aos que não amam o Meu Pai
Quinta-feira, 29 de dezembro de 2011, 15:00

Minha querida e amada filha, os Meus filhos em todos os lugares serão em breve despertados
de um sono profundo e vazio.
Quando despertarem para O Aviso, muitos ficarão aterrorizados. Para aqueles que vão ficar
com medo Eu tenho que dizer isto.
Sede gratos, vós estais a ser acordado das trevas.
Alegrai-vos, pois está a ser-vos mostrada a Minha Luz da Misericórdia. Se a achardes
dolorosa, então Eu peço-vos que suporteis esta limpeza com humildade. Pois sem esta limpeza vós
não teríeis a Vida Eterna, como é vosso direito.
Orai a Mim para vos ajudar durante esses momentos difíceis e Eu vos levantarei e vos darei a
força de que precisais.
Rejeitai a Minha Mão de Misericórdia e ser-vos-á dado um período muito curto para vos
arrependerdes.
Haverá todo o tipo de Misericórdia, que será mostrada aqueles de vós que não amam o Meu
Pai. Mas notai que a Sua Paciência está a esgotar-se.
Haverá um Grande Ato da Minha Misericórdia, que será mostrado. Caberá a vós tornar-vos
humildes e implorar por Misericórdia. Vós não sereis forçados a fazer isso.
Orai, se vós não poderdes lidar com esta limpeza, para que os outros rezem então pela
vossa alma.
Nunca Me receeis. Nunca rejeiteis a Minha Mão de Salvação. Porque sem Mim vós não sois
nada. Não espereis para chorar pelo Meu Amor quando for tarde demais para Eu vos ajudar.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.
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Sem o Meu Ato de Misericórdia as nações destruir-se-iam umas às outras
Sábado, 31 de dezembro de 2011, 12:00

Minha filha, O Aviso provará a todos a autenticidade destas Minhas Santas Mensagens para o
Mundo. Vós nunca deveis duvidar delas. Nenhuma delas foi contaminada, de forma alguma.
Preparai-vos para O Aviso e dizei às vossas famílias e filhos para dizerem uma pequena
oração, pedindo perdão pelos seus pecados.
Vou dar-vos agora uma oração especial Cruzada de Oração para o mundo, para ajudar as
almas a permanecerem fortes durante o grande Ato de Misericórdia que apresento agora ao mundo.
Ó Meu Jesus, mantende-me forte durante este Julgamento da Vossa Grande Misericórdia.
Dai-me as Graças necessárias para me tornar pequeno aos Vossos Olhos. Abri os meus olhos para a
Verdade da Vossa promessa de Eterna Salvação. Perdoai os meus pecados, e mostrai-me o Vosso
Amor e Mão de Amizade. Abraçai-me, nos Braços da Sagrada Família, para que possamos tornarnos todos num só. Eu amo-Vos Jesus, e prometo, desde este dia em diante, que irei proclamar a
Vossa Santa Palavra, sem medo no meu coração, e com pureza de alma, para todo o sempre. Amém.
Nunca receeis este Grande Ato de Minha Misericórdia, o qual deve ocorrer, ou as nações se
destruiriam umas às outras.
A maioria da humanidade irá converter-se mas, agora, a batalha pelas almas vai intensificar-se.
O Vosso Amado Jesus, Redentor de toda a humanidade.

Virgem Maria: Paz temporária no mundo se as almas escurecidas se converterem
Domingo, 1 de janeiro de 2012, 15:00

O meu tempo, filha, está perto, mas os meus filhos devem mostrar paciência. Tudo será de
acordo com a Santa Vontade de Meu Pai.
Filhos, vós deveis perceber que as forças do mal no vosso mundo ameaçam a vossa fé em
Deus Pai. Essas forças do mal não vão vencer porque não têm poder sobre o Meu Pai Celestial. No
entanto, elas vão atormentar os vossos irmãos e irmãs por meio da guerra, assassinato e controle.
Orai para que estas almas das trevas vejam a Luz do meu filho em breve. Se elas virem e se
converterem durante O Aviso, haverá em seguida uma paz temporária na Terra.
O meu Filho, Jesus Cristo, em quem todas as almas precisam de confiar para a salvação, está
impaciente por trazer à humanidade a Sua Grande Misericórdia.
Orai fortemente, meus filhos, pela salvação das almas escurecidas que possam não sobreviver
a O Aviso.
Essas pobres almas ficarão aterrorizadas, não apenas quando testemunharem os seus pecados,
mas quando virem a escuridão das suas almas. A escuridão nubla de tal forma as suas almas, que a
Luz de Misericórdia do meu Filho vai fazer com que se sintam fracas e impotentes.
Muitas serão fracas demais para compreender a Misericórdia que o meu Filho lhes irá oferecer.
Exorto-vos a orardes por essas almas. O meu Filho está determinado a salvar essas almas em
primeiro lugar. Ele precisa de mais filhos orantes. Vós deveis implorar por piedade por essas almas
escurecidas.
Minha filha, pede aos Meus filhos para dedicarem esta Cruzada de Oração 17 a mim, a Mãe
da Salvação.
Ó Imaculado Coração de Maria, Mãe da Salvação e Medianeira de Todas as Graças, Vós
que ireis participar na salvação da humanidade da maldade de Satanás, rogai por nós. Mãe da
Salvação, orai para que todas as almas sejam salvas, e aceitem o Amor e a Misericórdia,
manifestados por Vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, que vem mais uma vez, para salvar a
humanidade, e para nosdar a oportunidade da Salvação Eterna. Amém.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.
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Após a Confissão Global, eu prepararei a Minha Segunda Vinda
Segunda-feira, 9 de janeiro de 2012, 08:10

Minha querida e amada filha, os tempos estão a mover-se rapidamente e O Aviso anunciará a
preparação para a Minha Segunda Vinda.
Após a Confissão Global, quando à maioria da humanidade forem dadas graças e bênçãos
especiais, Eu prepararei o Caminho para a Minha Segunda Vinda.
A humanidade deve aceitar que o tempo para este Grande Evento está quase em cima dela.
Não desperdiceis tempo na preparação das vossas almas e das vossas famílias para o Meu Retorno
Glorioso.
A Minha Segunda Vinda vai pôr fim ao tormento que vós tendes sofrido durante milhares de
anos na Terra.
Tão grande é este Glorioso Evento que ninguém deixará de ficar maravilhado e atónito
quando Eu aparecer nos céus.
Vós, os desta geração, fostes escolhidos para beneficiardes desta viagem Comigo ao Meu
Novo Paraíso durante a Era da Paz, na qual eu reinarei.
Ninguém deve ser excluído. A nenhuma alma deve ser permitido falhar esta ligação. O Meu
maior desejo é de vos levar a todos Comigo para o Meu Reino.
Esta é a Glória pela qual a humanidade tem esperado desde a Minha Morte na Cruz.
Aqueles de vós que fazeis vista grossa aos Meus apelos, Eu exorto-vos a que comeceis já a
preparar-vos.
O Meu tempo está a aproximar-se. Eu já enviei a Minha última mensageira ao mundo para
ajudar a preparar as vossas almas. Isso está profetizado.
Não ignoreis o Meu Aviso, porque se o fizerdes, e não acordardes, falhareis a preparação
adequada.
Eu irei transmitir muitas Mensagens a partir de agora para que o mundo esteja pronto para Me
aceitar como seu Soberano.
O Vosso Amado Jesus, Redentor de toda a humanidade.

Orai pelas almas em pecado mortal, que talvez não tenham a oportunidade de
procurar a redenção
Quinta-feira,12 de janeiro de 2012, 15:30

Minha querida e amada filha, há necessidade de que todos rezeis agora, com todo o vosso
coração, pelas almas que não podem sobreviver ao choque quando testemunharem O Aviso e a
Minha Grande Misericórdia.
Algumas dessas pobres almas em pecado mortal podem não ter a oportunidade de procurar a
redenção, assim, assegurai por favor que as vossas orações que sejam oferecidas por essas almas.
A oração é urgentemente necessária para pedir por essas almas escurecidas. Tão focadas estão
na sua perversidade em destruir a humanidade, através dos controles monetários e outros, que
depararem com O Aviso será um choque terrível.
Eu preciso que lhes seja dada a oportunidade de se arrependerem, mas muitas vão resistir-Me.
Por favor, orai por estas almas torturadas.
Finalmente, gostaria de pedir a todos Meus seguidores para recitarem a Divina Misericórdia,
em todas as oportunidades, pois já se aproximam os tempos do Meu Grande Aviso.
A todos os crentes que recusam aceitar que Sou Eu, Jesus Cristo, o Vosso Salvador, a falar
convosco por meio destas Mensagens, ouvi-Me agora.
Não façais como aquelas pobres almas, que viveram no tempo de Noé, que o ridicularizaram.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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Abri as vossas mentes e dai generosamente o vosso tempo em oração. Isso é tudo que Eu vos
peço neste momento. Vós, Meus filhos, chorareis lágrimas de remorso quando perceberdes o vosso
erro. E, sim, Eu vos perdoarei mesmo que Me tenhais magoado profundamente.
Os vossos insultos ferem-Me.
O vosso escárnio é como uma faca revolvendo-Me de dentro para fora, porque vós pensais
que Me conheceis, mas não.
As vossas mentes estão fechadas para a Minha Verdadeira Voz, que é como um grito no
deserto.
A vossa arrogância ofende-Me.
Vós deveis aceitar que já estás a ser planeado o caminho para a Minha Segunda Vinda.
Vós não podeis ouvir agora como Eu vos rogo para que rezeis pelas almas que se perderão
para Mim. Mas, fá-lo-eis depois, quando vos for comprovado esse grande evento.
Então, Eu vou esperar que vós Me sigais vos organizeis e formeis a Minha Igreja
remanescente. Será então que nos iremos reunir todos, apanhamos as peças soltas e caminhamos em
direção ao Meu Novo Paraíso.
O Vosso Amado Jesus Cristo, Salvador e Redentor de toda a humanidade.

Os cientistas vão negar publicamente que o Milagre aconteceu
Sexta-feira, 13 de janeiro de 2012, 21:35

Minha querida e amada filha, a Minha Divina Misericórdia será finalmente realizada e por fim
compreendida.
Os Meus Raios de Misericórdia, que terão início com o céu cor de rosa, inundarão a Terra
para salvar a humanidade.
Nenhuma pessoa será excluída. Presidentes, Reis, Rainhas, Príncipes, Celebridades
Mendigos, ladrões, assassinos, ateus e crentes em Deus Pai e em Mim, Seu Filho amado, todos
serão tocados pela Minha Dádiva.
O arrogante cairá na humildade, quando vir os seus pecados com a gravidade com que eles
aparecem diante dos Meus Olhos.
O ímpio verá a Luz da Minha Existência Divina e terá que fazer uma escolha. Ou eles
aceitam o Meu Amor e Misericórdia ou eles esbofetearão a Minha Face. De qualquer maneira
todos os filhos de Deus verão os Meus Raios de Misericórdia e será difícil que ignorem este
Milagre.
Exorto-vos a todos para orardes, a fim de que a Minha Misericórdia seja recebida e aceite,
como um homem faminto que agarra o pão da vida. Sem esse pão, ele morrerá.
Há apenas dois caminhos. Ou Me vedes como Vosso Divino Salvador ou enfrentais as
chamas do Inferno.
Eu Sou sempre Misericordioso, mas haverá muito pouco tempo para que vós mostreis
remorso depois de O Aviso.
Muitos cientistas, e os que estão no exército de Satanás, serão usados para negarem
publicamente que este Grande Milagre aconteceu. Orai por eles, para que esse engano não seduza as
almas tíbias, que podem ser tentadas a virar-Me as costas mais uma vez.
Preparai-vos, filhos. Lembrai-vos que esta intervenção do Céu é a única forma pela qual Eu
posso salvar a maioria da humanidade.
Se Eu não derramasse a Minha Misericórdia sobre todo o mundo, muito poucas almas
poderiam entrar no Meu Novo Paraíso na Terra.
Eu amo-vos a todos e vós sois bem-vindos ao seio do Meu Amor e Misericórdia.
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Não tenhais medo, as vossas almas serão inundadas com o Meu Espírito Santo. Os crentes
ficarão ainda mais fortes no vosso amor por Mim, e juntar-vos-eis então ao Meu Exército para
conversão daqueles que precisam de mais tempo para voltarem para Mim.
O Vosso Salvador e Rei de Misericórdia, Jesus Cristo.

O Livro Selado da Verdade será aberto, em preparação da Minha Segunda Vinda
Sexta-feira, 20 de janeiro de 2012, 20:15

Minha amada filha, não é necessário preocupares-te com a opinião humana.
Os pontos de vista da humanidade não são nada quando comparados com as Minhas Santas
Palavras que te são dadas.
A Minha Palavra vem primeiro. Nenhuns outros pontos de vista contra a Minha Palavra te
dizem respeito.
O tempo, Minha filha, já é muito curto para Mim para salvar a humanidade.
Minha filha, tanto se espera de ti agora, tão rapidamente, que nem serás capaz de respirar.
Muitas revelações te serão agora transmitidas para que os Meus filhos se saibam preparar
adequadamente.
Se te permitires distrações com a opinião das pessoas ou visualizações, ocupando o teu tempo
desnecessariamente, então isso te levará para longe do Trabalho que é verdadeiramente importante.
Permite-Me encher-te com amor e conforto neste momento, Minha filha.
O Aviso está muito próximo. Assim que os Meus Raios de Misericórdia envolvam o mundo
inteiro, todos vão acreditar em Mim de repente.
Aqueles que questionam as Minhas Mensagens, que te são dadas, e que Me amam, voltarão
para o Meu Sagrado Coração com amor e alegria nas suas almas.
Mal O Aviso aconteça, uma série de eventos irá ocorrer.
O anticristo e seu grupo, embora enfraquecidos como resultado da confissão global,
começarão a planear a tomada da Minha Santa Igreja por dentro.
O Meu Exército vai tomar posição e começar a lutar para salvar a Santa Igreja Católica da
ruína. Eles, o Falso Profeta e os seus seguidores, não vão ganhar, Minha filha, mas como Eu choro
por aqueles Meus servos sagrados que vão cair para o lado de fora.
Tão iludidos, estarão eles, que vão pensar que estão a seguir a Igreja Católica ortodoxa.
Na verdade, eles serão o resguardo do falso profeta, que regerá a Minha Santa Sé com orgulho
e desprezo no seu coração.
Tu, Minha filha, deves pedir aos Meus filhos para rezarem arduamente a fim de mitigar essa
abominação.
Eu preciso de oração para salvar as almas dos Meus pobres sacerdotes, bispos e cardeais
equivocados, cegos para a Verdade.
A cadeira de S. Pedro será profanada por anjos caídos de Satanás, aliados ao anticristo e às
suas diversas organizações.
Minha filha, todos são gerados a partir de Satanás.
Eu sei que isso é assustador, mas não vai durar muito tempo. Oração, e muita, facilitará e
ajudará a evitar esses eventos.
Preparai já as vossas almas, filhos, ide à confissão se sois católicos, logo que puderdes.
Caso contrário, Eu exorto-vos a todos para que procureis a redenção dos vossos pecados com
pureza de coração.
Isso irá aliviar o vosso sofrimento de penitência no Aviso. Depois, deveis orar pela paz na
Terra.
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Os Meus preparativos para a Segunda Vinda serão iniciados imediatamente após ocorrer
O Aviso.
O Livro Selado da Verdade vai ser aberto e os segredos revelados através de ti, Minha filha,
para o mundo inteiro ver.
O Meu Livro da Verdade será dado ao mundo para que as vossas almas sejam Purificadas em
união Comigo.
Só então estareis prontos para vir Comigo para a Era da Vontade Divina de Meu Pai, a Era da
Paz, o Meu Novo Paraíso na Terra.
O Vosso Amado Jesus, Salvador da humanidade.

A Minha Divina Misericórdia é para ser compreendida, como foi revelada a Santa
Faustina
Domingo, 29 de janeiro de 2012, 21:18

Eu, o vosso Jesus, desejo informar o mundo que a Minha Misericórdia Divina é para ser
compreendida, tal como foi revelada à Minha filha Helena, Santa Faustina.
Este mistério será revelado, como todos testemunhareis, na manifestação final dos Meus
Raios de Misericórdia para a salvação da humanidade.
Para os que zombam de ti, Minha filha, e dizem que este mistério já foi realmente revelado ao
mundo, deveis conhecer isto.
Quantas pessoas no mundo sabem hoje da Minha promessa da Divina Misericórdia? Muito
poucas, incluindo tu, Minha filha.
Será que os Meus seguidores não sabem que Eu voltaria para preparar o mundo para este
Grande Evento?
Eu preparo sempre os Meus filhos para tais eventos. O Meu Pai Eterno enviou profetas para o
mundo com o objetivo de vos dar o aviso adequado, para que as almas não fossem tomadas de
surpresa. Apreciai esta Dádiva da Profecia. Não a rejeiteis.
Nunca penseis que sabeis tudo sobre os Meus caminhos porque, embora me amais, vós nem
sempre Me entendeis ou conheceis os Meus Caminhos.
Cada um de vós que zombais dos Meus profetas, lembrai-vos que não é deles mas de Mim
que vós zombais. Eles são simples instrumentos.
Vós, Meus filhos, nunca deveis realmente assumir que Me conheceis, pois se assim fosse, não
Me negaríeis. Mesmo hoje, tal como os Meus discípulos fizeram quando Eu caminhava entre eles,
vós ainda negais que Sou Eu Quem vos chama até Mim.
Vós segurais-Me uma mão com vossa mão esquerda e Me bateis com a direita.
Não Me ouvistes agora falar convosco? Se não, então sentai-vos calmamente e orai a Mim
para que Eu possa encher o vosso cansado coração com o Fogo do Meu Espírito Santo.
Eu amo-vos, e se Me permitirdes entrar no vosso coração sem a vossa armadura de aço que
Me bloqueia, Eu vos libertarei.
Quando abrirdes os vossos olhos e entenderdes que Sou Eu, o vosso Divino Salvador, a
falar convosco, então seguir-Me-eis no caminho para o Novo Paraíso, com amor e alegria no
coração.
Não permitais que o maligno coloque dúvidas na vossa mente. Orai para que sejais
suficientemente fortes, e humildes de espírito e de mente, para correrdes para os Meus Braços.
Somente quando vierdes a Mim, como uma criança, é que encontrareis realmente a paz na
vossa alma. Esta é a única forma de Eu aceder ao vosso coração.
O Vosso Amado Jesus.
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A Virgem Maria apela para um dia de oração e de jejum como preparação para o Aviso
Segunda-feira, 30 de janeiro de 2012, 13:00

Minha filha, ao passo que o meu Filho vem agora para cobrir o mundo inteiro com os Raios
de Misericórdia, é com o coração pesado que Eu devo dizer-te que muitas pessoas vão morrer
durante O Aviso.
Rezai, rezai, rezai pelas suas almas.
Tu, minha filha, deves pedir a todos os seguidores destas Mensagens Divinas para fixarem
amanhã, Terça-feira, 31 de janeiro de 2012, como um dia especial de oração. Nesse dia deveis
recitar o Santíssimo Rosário e a oração da Divina Misericórdia.
Quando possível, todos deveis esforçar-vos e jejuar durante esse dia. Desta forma mais almas,
especialmente em pecado mortal, podem ser salvas no momento da morte pela Misericórdia do meu
amado Filho, Jesus Cristo.
Eu choro lágrimas de tristeza pelas pobres pessoas que não têm ideia de quanta dor e angústia
os seus pecados causam ao meu Filho.
A alegria do Dom que o meu Filho traz agora ao mundo está tingida com a tristeza pelos que não
podem ser salvos por sua própria escolha. As mentiras que serão jorradas e espalhadas por todo o mundo
pelas almas das trevas, depois de O Aviso ocorrer, devem ser paradas através das vossas orações.
Orai para que ninguém negue a Divina Misericórdia de meu Filho, durante ou após O Aviso.
Porque cada alma perdida por essas mentiras é uma alma que será apreendida pelo maligno. Espalhai a
conversão por toda a parte, filhos. Aceitai que Eu sou a Corredentora e Medianeira trabalhando de
perto com o meu amado Filho, Jesus Cristo, para salvar todas as almas da ruína eterna.
O meu amor por vós, filhos, é muito forte. Eu rogo por Misericórdia para cada alma, a cada
segundo do dia, mendigando a clemência do Meu Pai.
Mas, filhos, vós deveis ajudar, participando Comigo em oração e sacrifício, para ajudar todos
os filhos de Deus a entrar pelas Portas do Novo Paraíso.
A Vossa Mãe Celestial, Mãe da Salvação.

Mesmo o Aviso não vai converter todos os não-crentes
Domingo, 25 de março de 2012, 15:30

Minha querida e amada filha, hoje exorto todos os Meus seguidores a dedicardes o vosso
tempo a rezar por aqueles que não acreditam em Mim, Jesus Cristo, a salvação eterna.
Essas almas estão perto do Meu Coração, e são as únicas que precisam de ser convertidas,
para que possam ser salvas, em primeiro lugar.
Aqueles que são cegos não conseguem ver que a sua vida não termina na Terra.
Muitos não aceitam que existem por toda a eternidade.
Essas almas ferem-Me profundamente, e Eu sinto terror por vê-las destruir a vida das suas
almas, nesta vida na Terra.
Mesmo O Aviso não irá converter muitas deles, que proclamam ser ateus.
A sua única salvação é por meio das orações e sofrimento de almas vítimas.
Exorto-vos a orar por estas almas através desta oração Cruzada de Oração (41) Pelas almas
dos Não-Crentes
Ó Meu Jesus, ajudai os Vossos pobres filhos, que são cegos à Vossa promessa de salvação.
Rogo-vos, com a ajuda das minhas orações e sofrimentos, que abrais os olhos dos não-crentes, para
que eles possam ver o Vosso Terno Amor, e correr para os Vossos Braços Sagrados para proteção.
Ajudai-os a ver a Verdade, e a pedir perdão por todos os seus pecados, para que eles possam ser
salvos, e sejam os primeiros a entrar nos Portões do Novo Paraíso. Eu oro por essas pobres almas,
incluindo homens, mulheres e crianças, e exorto-Vos a absolvê-los dos seus pecados. Amém.
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Ide agora, Meu exército precioso, e concentrai-vos nos Meus pobres filhos perdidos. AjudaiMe, ao Vosso Jesus, a salvar as suas almas.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Apenas através das orações de intercessão, as almas na escuridão podem ser salvas
Terça-feira, 3 de abril de 2012, 20:00

Minha querida e amada filha, há um período entre agora e O Aviso que Eu quero que os Meus
seguidores compreendam.
As vossas intensas orações são necessárias para salvar as almas, que estão muito longe de se
ajudarem a elas próprias. Muitas destas almas não vão sobreviver a O Aviso, por isso é importante que
elas, e todas as outras que estejam em estado de pecado mortal, sejam salvas, por Intervenção Divina.
As vossas orações, pedindo a salvação das suas almas, são agora necessárias. Esta deve ser
agora a vossa prioridade, durante a Semana Santa, para que, quando vós pedirdes ao Meu Amado
Pai, em Meu Santo Nome, para salvar esses pecadores, as vossas orações sejam atendidas.
Cruzada de Oração (43) Salvar Almas, durante O Aviso
Ó Deus Pai, Todo-Poderoso, em nome do Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, e em
comemoração da Sua Morte na Cruz para nos salvar dos pecados, peço-Vos a salvação das
almas, que não se podem salvar, e que possam morrer em pecado mortal, durante O Aviso. Em
expiação pelos sofrimentos do Vosso Amado Filho, eu rogo-Vos o perdão para aqueles que são
incapazes de buscar a redenção, porque eles não viverão o suficiente para pedir a Jesus, Vosso
Filho, para os libertar do pecado. Amém.
Orai por todos os pecadores. O Meu maior desejo é salvar toda a humanidade. Apenas através
das orações de intercessão, essas almas na escuridão podem ser salvas.
O Vosso Amado Jesus Cristo.

O tempo para que o Aviso ocorra está a aproximar-se
Segunda-feira, 21 de maio de 2012, 20:15

Minha querida e amada filha, o tempo para que O Aviso ocorra está a aproximar-se.
Ainda há muito Trabalho a fazer, para preparar as almas, para a Minha Misericórdia.
Apelo a todos aqueles que Me amam, para rezarem muito pela conversão global, que Eu desejo.
Muitos virão a correr para os Meus Braços, aliviar as suas almas, porque eles sabem que Sou
Eu, o seu Amado Jesus, Quem os chama.
Muitos vão lutar contra a Verdade, quando esta lhes for apresentada. A prova que Eu vou
revelar, não será suficiente para acender uma única chama de amor, nas suas almas.
Eles foram-Me roubados de Mim e mesmo assim não querem libertar-se do seu captor, a
besta, que consumiu as suas almas.
Espalha a Minha Palavra tão rapidamente como puderes, Minha filha.
Ignora as provocações, o escárnio e o ridículo de quem te tentar impedir.
Levanta-te e proclama a Minha Santíssima Palavra, a todo o custo.
Aqueles que afirmam falar em Meu Nome, e tentam humilhar-te, estão a Crucificar-Me. Não
é a ti que atormentam mas a Mim, o vosso Amado Salvador.
A opinião humana não é importante. Tudo o que importa são as almas, que Eu anseio salvar.
Orai esta Cruzada de Oração (55) para vos Preparar para O Aviso
Ó meu querido Jesus, por favor abri os corações de todos os filhos de Deus, para a dádiva
da Vossa Misericórdia. Ajudai-os a aceitarem a Vossa Divina Misericórdia, com amor e gratidão.
Capacitai-os para se tornarem humildes, diante de Vós, e pedirem o perdão dos seus pecados,
para que assim eles possam tornar-se parte do Vosso Glorioso Reino. Amém.
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Em breve muitos milhões em todo o mundo ouvirão o Meu apelo e mais almas podem ser, e
serão, salvas.
Nunca vos esqueçais da importância da recitação diária do Meu Terço da Divina
Misericórdia, para salvar almas.
Ide em paz e amor.
O Vosso Amado Jesus.

Durante o Aviso, aqueles que se redimirem aos Meus Olhos não sofrerão a dor do
Purgatório
Quinta-feira, 24 de maio de 2012, 18:30

Quando chegar a hora de O Aviso, Minha querida e amada filha, será revelada uma série de
sinais.
Eu digo isto para lembrar a todos os filhos de Deus que deveis preparar-vos com
antecedência.
Duas estrelas irão colidir e muitos terão medo.
Não há nada a temer, porque esta é a maior Dádiva que Eu trago, para que nenhuma alma se
perca, nos Fogos do Inferno.
Então, a Minha Cruz aparecerá no Céu, e ninguém deixará de notar.
Muitos cairão de medo e um grande abalo, como um terremoto, será sentido.
A seguir virá o silêncio.
Preparai-vos sempre para este dia como se fosse amanhã. Procurai a redenção e revelai-Me
agora os vossos pecados.
Os católicos devem confessar-se. Os que não sois Católicos deveis recitar a Cruzada de
Oração (24) que Eu dei ao resto do mundo, para a Minha Indulgência Plenária.
Esta Dádiva da Minha Indulgência Plenária é para todos os filhos de Deus, de todos os credos,
e oferece uma grande limpeza. Não a rejeiteis. Aceitai-a.
Para os católicos que questionem a Minha Dádiva, e que a contragosto a critiquem, Eu digo isto.
Acreditais vós que Eu não daria este Sacramento a todos os filhos de Deus?
Vós deveis ser generosos de coração, e ficardes felizes por Eu fazer isso. Vós pensais que não
devia ser dada como um Dom? Se entenderdes isso, então vós realmente não Me amais.
Inclinai a cabeça, e Louvai a Deus por este Dom maravilhoso dado à humanidade, para salvar
as suas almas.
Então, durante O Aviso, aqueles que se redimirem aos Meus Olhos não vão sofrer a dor do
Purgatório.
Os que virem os seus pecados revelados diante deles, tal como podem ser vistos pelos Meus
Olhos, ficarão chocados.
Muitos acharão que é difícil aceitar como as suas almas são negras.
Aqueles que o fizerem e mostrarem remorso, vão pedir-Me para os perdoar. E Eu o farei.
Mas alguns não se arrependerão e defenderão, no seu coração, as atrocidades que cometeram, tal
como elas aparecem aos Meus Olhos. Eles não se arrependerão, e vão esbofetear-Me na Minha Face.
De qualquer maneira, os fogos da purificação e do sofrimento serão sentidos por todos os
pecadores.
A duração desse tempo dependerá da gravidade dos seus pecados.
Os que se afastaram de Mim precisam das vossas orações. Eles terão mais tempo para
voltarem para Mim, e pedir-Me para os perdoar.

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

49

Livro da Verdade – O Aviso

Mas o tempo pode ser tão curto quanto um dia ou tão longo como alguns anos.
Ninguém, só o Meu Pai, sabe a data da Minha Segunda Vinda.
O tempo entre os dois eventos não será tão longo como vós podeis pensar.
Finalmente, Meus filhos, vós percebereis o tempo que estais vivendo e aceitareis a Verdade.
Os que já conheceis a Verdade e acreditais em Mim, tendes o dever de rezar pelas almas que
não aceitem a Minha Misericórdia.
Minha filha, o Meu maior desejo é salvar o mundo inteiro, incluindo aqueles que estão
perdidos para Mim.
Todas as orações dos Meus seguidores, que se unam numa só voz, podem ajudar-Me a
consegui-lo.
Ide, no Amor. Confiai em Mim, sempre, pois o tempo é curto e os planos para a salvação da
humanidade estão nas mãos do Meu Eterno Pai.
O Vosso Amado Jesus.

O Aviso, embora não deva ser temido, causará dor aos que não estão em estado de
graça
Quinta-feira, 14 de junho de 2012, 18:15

Eu, o teu amado Jesus, desejo que tu, Minha querida e amada filha, peças a todos os Meus
seguidores que prestem atenção às Minhas instruções
Olhai para cada membro da vossa própria família, os que estão no vosso meio, e que não
seguem os Meus Ensinamentos.
Procurai entre vós, as almas perdidas de Mim, que aparentemente Me rejeitam. Então, Eu
peço que vós oreis fortemente por elas neste momento.
Vós deveis implorar por Misericórdia para as suas almas. As vossas orações e sacrifícios
podem salvá-las de um terrível sofrimento durante a Purificação, no O Aviso.
O Aviso, embora não deva ser temido e deva ser saudado como a Minha Dádiva especial,
causará dor aos que não estão em estado de graça.
Preparai as vossas almas com antecedência, pois as almas saudáveis verão no Aviso um
evento feliz. Elas não vão sofrer, porque vão estar em estado de Graça, especialmente se receberem
o Sacramento da Confissão regularmente. A sua força ajudará aqueles que precisam de passar pela
dor do Purgatório, após O Aviso. Ajudai aqueles que não ouvem, através da recitação diária do Meu
Terço da Divina Misericórdia. Oferecei um sacrifício a Mim, o vosso Jesus, em reparação dos
pecados das vossas famílias.
Eu mostrarei Misericórdia para com todos os que aceitem o estado negro das suas almas,
quando lhes forem mostrados os seus pecados, durante O Aviso. Apenas aqueles, com genuína
humildade e um coração puro, serão perdoados.
Aqueles, incluindo as crianças, que renunciem a Mim, estão em desesperada necessidade das
vossas orações. Eis a oração que vós deveis recitar para a conversão deles durante O Aviso.
Cruzada de Oração (60) Oração para a conversão das famílias durante O Aviso
Ó Querido e Doce Jesus, eu imploro, por Misericórdia, pelas almas da minha família
(Nomeá-los aqui). Eu ofereço-Vos os meus sofrimentos, as minhas dores, e as minhas orações
para salvar as suas almas do espírito das trevas. Não deixeis que nenhum destes Vossos filhos
renuncie a Vós, ou rejeite a Vossa Mão de Misericórdia. Abri os seus corações para se
entrelaçarem com o Vosso Sagrado Coração, para que assim possam obter o perdão necessário
para se salvarem dos fogos do Inferno. Dai-lhes a oportunidade de se emendarem, para que
possam ser convertidos com os Raios da Vossa Divina Misericórdia. Amém.
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Filhos de Deus, preparai-vos todos os dias para O Aviso, que pode acontecer a qualquer
momento.
O Vosso Jesus.

Os céus ficarão escancarados como um telhado aberto
Sábado, 16 de junho de 2012, 19:40

Minha querida e amada filha, a Minha Palavra está a ser ouvida por milhões em todo o
mundo, enquanto Eu preparo todos os filhos de Deus para a Minha Divina Misericórdia.
Há os que são abençoados com o Espírito Santo e que saberão de imediato, ao ler as Minhas
Mensagens, que elas vêm dos Meus Divinos Lábios.
Aqueles que dizem que Me conhecem, mas que não conseguem reconhecer-Me, já não
conseguem resistir à Leitura da Minha Palavra, embora lutem contra Mim.
Eles rejeitam-Me, mas já são atraídos pelas Minhas Mensagens.
Não entendeis que é o Espírito Santo, que embora latente nas vossas almas, já vos atrai para
Mim?
Eu digo-vos isto. Está em breve a chegar o tempo para que as vossas ofensas vos sejam
mostradas, durante O Aviso.
O vosso ódio à Minha Palavra ser-vos-á revelado, e então conhecereis a Verdade.
Quando isso acontecer, deveis juntar-vos logo aos vossos irmãos e irmãs, e lutar pelo direito
de defender a Minha Igreja sobre a Terra.
O Céu ficará escancarado como um telhado, aberto para revelar o Fogo e as Chamas da Minha
Divina Misericórdia.
A Terra será abalada com tanta força, que ninguém escapará aos Meus Olhos, ao Meu Espírito
ou ao Meu Dom.
Muitos tremerão de medo, porque só então muitos ganham consciência das suas almas pela
primeira vez.
Eles saberão que o seu amor aos seus corpos e a todos os sentidos que procuram cultivar não
têm razão de ser.
Eles verão cada parte da sua alma, mas não será por meio de seus próprios olhos que eles a
vêm. Eles vão olhar para as suas almas através dos Meus Olhos.
Eles vão sentir-se doentes e enojados, como Eu fico quando vejo a fealdade dos seus erros
miseráveis.
Eles verão como foi sujo o seu comportamento para com os outros e os males que provocaram
aos demais seres humanos, seus irmãos e irmãs.
Então, eles verão o amor por si mesmos, a vaidade e o amor aos falsos ídolos, e saberão como
isso Me ofende.
Aqueles, cujos pecados são muito negros, vão sentir-se mal, em sofrimento, e não serão
capazes de suportar o horror que terão que ver. Eles precisarão de todas as forças para aguentarem a
Purificação necessária, que lhes permita sobreviver e seguir no caminho da Verdade.
É importante compreender que O Aviso é precisamente isso. Eu venho para avisar os filhos de
Deus que os seus pecados podem ser e serão perdoados.
Venho mostrar-lhes como será o Dia do Juízo. Isto significa que aqueles que pedirem a
redenção, nesta fase, serão salvos.
Aos que ainda Me rejeitam será dado tempo para se arrependerem, mas não muito. Se mesmo
assim, recusarem a Minha Mão de Misericórdia, então Eu Vou ter de os afastar.
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Portanto, Eu venho separar os justos para um lado e os perversos para o outro. Mais uma
oportunidade, nessa ocasião, para procurardes a redenção, e os que recusarem a Minha Mão de
Amor e de Misericórdia serão lançados no Inferno.
Esta profecia foi predita desde o início.
Prestai atenção ao O Aviso e salvai as vossas almas enquanto podeis.
O Vosso Jesus.

Cada pessoa viva no mundo verá a sua alma e saberá, em muitos casos pela primeira
vez, que tem uma
Segunda-feira, 9 de julho de 2012, 23:00

Minha querida e amada filha, gostaria agora de preparar todos os Meus seguidores de uma
forma que não só iria ajudá-los para O Aviso, como a todos os seus entes queridos.
Não é suficiente arrependerem-se por medo. É necessária a penitência.
A todos os Meus seguidores, ouvi as Minhas instruções agora para preparardes as vossas
almas para O Aviso.
Vós deveis começar por meditar sobre todo o mal de que sois culpados contra vós mesmos e
contra os vossos próximos.
Em relação aos Católicos, vós deveis receber o Sacramento da Confissão a cada duas semanas
se desejais, permanecer em estado de graça.
Desta forma, a vossa dor durante O Aviso será moderada e tereis força para ajudar os vossos
irmãos e irmãs, que vão sofrer uma terrível dor de culpa enquanto tentam atingir as condições para a
iluminação das suas consciências.
Aos que, dentre vós, sois cristãos ou de outros os credos e que acreditais nestas mensagens,
deveis recitar a oração que vos foi dada na Cruzada de Oração (24) Indulgência Plenária para a
Absolvição.
Vós deveis recitar esta oração durante sete dias consecutivos e Eu, o vosso Jesus, concedo-vos
o perdão.
“Ó Meu Jesus, Vós sois a Luz da Terra. Vós sois a chama que toca todas as almas. A Vossa
Misericórdia e o Vosso Amor não conhecem fronteiras. Nós não somos dignos do sacrifício que
Vós fizestes, com a Vossa morte na Cruz. Porém, nós sabemos que o Vosso Amor por nós é maior
do que o amor que temos por Vós. Concedei-nos, Senhor, o Dom da humildade, para que sejamos
merecedores, do Vosso Novo Reino. Enchei-nos com o Espírito Santo, para que possamos marchar
em frente e levar o Vosso Exército a proclamar a Verdade da Vossa Santa Palavra, e a preparar os
nossos irmãos e irmãs para a Glória da Vossa Segunda Vinda à Terra. Nós Vos honramos. Nós Vos
louvamos. Nós nos oferecemos a Vós, assim como as nossas tristezas e os nossos sofrimentos, como
presente para a salvação das almas. Nós Vos amamos, Jesus. Tende Misericórdia de todos os
Vossos filhos, onde quer que estejam. Amém.”
Eu lego-vos também agora uma oração especial, para vós recitardes pelas pobres almas que
possam morrer de choque durante O Aviso e que possam estar em pecado mortal.
Cruzada de Oração (65) Pelos que estão em pecado mortal
Ó Jesus, Salvador da humanidade, pela Vossa Divina Misericórdia, peço clemência para
todas as pobres almas em pecado, que possam ser levadas desta Terra, durante O Aviso. Perdoai
os seus pecados e, em memória da Vossa Paixão, eu Vos imploro que me concedais este favor
especial, em expiação dos seus pecados. Eu ofereço-me a Vós em mente, corpo e alma, em
penitência, para salvar as suas almas, e para as levar à Vida Eterna. Amém.
Meus seguidores, O Aviso será um grande acontecimento de Salvação, em que Eu provarei ao
mundo a Minha Divina Misericórdia.
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Cada pessoa viva no mundo verá a sua alma e saberá, em muitos casos pela primeira vez, que
tem uma.
O tempo é curto e deveis começar já a preparar-vos.
Não vos esqueçais das Minhas Instruções para terdes em vossas casas comida que dure para
dez dias, velas abençoadas e objetos sagrados.
Confiai em Mim e alegrai-vos porque muitas almas serão salvas.
Eu não vou revelar uma data, mas vós sabeis o que deve ser feito.
Quando os vossos pecados forem revelados, deveis pedir-Me que vos perdoe com humilde
gratidão por esta Dádiva Divina, que é o vosso passaporte para a Vida Eterna no Novo Paraíso na Terra.
Lembrai-vos que não há nenhum pecado, não importa quão grave, que não possa ser perdoado
uma vez que seja mostrado verdadeiro remorso.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

O Aviso será para muitos um evento assustador, pois parecerá que o mundo chegou ao fim
Quinta-feira, 12 de julho de 2012, 10:50

Minha querida e amada filha, que o homem não subestime o impacto que o Aviso terá sobre
toda a humanidade.
O Aviso será para muitos um evento assustador, pois parecerá que o mundo chegou ao fim.
Muitos testemunharão o que será visto como uma ocorrência catastrófica, em que aparecem
dois cometas a colidir e a explodir perto da superfície da Terra.
As chamas de fogo parecerão um vulcão a entrar em erupção nos Céus, e muitos ficarão
com medo.
Os raios vermelhos de fogo são os Raios do Meu Sangue, os Raios da Minha Misericórdia,
dada a todos vós como um Dom de tal magnitude que nenhum homem será capaz de compreender o
que está a acontecer.
Muitos sentirão um fogo abrasador por dentro como se o calor do sol lhes fosse insuportável.
Sentirão um calor escaldante dentro dos seus corpos, até que o sentido de compreensão lhes permita
testemunhar o espetáculo das suas almas.
Muitos sentirão a terra tremer, como se houvesse um terremoto.
O chão vai tremer, gemer e muitos cairão, agarrando no que puderem para o abrigo. Porém, o
chão não se vai abrir e engoli-los. Pois não é um terremoto físico, mas sobrenatural.
Antes que isso aconteça os padrões do clima vão entrar em erupção.
A Minha Cruz aparecerá nos Céus após a explosão.
Muitos chorarão lágrimas amargas de arrependimento e de tristeza, e suportarão a dor da
humilhação por causa dos seus pecados.
Outros gritarão e amaldiçoarão, porque não serão capazes de suportar a Luz, um Sinal Divino,
por causa da escuridão das suas almas, e resistirão à Luz da Minha Misericórdia.
Eles gritarão com a dor dos fogos do , enquanto o Meu Sinal de Misericórdia lhes mostrará o
destino que os espera, a menos que se arrependam e mudem o seu comportamento.
As almas boas que Me amam também sofrerão, pois muitas delas estarão também manchadas
com o pecado, mas receberão a Absolvição instantânea.
Eles também serão , quando o pecado do orgulho lhes for mostrado.
Muitos ficarão em casa alguns dias depois, e muitos terão de cuidar de si próprios por causa
da ausência de serviços. É por isso que precisais de vos preparar.
Haverá também um período de sofrimento enquanto as almas suportarem a dor do Purgatório,
quando ocorrer a sua Purificação.
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Desta forma, muitos sofrerão a revelação do estado das suas almas, e ficarão humilhados de
tal maneira, como nunca sentiram antes.
Então, muitas pessoas aceitarão o que aconteceu, reconhecendo que receberam um grande
Dádiva das Minhas Graças e da Minha Divina Misericórdia.
A conversão será global e numa escala não testemunhada desde a Minha Morte na Cruz.
Bilhões voltarão para Deus, porque a Verdade vai tornar-se evidente.
Eles sabem exatamente o que vai acontecer no Dia do Juízo Final e saberão como salvar as
suas almas, porque o Meu Amor os envolverá.
Eles podem tornar-se novamente íntegros de corpo, mente e alma.
A Minha Cruz será a prova da manifestação da Minha Divina Misericórdia, prometida à
humanidade há tanto tempo. Será vista no Céu em todo o mundo.
A calma descerá por toda a terra, como resultado deste Ato de Intervenção Divina oferecido
aos filhos de Deus, para os despertar do seu sono.
Mas os anjos caídos atacarão todos filhos de Deus, através do seu exército dedicado, o qual
recusará o Meu Cálice de Salvação.
Então, amargurados, com corações de pedra e infestados com a mancha de Satanás, eles
lutarão contra aqueles que amam a Deus.
O seu número não igualará o daqueles que seguem a Verdade, mas o seu ódio inspirá-los-á
para planearem atos malignos que destruam a paz e a calma.
Assim, vão orquestrar um plano para convencer o mundo de que este evento foi, na verdade,
um acidente cósmico que, afirmarão eles, os cientistas podem comprovar.
Então, infelizmente, muitos acreditarão que seja esse o caso e muitos filhos de Deus cairão de
regresso à vida pecaminosa que levaram outrora.
A Batalha pelas almas terá então início e demorará algum tempo até ao confronto final,
quando a Minha Segunda Vinda colocar fim à maldade.
Meus queridos seguidores, não permitais que estas revelações tragam medo.
Em vez disso, preparai-vos para este o glorioso evento e permiti que as vossas almas o abracem.
Aceitai esta maravilhosa Lei Divina para fortalecer a vossa determinação e levar mais longe o
Meu Amor, juntamente com as vossas famílias e os vossos amigos.
Orgulhai-vos dos vossos laços para Comigo, o vosso Jesus, e ajudai-Me a salvar essas almas
que se recusam a aceitar a Minha Misericórdia.
Ide. Preparai-vos. Alegrai-vos porque o tempo está próximo.
Eu Amo-vos.
O Vosso Jesus.

As almas jovens são queridas para Mim, e eu choro porque a muitas delas nunca foi
ensinada a verdade
Terça-feira, 17 de julho de 2012, 16:00

Minha querida e amada filha, a tua Missão deve abraçar todos os filhos de Deus. Eu anseio
especialmente pelas almas dos jovens e daqueles que permitam que a inteligência humana bloqueie
os seus ouvidos para a Verdade do Meu Ser.
As almas jovens são queridas para Mim e Eu choro porque a muitas delas nunca foi ensinada
a Verdade.
Eles foram levados pelos pais, muitos dos quais não acreditam em Deus, a um abismo de trevas.
A luz que procuram é que lhes traz a falsa luz de tudo o que reluz. Eles são seduzidos por
música, roupas e entretenimento, tudo projetado para estimular os sentidos.
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Eles não Me conhecem. Muitos nunca ouviram falar de Mim ou do que espero que representa
na sua busca de felicidade futura.
Lúcifer, o maior anjo caído na hierarquia Serafim, de Meu Pai, era um músico talentoso.
Assim Satanás, no mundo de hoje, tenta sensibilizar as Minhas almas jovens através da
música.
A música é a sua arma de destruição e ele usa todo o tipo de atrativos para submeter as
pequenas almas inocentes à sua teia de mentiras.
A música é um Grande Dom de Deus. Ela é também usada para mascarar a fidelidade ao
maligno através de letras que honram a besta. Muito poucas almas jovens compreendem o poder da
música ou quando ela é usada de forma errada.
Por favor, peço-vos que Me ajudeis a salvar as vossas almas pequenas. Trazei-as para Mim.
Nunca as forceis. Em vez disso, consagrem as crianças a Mim através desta oração.
Cruzada de Oração (67) Mantenham os Meus filhos a salvo do rei das mentiras.
Por favor, Querido Jesus, eu peço-Vos que mantenhais os vossos filhos salvos do rei das
mentiras. Eu consagro estes filhos (nomeá-los) ao Vosso Sagrado Coração e peço que, através do
Manto do Vosso Preciosíssimo Sangue, Ilumineis as suas almas, e as leveis, de forma segura, nos
Vossos Amorosos Braços, de modo que elas possam ser protegidas contra todos os danos. Peço-Vos
que abrais os seus corações, e as suas almas, inundando-as com o Vosso Espírito Santo, durante a
Iluminação da Consciência, para que sejam purificadas de todas as iniquidades. Amém.
Oração para os ateus durante O Aviso
Para aqueles de vós que dizeis que sois ateus, ouvi agora a Minha Promessa. Eu amo-vos e
nunca Vou desistir da Minha luta para vos salvar das garras do enganador, Satanás, que vos cega
para a Verdade. Quando chegar a hora, e quando virdes os vossos pecados diante dos vossos olhos
durante o Aviso, por favor, dizei estas palavras
“Jesus, mostrai-me a Verdade e salvai-me do mal. Eu estou verdadeiramente arrependido dos
meus pecados e peço-Vos que me leveis agora e me mostreis a Luz da Vossa Misericórdia. Amém”.
Vós nunca ficareis confundidos novamente, se disserdes esta oração. Um peso será levantado
a partir dos vossos corações e vós estareis verdadeiramente em paz. Lembrai-vos destas palavras
quando o dia chegar. Eu não vos abandonarei. Eu vou abraçar-vos e vós sentireis a Minha onda de
amor através do vosso corpo, e então vós tereis a prova por que tendes esperado.
O Vosso Jesus.

Uma vez que o Aviso ocorra, haverá muita confusão
Terça-feira, 17 de julho de 2012, 23:18

Minha querida e amada filha, o tempo move-se rapidamente agora. Tenho vindo a preparar a
todos vós há algum tempo.
Vós, meus seguidores, sabeis o que deveis fazer. A vossa própria Confissão é importante e
vós deveis tentar começar esta semana, uma vez em cada, a partir de agora.
Ficai em paz. Eu estou satisfeito com a maneira como vós seguis as Minhas instruções. Por
favor, continuai a manter-vos ao redor da Minha Cruzada de Orações e concentrai-vos nas orações
para salvar as almas dos outros.
Uma vez que o Aviso ocorra, haverá muita confusão.
As pessoas, em todos os lugares, serão humilhadas de uma forma que está para além do
caráter.
Muitos ficarão demasiado angustiados para voltar imediatamente ao seu local de trabalho. As
pessoas em posições de poder, nos governos, vão questionar as suas leis.
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Os assassinos e criminosos das vossas comunidades sentirão uma dor terrível e desespero,
mas muitos expiarão os seus pecados.
Os Meus sacerdotes e outros Meus servos sagrados saberão imediatamente que estas
mensagens, vêm dos Meus Divinos Lábios.
Então, eles vão erguer-se e seguir os Meus fiéis seguidores, para Me ajudarem a preparar o
mundo para Minha Segunda Vinda.
Alguns deles saberão que Sou Eu quem fala com eles, mas não terão a coragem de proclamar
abertamente a Minha Santíssima Palavra.
Com o tempo vão ser-lhes dadas as graças para defenderem os Meus Sacramentos, quando
eles percebem que estão a ser profanados. Então, ser-lhes-á dada a prova dessas profecias.
Muitos pais precisam de incutir nos seus filhos com idade superior a 7 anos a importância da
oração e do arrependimento a partir de agora. Pais, vós tendes o dever de ensinar a Verdade aos
vossos filhos.
Os seus corações estarão abertos ao Meu Amor após O Aviso, e vós deveis mantê-los
orientandos nos assuntos espirituais.
Certificai-vos de que tendes nas vossas casas, a partir de agora, água benta e uma cruz
beneditina juntamente com o Selo do Deus Vivo pendurado em vossa casa. Todos eles protegerão a
vossa família.
Segui as Minhas instruções e tudo ficará bem.
Minha filha, agora tu deves ir e assegurar que o Livro da Verdade é publicado tão
rapidamente quanto possível. É importante que as almas que não têm acesso ao computador o
recebem.
Não tanhas receio, porque Eu guiar-te-ei e enviarei ajuda para garantir que ele é enviado a
todo o mundo.
Vai em Paz. Vai com Amor. Eu estou sempre contigo.
Eu estou convosco, a guiar-vos em cada momento do dia, mesmo quando vós não o entendeis.
Eu estou no vosso coração.
O Vosso Amado Jesus.

O pacto com satanás está quase pronto e dois eventos devem acontecer em breve
Quinta-feira, 26 de julho de 2012, 23:55

Minha querida e amada filha, muitos não entendem o mistério da Minha Segunda Vinda.
A Minha Segunda Vinda é a realização de uma Nova Aliança.
Será a criação do Paraíso perfeito, que foi carinhosamente trazido para fruição de Adão e Eva
pelo Meu Amado Pai. Naquela época todas as coisas na terra estavam em perfeita harmonia e de
acordo com a Vontade de Deus.
O tempo, desde a Minha Crucificação na Terra, tem sido doloroso para a Humanidade por
causa do reino de Satanás, que governou a Terra durante este período.
O pacto com Satanás está quase pronto e dois eventos devem acontecer em breve.
A redenção da raça humana ocorrerá durante o Aviso. A partir daí as pessoas, incluindo as
que são ignorantes da existência de Deus, abraçarão a Verdade.
Outros, que responderão lentamente a este grande milagre, quando a prova lhes for
apresentada, converter-se-ão a tempo. Também eles terão o perdão pelas suas vidas pecaminosas.
Em seguida, vem a etapa final, a Santificação – a Purificação final para que toda a
humanidade fique apta a entrar no Paraíso Perfeito.
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Esse é o Paraíso originariamente habitado por Adão e Eva. Será apenas então, quando todas as
pessoas amarem e respeitarem a Vontade do Meu Pai, que a Divina Vontade do Meu Pai será por
fim alcançada.
Antes que tudo isso aconteça, haverá muita oposição à Vontade do Meu Pai, a qual está a ser
finalmente realizada.
Os filhos de Deus serão puxados em todas as direções. Embora o Espírito Santo seja
derramado sobre o mundo inteiro durante O Aviso, todos os esforços serão feitos por Satanás para
impedir esta Confissão Global.
Ele e os seus malignos seguidores, também estão a preparar-se para O Aviso. O seu objetivo é
convencer a todos que isso não acontece.
Então, muitas pessoas terão dificuldade em aceitar abertamente o Amor de Deus e a existência
do Novo Paraíso, enquanto Satanás caminha sobre a Terra.
A liberdade só virá quando ele for banido. Infelizmente, aqueles que não conseguirem ver a
Verdade, e que teimosamente se recusarem a aceitar Deus, nunca verão o Paraíso.
Por favor, dizei esta Cruzada de Oração para aceitar a Divina Vontade do Meu Pai.
Oração Cruzada (69) Oração a Deus Pai para aceitar a Sua Divina Vontade
Deus Pai Todo-Poderoso, eu aceito a Vossa Divina Vontade. Ajudai os Vossos filhos a
aceitá-La. Parai Satanás de negar o direito dos Vossos filhos à herança do seu Pai. Nunca
desistiremos da luta pela nossa herança no Paraíso. Ouvi as nossas súplicas, para banir Satanás
e seus anjos caídos. Peço-Vos, Querido Pai, a purificação da Terra com a Vossa Misericórdia, e
que nos cubrais com o Vosso Espírito Santo. Guiai-nos na formação do Vosso Santíssimo
Exército, dando-lhe o poder de banir a besta para sempre. Amém.
Ide em paz.
O Vosso Jesus.

Este é um momento difícil e solitário para os numerosos videntes e profetas, porque
cada um trabalha sozinho
Terça-feira, 16 de outubro de 2012, 16:20

Minha querida e amada filha, quando Eu digo que Eu enviei os Meus profetas ao mundo, isso
significa que a cada um deles foi dada uma Missão específica. Não há duas missões cruzadas.
É difícil e é um tempo solitário para numerosos videntes e profetas, porque cada qual trabalha
sozinho. Tu, Minha filha, como Eu já disse, és o último profeta. Desde que tu recebes as tuas
Mensagens, qualquer um que apareça agora e afirme proclamar a Minha Palavra, não está
autorizado por Mim.
Muitas pobres almas decidiram chamar a atenção e, nalguns casos, difamar estas Santas
Mensagens, dadas ao mundo para ajudar a salvar as Minhas almas.
Eu venho pugnar para que os filhos de Deus oiçam o que Eu tenho a dizer, mas não posso
forçá-los a ouvir-Me. Eu nunca posso ordenar aos filhos de Deus para fazerem algo, pois isso não é
possível, dado que lhes foi dado o Dom do livre-arbítrio.
Tudo que Eu peço é que abrais o vosso coração e deixeis que o Meu Amor preencha as
vossas almas. Eu quero a todos vós, incluindo aqueles que cometem atos de malvadez, sabei que
Eu vos amo.
Como tal, a vossa salvação é a Minha prioridade. Por outro lado, as profecias preditas no
Livro da Revelação, começaram.
Aqueles que ouvirem as Minhas instruções e respondam ao Meu Chamamento podem salvar
muitas almas. O Meu desejo é que cada um de vós venha a Mim e partilhe o Reino do Novo
Paraíso.
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Eu não condeno os pecadores endurecidos, nem Eu vos peço que os condeneis, pois isso não é
vosso direito. Se, e quando, vós condenardes ao outros, vós não falais em Nome de Deus. Se
encorajardes os outros a julgar as outras pessoas, condenando-as, vós rejeitais-Me, ao vosso Jesus.
Eu apelo a todos vós, para ouvirdes apenas uma voz neste tempo. A Minha Voz é tudo em que
vos deveis focar, se vos quiserdes salvar a vós mesmos, às vossas famílias, amigos e próximos.
Todas as orações estão a ser pedidas, para vos ajudar e aos vossos entes queridos a prepararem-se
para a Minha Confissão, O Aviso.
O tempo está perto agora.
O Vosso Jesus.

Apelo à humanidade para se preparar para a minha grande Misericórdia
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2012, 19:05

Minha querida e amada filha, com toda a tua força e com toda a tua coragem, apela à
humanidade para preparar a Minha Grande Misericórdia.
Aqueles de vós de coração humilde e pureza de alma, convido-vos a rezar pelas almas dos que
vão morrer durante O Aviso.
Como eles precisam das vossas orações. Como Eu preciso do vosso sofrimento. Ambas as
dádivas que vós Me ofereceis ajudarão a salvar aqueles que não podem ser salvos por sua livre
vontade.
Como a Minha Chama da Misericórdia será derramada sobre toda a Terra, muitos rejubilarão,
mas será um momento doloroso para os pecadores que não forem capazes de Me pedir perdão por
causa do orgulho.
A sua purificação será dolorosa e eles sofrerão muito para se redimirem aos Meus Olhos.
Como os corações perversos do homem serão despedaçados de dentro para fora, e com terror
nas suas almas, muitos cairão perante Mim em agonia, bilhões tornar-se-ão puros de coração e de
alma. Então, eles ficarão totalmente preparados para o Grande Dia da Minha Vinda.
Minha filha, os desafios dos Meus seguidores aumentarão e intensificar-se-ão antes de O
Aviso.
Quando vós Me oferecerdes esse sofrimento, Eu salvarei milhões de almas. Por favor, não Me
ofereçais esses tormentos de má vontade, porque grandes milagres serão concedidos, apesar da
ingratidão daqueles homens que não têm vergonha nos seus corações pela maldade de que são
culpados.
Nenhum homem será poupado diante do estado das suas almas, tal como aparecem aos Meus
Olhos.
Quando virem o estado lastimável das suas almas, eles ficarão profundamente envergonhados.
Todos os que, genuinamente, se arrependam das suas ofensas contra Deus serão perdoados. Eles
serão obrigados a passar por uma limpeza, que devem aceitar com humildade.
Muitas, muitas almas aceitarão a Minha Mão da Misericórdia, mas as almas que cometeram
pecados mortais estarão tão endurecidas que irão evitar a Minha Misericórdia. Esta Cruzada de
Oração deve ser rezada pelas almas após O Aviso.
Cruzada Oração (88) para as almas após O Aviso
Ó Sagrado Coração de Jesus, mostrai Misericórdia por todos nós, pobres pecadores.
Iluminai os corações empedernidos, tão desesperados na procura de orientação. Perdoai-lhes as
suas iniquidades. Ajudai-os, através do Vosso Amor e Misericórdia a encontrarem nos seus
corações a compreensão da Vossa Grande Dádiva de Redenção. Eu Vos imploro o perdão para
todas as almas que rejeitam a Verdade de Deus. Cobri-os com a Vossa Luz, Querido Jesus, para
que eles fiquem cegos para as maldades e ciladas do demônio, que vai tentar afastá-los de Vós,
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para a eternidade. Eu Vos peço que seja dada, a todos os filhos de Deus, a força para ficarem
gratos pela Vossa Grande Misericórdia. Eu Vos peço que abrais a Porta do Vosso Reino a todas
as almas perdidas que vagueiam na Terra, em estado de desamparo e de desespero. Amém.
Ide, Meus discípulos, e aceitai as Minhas instruções, para preparardes as vossas almas para a
Minha Divina Misericórdia.
O Vosso Jesus.

O Aviso purificará os Filhos de Deus, na preparação para a Minha Segunda Vinda
Sábado, 8 de dezembro de 2012, 11:40

Minha querida e amada filha, assim como o Meu Pai preparou o mundo para a Minha
Primeira Vinda, assim também Ele prepara agora os Seus filhos para Minha Segunda Vinda.
Todos no Céu se alegraram quando Eu nasci, pois sabiam que Eu era enviado para salvar a
humanidade da condenação eterna. Agora, a hierarquia de todos os anjos e de todos os santos se
alegra porque já estão em andamento os preparativos para preparar o mundo para Me acolher, a
Jesus Cristo, o Filho do Homem, mais uma vez.
Só o Meu Pai sabe de datas, mas posso dizer-vos que terá lugar não muito tempo depois que
O Aviso ocorra.
Este é o tempo pelo qual o Meu Pai esperou pacientemente. Finalmente, Ele pode lançar a
besta e os seus demônios, que andam na Terra a atormentar os Seus filhos, para o abismo.
O Aviso purificará os filhos de Deus, na preparação para a Minha Segunda Vinda.
Isso é necessário porque significa que muitas pessoas pedirão agora perdão pelos seus
pecados; o que doutro modo não fariam.
Os terremotos, as tempestades, as inundações e o clima fora de época combinar-se-ão para
purgar a Terra do veneno. A Terra, o mar e o ar também serão purificados com prontidão para o
Novo Paraíso, quando os Céus e a Terra se fundirem como um.
Tudo está cuidadosamente organizado, de acordo com os Planos Divinos do Meu Pai. Muito
pouco é conhecido entre os homens sobre as Leis Divinas que regem o Reino do Meu Pai na Terra e
nos Céus.
Muito vos tem sido ensinado através dos profetas e através dos Meus Ensinamentos. Porém,
há ainda muito mistério para vós. Quando os mistérios vos forem revelados, com tempo, então vós
entendereis a razão para o sofrimento humano.
Muitos de vós, que aprendestes com estudiosos de Deus, aderem, o melhor que podeis, às
Leis estabelecidas por Mim.
Sabei então que o Amor que Deus tem pelos Seus filhos ultrapassa qualquer raciocínio
teológico.
O mesmo é verdadeiro para as almas simples que sentem um amor genuíno por Mim, o seu
amado Jesus, sem analisarem o porquê.
Ao confiardes em Mim, e aceitardes que o Meu Amor é Misericordioso e Paciente, então
sabei que cumprir-se-ão as promessas feitas pelo Meu Pai.
Que seja feita finalmente a Sua Divina Vontade. Apenas a Sua Vontade pode garantir a paz
entre os Seus filhos. Será com esta manifestação que toda a Sua Criação O amará, aceitará o Seu
Amor e as Dádivas com que Ele deseja inundar os Seus filhos.
O mundo tem vislumbrado apenas uma fração das maravilhas criadas pelo Meu Pai.
Os Seus filhos ainda têm de testemunhar a Verdadeira Glória do Reino que Ele tem à sua espera.
Depois de muita dor e sofrimento, causado pelo ódio infligido à Terra pelos anjos caídos,
liderados por Satanás, tudo será agora resolvido.
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A batalha final verá a destruição do maligno ser finalmente concluída.
O Aviso é um Milagre, permitido pelo Meu Pai para garantir que tantos dos Seus filhos
quanto possível possam entrar no Meu Novo Reino.
Por causa da apostasia e dos erros doutrinários espalhados por servos sagrados equivocados,
ao longo das últimas quatro décadas, esta é a única maneira de unir a humanidade rapidamente.
O tamanho da população mundial, neste momento, significa que bilhões podem ser salvos
através deste Milagre da Iluminação da Consciência.
Como o tempo se move agora para a Grande Tribulação, Eu, o Cordeiro de Deus, revelarei ao
mundo o verdadeiro significado do conteúdo dos Selos dados a João.
O Livro da Verdade é a Palavra de Deus, já dada à humanidade através do Livro do Meu Pai.
Ele lembra a Verdade aos filhos de Deus, que muitos já esqueceram.
Serão também revelados alguns dos mistérios do fim dos tempos, dados a Daniel, para que
todos vós estejais preparados para entrar no Novo Paraíso de vossa livre vontade.
Não rejeiteis a Verdade, que vos está agora a ser dada, o que seria semelhante a um homem,
aparentando estar doente, recusar o tratamento para a doença. Sem a Verdade vós estareis doentes e
mal preparados para entrar no Meu Novo Paraíso.
O Vosso Jesus.

O Fogo do Espírito Santo será sentido nos corações de todos
Domingo, 9 de dezembro de 2012, 19:00

Minha querida e amada filha, não é Meu desejo assustar os Meus seguidores, mas sim
demonstrar o Amor e Compaixão que Eu tenho no Meu Coração por cada homem, mulher e criança.
É por causa do Meu Amor por cada um dos filhos de Deus, incluindo aqueles que desafiam a
Palavra de Deus, que Eu gostaria de os cobrir com a Minha Chama de Misericórdia.
Preparai-vos, todos vós, pois em breve testemunhareis o Poder de Deus e a Sua Divina
Intervenção no mundo, em que Ele parará tudo o que existe por um período de quinze minutos.
O Fogo do Espírito Santo será sentido nos corações de todos.
Aqueles que estão em estado de Graça, terão uma sensação de alegria, amor e compaixão por
Mim, o vosso Jesus.
Aqueles de vós que estão em estado de pecado venial, sentirão a dor do Purgatório, mas em
breve serão purificados e sentirão então profunda paz e amor por Mim dentro dos seus corações.
Aqueles de vós que estão em pecado mortal, experimentarão a miséria e a dor como se fossem
mergulhados nos fogos do Inferno.
Alguns de vós, em estado de pecado, implorarão pelo Meu perdão e proteção para suster o
seu sofrimento interno. Isso Eu vos concederei, se puderdes encontrar o verdadeiro remorso no
vosso coração e aceitardes que os vossos pecados Me causaram grave dano e dor, porque eles
insultam Deus.
Em seguida, haverá as pobres almas infelizes que cuspirão em Mim, lutarão Comigo e
depois voltarão as suas costas. O terror que sentirão, será por as suas almas estarem infestadas
por Satanás.
Eles não serão capazes de suportar a dor quando testemunharem a Minha Luz e correrão para
o abraço do maligno, cuja escuridão lhes traz conforto.
Finalmente, há os que morrerão instantaneamente por causa do choque que experimentarão.
Por favor, orai por essas almas todos os dias durante as vossas orações, que ganhareis, para eles, a
entrada no Meu Reino.
Este é um dos maiores Milagres concedidos a todos os filhos de Deus.
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A Minha Revelação para vós, durante este evento, acordar-vos-á para o fato de que a Minha
Promessa de voltar para salvar a raça humana, para que vós possais herdar uma Vida Gloriosa em
frente, será realizada em breve.
O Vosso Jesus.

Esta grande Iluminação de Consciência terá lugar depois do meu Santo Vigário deixar
Roma
Quarta-feira, 20 de fevereiro de 2013, 19:30

Minha querida e amada filha, embora possa parecer injusto que os filhos de Deus tenham de sofrer
sob o reinado do falso profeta e do anticristo, sabei isto. Todas as almas do mundo têm de suportar, em
alguma medida, a dor da rejeição e de sofrimento que Eu suportei a fim de serem purificadas.
Eu, através da Minha Misericórdia, garantirei que esta purificação seja rápida. Então, os Meus
seguidores aumentarão em número, na preparação para a Minha Segunda Vinda. O Meu Pai cuidará
de todas as provações que serão sentidas por todos os Seus filhos, com grande ternura de coração.
Ele intervirá quando os malvados atos de perseguição, infligidos aos cristãos, excedam o que é
permitido, e Ele destruirá esses homens perversos.
Vós deveis esperar agora o Meu Divino Ato de Misericórdia, pelo qual os bons serão
separadas dos perversos. Esta Grande Iluminação de Consciência terá lugar depois do Meu Santo
Vigário deixar Roma.
Preparai-vos para salvar as vossas almas. A essas almas obstinadas dentre vós, será dado um
tempo muito curto para dobrarem os joelhos em humildade e pedirem a Minha Misericórdia. E,
então, as trombetas soarão e as profecias, conduzidas até ao fim, serão reveladas como predito.
O Vosso Jesus.

Na chegada da Sexta-feira Santa muitas almas começarão a perceber que o Meu Aviso
para a humanidade está sobre o mundo
Sábado, 9 de março de 2013, 21:45

Minha querida e amada filha, na chegada da Sexta-feira Santa muitas almas começarão a
perceber que o Meu Aviso para a humanidade está sobre o mundo.
Tão cedo seja testemunhada a abominação, a Verdade destas Mensagens será realmente
compreendida.
Juntai o vosso povo, unido em oração, pois uma nuvem negra cobrirá a Terra. As punições
serão aplicadas à humanidade, enquanto ela mergulha num abismo de indiferença e apatia para a
Palavra de Deus.
Aqueles que viraram as suas costas às Dádivas concedidas à humanidade pela Minha morte na
Cruz serão despertados e verão quão grotescas as suas almas aparecem aos Meus Olhos. Em breve
eles verão que lhes foi dado apenas um curto período para se arrependerem. A Minha paciência é
grande, mas a Minha tristeza é profunda. Tão cruéis são os seus corações, que não apenas Me
evitam, ao Seu amado Jesus, como recusam a eles mesmos as Dádivas que Eu lhes disponibilizo.
Como eles foram enganados ao acreditarem na sua própria ilusão de que o mundo é deles,
para viverem, de qualquer forma que escolherem, sem o cuidado de moderarem a sua procura de
satisfação. Este mundo não será mais deles, para satisfação, porque ele é apenas um estágio
temporário. Em breve eles se encontrarão num novo estágio e, muitos deles, não estarão no Meu
Novo Paraíso.
A Minha Intervenção está ao alcance da mão e o Meu Plano para salvar almas será dado a
conhecer totalmente, em breve. O orgulho é o vosso maior inimigo e é a maior culpa de Satanás.
Quando alguém denuncia o outro; repreende o outro e aponta o dedo de acusação contra o outro, em
Meu Nome, ele foi vítima do pecado de Satanás.
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O pecado do orgulho será a queda da humanidade, e mergulhará muitas almas no fogo do Inferno.
Não sejais vítimas desta maldição do maligno e permanecei em silêncio se não concordais com
outros que gritem em voz alta contra Mim, com mentiras a sair das suas bocas, mesmo que saibais que
eles não falam a verdade. Vós deveis baixar os olhos e proclamar simplesmente a Minha Palavra.
Defendei-Me apenas declarando ao mundo o que vós sabeis do Meu Plano para salvar almas.
E mesmo quando essas almas, que acreditam que o seu conhecimento de Mim lhes dá o direito de
admoestar os outros e exigir respostas de vós, nunca deveis defender-Me através de argumentos.
Muitos eventos no mundo chocarão em breve a maioria da humanidade. Mesmo as pessoas mais
desinteressadas, que vivem as suas vidas num vazio de ambição mundana, com pouco tempo para
assuntos espirituais, começarão a perceber que há muitas mudanças. Eles saberão que essas mudanças
estão além da sua compreensão e isso resultará em ficarem mais abertas à Palavra de Deus.
O Vosso Jesus.

Deus Pai: Eu, o Vosso Amado Pai, marquei por fim o Dia para O Aviso. Só eu sei esta Data
Segunda-feira, 1 de abril de 2013, 17:22

Minha queridíssima filha, os Sacrifícios feitos por Mim, o vosso amado Pai, em nome da
humanidade, estão a chegar ao fim.
Todas as tentativas foram feitas, por causa do Meu Puro Amor pelos Meus filhos, para os
salvar do mal do pecado. Nestes tempos, a batalha final para salvar todos os Meus filhos de todos os
credos e raças está agora nos estágios finais.
Quem, dentre vós, se levanta para a Verdade, quando ela vos tem sido dada há tanto tempo?
Quem, dentre vós, aceita a Minha Santa Palavra tal como vos é apresentada hoje no Meu Livro da
Verdade? Aqueles de vós que gritarem à Minha profeta serão silenciados, para que os Meus filhos
possam ouvir a doce Voz do Meu amado Filho, quando as almas são chamadas ao refúgio seguro,
para serem preparadas para o Novo Paraíso na terra.
Eu apelo a todos os Meus filhos, os fortes, os fracos, os vulneráveis, os ignorantes e os
inchados de orgulho, que pensam saber a Verdade das profecias prometidas por Mim ao longo dos
séculos, para responderem a este chamamento do Meu Reino Celestial.
Eu, o vosso amado Pai, marquei por fim o dia para O Aviso. Só Eu sei esta data. Só Eu sei a
data do Grande Dia em que o Meu Filho retornará para reivindicar o Reino que Eu Lhe prometi.
O dia de O Aviso, concedido a vós como uma grande Dádiva, dividirá a humanidade em duas
metades. A primeira metade aceitará a grande Misericórdia do Meu Filho. A outra metade vai
esconder-se e fugir. Eles acreditarão que têm o poder de resistir à intervenção de Deus para os
salvar. O que eles não sabem é que Eu os perseguirei até ao Último Dia, para os salvar do horror
final, a partir do qual não há retorno.
Meus filhos, não tenhais medo de Mim. É por causa do Meu Amor por vós que Eu permiti a
perseguição final, quando o maligno se dará a conhecer de uma forma como nunca antes.
Todas as Igrejas Cristãs serão derrubadas em espírito. Algumas serão demolidas. A Igreja
Católica, acima de todas as outras, será a mais afetada, uma vez que será agora contaminada por
dentro do seu núcleo.
Esta moléstia será viciosa, mas a Igreja fundada pelo Meu filho na terra sobreviverá a esta
perversidade, embora muito disso seja fora de Roma, porque a Cadeira de Pedro foi profanada.
Erguei-vos, todos os que juram fidelidade ao Meu Filho. Fiquem juntos e rezem para que a
infestação não devore aquelas almas que deram as suas vidas ao Meu Filho. Ó, como eles serão
tentados pelas novas leis, que acreditarão ser ditadas do Céu, através da Cadeira de Roma. Como os
seus corações vão suspirar de tristeza quando a desordem irromper. Como eles vão chorar quando
aqueles servos sagrados, às centenas de milhar, forem excomungados. Só então eles estenderão os
seus braços e apelarão ao Meu Filho para os guiar.
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A Minha Divindade cobrirá o mundo e reunirá todos os Meus filhos dentro do Reino do Meu
Filho. Vós deveis esperar este chamamento e aceitar, com o coração agradecido, esses Dons que vos
são dados, como armas de que vós precisais para lutar contra a perversidade que cobrirá a terra de
escuridão.
Os dóceis e humildes de coração, que Me amam, ao vosso Pai, e aqueles que aceitam a
Divindade do Meu Filho Unigénito, Jesus Cristo, serão reunidos em primeiro lugar. Eles, cujos
nomes estão no Livro da Vida, serão chamados e reinarão como líderes, juntamente com os santos,
entre as doze tribos de Israel.
Aqueles de vós, de almas tíbias, serão então iluminados e o vosso fardo será mais pesado.
Será através das vossas orações, que os outros – aqueles que se escondem de Mim – serão
colocados sob o teto da Minha Proteção.
A besta, que se acobarda diante de Mim, não ganhará facilmente as almas destes Meus filhos.
Todos os Atos de Misericórdia, todos os milagres e todas as intervenções serão concedidos por
Mim, por causa dos Meus filhos.
Aqueles que se levantam perante Mim e os Meus filhos sofrerão um castigo terrível.
Embora Eu ame a todos os Meus filhos, Eu não hesitarei em impedir, dentre eles, os que, se Eu
lhes permitisse, afastariam do Meu Reino aqueles com que Eu preencherei toda a Minha
família.
Tende cuidado com a Minha Ira. Porque, embora ela esteja contida e a Minha Paciência seja
grande, Eu vou lançar sobre a terra uma grande aflição, mesmo que isso signifique muita destruição.
Tal como uma doença que devora o corpo humano, também as ações perversas do homem contra o
seu irmão destroem as células saudáveis. Se esta doença não for interrompida, e, se Eu não cortar e
deitar fora a carne doente, Eu não posso fazer o corpo integro novamente.
Será apenas o integro, o Corpo saudável da Igreja do Meu Filho na terra, que pode chegar até
à porta do Meu Novo Reino na terra. Aqueles que afastaram, a eles mesmos, da tentação de rejeitar
o Meu Filho, acharão que é mais fácil serem dignos de se juntarem como Um Corpo, em união com
o Meu Filho. Eles receberão a vida eterna e não haverá mais dor.
O Vosso Pai Amado, Deus, o Altíssimo.

O tempo para aparecer o cometa de que Eu falei, em que as pessoas acreditarão que
há dois sóis, está próximo
Sábado, 6 de abril de 2013, 17:00

Minha querida e filha amada, as estrelas vão mudar em breve e o tempo para aparecer o
cometa de que Eu falei, em que as pessoas acreditarão que há dois sóis, está próximo. Em breve, o
maravilhoso espetáculo será visto pela humanidade e será ouvido o som do trovão, e parecerá que
os dois sóis irão colidir.
Os Meus Raios de Misericórdia cairão sobre cada alma humana, incluindo as daqueles que
ficarão cegos com a Luz, tão escuras são as suas almas. Quando o som do trovão for ouvido, uma
tranquila calmaria descerá então sobre a terra e a quietude será ensurdecedora. Nenhum som será
ouvido – apenas o som da Minha Voz gravada nas almas dos miseráveis.
Eu serei como um raio de sol que percorre cada simples falha, cada pecado e grito de
desespero, tornando-se claramente visível aos olhos dos pecadores.
Haverá pranto e um profundo sentimento de tristeza, sentido nos corações dos homens,
quando eles se virem cara a cara com o estado das suas almas. Tudo permanecerá imóvel durante
quinze minutos, e de seguida a vida será como dantes, como se este milagre não tivesse acontecido.
Naqueles cujas almas forem tocadas pela Verdade, a vida não pode ser, nem nunca será, a mesma.
Então, eles seguir-Me-ão, aos Meus Ensinamentos, e converter-se-ão aos bilhões.
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As Minhas Mensagens tornar-se-ão o seu alimento diário, e, juntamente com Minha
Santíssima Eucaristia, eles não precisarão de nada mais. Tão fortes se tornarão que nada se oporá ao
seu caminho, nada os intimidará ou os atrasará, visto que eles marcham no Meu exército
remanescente em direção ao Meu Novo Paraíso.
Os outros dirão que O Aviso foi causado por uma ruptura na atmosfera da terra, e que isso é
facilmente explicado. Mas será uma mentira, pois eles não querem reconhecer a Existência de Deus.
Se o fizessem, eles não seriam capazes de completar o seu plano para levar o mundo a aceitar as
promessas vazias do anticristo.
Quando os milagres de Deus forem testemunhados numa tão grande escala, sabei que o Meu
plano para levar a humanidade para o reino da salvação está nos estágios finais.
Ide, Meus leais seguidores, e confiai sempre na Minha promessa de salvar todas as almas. A
Minha Misericórdia é grandiosa e o Meu Poder todo-poderoso.
O Vosso Jesus.

Milhares de milhões converter-se-ão e reconhecerão Deus, o Deus Uno e Trino, pela
primeira vez
Sábado, 16 de novembro de 2013, 22:17

Minha querida e amada filha, quando Eu vier ao mundo, na Minha Divina Misericórdia, as
pessoas terão a oportunidade de procurar a Minha Misericórdia, pois esta será a primeira verdadeira
confissão em que muitas delas participam.
Todos, não importa quem sejam, experimentarão essa revelação única de Mim, abençoados
pela Autoridade do Meu Pai. A Iluminação de Consciência trará consigo muita dor, porque a dor
que as almas perdidas experimentarão será tal que elas não serão capazes de resistir ao choque.
Muitas vão desmaiar e entrar em colapso, tomadas pela aflição. Mas elas vão entender quanto a sua
alma precisa de ser purificada, em primeiro lugar, antes de estarem prontas para entrar no Meu
Eterno Paraíso. Então, essas pessoas saberão o que se espera delas e sofrerão a penitência por algum
tempo, depois do Grande Evento. Muitas pessoas pensarão que estão a sonhar. Algumas pensarão
que é o fim do mundo, mas não será. Será o Aviso Final que, contudo, será dado à humanidade para
a ajudar a redimir-se perante Deus.
Milhares de milhões converter-se-ão e reconhecerão Deus, o Deus Uno e Trino, pela primeira
vez, e ficarão gratos pela prova que será dada sobre a Existência do seu Criador. Alguns, ficam
simplesmente intimidados pela Minha Luz, o que lhes trará uma dor incrível, e eles vão esconder-se
e voltar as costas sem um pingo de remorso nas suas almas. Eles negarão a Minha Intervenção. Em
seguida, os restantes rejubilarão quando experimentarem os Meus Raios de Misericórdia, pois essas
almas ficarão tão gratas ao testemunharem a Minha Presença que se precipitarão em direção à
Minha Luz, com uma tranquilidade e um desejo da Minha Presença que está fora do seu alcance,
uma vez que esse não será o momento para os Portões do Meu Novo Paraíso serem abertos. E
portanto, eles terão que fazer penitência como Meus Discípulos, em favor daquelas almas que
rejeitarem a Minha Mão de Misericórdia.
Após a Grande Intervenção de Deus, para dar à humanidade a oportunidade de se preparar
para a Minha Segunda Vinda, o mundo fará muitas perguntas. Alguns ficarão tão mudados, nas suas
almas, que dedicarão muito tempo a ajudar a converter aqueles que se querem ajudar a salvar do
engano. Outros, ficarão arrependidos e demorarão algum tempo a compreender o significado pleno
da sua apresentação perante Mim, e despenderão muita atenção para se reconciliarem Comigo.
Em seguida, os inimigos de Deus negarão que O Aviso já aconteceu e levarão milhões a
acreditar que fora um evento cósmico, no qual a luz do sol alcançou todo o planeta, num evento
único causada pelo movimento da Terra sobre o seu eixo. Nada poderia estar mais longe da
Verdade. E, enquanto forem em frente com todos esses argumentos, eles negarão que Deus existe e
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levarão muitos para longe de Mim. Infelizmente muitos não voltarão para Mim, e, apenas com as
intervenções de Deus, quando Ele for forçado a punir os Seus inimigos para os trazer de volta à
razão, podem as almas ser purificadas.
Sede gratos por estas Misericórdias, pois sem esta Dádiva de Deus pouquíssimas pessoas
seriam capazes de entrar pelos Portões do Paraíso.
O Vosso Jesus.

Eu venho para renovar a terra, para libertar o homem da sua miséria, tristeza e
pecado
Domingo, 17 de novembro de 2013, 14:00

Minha querida e amada filha, Eu quero que o mundo Me veja, ao seu amado Salvador, o Filho
do Homem, em toda a Minha glória, para que sejais atraídos para a Minha Divina Misericórdia.
Eu quero que todos, especialmente aqueles que não acreditam em Deus, Me vejam e corram
para Mim, em primeiro lugar. Eles são a Minha primeira preocupação e Eu digo-lhes isto. Vós não
Me conheceis. Vós não Me vedes. Vós não quereis acreditar em Mim, mas Eu amo-vos. Eu quero
que vós façais parte do Meu Reino, para que Eu possa conceder-vos generosamente todas as
Dádivas do Meu Novo Paraíso, o Meu Mundo Novo, O Meu Novo Começo. Eu quero-vos, à vossa
família, aos vossos parentes e amigos, para serdes como um só, Comigo e com toda a humanidade.
Vós deveis esperar até ao grande evento, o dia em que o mundo vai ser iluminado pelos Meus Raios
e em que ficará parado por 15 minutos. Quando virdes e testemunhardes isso, vós não deveis ter
medo. Sabei então que Meu Amor é Divino e que, a partir desse dia, o mundo mudará para além do
compreensível.
Não tenteis fugir de Mim, pois Eu venho com boas notícias. Eu venho para renovar a Terra,
para libertar o homem da sua miséria, tristeza e pecado. Eu venho para destruir todo o mal no
mundo, proporcionando a todos a prova da Minha Existência. Quando isso vos for dado, vós deveis
permitir que Eu vos prepare para a Vida Eterna que Eu prometi. A Vida Eterna é uma vida em que
vivereis de corpo e alma para sempre Comigo. Eu afastar-vos-ei da vossa miséria e eliminarei a dor
que vós tendes que suportar por causa da existência de Satanás, e ele será banido até à eternidade.
Não Me rejeiteis, porque Eu não vos quero perder. Eu Sou a vossa Salvação. Eu Sou a
Verdade. Eu Sou o vosso amado Jesus Cristo e, finalmente, Eu dar-Me-ei em breve a conhecer ao
mundo, e especialmente aqueles que não acreditam em Mim.
O Vosso Jesus.

Eu venho apenas como um Deus de Misericórdia. Eu não venho para vos amedrontar,
porque Eu amo realmente cada um de vós
Segunda-feira, 18 de novembro de 2013, 20:10

Minha querida e amada filha, todos devem preparar-se de modo a que fiquem aptos a vir
perante Mim, porque Eu virei como um ladrão, de noite, e muitos não saberão o que está a
acontecer. Portanto, é importante que cada um de vós se confesse a Mim, agora.
A Verdade da Minha Santíssima Palavra será pronunciada com versões distorcidas, repostas
pelos Meus inimigos, que serão atrevidos nos seus esforços para vos enganar. Agora, é o momento
de vos concentrardes nas vossas próprias almas e no estado em que elas estão. Aos homens que não
acreditam em Mim, Eu digo: Quando Eu vier perante vós ficareis aliviados ao saber Quem Eu Sou?
Vireis vós Comigo? Eu levar-vos-ei e limparei as vossas lágrimas e vós vivereis uma vida gloriosa,
desde que vos confesseis a Mim e Me pedirdes para vos conduzir à Minha Misericórdia.
Aos homens que crêem em Mim, sereis vós capazes de ficar diante de Mim sem vergonha? Vireis
vós perante Mim sabendo tudo o que fizestes com o que Eu vos ensinei, com uma alma limpa? Não
importa. Se vós me disserdes: “Jesus perdoai-Me, Eu quero seguir-Vos”. Vós sereis salvos.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

65

Livro da Verdade – O Aviso

Aos homens que crêem em Mim, mas que acreditam que são exemplares e sem necessidade
de confissão, estais também aptos a vir perante Mim? Quando Eu vos mostrar o estado da vossa
alma, argumentareis comigo dizendo que estais aptos a vir perante Mim se vós não estais? Se não
podeis aceitar a Minha Dádiva de Misericórdia e admitir os vossos erros, então vós ficareis
separados de Mim e Eu dar-vos-ei apenas mais uma oportunidade de perdão.
A toda a humanidade, Eu peço para preparardes primeiro as vossas almas. Vós deveis corrigir
todas as parcelas da vossa alma, até ficardes prontos para estardes íntegros na Minha Presença
durante O Aviso. Se não o fizerdes, vós tereis de sofrer uma dolorosa purificação e o vosso
Purgatório será suportado na Terra, antes que chegue o dia da Minha Segunda Vinda. Eu exorto-vos
a recitardes esta Cruzada de Oração por cada uma das vossas próprias almas e pelas dos vossos
entes queridos.
Cruzada de Oração (127) Para salvar a minha alma e as dos meus entes queridos:
Ó Jesus, preparai-me para que eu possa vir diante de Vós sem vergonha. Ajudai-me e aos
meus entes queridos (nomeá-los aqui ....) a prepararmo-nos para confessar todos os nossos erros.
A admitir as nossas insuficiências. A pedir perdão por todos os pecados. A mostrar amor àqueles
a quem ofendemos. A pedir Misericórdia para a salvação. A humilharmo-nos perante Vós, para
que, no Dia da Grande Iluminação, a minha consciência e as de (nomeá-los aqui ..... ) sejam
claras e para que Vós inundeis aa nossas almas com a Vossa Divina Misericórdia. Amém.
Agora é o momento para lembrar tudo o que Eu vos ensinei. Agora é o momento para
examinar os Dez Mandamentos e questionar se realmente vivestes a vossa vida em conformidade.
Sede honestos convosco mesmo, porque se não fordes ser-vos-á mostrado – de qualquer
forma – como vós Me entristecestes nas vossas vidas. Mas, deixai-Me dar-vos conforto.
Eu venho apenas como um Deus de Misericórdia. Eu não venho para vos amedrontar, porque
Eu amo realmente cada um de vós, não importa o que vós fizestes, mas a Minha Paciência é
limitada. Somente aqueles que aceitem a grave natureza dos seus pecados contra Deus podem ser
abrangidos na Minha Divina Misericórdia. Aqueles que Me rejeitem terão pouco tempo para se
redimirem, pois Eu irei separar as ovelhas das cabras. Uma das partes virá Comigo. A outra parte
irá ficar e depois o Novo Começo será dado a conhecer a todas as criaturas. Somente aos que Me
amam será dada a Vida Eterna.
Prestai agora atenção ao Meu Chamamento, porque Eu faço isso para garantir que o maior
número possível de vós esteja bem preparado antes do Dia de O Aviso.
O Vosso Jesus.

Quando Eu vier como Rei da Misericórdia, a nenhuma alma restará qualquer dúvida
acerca de quem Eu sou e do que Eu sou
Quarta-feira, 20 de novembro de 2013, 14:15

Minha querida e amada filha, diz a todos os Meus seguidores – a todos aqueles que crêem em
Mim, Jesus Cristo – que eles devem estipular um tempo de oração para Mim, em cada dia, a fim de
salvarem as almas daqueles que estão perdidos de Mim. Pelas Graças que Eu vos dou desejo, em
troca, que vós me ajudais a trazer as almas daqueles que quebram o Meu Coração.
Eu devo pedir-vos que suportais a dor que sentireis devido à separação da humanidade de
Mim, Jesus Cristo. Isso será causado pelo cisma na Minha Igreja na Terra. Ao aceitardes este
sofrimento em completa submissão, Eu posso dominar o aperto que o maligno exerce sobre
aqueles que são demasiado fracos para proclamarem a Verdadeira Palavra de Deus. Vós nunca
deveis temer esta Missão, porque foi dada ao mundo pela generosidade do Meu Amado Pai.
Ele quer simplesmente recuperar a Sua Criação, intacta, de modo a não perder um único dos
Seus filhos.
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Não importa quem vos flagela, ridiculariza ou persegue, basta lembrar a punição que se abate
sobre todos aqueles que cospem na Minha Face. Portanto, ignorando as provocações, vós deveis
orar fervorosamente por cada uma dessas pobres almas. Sede generosos de coração e vós sereis
preenchidos com o Espírito Santo, para que, em seguida, luteis ao lado do Meu exército Celestial,
para salvar o mundo do mal. Vós deveis esperar, portanto, com amor e confiança, e Eu vos trarei
grandes Bênçãos.
A esperança nunca deve ser afastada por causa do medo. O medo nunca vos deve cegar para a
tarefa que se exige de vós, por isso, quando Eu vier como Rei da Misericórdia, a nenhuma alma
restará qualquer dúvida acerca de quem Eu Sou e do que Eu Sou. Juntem-se. Uni-vos. Trazei todas
as almas aos Meus Braços Misericordiosos. Para Me ajudar a fazer isso, vós deveis recitar esta
Cruzada de Oração especial para Me ajudar a juntar e unir todas as almas.
Cruzada de Oração (128) Para juntar e unir todas as almas.
Querido Jesus, ajudai-nos, aos Vossos amados discípulos, a juntar o mundo nos Vossos
Braços e a oferecer-Vos as almas que estão na maior necessidade da Vossa Grande Misericórdia.
Autorizai-nos, com o Dom do Espírito Santo, a garantir que a Chama da Verdade absorva a
todos aqueles que se separaram de Vós. Uni todos os pecadores, para que a cada um sejam dadas
todas as oportunidades de reconciliação. Dai a todos de nós a força para permanecermos firmes
à Vossa Santa Palavra, quando formos forçados a rejeitar a Verdade que foi proclamada ao
mundo através dos Santíssimos Evangelhos. Nós permanecemos em Vós, Convosco e para Vós,
em cada passo deste nosso caminho para a salvação. Amém.
Ficai em paz. Confiai em Mim. Deixai todas as vossas orações aos Meus Pés, e Eu
responderei a todos os pedidos individuais que Me forem feitos para salvar uma alma cujo nome Me
seja apresentado.
O Vosso Jesus.

Eu Sou, acima de tudo, um Deus de Misericórdia
Sábado, 7 de dezembro de 2013, 14:25

Minha querida e amada filha, Eu quero que todos vós, que Me amais, saibais que Eu vos
chamo, neste momento, para virdes a Mim como criancinhas e para ajoelhardes perante Mim.
Abri os vossos corações e colocai a vossa confiança em Mim. Em seguida, implorai-Me, pelo
Meu Amor por todos vós, para mostrar Misericórdia pelos que irão rejeitar-Me durante O
Aviso. Por favor, orai por essas pobres almas perdidas, que estão muito distantes de Mim, porque
elas irão achar extremamente doloroso mostrar o seu rosto diante dos Meus Olhos, que tudo vêem,
durante a Iluminação da Consciência.
Eu fico cheio de dor cada vez que Eu olho para aquelas pessoas que não Me conhecem ou não
compreendem o que irá acontecer no mundo, quando o Meu Tempo está quase sobre elas. Será
quase impossível preparar essas almas, uma vez que elas nunca abrirão os seus ouvidos para a
Verdadeira Palavra de Deus. E assim, vós deveis, através das de vossas orações, pedir Misericórdia
para elas. Eu inundá-las-ei com Misericórdia, mas será uma tarefa tortuosa.
Eu apelo hoje ao mundo inteiro para ouvir este Chamamento. O Meu tempo, o tempo de Deus
para se dar finalmente a conhecer ao mundo, na maior manifestação desde o momento em que o
Meu Coração parou de bater, quando Eu morri na Cruz, está quase aí.
Quando aqueles de vós que sabeis da Minha Promessa de vir novamente, vierdes diante de
Mim, Eu peço-vos o favor de orardes não só pelas vossas próprias almas, mas pelas almas dos
condenados. Lembrai-vos do que Eu vos digo agora. Nesse dia, Eu quero que vós Me imploreis:
“Jesus, eu imploro por Misericórdia para todos aqueles que Vos rejeitam e que mais
necessitam da Vossa ajuda. Amém”.
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Quando vós Me implorardes para ajudar os outros, Eu posso nesse momento derramar Graças
muito especiais por aqueles cujo destino foi frustrado pelo engano do maligno.
Eu Sou, acima de tudo, um Deus de Misericórdia. Nunca vos esqueçais de como é grande a
Minha Misericórdia, pois há sempre uma esperança para aqueles que se afastaram de Mim. Não há
nada que Eu não faça para os trazer para os Meus Amorosos Braços. Ajudai-Me a salvá-los.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: Pelo Milagre da Iluminação da Consciência, ele, o meu Filho, trará
alegria, amor e esperança ao mundo
Domingo, 22 de dezembro de 2013, 15:19

Minha filha, por favor dá a conhecer que o meu precioso Filho está a preparar a Sua Grande
intervenção de Misericórdia. Em consequência, o mundo será renovado e muitos alegrar-se-ão do
seu ser renovado, liberto da dúvida acerca da Existência de Deus.
Como se sentirão sós aqueles que não reconhecem o meu Filho. Quando o meu Filho estava
no monte, pouco antes da Sua Ascensão ao Céu, os discípulos estavam confusos e assustados por
causa da separação d´Ele, que eles teriam que encarar. Muitos deles entraram em pânico e pediram
ao meu Filho para não os deixar. Ele confortou-os pacientemente, explicando-lhes que essa
separação seria apenas temporária e que Ele lhes enviaria ajuda. A ajuda a que Ele se referia era o
Dom do Espírito Santo. Então, Ele disse-lhes: “Não temais, porque com a ajuda Daquele Que Eu
vos enviarei, vós não ficareis sozinhos. Eu estarei sempre convosco sob a forma do Espírito Santo”.
Embora Ele tenha dito a todos, nesse dia, que Ele viria de novo, eles não entenderam o que
realmente Ele quis dizer. Alguns pensavam que seriam semanas até que Ele desse a conhecer. Mas,
lembrai-vos, um dia no tempo de Deus pode ser em qualquer momento. Agora, que o dia está a
aproximar-se, e todas as profecias preditas, assim estão a acontecer os sinais do fim dos tempos.
Não tenhais medo nos vossos corações, queridos filhos, porque o tempo do júbilo está quase em
cima de vós. Não haverá mais lágrimas ou tristeza, pois o Grande Dia do meu Filho amanhecerá de
repente e ele reunirá todos os Seus nos Seus Sagrados Braços.
Orai pelas grandes Bênçãos de Deus e pela grande Misericórdia que o meu Filho possui, em
grande abundância, para cada um dos filhos de Deus. Isso inclui o bom, o mau e o indiferente. Pelo
milagre da Iluminação da Consciência, Ele, o meu Filho, trará alegria, amor e esperança ao mundo.
Sede gratos por esta grande Misericórdia do Amor do meu Filho, uma vez que vós nunca ireis
morrer, desaparecer ou ficar retidos, porque vós pertenceis-Lhe.
Orai, orai, orai para que a Humanidade escolha a Mão de Misericórdia do meu Filho, em vez
do engano e da perversa opressão que o maligno exerce sobre os mais fracos.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Em breve Me vereis em toda a Minha Glória Celestial e entendereis então finalmente o
Mistério da Minha Divindade
Domingo, 22 de dezembro de 2013, 15:56

Minha querida e amada filha, como o mundo em breve parará e reconhecerá a Minha
Presença. A Minha Presença será sentida em todas as nações, países e casas e ninguém negará a
Minha Presença, porém alguns não irão querer testemunhar a Minha Intervenção. Todos vós deveis
aceitar, quando O Aviso tiver lugar, que é um Grande Sinal do Céu. Ele confirmará o amor que
Deus tem por todos os Seus filhos.
A vossa solitária separação de Deus chegará num final desse dia, pelo que aqueles que quiserem a
Proteção que desejam, da tristeza que existe no mundo de hoje, sabei isto. Eu enxugarei as vossas
lágrimas. Perdoarei os vossos pecados. Eu Abençoar-vos-ei a todos, incluindo aqueles que Me irão virar
as costas, na esperança de que venham a correr de volta para Mim para que Eu possa salvá-los.
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O mundo é Meu. Os filhos de Deus serão reunidos e todos aqueles cujos nomes estão no
Livro da Vida serão lançados nos Meus Braços. Orai para que aqueles que têm dúvidas se livrem
delas, para que aqueles que estão em terrível escuridão Me peçam Misericórdia e para que aqueles
que Me negam finalmente Me reconheçam.
Vós nunca deveis permitir que os detratores da Minha Santa Palavra vos levem para longe de
Mim, o vosso amado Jesus. Em breve Me vereis em toda a Minha Glória Celestial e entendereis
então finalmente o mistério da Minha Divindade
O Vosso Jesus.

Mãe de Salvação: O meu Filho instruiu-me para trazer ao mundo esta importante
Mensagem
Sábado, 28 de dezembro de 2013, 23:50

Minha filha, o meu Filho instruiu-me para trazer ao mundo esta importante Mensagem. Ele
deseja que todos aqueles que têm família e amigos que rejeitam a Deus e que negam o meu amado
Filho, Jesus Cristo, saibam que Ele os inundará com as Suas Graças, se vós recitardes esta Cruzada
de Oração especial por eles. Quando vós disserdes esta Oração, Ele demonstrará grande compaixão
por cada um deles e os puxará e retirará da beira da desolação.
Cruzada de Oração (131) Oração de Misericórdia
Ó minha querida Mãe da Salvação, por favor pedi ao vosso Filho, Jesus Cristo, para conceder
Misericórdia (nomes de todos aqui... ) durante O Aviso e outra vez no dia Final, antes que eles
venham perante o vosso Filho. Por favor, orai para que cada um deles seja salvo e desfrute dos frutos
da Vida Eterna. Protegei-os todos os dias e levai-os ao vosso Filho, para que lhes seja demonstrada a
Sua Presença e lhes seja concedida a paz de espírito e alcancem grandes Graças. Amém.
O Meu filho derramará, devido a esta Missão, Graças extraordinárias sobre as almas que estão
a necessitar da Sua Misericórdia. Ele será sempre generoso quando as almas vivem de acordo com a
Sua Santa Palavra e O recebem nos seus corações.
Ide em frente e alegrai-vos, porque este é um dos mais extraordinários Dons que Ele dá a
todos aqueles que responderem a este Chamamento do Céu.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Quem entre vós seria suficientemente forte para aceitar o Meu Cálice de sofrimento,
com tudo o que Ele traz consigo
Domingo, 19 de janeiro de 2014, 14:35

Minha querida e amada filha, qual o homem dentre vós que se declara a ele mesmo como
Meu santo seguidor e que se vangloria desse fato – tomará ele o Meu Cálice?
Quem entre vós seria suficientemente forte para aceitar o Meu Cálice de Sofrimento, com tudo o
que ele traz consigo? A resposta é muito poucos de vós. E, no entanto, sentis-vos justificados quando
Me açoitais através das Minhas almas escolhidas, que voluntariamente aceitaram o Meu Cálice.
Almas escolhidas, visionários, profetas e videntes, aceitam o Meu Cálice, porque Me dão o
seu livre-arbítrio, nos Meus Termos – e não nos seus. Quando vos declarais a vós próprios
omnisciente e bem versados na Minha Santa Palavra e não aceitais o sofrimento que é suportado
pelos Meus pobres profetas perseguidos, então vós não Me conheceis. Se vós não Me conheceis,
então vós não podeis realmente amar-Me. Se vós não Me amais, então vós não espalhais a Verdade.
Em vez disso, vós escolheis, dos Santíssimos Evangelhos, quais as partes que mais vos servem para,
em seguida, as usardes como arma de arremesso sobre os Meus profetas e todas as almas eleitas que
carregam a Minha triste Cruz.
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Quando menosprezais outras almas, tratando-as com crueldade, em Meu Nome, vós fostes
infestados pelo ódio. O ódio vem de Satanás. Não vem de Mim. Quando vós vierdes perante Mim,
durante O Aviso – a Iluminação da Consciência – Eu mostrar-vos-ei como Me ofendestes. Ainda
assim, muitos de vós, culpados de distorcer as Minhas Palavras de Amor em palavras de ódio contra
os Meus profetas, permanecereis em desafio diante de Mim. Porque vós estais tão cheios de amorpróprio e de orgulho que mesmo Eu, Jesus Cristo, acharei que é difícil atrair-vos para Mim.
O vosso ódio pelos outros separa-vos de Mim.
O Vosso Jesus.

Preparai-vos sempre, todos os dias, como se o Aviso fosse amanhã, pois ele virá sobre
vós de repente
Sexta-feira, 31 de janeiro de 2014, 16:13

Minha querida e amada filha, ouve-Me agora, que Eu falo sobre O Aviso que está para vir.
Sem a Minha Intervenção, a maior parte do mundo mergulharia no abismo da besta e nunca veria a
Luz de Deus. Sem este Milagre milhares de milhões de almas iriam para o Inferno.
Assim, Eu devo lembrar-vos que deveis preparar-vos para este evento, pois ele causará
enorme dor e sofrimento para muitos. Será como se muitos já tivessem mergulhado no nível mais
baixo do Purgatório, que limpa a alma com um calor poderoso e cria uma terrível sensação de
remorso, o que provoca a dor da carne.
Muitas almas rejubilarão. No entanto, mesmo as almas que estão próximas de Mim também
sentirão angústia quando tiverem de enfrentar os seus erros perante Mim. A vergonha que eles vão
sentir, será contudo rapidamente esquecida, quando a Luz da Minha Misericórdia os devorar e
encher de Graças. As almas que não Me conhecem de todo serão hipnotizadas, e muitos acreditarão
que morreram e que estão a ser julgados por Mim no último Dia. Também eles rejubilarão quando a
Verdade lhes for revelada. Então, essas pobres almas miseráveis, que apreciam as suas vidas
pecaminosas, sofrerão muito. Alguns cairão e mentirão aos Meus Pés, e protegerão os olhos da
Minha Luz, porque a dor de estarem diante de Mim, sozinhos e indefesos, será demasiada para que
eles a suportem. Eles não pedirão a Minha Misericórdia, porque o seu ódio por Mim é profundo.
Finalmente, as almas que renunciaram a Mim completamente e se entregaram de corpo e alma
ao maligno sofrerão um grande tormento, como se rastejassem para as profundezas do Inferno.
Muitos não serão capazes de resistir à Minha Presença e cairão mortos diante de Mim. Outros
tentarão chamar por Mim, mas serão arrastados para longe de Mim pelo maligno.
Após ocorrer esta Minha poderosa Intervenção, serão porém convertidos milhares de milhões
e também eles se juntarão à Minha Igreja Remanescente, suportando a penitência por aquelas almas
que se colocaram completamente fora da Minha Misericórdia, a fim de Me ajudarem a salvar as
suas almas.
Tudo ficará bem, por fim, porque Eu Sou Todo-Misericordioso, Todo-Bondoso, Todo-Amor.
Aos que Me amam será dada a Dádiva do Meu Amor, em abundância. O Meu Amor por eles
irradiará a imagem da Minha Paixão e isso incentivá-los-á a fazerem grandes sacrifícios pela
expiação dos pecados das almas perdidas que mais precisam da Minha Misericórdia.
Preparai-vos sempre, todos os dias, como se O Aviso fosse amanhã, pois ele virá sobre
vós de repente.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: Após o Aviso virá um grande desejo de dar Glória a Deus
Domingo, 9 de março de 2014, 17:25

Meus filhos, vós estareis sempre sob a minha Proteção quando me chamardes, à Mãe da
Salvação, através desta Missão. Eu sou uma serva de Deus e a minha função é servir o meu Filho,
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Jesus Cristo, e ajudá-Lo na sua procura de almas, que cobrirá toda a Terra. Nenhuma nação será
excluída por Ele. Os Planos do meu Filho, para preparar o mundo, incluem todas as raças, nações,
credos, e cada homem, mulher e criança ficará ciente de que Ele vem para os ajudar. Ele faz isso
pelo profundo Amor que Deus tem no Seu Coração pelos Seus filhos.
Muitas pessoas, que não praticam nenhuma religião, não serão capazes de ignorar a Intervenção
do meu Filho, Jesus Cristo, no mundo. Elas serão ultrapassadas e incapazes de compreender, em
primeiro lugar, a experiência espiritual extraordinária que irão sentir, em cada fibra dos seus corações
e almas. Que alegria será O Aviso para muitas pessoas, uma vez que trará consigo a prova da
Existência do meu Filho. Com essa Dádiva, muitos serão preenchidos com uma paz que eles nunca
antes sentiram, assim como uma grande ânsia de estarem na companhia de Jesus.
Embora todas as dúvidas sobre a Existência do meu Filho se afastem das mentes daqueles que
são cegos para a Verdade da Palavra de Deus, muitos deles precisarão de orientação espiritual, uma
vez que seja revelada a Verdade de O Aviso. Após O Aviso virá um grande desejo de dar glória a
Deus. Este será um período de grandes provações; porque os inimigos de Deus farão todo o possível
para convencer o mundo de que O Aviso – a Iluminação de Consciência – não teve lugar.
Quando Deus se humilha para chamar os Seus filhos e quando Ele lhes pede para O ouvirem,
este é um dos maiores Atos de Generosidade da Sua parte. Filhos, aceitai O Aviso de bom grado,
porque, para muitos, será a tábua de salvação de que precisam para viverem no mundo sem fim.
Nunca rejeiteis grandes atos ou milagres do Céu, pois são para o bem de todos, de modo que a
salvação seja concedida às massas e não apenas a alguns.
Dai sempre graças pela Grande Misericórdia do meu Filho. Vós ouvistes falar quão Generoso
Ele é, e em breve testemunhareis a extensão da Sua Misericórdia, que irá envolver o mundo.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

O dia em que Eu vier, na minha Divina Misericórdia, será o Dia da Iluminação
Terça-feira, 23 de dezembro de 2014, 16:55

Minha querida e amada filha, Eu chamo a atenção dos Meus amados seguidores, neste momento
especial, para virdes a Mim e permitirem-Me que vos cubra com o Meu Precioso Sangue. Eu deixei da
Minha Vida na Terra como um sinal da Minha Grande Misericórdia e Eu moverei as montanhas, os
oceanos e agitarei a terra assim que Eu vier, mais uma vez, para vos trazer a todos para Mim.
Eu amo-vos e trago-vos grandes Bênçãos e conforto enquanto Eu vos preparo para o Meu
Tempo. Permiti que os vossos corações Me acolham. Permiti que o Meu Amor por vós se infiltre
nos corações de todos os filhos de Deus, incluindo aqueles que vos perseguem, no Meu Santo
Nome. Eu trago-vos a paz neste Natal e Eu asseguro-vos que o Meu Tempo está muito próximo. Eu
virei em breve para vos revelar a Minha Misericórdia. Aqueles de vós que Me desprezais, através
desta Missão, Eu perfurarei os vossos corações endurecidos com o Dom do Espírito Santo. Em
breve, qualquer peso de dúvidas que possais ter e sentir serão levantados. Até lá, vós suportareis a
dor da separação de Mim, que vos tem sido imposta pelo rei da mentira, que rejubila com a vossa
rejeição por Mim. Não Me resistais, Meus amados, porque Eu amo-vos com um desejo incessante.
É com uma amarga doçura que Eu venho até vós, implorando aqueles de vós que dizem que Me
amam, que se voltem para Mim. Eu choro lágrimas de tristeza, porque vós não podeis aceitar-Me
através desta intervenção divina, que vos é dada livremente. Vós devíeis tentar proclamar a
Verdade, mas, em vez disso, vós rejeitastes- Me cruelmente e de uma forma que não é condizente
com a Minha Divindade.
O Dia em que Eu vier, na Minha Divina Misericórdia, será o Dia da Iluminação. Vós sabereis
imediatamente que Eu vos tomei num momento de completo abandono, quando nada que vós
tenhais feito vos pode ser escondido. Por cada ato de fraqueza da vossa parte, vós sentireis a dor do
Meu Sofrimento, que se tornará vosso. O remorso que vós sentireis será porém tão forte quanto a fé
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que vós tendes em Mim. Assim, muitos de vós percebereis o que precisais de fazer para ganhar a
Minha Aceitação. No entanto, alguns de vós ireis negar a Iluminação da Consciência por causa da
distância que vós colocastes entre nós.
Aos orgulhosos e aos soberbos, entre vós, que irão esconder o rosto de Mim durante O Aviso,
Eu tenho a dizer isto. Não tenhais medo, pois vós sois Meus. Porque vós sois filhos de Deus,
criados à Sua Imagem, Eu mostrar-vos-ei grande Misericórdia. Não temais Aquele que vos ama –
temei apenas aquele que vos despreza, porque ele, o maligno, é o vosso maior inimigo. Rejeitai-Me
e vós ficareis escravizados pelo Meu maior adversário, mas, se vós o rejeitardes, o Meu Poder
cercar-vos-á, protegendo-vos e trazendo-vos em segurança para o Meu Reino. Eu dou-vos esta
informação para que vós saibais que quando Eu digo que isso vai acontecer, isso acontecerá. E,
quando esse Dia vier, deveis lembrar-vos das Minhas Palavras. Não tenhais medo de Mim, pois o
que há a temer? Se Eu dei a Minha Vida por vós, então porque iríeis vós querer desistir da vossa
vida para o demônio, que apenas procura a destruição da vossa alma imortal?
Há apenas um caminho para que vós podeis voltar, e que é para Mim, o vosso Amado
Salvador e Redentor. Eu Sou a vossa rede de segurança. Não fujais da vossa salvação. Lembrai-vos,
sempre, da Minha Compaixão, do Meu Amor e da Minha Grande Misericórdia. A Minha Divina
Misericórdia existe para ser tomada.
O Vosso Amado jesus.

O Aviso ajudará o mundo a lutar contra a maior apostasia de todos os tempos
Terça-feira, 20 de janeiro de 2015, 20:40

Minha querida e amada filha, quando O Aviso tiver lugar essa será a primeira fase da
preparação para Minha Segunda Vinda. Aos que não Me aceitarem, será dada uma oportunidade
extraordinária para terem tempo de refletir sobre a Verdade, tal é a extensão da Minha Grande
Misericórdia.
Por favor, aguardai por esse Dia com grande alegria, pois será então que os incrédulos
perceberão finalmente Quem Eu Sou. Eles serão sacudidos na sua apatia e ficarão completamente
assombrados.
O Aviso ajudará o mundo a lutar contra a maior apostasia de todos os tempos. Ao voltar-vos
para Mim durante esses 15 minutos de completa solidão e pedindo-Me para vos perdoar, vós sereis
preenchidos com o Dom do Espírito Santo. Então, vós deveis preparar-vos para a luta de ajudar os
outros a cumprir o seu glorioso futuro.
Embora O Aviso incendeie fé dos fiéis e converta muitos, haverá um grande número de
pessoas, incluindo padres e membros superiores do clero, que irão negar o que ocorreu. Eles
conduzirão muitos para longe de Mim e, por isso, eles serão julgados severamente. A Iluminação da
Consciência trará consigo um grande derramamento de amor para aqueles cujos nomes estão
contidos no Livro da Vida. São essas pessoas – incluindo muitos incrédulos – que irão converter-se
e que lutarão para salvar os seus irmãos e irmãs.
O Meu Tempo será usado para atrair a Mim aqueles que não Me conhecem de todo, mas que
ainda virão a Mim quando testemunhar esse Grande Evento. Eles reconhecer-Me-ão
instantaneamente e responderão da melhor maneira que eles sabem.
Todos estes eventos virão em breve, e, quando as profecias dadas ao homem desde o início se
desenrolarem, elas vão fazer um sentido perfeito. Muitas das profecias dadas no Livro da Revelação
foram escritas de maneira que as pessoas possam entendê-los através do uso de símbolos. A
realidade é diferente, mas sabei isto. Esta Minha Intervenção mudará o mundo para sempre. Depois
disso, aqueles que são por Mim e que Me amam ajudarão a trazer a Vida Eterna para bilhões.
O Vosso Jesus.
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Em breve os céus dividir-se-ão e o fogo do Espírito Santo estará sobre vós
Quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015, 20:06

Minha querida e amada filha, o ódio contra todas as coisas boas que vêm de Deus, incluindo a Sua
Santa Palavra, é intenso neste momento. O amor nos corações dos homens, que está naturalmente
presente na alma de cada criança que nasce no mundo, tornou-se frio nos corações da humanidade.
A caridade e amor de uns pelos outros evaporou-se e, como predito, o homem voltar-se-á
contra o seu irmão, irmã, pai, mãe e próximo à medida que a batalha final pelas almas atinge o seu
auge. O bom, o manso e o humilde serão pisados e aqueles com malícia e com falta de amor nas
suas almas, intimidarão aqueles que se atrevem a falar a Verdade.
O Meu Pai, por cujo Santo Comando Eu falo ao mundo, instruiu-Me para entregar este aviso.
Preparai-vos para Me enfrentardes, porque breve os céus dividir-se-ão e o Fogo do Espírito Santo
estará sobre vós. Aqueles com corações ternos e cujas almas estão cheias de amor pelos outros
serão recompensados com as Dádivas que Eu levarei Comigo nesse dia. Aos outros, Eu digo isto.
Por cada ato perverso, palavra ou ação, de que fordes culpados e pela dor que infligistes aos outros,
vós experimentareis a dor das vossas iniquidades, como são vistas através dos Meus Olhos. Porque
muitos ficarão chocados quando virem o estado das suas almas, Eu peço-vos que não tenhais medo.
Confiai, simplesmente, na Minha Grande Misericórdia. Eu venho, não para vos punir ou julgar, mas
para despertar dentro de vós o amor que vós perdestes por Mim.
Vinde todos vós, que o tempo da Intervenção de Deus está próximo e aqueles que preparam as
suas almas, através do ato da reconciliação e Confissão, serão poupados à dor da purificação.
O Vosso Jesus.

Nunca antes, desde a Minha Crucificação, o Cristianismo suportou tamanha perseguição
Quarta-feira, 6 de maio de 2015, 22:31

Minha querida e amada filha, as Minhas Lágrimas fluem neste momento em grandes
torrentes, assim como a Santa Palavra de Deus está a ser despedaçada.
O amor por Mim, Jesus Cristo, dissipou-se e o espírito da Minha Igreja está a secar, de modo
que, em breve, tornar-se-á apenas um deserto. Ele será desprovido de vida e apenas o verdadeiro
fiel dentro da Minha Igreja manterá o Coração do Meu Amor a bater constamente, enquanto tudo o
resto, o que o rodeia, secará, porque toda a porção de vida lhe será sugada.
Nunca antes, desde a Minha Crucificação, o Cristianismo suportou tamanha perseguição por
causa do desprezo contra a Palavra de Deus.
Tudo o que é considerado sagrado no Reino de Meu Pai Celestial está a ser dizimado pelo
homem, cujo coração não sente mais amor pelo seu Criador, Deus, o Altíssimo. Aqueles que Lhe
permanecem fiéis e que O amam e acarinham sentem a Sua Dor dentro dos seus corações, como
uma espada que perfura e inflige um terrível sofrimento, mas não matará. Aqueles que têm
verdadeiro amor a Deus não serão capazes de separar-se d’Ele, porque estão ligados a Ele por um
cordão umbilical que não pode ser cortado.
Deus, através da Sua Misericórdia, destruirá os Seus inimigos que tentam roubar as almas
daqueles cujos nomes estão contidos no Livro da Vida. O Meu Tempo está quase sobre vós.
Nunca percais a esperança ou desespereis, quando testemunhardes o trabalho do Meus
inimigos e a rapidez com que os seus perversos caminhos ardilosos são aceites pelas almas incautas.
Eu sou, antes de mais, um Deus de Grande Paciência e a Minha Misericórdia será derramada
abundantemente sobre a raça humana no meio das chamas do Meu Amor. Essas chamas infundirão
uma renovação da fé em Mim por aqueles que se afastaram de Mim, tal como destruirão Satanás e
cada demônio e anjo caído que detenha como reféns as almas que Me pertencem mas que se
separaram de Mim.
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O Meu Tempo virá, mas não antes que o mundo veja os sinais preditos no Livro da Revelação
e no Livro da Verdade. Não me receeis. Preparai-vos para Mim. Rejeitai as falsas promessas feitas
pelos Meus inimigos. Permanecei sempre fiéis à Minha Palavra. Os Meus inimigos não terão parte
no Meu Reino. Os Meus amados fiéis, incluindo aqueles que Me chamem durante o Aviso, nunca
morrerão. Porque deles é o Novo Reino – o Meu Reino – o Único prometido a Mim, o Messias, o
Rei para todos os tempos – um mundo sem fim.
Este, pode ser um tempo de confusão, divisão, tristeza e ansiedade por aqueles que Me
representam nesta terra para proclamarem a Verdade. Mas sabei isto. Eu Sou a Verdade. A Verdade
nunca morre. O Meu Reino é eterno e vós, Meus amados filhos, pertenceis-Me. Vinde. Ficai
próximos de Mim. Eu vos conduzirei à vossa herança legítima. Confiai em Mim. Ouvi-Me através
destas Mensagens – o Livro da Verdade. Ele é uma Dádiva de Deus para vós, para que nunca vos
esqueçais da Minha Promessa de vir de novo para julgar os vivos – aqueles que estiverem vivos
nesta terra, bem como aqueles que morreram na Minha Proteção.
Eu mostrarei agora sinais de toda a espécie em todo o mundo. Aqueles que são os
abençoados com o Dom do Espírito Santo saberão que eles vos foram enviados pelo Comando
do Meu amado Pai.
Ide em Paz. Escutai-Me, neste tempo, apenas através destas Mensagens.
Eu amo-vos profundamente a todos e Eu tenho-vos reivindicado como Meus. Que nenhum
homem Me tente roubar uma única alma, porque então ele sofrerá um tormento eterno pelas suas
ações.
O Vosso Jesus.

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

74

Livro da Verdade – O Aviso

INTRODUÇÃO À CRUZADA DE ORAÇÕES
A Cruzada de Orações
As orações que compõem a Cruzada do Livro da Verdade são as orações importantes e
especiais para a nossa geração, por se tratar de orações ensinadas por Deus Pai, Nosso Senhor Jesus
Cristo e a Mãe da Salvação para a conversão, proteção e salvação dos homens, para mitigar o
Castigo que está se abatendo no mundo, enfraquecer o impacto do Anticristo e dos seus asseclas,
restaurar e unir a Igreja (Igreja Remanescente), e nos preparar para o fenômeno do Aviso e para a
Segunda Vinda Gloriosa de Jesus.
“As Minhas Dádivas para a Humanidade são generosas, e Eu vou continuar a derramar as
Minhas Dádivas em resposta aos que recitam a Cruzada de Orações que te foi dada, Minha filha.
Estas orações são do Céu, não provêm da pena do homem. Elas são para estes tempos, e são uma
arma poderosa contra a perseguição. Estas orações são ouvidas de cada vez que vêm dos vossos
lábios, Meus filhos. Elas vão trazer-vos grandes recompensas. Aceitai o Meu Espírito Santo com
admiração e agradecimento. É um milagre, e Ele está sendo enviado a cada um de vós, com o Meu
Amor por todos” (Deus Pai, 5/5/2012).
“Não vai ser o número de pessoas que vão receber o Livro da Verdade ou Minhas
mensagens, mas o número das pessoas que rezam Minhas Cruzadas de Orações, é que vão
fazer a diferença. As orações irão enfraquecer o poder do Anticristo” (Jesus, 5/11/2012).
“Estas orações foram escritas no Céu e prometem Graças extraordinárias. Elas têm um
único propósito: salvar as almas de todos; cada criança, cada crença, cada sexo, cada
denominação religiosa e também os ateus. Este é o Meu maior desejo. Vocês, Meus discípulos,
estão sob Minha direção. As Graças que Eu derramo sobre vocês, já estão a dar frutos. Logo, os
poderes que Eu vou dar, através das Graças das Cruzadas de Orações, vão atrair milhares de novas
almas” (Jesus, 11/11/2012).
“A Cruzada, a Missão da Igreja Remanescente sobre a Terra, será um desafio tão grande
como aquelas na Idade Média. Não vai ser guerra física, como quando um exército luta um combate
em uma guerra normal. A guerra vai ser uma guerra espiritual; embora algumas guerras vão ser um
gatilho para milhões de pessoas dos Grupos de Orações, criados para diluir o poder do Anticristo”
(11/11/2012).

Os Grupos de Orações denominados “Jesus à Humanidade”
Nosso Senhor Jesus Cristo nos passa as Instruções para os Grupos de Cruzada de Orações,
que o leitor encontrará a seguir, em que devemos recitar a Cruzada de Oração Especial (96), para
abençoar e proteger o seu Grupo de Cruzada de Orações, rezando esta Oração antes e depois de
cada Reunião de Orações.
Nossa Senhora, a Mãe da Salvação, nos ensina a Cruzada de Oração (97), Oração para unir os
Grupos de Cruzada de Orações, para alcançar as Graças da União, Salvação e Proteção de todos os
Grupos de Cruzada de Orações, também podendo ser rezada antes e depois de cada Reunião de
Orações, conforme as necessidades dos Grupos.
“As Cruzadas de Orações devem ser selecionadas em diferentes lotes e rezadas como vocês
puderem” (Jesus, 19 de agosto de 2012).
Jesus nos pede para criarmos Grupos de Orações para aumentar a conversão: “Apelo a todos
vocês para estabelecer centros de onde possam garantir que Minhas mensagens sejam espalhadas de
qualquer maneira que puderem. A oração é uma parte importante de tais centros, porque quando
vocês criarem grupos de oração, vocês vão fortalecer o poder do Meu exército. Vou aumentar a
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conversão quando mais grupos de oração forem estabelecidos em Meu Santo Nome. Chamem esses
grupos de oração de “Jesus à Humanidade” e deixem que o resto Eu faço. Meu Espírito Santo
fará a cobertura em tais grupos e vai orientá-los em cada passo do caminho. Eu lhes darei mais
instruções em breve” (Jesus, 3/9/2012).
Enfim, na Mensagem do dia 8 de setembro de 2013, assim nos diz Nosso Senhor: “Este é o
tempo em que os Grupos de Cruzada de Orações devem ser definidos e espalhados pelo mundo.
Estas Orações são dadas pelo poder de Deus e grandes milagres lhes estão associados. Estas
Orações irão espalhar a conversão, proporcionar a cura física e diluir o impacto da guerra, da fome
e da pobreza”.
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ORAÇÕES ESPECIAIS PARA OS GRUPOS DE
CRUZADA DE ORAÇÕES
Para Abençoar e Proteger o Grupo de Cruzada de Orações
Jesus: “Eu desejo instruir Meus Grupos de Cruzada de Orações, de serem vigilantes, quando
se instalarem em suas nações. Eles devem ter perto Água Benta (melhor Água Benta exorcizada),
ter um Crucifixo presente (Crucifixo com Cristo, ou melhor um Crucifixo com Cristo e a Medalha
de São Bento), e recitar esta Cruzada de Oração especial (96), para abençoar e proteger o seu Grupo
de Cruzada de Orações. Por favor, rezem esta oração antes e depois de cada reunião de orações!
Devo também instruí-los, Meus amados discípulos, para garantir que a oração é a base para todas as
reuniões de orações. Eu não quero que contemplem negatividade ou criem medo entre vocês,
porque tudo o que Eu trago é Amor e Misericórdia. Minhas Mensagens estão cheias de esperança e
Eu vou mitigar grandes partes do sofrimento predito, através do poder dos Meus Grupos de Cruzada
de Orações. O objetivo dessa Missão é salvar almas; nunca houve qualquer outro objetivo. Minhas
Mensagens são dadas para iluminá-los, para alertá-los para os perigos que afetam a sua fé, e para
prepará-los para o Meu Novo Paraíso. Vão agora em paz. Vou cobrir cada Grupo de Cruzada de
Orações com Minha Abundância de Graças, incluindo o Dom do Discernimento” (25/01/2013).
Cruzada de Oração 96
Oração para abençoar e proteger o nosso Grupo de Cruzada de Orações
Sexta-feira, 25 de janeiro de 2013, 20h00.

Ó meu querido Jesus, por favor abençoai-nos e protegei-nos, ao Vosso Grupo de Cruzada de
Oração, para nos tornarmos imunes aos ataques perversos do demônio e de quaisquer espíritos
malignos que possam atormentar-nos nessa Sagrada Missão de salvar almas. Que possamos
permanecer leais e fortes e que perseveremos em guardar o Vosso Santo Nome no mundo, e que
jamais renunciemos à nossa luta para espalhar a Verdade da Vossa Santa Palavra. Amém.

Para alcançar as Graças da União, Salvação e Proteção de todos os Grupos de
Cruzada de Orações
Mãe da Salvação: “Vocês devem permanecer unidos, Meus pequenos filhos, porque o Meu
Filho precisa do seu amor e compromisso, para que Ele possa salvar a Humanidade. No entanto,
vocês se tornarão alvo para o maligno, ele vai reunir mais demônios sob suas asas, para se infiltrar
entre vocês e causar divisão. Reconheçam essas tentativas, por aquilo que são, e confiem
completamente em Meu Filho! Chamem-Me, a sua amada Mãe, para manter seus Grupos de
Cruzada de Orações unidos!” (05/02/2013).
Cruzada de Oração 97
Oração para unir os Grupos de Cruzada de Orações
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2013, 19h45min.

Ó amada Mãe da Salvação, eu imploro-Vos que unais, pelas Vossas orações, todos os
Exércitos Remanescentes de Deus por todo o mundo. Cobri todos os Grupos de Cruzada de
Orações com a Graça da Salvação, derramando-a sobre nós através da Misericórdia do Vosso
Filho, Jesus Cristo. Enviai os Vossos anjos para cobrir cada um de nós, e, especialmente, os
sacerdotes que lideram os Grupos de Cruzada de Orações. Ajudai-nos a evitar as distrações,
que causam divisão entre nós, e protegei-nos com a Vossa Dádiva de armadura, para que nos
tornemos imunes aos ataques que teremos que suportar por causa do nosso amor por Jesus
Cristo, nesta Santa Missão de salvar almas. Amém.
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LISTA DE CRUZADA DE ORAÇÕES PARA O AVISO
ORAÇÕES PARA SEREM REZADAS ANTES DO AVISO
Cruzada de Oração 1: O meu presente para Jesus para salvar almas
Cruzada de Oração 3: Livrai o mundo do medo
Cruzada de Oração 4: Uni todas as famílias durante o Aviso
Cruzada de Oração 6: Para parar o Anticristo
Cruzada de Oração 7: Para aqueles que recusam a Misericórdia
Cruzada de Oração 16: Para aceitar as Graças oferecidas durante o Aviso
Cruzada de Oração 17: Pelas almas que estão nas trevas
Cruzada de Oração 43: Salvar almas durante o Aviso
Cruzada de Oração 55: Para preparar para o Aviso
Cruzada de Oração 60: Para a conversão das famílias durante o Aviso
Cruzada de Oração 65: Pelos que estão em pecado mortal
Cruzada de Oração 127: Para salvar a minha alma e as dos meus entes queridos
Cruzada de Oração 131: Oração de Misericórdia
Oração Adicional 15: Para a salvação de todas as almas durante o Aviso

ORAÇÕES PARA SEREM REZADAS DURANTE O AVISO
Cruzada de Oração 3: Livrai o mundo do medo
Cruzada de Oração 4: Uni todas as famílias durante o Aviso
Cruzada de Oração 6: Para parar o Anticristo
Cruzada de Oração 8: A Confissão
Cruzada de Oração 60: Para a conversão das famílias durante o Aviso
Cruzada de Oração 131: Oração de Misericórdia
Oração Adicional 20: Para os Ateus durante o Aviso

ORAÇÕES A SEREM REZADAS APÓS O AVISO
Cruzada de Oração 8: A Confissão
Cruzada de Oração 88: Para as almas, após o Aviso
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CRUZADA DE ORAÇÕES PARA ANTES DO AVISO
Cruzada de Oração 1: O meu presente para Jesus para salvar almas
Quinta-feira, 17 de novembro de 2011, 21h00.

Meu querido Jesus, Vós que nos amais tanto, permiti-me na minha humildade, uma forma de
ajudar a salvar as vossas preciosas almas. Tende misericórdia de todos os pecadores, não
importa quão gravemente eles Te ofenderam. Permiti-me, através da Oração e do sofrimento
ajudar aquelas almas que não podem sobreviver ao Aviso, para procurarem um lugar ao lado de
Vós no Vosso Reino. Ouvi a minha prece, ó Doce Jesus, para Vos ajudar a conquistar as almas
que anseiam por Vós. Ó Sagrado Coração, eu coloco a minha devoção à Vossa Santíssima
Vontade em todos os tempos.

Cruzada de Oração 3: Livrai o mundo do medo
Sexta-feira, 19 de novembro de 2011, 19h00.

Ó Meu Senhor Jesus Cristo, eu suplico-Vos que livreis o mundo do medo que separa as almas do
Vosso Coração Amoroso. Que as almas que sintam medo real durante o Aviso parem e permitam
que a Vossa Misericórdia inunde as suas almas e elas fiquem livres, para Vos amar como deveriam.

Cruzada de Oração 4: Uni todas as famílias durante o Aviso
Domingo, 20 de novembro de 2011, 18h00.

Jesus, uni todas as famílias durante o Aviso para que possam receber a salvação eterna. Jesus, eu
oro para que todas as famílias permaneçam juntas em união Convosco durante o Aviso, para que
possam herdar o Vosso Novo Paraíso na Terra.

Cruzada de Oração 6: Para parar o Anticristo
Terça-feira, 22 de novembro de 2011, 11h00.

Ó Jesus, eu oro para que Deus, na Sua Misericórdia, impeça o Anticristo e o seu vil exército de
causar terror e infligir sofrimento aos Vossos filhos. Nós oramos para que ele seja parado e para que
a Mão do Castigo possa ser evitada através da conversão durante o Aviso.

Cruzada de Oração 7: Por aqueles que recusam a Misericórdia
Terça-feira, 22 de novembro de 2011, 20h00.

Jesus, eu exorto-Vos a perdoar os pecadores com as almas tão escurecidas que recusarão a Luz da
Vossa Misericórdia. Perdoai-lhes Jesus, eu apelo Convosco para que eles sejam redimidos dos
pecados que têm dificuldade em afastar por si próprios. Inundai os seus corações com os Vossos
Raios de Misericórdia e permiti-lhes a oportunidade de regressarem ao Vosso acolhimento.

Cruzada de Oração 16: Para aceitar as Graças oferecidas durante o Aviso
Sábado, 31 de dezembro de 2011, 12h00.

Ó Meu Jesus, mantém-me forte durante este Julgamento da Vossa Grande Misericórdia. Dai-me as
Graças necessárias para me tornar pequeno aos Vossos olhos. Abri os meus olhos para a Verdade da
Vossa promessa de Eterna Salvação. Perdoai os meus pecados e mostrai-me o Vosso Amor e Mão
de amizade. Abraçai-me, nos braços da Sagrada Família, para que possamos tornar-nos todos num
só. Eu amo-Vos Jesus e prometo desde esse dia em diante que irei proclamar a Vossa Santa Palavra.
Sem medo no meu coração e com pureza de alma para todo o sempre. Amém.
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Cruzada de Oração 17: Pelas almas que estão nas trevas
Domingo, 1 de janeiro de 2012, 15h00.

Ó Imaculado Coração de Maria, Mãe da Salvação e Medianeira de Todas as Graças, Vós que
participareis na salvação da humanidade da maldade de Satanás, rogai por nós. Mãe da Salvação,
orai para que todas as almas sejam salvas e aceitem o Amor e a Misericórdia manifestados por
Vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, que vem mais uma vez para salvar a Humanidade e para
nos dar a oportunidade da Salvação Eterna. Amém.

Cruzada de Oração 43: Salvar almas durante o Aviso
Terça-feira, 3 de abril de 2012, 20h00.

Ó Deus Pai, Todo-Poderoso, em Nome do Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, e em
comemoração da Sua morte na Cruz para nos salvar dos pecados, peço-Vos a salvação das
almas que não se podem salvar, e que possam morrer em pecado mortal durante o Aviso. Em
expiação pelos sofrimentos do Vosso Amado Filho, eu rogo-Vos o perdão para aqueles que são
incapazes de buscar a redenção, porque eles não viverão o suficiente para pedir a Jesus, o Vosso
Filho, para os libertar do pecado. Amém.

Cruzada de Oração 55: Para preparar para o Aviso
Segunda-feira, 21 de maio de 2012, 20h15min.

Ó meu querido Jesus, por favor abri os corações a todos os filhos de Deus para a Dádiva da Vossa
Grande Misericórdia. Ajudai-os a aceitarem a Vossa Divina Misericórdia com amor e gratidão.
Capacitai-os para se tornarem humildes diante de Vós e pedirem o perdão dos seus pecados, para
que assim eles possam tornar-se parte do Vosso Glorioso Reino. Amém.

Cruzada de Oração 60: Para a conversão das famílias durante o Aviso
Quinta-feira, 14 de junho de 2012, 18h15min.

Ó querido e Doce Jesus, Eu imploro por Misericórdia para as almas da minha família (nomeá-las
aqui). Eu ofereço-Vos os meus sofrimentos, as minhas dores e as minhas orações para salvar as suas
almas do espírito das trevas. Não deixeis que nenhum destes Vossos filhos renuncie a Vós ou rejeite
a Vossa Mão de Misericórdia. Abri os seus corações para se entrelaçarem com o Vosso Sagrado
Coração para que assim possam procurar o perdão necessário para se salvarem dos fogos do
Inferno. Dai-lhes a oportunidade de se emendarem para que possam ser convertidos com os Raios
da Vossa Divina Misericórdia. Amém.

Cruzada de Oração 65: Pelos que estão em pecado mortal
Segunda-feira, 9 de julho de 2012, 23h00.

Ó querido Jesus, Salvador da humanidade, pela Vossa Divina Misericórdia eu apelo por clemência
para todas as pobres almas em pecado que possam ser levadas dessa terra durante o Aviso. Perdoai
os seus pecados e, em memória da Vossa Paixão, eu imploro-Vos que me concedais esse favor
especial em expiação dos seus pecados. Eu ofereço-me a Vós em mente, corpo e alma, em
penitência, para salvar as suas almas e para os levar à vida eterna. Amém.
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Cruzada de Oração 127: Para salvar a minha alma e as dos meus entes queridos
Segunda-feira, 18 de novembro de 2013, 20h10min.

Ó Jesus, preparai-me para que eu possa vir diante de Vós sem vergonha. Ajudai-me e aos meus
entes queridos (nomeá-los aqui...) a prepararmo-nos para confessar todos os nossos erros. A admitir
as nossas insuficiências. A pedir perdão por todos os pecados. A mostrar amor àqueles a quem
ofendemos. A pedir Misericórdia para a salvação. A humilharmo-nos perante Vós, para que, no Dia
da Grande Iluminação, a minha consciência e as de (nomeá-los aqui...) sejam claras e para que Vós
inundeis as nossas almas com a Vossa Divina Misericórdia. Amém.

Cruzada de Oração 131: Oração de Misericórdia
Sábado, 28 de dezembro de 2013, 23h50min.

Ó minha querida Mãe da Salvação, por favor pedi ao vosso Filho, Jesus Cristo, para conceder
Misericórdia (nomes de todos aqui... ) durante o Aviso e outra vez no dia Final, antes que eles
venham perante o vosso Filho. Por favor, orai para que cada um deles seja salvo e desfrute dos
frutos da Vida Eterna. Protegei-os todos os dias e levai-os ao vosso Filho, para que lhes seja
demonstrada a Sua Presença e lhes seja concedida a paz de espírito e alcancem grandes Graças.
Amém.

Oração Adicional 15: Para a salvação de todas as almas durante o Aviso
Terça-feira, 15 de novembro de 2011, 11h00.

Deus, o Altíssimo, em Nome do Vosso Amado Filho Jesus Cristo, que Vós sacrificastes para nos
salvar, aos Vossos pobres filhos, do fogo do Inferno, ouvi a nossa Oração. Oferecemos os nossos
humildes sacrifícios e aceitamos as provações e tribulações como meio de ganhar a salvação de
todas as almas durante O Aviso. Nós rogamos-Vos o perdão dos pecadores que têm dificuldade em
voltar e aceitar a Vossa Divina Misericórdia, e em fazer os sacrifícios necessários, para que Vós
vejais a redenção deles através dos Vossos Santos Olhos.
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CRUZADA DE ORAÇÕES PARA SEREM
REZADAS DURANTE O AVISO
Cruzada de Oração 3: Livrai o mundo do medo
Sexta-feira, 19 de novembro de 2011, 19h00.

Ó Meu Senhor Jesus Cristo, eu suplico-Vos que livreis o mundo do medo que separa as almas
do Vosso Coração Amoroso. Que as almas que sintam medo real durante o Aviso parem e
permitam que a Vossa Misericórdia inunde as suas almas e elas fiquem livres, para Vos amar
como deveriam.

Cruzada de Oração 4: Uni todas as famílias durante o Aviso
Domingo, 20 de novembro de 2011, 18h00.

Jesus, uni todas as famílias durante o Aviso para que possam receber a salvação eterna. Jesus, eu
oro para que todas as famílias permaneçam juntas em união Convosco durante o Aviso, para que
possam herdar o Vosso Novo Paraíso na Terra.

Cruzada de Oração 6: Para parar o Anticristo
Terça-feira, 22 de novembro de 2011, 11h00.

Ó Jesus, eu oro para que Deus, na Sua Misericórdia, impeça o Anticristo e o seu vil exército de
causar terror e infligir sofrimento aos Vossos filhos. Nós oramos para que ele seja parado e para que
a Mão do Castigo possa ser evitada através da conversão durante o Aviso.

Cruzada de Oração 8: A Confissão
Terça-feira, 22 de novembro de 2011, 20h30min.

Querido Jesus, eu peço perdão por todos os meus pecados e pela dor e ofensas que causei aos
outros. Peço as graças de não ofendê-Lo novamente e de oferecer penitência de acordo com a
Vossa Santíssima Vontade. Perdoe qualquer ofensa futura em que possa participar e que Vos
venha a causar alguma dor e sofrimento. Levai-me Convosco para a Nova Era de Paz para que
eu possa fazer parte da Vossa Família até à Eternidade. Eu amo-Vos, Jesus. Eu preciso de Vós.
Eu honro-Vos e a tudo o que representais. Ajudai-me Jesus para que eu seja digno de entrar no
Vosso Reino.

Cruzada de Oração 60: Para a conversão das famílias durante o Aviso
Quinta-feira, 14 de junho de 2012, 18h15min.

Ó querido e Doce Jesus, Eu imploro por Misericórdia para as almas da minha família (nomeá-las
aqui). Eu ofereço-Vos os meus sofrimentos, as minhas dores e as minhas orações para salvar as suas
almas do espírito das trevas. Não deixeis que nenhum destes Vossos filhos renuncie a Vós ou rejeite
a Vossa Mão de Misericórdia. Abri os seus corações para se entrelaçarem com o Vosso Sagrado
Coração para que assim possam procurar o perdão necessário para se salvarem dos fogos do
Inferno. Dai-lhes a oportunidade de se emendarem para que possam ser convertidos com os Raios
da Vossa Divina Misericórdia. Amém.
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Cruzada de Oração 131: Oração de Misericórdia
Sábado, 28 de dezembro de 2013, 23h50min.

Ó minha querida Mãe da Salvação, por favor pedi ao vosso Filho, Jesus Cristo, para conceder
Misericórdia (nomes de todos aqui... ) durante o Aviso e outra vez no dia Final, antes que eles
venham perante o vosso Filho. Por favor, orai para que cada um deles seja salvo e desfrute dos
frutos da Vida Eterna. Protegei-os todos os dias e levai-os ao vosso Filho, para que lhes seja
demonstrada a Sua Presença e lhes seja concedida a paz de espírito e alcancem grandes Graças.
Amém.

Oração Adicional 20: Para os Ateus durante o Aviso
Terça-feira, 17 de julho de 2012, 19h50min.

Jesus, mostrai-me a Verdade e salvai-me do mal. Eu estou verdadeiramente arrependido dos meus
pecados e peço-Vos que me leveis agora e me mostreis a Luz da Vossa Misericórdia. Amém.
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CRUZADA DE ORAÇÕES PARA SEREM
REZADAS APÓS O AVISO
Cruzada de Oração 8: A Confissão
Terça-feira, 22 de novembro de 2011, 20h30min.

Querido Jesus, eu peço perdão por todos os meus pecados e pela dor e ofensas que causei aos
outros. Peço as graças de não ofendê-Lo novamente e de oferecer penitência de acordo com a Vossa
Santíssima Vontade. Perdoe qualquer ofensa futura em que possa participar e que Vos venha a
causar alguma dor e sofrimento. Levai-me Convosco para a Nova Era de Paz para que eu possa
fazer parte da Vossa Família até à Eternidade. Eu amo-Vos, Jesus. Eu preciso de Vós. Eu honroVos e a tudo o que representais. Ajudai-me Jesus para que eu seja digno de entrar no Vosso Reino.

Cruzada de Oração 88: Para as almas, após o Aviso
Segunda-feira, 3 de dezembro de 2012, 19h05min.

Ó Sagrado Coração de Jesus, mostra misericórdia para todos os pobres pecadores. Ilumina aqueles
corações de pedra, tão desesperados em busca de orientação. Perdoa suas iniqüidades. Ajudai-os,
através de Teu amor e misericórdia, a encontrá-Lo em seus corações para que se sujeitem ao Teu
grande Dom da Redenção. Perdoe a todas as almas que rejeitem a verdade de Deus. Cubra-os com a
Tua Luz, querido Jesus, para cegá-los para as maldades e ciladas do demônio, que tentará arrancálos de Ti para sempre. Dê a todos os filhos de Deus a fortaleza para que sejam gratos por Tua
grande misericórdia. Abra a porta do Seu Reino a todas as almas perdidas que vagam pela terra
desamparadas e sem esperança. Amém.
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SANTO ROSÁRIO DA MÃE DA SALVAÇÃO
O Santo Rosário pode ser rezado da forma tradicional ensinada pela Santa Igreja intercalado
com Orações da Cruzada do Livro da Verdade, selecionadas criteriosamente para este fim.
“Nunca vos esqueçais da importância do Meu Santíssimo Rosário, porque quando vós o recitais
diariamente podeis ajudar a salvar as vossas nações. O poder de Satanás enfraquece quando vós recitais
o Meu Rosário. Ele foge em grande dor e torna-se impotente. E o mais importante, não importa qual a
fé Cristã a que pertenceis, é que o reciteis pelo menos uma vez por dia. Senti a paz, filhos, quando vós
meditardes sobre o Meu Rosário. Como as Graças são derramadas sobre vós depois de o recitardes,
então vós sabereis que o Enganador se afastou de vós e, em seu lugar, virá o amor. O amor vem do
Meu Eterno Pai. Quando vós sentis o amor nos vossos corações, sabereis que estais a ganhar a batalha
para derrotar o maligno” (Mãe da Salvação, Cruzada de Oração 26, 5/2/2012).
PERSIGNAÇÃO (SINAL DA CRUZ)
Pelo sinal † da Santa Cruz,
livrai-nos Deus, † Nosso Senhor,
dos nossos † inimigos.
Em nome do Pai,
do Filho †
e do Espírito Santo. Amém.
PEQUENOS EXORCISMOS
Oração a São Miguel Arcanjo: “São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, sede o
nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio, instante e humildemente vos pedimos que
Deus sobre ele impere e vós, Príncipe da Milícia Celeste, pelo Poder de Deus, lançai no Inferno a
Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perdição das almas. Amém”
(Oração Adicional 28).
Protegei-me da influência de Satanás: “Mãe de Deus, Mãe da Salvação, cobri-me com o
Vosso Santíssimo Manto e protegei a minha família contra a influência de Satanás e seus anjos
caídos. Ajudai-me a confiar na Divina Misericórdia do Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, em todos
os momentos. Sustentai-me no meu amor por Ele, e jamais permitais que me desvie para longe da
Verdade dos Seus Ensinamentos não importa quantas tentações sejam colocadas diante de mim.
Amém” (Cruzada de Oração 68).
Para derrotar o mal na nossa terra: “Ó Mãe da Salvação, entrai no nosso meio e cobri a
nossa terra com a vossa proteção. Esmagai a cabeça da Besta e acabai com sua perversa influência
entre nós. Ajudai os vossos pobres filhos perdidos a levantar-se e a falar a Verdade, quando estamos
rodeados de mentiras. Por favor, ó Mãe de Deus, protegei a nossa terra e mantende-nos fortes, para
que possamos permanecer fiéis ao vosso Filho neste tempo da nossa de perseguição. Amém”
(Cruzada de Oração 113).
Renúncia a Satanás, para proteger esta Missão: “Ó Mãe da Salvação, vinde em auxílio
desta Missão. Ajudai-nos, ao Exército Remanescente de Deus, a renunciar a Satanás. Nós vos
imploramos que esmagueis a cabeça da Besta com o calcanhar e removais todos os obstáculos na
nossa Missão de salvar almas. Amém” (Cruzada de Oração 132).
Por força para derrotar o mal: “Querido Jesus, protegei-me da maldade do maligno. Cobrime, e a todos aqueles que são fracos e indefesos, na sua presença. Dai-me a coragem para o negar e
ajudai-me a evitar qualquer tentativa dele para me envolver de qualquer forma, todos os dias.
Amém” (Cruzada de Oração 139).
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INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO
Para o Dom do Discernimento: “Ó Mãe de Deus, ajudai-me a preparar a minha alma para o
Dom do Espírito Santo. Levai-me como uma criança pela mão, e guiai-me no caminho para o Dom
do Discernimento, através do poder do Espírito Santo. Abri o meu coração e ensinai-me a submeterme em corpo, mente e alma. Livrai-me do pecado do orgulho e orai para que eu possa ser perdoado
por todos os pecados do passado, de modo que a minha alma seja purificada e curada, para que eu
possa receber o Dom do Espírito Santo. Eu Agradeço, Mãe da Salvação, pela Vossa intercessão, e
aguardo com amor no meu coração por essa Dádiva, que eu anseio com alegria. Amém” (Cruzada
de Oração 74).
Para o Dom do Espírito Santo: “Ó, vinde Espírito Santo, derramai o Vosso Dom de Amor,
Sabedoria e Conhecimento sobre a minha alma humilde. Enchei-me com a Luz da Verdade, para
que eu possa discernir a Verdade de Deus, das mentiras espalhadas por Satanás e seus anjos.
Ajudai-me a agarrar a Luz e a difundir a chama da compreensão em todos aqueles que encontro
através de Cristo, Nosso Senhor. Amém” (Cruzada de Oração 51).
Para depositar a nossa salvação nas Mãos do Pai Eterno: “Meu queridíssimo Pai, em
nome do Vosso Precioso Filho e em memória da Sua Paixão na Cruz, eu Vos chamo. Vós, Deus, o
Altíssimo, Criador do mundo e de todas as coisas, colocai a nossa salvação em Vossas Santas Mãos.
Abraçai todos os Vossos filhos, incluindo aqueles que não Vos conhecem e os que conhecem mas
olham para outro caminho. Perdoai os nossos pecados e salvai-nos da perseguição de Satanás e do
seu exército. Levai-nos nos Vossos Braços e enchei-nos com a esperança que precisamos para ver o
Caminho da Verdade. Amém” (Cruzada de Oração 52).
OFERECIMENTO
Divino Jesus, nós vos oferecemos esse Rosário que vamos rezar, meditando nos mistérios de nossa
Redenção. Concedei-nos, pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, as virtudes que
nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção.
Oferecemos, particularmente, em desagravo e expiação dos nossos pecados cometidos contra os Vossos
Sagrados Corações; para o perdão e a remissão de todos os nossos pecados e os de nossa família (dizer os
nomes), bem como a nossa sincera conversão e retas disposições de acordo com a Vontade de Deus;
pelas Vossas intenções, para que as Suas Mensagens do Livro da Verdade alcancem os frutos almejados
de conversão, amor, salvação, perseverança e paz nos homens e no mundo inteiro; para a Unidade da
Igreja Remanescente e Fortaleza na Pregação da Palavra, bem como a sua proteção contra os desmandos
do Falso Profeta e do Anticristo; pelo clero, para a sua conversão e santificação, discernimento e
fidelidade à Verdade dos Vossos Ensinamentos; pela restauração e santificação das famílias; pelas
intenções, fortaleza e discernimento, saúde e proteção do Santo Padre Bento XVI; para a libertação de
todas as Almas das chamas do Purgatório; pela conversão dos pecadores, principalmente dos pecadores
mais obstinados e dos que colaboram com o Anticristo e com o Falso Profeta, para a dispersão do Grupo
do Mal; para a conversão e discernimento dos governantes, legisladores e magistrados do Brasil, para que
eles ajam de acordo com as Leis de Deus e sejam defensores e promotores da vida e da paz; para a
proteção do Brasil de todos os perigos que o ameaça, principalmente as ameaças do comunismo, das
guerras e das catástrofes; para a conversão e consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria;
para a queda do reino e dos planos do inferno... (outras intenções que se quer incluir no Rosário).
Salvar os meus irmãos e irmãs: “Ó Meu queridíssimo Salvador, Jesus Cristo, aceitai a Minha
oferta de Oração e sacrifício para ajudar a salvar os meus irmãos e irmãs da prisão de trevas em que
estão. Permiti-me a ajudar a salvar as suas almas. Eu peço-Vos que os perdoeis pelos seus pecados e que
inundeis as suas almas com o Espírito Santo, para que corram para os Vossos Braços, o refúgio de que
eles desesperadamente precisam, antes de estarem perdidos para sempre. Eu ofereço-Vos a minha dádiva
de rendição por essas almas, em humilde servidão e ação de graças. Amém” (Cruzada de Oração 64).
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CREIO EM DEUS PAI
Creio em Deus Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra; e em Jesus Cristo, seu único
Filho, nosso Senhor; que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos;
ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde
há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
HOMENAGEM À SANTÍSSIMA TRINDADE
Em homenagem à Santíssima Trindade reza-se um Pai-Nosso, três Ave-Marias e um Glória
ao Pai; a primeira Ave-Maria em honra a Deus Pai que nos criou; a segunda, a Deus Filho que nos
remiu; a terceira, ao Espírito Santo que nos santifica.
ORAÇÕES A SEREM REZADAS NO ROSÁRIO
PAI-NOSSO que estais no Céu santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino,
seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no Céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
AVE-MARIA cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e
bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e
na hora de nossa morte. Amém.
GLÓRIA AO PAI, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e
sempre. Amém.
COMO REZAR O SANTO ROSÁRIO
Dizer o Mistério que vamos meditar, correspondente à dezena do Rosário.
Em cada Mistério reza-se um Pai-Nosso, dez Ave-Marias, um Glória ao Pai, a jaculatória de
Fátima e as seguintes jaculatórias da Cruzada de Orações:
“Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai todas as almas para o Céu,
especialmente as mais necessitadas” (Jaculatória de Fátima).
“Jesus, levai-me sob o Vosso Refúgio para o meu Pai e trazei-me Salvação Eterna” (Oração
Adicional 27).
ORAÇÕES FINAIS
Pelo Dom da Conversão (Medalha da Salvação): “Ó Mãe da Salvação, cobri a minha alma
com as vossas lágrimas de Salvação. Livrai-me de dúvidas. Elevai o meu coração, para que eu
possa sentir a Presença do vosso Filho. Trazei-me paz e consolo. Orai para que eu seja
verdadeiramente convertido(a). Ajudai-me a aceitar a Verdade e a abrir o meu coração para receber
a Misericórdia do vosso Filho, Jesus Cristo. Amém” (Cruzada de Oração 115).
Para proteger a Missão de Salvação: “Ó Mãe da Salvação, protegei esta Missão, uma
Dádiva de Deus para levar a Vida Eterna a todos os Seus filhos em todos os lugares. Por favor,
intervinde em nosso nome, através do vosso amado Filho, Jesus Cristo, para nos dar a coragem para
suportarmos os nossos deveres de servir a Deus em todos os momentos e, especialmente, quando
sofremos por causa disso. Ajudai esta Missão a converter milhares de milhões de almas, de acordo
com a Divina Vontade de Deus, e transformai aqueles corações de pedra em amorosos servos do
vosso Filho. Dai-nos, a todos nós que servimos Jesus nesta Missão, força para superar o ódio e a
perseguição da Cruz e para acolher o sofrimento que vem com ela, com generosidade de coração e
com plena aceitação do que possa vir em frente. Amém” (Cruzada de Oração 143).
Pelas almas que estão nas trevas: “Ó Imaculado Coração de Maria, Mãe da Salvação e
Medianeira de Todas as Graças, Vós que participareis na salvação da humanidade da maldade de
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Satanás, rogai por nós. Mãe da Salvação, orai para que todas as almas sejam salvas e aceitem o
Amor e a Misericórdia manifestados por Vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, que vem mais
uma vez para salvar a Humanidade e para nos dar a oportunidade da Salvação Eterna. Amém”
(Cruzada de Oração 17).
AGRADECIMENTO
Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de
vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo
e para mais vos obrigar vos saudamos com uma Salve Rainha.
Salve Rainha: “Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve! A vós
bradamos, os degredados filhos de Eva; a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas.
Eia, pois, advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro
mostrai-nos a Jesus bendito fruto do vosso ventre, ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce sempre virgem
Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo”.
CONSAGRAÇÕES
Para consagrar seus filhos a Jesus Cristo: “Ó querida Mãe da Salvação, eu consagro meus
filhos (nome dos filhos aqui) ao Vosso Filho, para que Ele possa trazer-lhes paz de espírito e amor no
coração. Por favor, reze para que meus filhos sejam aceitos nos Braços Misericordiosos do Vosso
Filho, e protegidos de danos. Ajude-os a permanecerem fieis à Santa Palavra de Deus, especialmente
nos momentos, em que forem tentados a se afastar Dele. Amém” (Cruzada de Oração 111).
Consagração aos Sagrados Corações: “Sacratíssimos Corações de Jesus e de Maria, a Vós
me consagro, assim como toda minha família. Consagramos a Vós nosso próprio ser, toda nossa
vida, tudo o que somos, tudo o que temos, e tudo o que amamos. A Vós damos nossos corações e
nossas almas, a Vós dedicamos nosso lar e nosso país, conscientes de que, através dessa
Consagração nós, agora, prometemo-Vos viver cristãmente praticando as virtudes da nossa religião,
sem nos envergonharmos de testemunhar a fé.Ó Sacratíssimos Corações de Jesus e de Maria, aceitai
esta humilde oferta de entrega de cada um de nós, através deste ato de Consagração. Nossa
esperança é colocada em vós, com a certeza de que jamais seremos confundidos. Sacratíssimo
Coração de Jesus, tende misericórdia de nós.”
MISTÉRIOS DO ROSÁRIO
MISTÉRIOS GOZOSOS (Segundas e sábados, e nos domingos do Advento)
1º) A Anunciação do Arcanjo Gabriel a Nossa Senhora
2º) A Visita de Nossa Senhora à Sua Prima Santa Isabel
3º) O Nascimento do Menino Jesus em Belém
4º) A Apresentação do Menino Jesus no Templo
5º) O Reencontro de Jesus no Templo
MISTÉRIOS LUMINOSOS (Quinta-feira)
1º) O Batismo de Jesus no Rio Jordão
2º) A Auto-Revelação de Jesus nas Bodas de Caná
3º) O Anúncio do Reino de Deus por Jesus com o Convite à Conversão
4º) A Transfiguração de Jesus
5º) A Instituição da Eucaristia
MISTÉRIOS DOLOROSOS (Terças, sextas-feiras e domingos da Quaresma até a Páscoa)
1º) A Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras
2º) A Flagelação de Jesus
3º) A Coroação de Espinhos
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4º) A Subida Dolorosa do Calvário
5º) A Crucificação e Morte de Jesus
MISTÉRIOS GLORIOSOS (Quartas-feiras e domingos da Páscoa até ao Advento)
1º) A Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo
2º) A Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo ao Céu
3º) A Vinda do Espírito Santo
4º) A Assunção de Nossa Senhora ao Céu
5º) A Coroação de Nossa Senhora no Céu
LADAINHA DE NOSSA SENHORA
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.
Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós.
Filho, Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós.
Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós.
Santa Maria, rogai por nós.
Santa Mãe de Deus, rogai por nós.
Santa Virgem das virgens, rogai por nós.
Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós.
Mãe da divina graça, rogai por nós.
Mãe puríssima, rogai por nós.
Mãe castíssima, rogai por nós.
Mãe Imaculada, rogai por nós.
Mãe intacta, rogai por nós.
Mãe amável, rogai por nós.
Mãe admirável, rogai por nós.
Mãe do bom conselho, rogai por nós.
Mãe do Criador, rogai por nós.
Mãe do Salvador, rogai por nós.
Virgem prudentíssima, rogai por nós.
Virgem venerável, rogai por nós.
Virgem louvável, rogai por nós.
Virgem poderosa, rogai por nós.
Virgem clemente, rogai por nós.
Virgem fiel, rogai por nós.
Espelho de justiça, rogai por nós.
Sede da sabedoria, rogai por nós.
Causa da nossa alegria, rogai por nós.
Vaso espiritual, rogai por nós.
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Vaso honorífico, rogai por nós.
Vaso insigne de devoção, rogai por nós.
Rosa mística, rogai por nós.
Torre de David, rogai por nós.
Torre de marfim, rogai por nós.
Casa de ouro, rogai por nós.
Arca da aliança, rogai por nós.
Porta do Céu, rogai por nós.
Estrela da manhã, rogai por nós.
Saúde dos enfermos, rogai por nós.
Refúgio dos pecadores, rogai por nós.
Consoladora dos aflitos, rogai por nós.
Auxílio dos cristãos, rogai por nós.
Rainha dos Anjos, rogai por nós.
Rainha dos Patriarcas, rogai por nós.
Rainha dos Profetas, rogai por nós.
Rainha dos Apóstolos, rogai por nós.
Rainha dos Mártires, rogai por nós.
Rainha dos Confessores, rogai por nós.
Rainha das Virgens, rogai por nós.
Rainha de todos os santos, rogai por nós.
Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós.
Rainha elevada ao Céu, rogai por nós.
Rainha do sacratíssimo Rosário, rogai por nós.
Rainha da Paz, rogai por nós.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós.
Rogai por nós, santa Mãe de Deus.
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
No mês de outubro:
Rogai por nós, Rainha do Sacratíssimo Rosário.
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos:
Senhor Deus, nós Vos suplicamos que concedais aos vossos servos perpétua saúde de alma e de
corpo; e que, pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da
presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.
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TERÇO DA DIVINA MISERICÓRDIA COM ORAÇÕES DA
CRUZADA DO LIVRO DA VERDADE
O Terço da Divina Misericórdia também pode ser rezado com as Orações da Cruzada do
Livro da Verdade, de preferência às 15 horas.
Algumas Orações da Cruzada foram selecionadas criteriosamente para o Terço, rezando-se da
seguinte forma:
 Reza-se o Terço da Divina Misericórdia da forma tradicional, conforme Nosso Senhor
Jesus Cristo ensinou à Santa Maria Faustina Kowalska.
 Ao acabar de rezar o Terço da forma tradicional, reza-se a Oração Adicional 7: “Para
pedir o encorajamento pelo Dom do Espírito Santo”, conforme Jesus pediu a Maria
Divina Misericórdia na Mensagem de 10 de maio de 2011.
 Depois rez-se as Orações Finais, a Consagração ao Precioso Sangue de Nosso Senhor
Jesus Cristo e as Orações de Ação de Graças.
 Para finalizar, a Ladainha da Divina Misericórdia também pode ser rezada.
* * *
REZANDO O TERÇO DA DVINA MISERICÓRDIA
Em 1933, Deus deu à irmã Faustina uma visão impressionante de Sua misericórdia. A irmã
nos diz: “Vi uma grande Luz, com Deus Pai no meio dela. Entre esta Luz e a terra, vi Jesus pregado
na cruz e de tal maneira que Deus, querendo olhar para a terra, teve que olhar através das feridas de
Nosso Senhor e eu entendi que Deus abençoou a terra por causa de Jesus”. De outra visão, em 13 de
setembro de 1935, ela escreve:
“Vi o Anjo executor da ira de Deus ... que deveria atingir a Terra ... comecei, então, suplicar a
Deus pelo mundo com palavras ouvidas interiormente. Quando assim rezava, vi a impossibilidade
do Anjo em poder executar aquele justo castigo, merecido por causa dos pecados. Nunca tinha
rezado com tanta força interior como naquela ocasião” (Diário, 474).
No dia seguinte, uma voz interior ensinou-a a fazer esta Oração por meio Terço do Rosário:
Comece fazendo o Sinal da Cruz: Em Nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
“Primeiro dirás o ‘Pai Nosso’, a ‘Ave Maria’ e o ‘Credo”. Depois, nas contas de Pai Nosso, diras
as seguintes palavras:
‘Eterno Pai, eu Vos ofereço o Corpo e o Sangue, a Alma e a Divindade de Vosso
diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nosos pecados e os do mundo
inteiro’.
Nas contas de Ave Maria rezarás as seguites palavras:
‘Pela Sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro’.
No fim, rezarás três vezes estas palavras:
‘Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro’.”
(Diário, 476.)
Conclua com o Sinal da Cruz: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Então reze (Para pedir o encorajamento pelo Dom do Espírito Santo):
“Ó Senhor, preenchei-me agora com o Dom do Espírito Santo, para levar a Vossa Santíssima
Palavra aos pecadores que eu devo ajudar a salvar em Vosso Nome. Ajudai-me a cobri-los, através
das minhas orações, com o Vosso Precioso Sangue, para que eles possam ser atraídos para o Vosso
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Sagrado Coração. Dai-me o Dom do Espírito Santo, para que essas pobres almas se possam deleitar
no Vosso Novo Paraíso” (Oração Adicional 7, de 10 de maio de 2011).
Jesus nos deu o seguinte pedido através de Maria Divina Misericórdia (sobre a Oração
Adicional 7): “Dizei esta oração todos os dias depois de recitardes a Minha Divina Misericórdia e,
através da vossa fidelidade por Mim, ajudareis a salvar os Meus filhos”.
Jesus disse mais tarde à irmã Faustina:
“Recita, sem cessar, este Terço que te ensinei. Todo aquele que o recitar alcançará grande
misericórdia na hora da sua morte. Os sacerdotes o recomendarão aos pecadores como a última tábua
de salvação. Ainda que o pecador seja o mais endurecido, se recitar este Terço uma só vez, alcançará a
graça da Minha infinita misericórdia. Desejo que o mundo todo conheça a Minha misericórdia. Desejo
conceder graças inconcebíveis às almas que confinam na Minha misericórdia” (Diário, 687).
“Quando recitarem esse Terço junto aos agonizantes, Eu Me colocarei entre o Pai e a alma
agonizante não como Justo Juiz, mas como Salvador misericordioso” (Diário, 1541).
ORAÇÕES FINAIS
A Confissão: “Querido Jesus, eu peço perdão por todos os meus pecados e pela dor e ofensas
que causei aos outros. Peço as graças de não ofendê-Lo novamente e de oferecer penitência de
acordo com a Vossa Santíssima Vontade. Perdoe qualquer ofensa futura em que possa participar e
que Vos venha a causar alguma dor e sofrimento. Levai-me Convosco para a Nova Era de Paz para
que eu possa fazer parte da Vossa Família até à Eternidade. Eu amo-Vos, Jesus. Eu preciso de Vós.
Eu honro-Vos e a tudo o que representais. Ajudai-me Jesus para que eu seja digno de entrar no
Vosso Reino” (Cruzada de Oração 8).
Para a salvação: “Ó Meu Senhor, levai-me para o Vosso Reino e protegei-me da escuridão
que tomou conta da minha alma. Ouvi-me agora, ó Sagrado Coração, e, através da Vossa Bondade,
deixai que a Vossa Luz de Amor e Proteção brilhe em nós” (Oração Adicional 1).
Preenchei-me com o Vosso Dom do Amor: “Querido Jesus, preenchei-me, um recipiente
vazio, com o Dom do Vosso Amor. Inundai a minha alma com a Vossa Presença. Ajudai-me a amar os
outros como Vós me amais. Ajudai-me a ser um receptáculo da Vossa Paz, da Vossa Calma e da Vossa
Misericórdia. Abri sempre o meu coração para o sofrimento dos outros e dai-me a Graça de perdoar
aqueles que Vos rejeitam e que transgridem contra mim. Ajudai-me a proclamar o Vosso Amor através
do exemplo, como Vós faríeis se estivésseis no meu lugar. Amém” (Cruzada de Oração 145).
Oração de Misericórdia: “Ó minha querida Mãe da Salvação, por favor pedi ao vosso Filho,
Jesus Cristo, para conceder Misericórdia (nomes de todos aqui... ) durante o Aviso e outra vez no
dia Final, antes que eles venham perante o vosso Filho. Por favor, orai para que cada um deles seja
salvo e desfrute dos frutos da Vida Eterna. Protegei-os todos os dias e levai-os ao vosso Filho, para
que lhes seja demonstrada a Sua Presença e lhes seja concedida a paz de espírito e alcancem
grandes Graças. Amém” (Cruzada de Oração 131).
Para salvação (imunidade) dos que rejeitam a Misericórdia: “Ó Pai Celestial, através do
amor do Vosso Amado Filho Jesus Cristo, cuja Paixão na Cruz nos salvou do pecado, por favor,
salvai todos aqueles que ainda rejeitam a Vossa Misericórdia. Inundai as suas almas, querido Pai,
com o Vosso Amor. Eu Vos rogo Pai Celestial, ouça minha Oração e salvai essas almas da
condenação eterna. Através da Vossa Misericórdia, permiti-lhes que sejam os primeiros a entrar na
Nova Era de Paz na Terra. Amém” (Cruzada de Oração 13).
Para converter os outros: “Exorto-Vos Jesus, na Vossa Divina Misericórdia, a cobrir essas
almas tíbias com o Vosso Precioso Sangue, para que possam ser convertidas” (Oração Adicional 6).
Implorar misericórdia pelas almas dos condenados: “Jesus, eu imploro por Misericórdia para
todos aqueles que Vos rejeitam e que mais necessitam da Vossa ajuda. Amém” (Oração Adicional 25).
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Para aceitar o Selo do Deus Vivo: “Ô Meu Deus, Meu Pai Amoroso, eu aceito com amor e
gratidão o Vosso Divino Selo de Proteção. A Vossa Divindade contém o meu corpo e alma para a
eternidade. Eu curvo-me em humilde gratidão e ofereço o meu profundo amor e lealdade, a Vós,
Meu Amado Pai. Eu Vos imploro proteção 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 Querido e Amado Filho, em expiação pelos pecados do mundo e para a
salvação de todos os Vossos filhos. Amém” (Cruzada de Oração 33).
Uma Promessa de Fidelidade à Divina Vontade: “Ó Deus, o Altíssimo, ó Pai Celestial, eu
prometo-Vos a minha firme fidelidade para Vos honrar e obedecer em todas as coisas em união com
a Vossa Divina Vontade na terra. Eu, através do Sagrado Sangue do Vosso único e amado Filho, o
Verdadeiro Messias, ofereço-Vos a minha mente, o meu corpo e a minha alma, em favor de todas as
almas, para que nos possamos unir como um só no Vosso Reino Celestial, para que venha e seja
feita a Vossa Divina Vontade assim na terra como no Céu. Amém” (Cruzada de Oração 59).
Pedir a bênção da Mão de Misericórdia de Deus Pai: “Queridíssimo Pai, alcançai e tocai o
meu corpo e alma com a Vossa Mão de Misericórdia. Amém” (Oração Adicional 26).
CONSAGRAÇÃO AO PRECIOSO SANGUE DE JESUS CRISTO
“Querido Jesus, eu peço-Vos que me consagreis, à minha família, amigos e nação para a
Proteção do Vosso Precioso Sangue. Vós morrestes por mim e as Vossas Feridas são as minhas feridas,
uma vez que eu aceito graciosamente o sofrimento que vou suportar no percurso até à Vossa Segunda
Vinda. Eu sofro Convosco, querido Jesus, enquanto Vós tentais reunir todos os filhos de Deus no
Vosso Coração, para que possamos ter a Vida Eterna. Cobri-me e a todos aqueles que necessitam da
Vossa Proteção com o Vosso Precioso Sangue. Amém” (Cruzada de Oração 122).
AÇÃO DE GRAÇAS
Louvor a Deus, o Altíssimo: “Ó Eterno Pai, nós oferecemos-Vos as nossas orações com
plena alegria, em ação de graças pela vossa preciosa Dádiva de Misericórdia a toda a humanidade.
Regozijamo-nos e oferecemos-Vos, nosso Gloriosíssimo Rei, o nosso louvor e adoração pelo Vosso
amor e terna Misericórdia. Vós, Deus o Altíssimo, sois o nosso Rei, e por esta Dádiva que agora
nos trazeis prostramo-nos aos Vossos pés em humilde servidão. Por favor, Deus, tende piedade de
todos os Vossos filhos” (Cruzada de Oração 5).
Ação de Graças para a Sua Segunda Gloriosa Vinda: “Ó Meu Jesus, eu te rendo louvor e
ação de graças por Tua Gloriosa Segunda Vinda. Ó Meu Salvador, nascestes para me dar a vida
eterna e para me libertar do pecado. Eu ofereço o meu amor, minha gratidão e minha adoração
enquanto preparo a minha alma para a Tua Grande Vinda. Amém” (Cruzada de Oração 90).
LADAINHA DA DIVINA MISERICÓRDIA (DIÁRIO 949-950)
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.
Deus Pai do Céu, tende piedade de nós.
Deus Filho, Redentor do Mundo, tende piedade de nós.
Deus Espírito Santo, tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós.
Misericórdia Divina, que brota do seio do Pai, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, atributo máximo de Deus, eu confio em Vós.
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Misericórdia Divina, mistério inefável, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, fonte que brota do mistério da Santíssima Trindade, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que nenhuma mente, nem humana nem angélica, pode perscrutar, eu confio
em Vós.
Misericórdia Divina, da qual provém toda a vida e felicidade, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, mais sublime do que os Céus, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que envolve o universo todo, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que desce ao mundo na Pessoa do Verbo Encarnado, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que brotou da chaga aberta do Coração de Jesus, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, encerrada no Coração de Jesus para nós e sobretudo para os pecadores, eu
confio em Vós.
Misericórdia Divina, insondável na instituição da Hóstia Santa, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, na instituição da Santa Igreja, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, no sacramento do Santo Batismo, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, na nossa justificação por Jesus Cristo, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que nos acompanha por toda a vida, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que nos envolve de modo particular na hora da morte, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que nos concede a vida imortal, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que nos acompanha em todos os momentos da vida, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que nos defende do fogo do inferno, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, na conversão dos pecadores endurecidos, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, enlevo para os anjos, inefável para os santos, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, insondável em todos os mistérios Divinos, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que nos tira de toda miséria, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, fonte de nossa felicidade e alegria, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que do nada nos chama para a existência, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que abrange todas as obras das Suas mãos, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que coroa tudo que existe e que existirá, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, na qual todos somos imersos, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, doce consolo para os corações atormentados, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, única esperança dos desesperados, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, repouso dos corações, paz em meio ao terror, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, delícia e êxtase dos santos, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que desperta a confiança onde não há esperança, eu confio em Vós.
Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, tende misericórdia de nós.
Oremos: Ó Deus Eterno, em quem a Misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é
inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a Vossa Misericórdia, para que não
desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande
confiança à Vossa Santa Vontade, que é amor e a própria Misericórdia. Amém.
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O SELO DE PROTEÇÃO – O SELO DO DEUS VIVO
Preliminares
Apresentamos nesse Capítulo o SELO DO DEUS VIVO, como o Selo de Proteção predito
no Livro do Apocalipse, como o Segundo Selo a ser quebrado e que já foi concedido por Deus Pai à
humanidade pela profeta Maria Divina Misericórdia.
Devido à enorme importância do SELO DO DEUS VIVO, como um dos grandes dons já
concedidos por Deus, e da responsabilidade dos missionários informarem as pessoas, preparamos e
organizamos esse texto nas seguintes partes:
 O Selo do Deus Vivo tem fundamento bíblico
 O Selo do Deus Vivo é o Selo do Amor de Deus
 Deus Pai concede o Seu Selo, o Selo do Deus Vivo
 Juramento de Fidelidade à Divina Vontade
 O Selo de Proteção está predito como o Segundo Selo a ser quebrado
 Como adquirir e reproduzir o Selo do Deus Vivo
 Trechos das Mensagens do Livro da Verdade sobre o Selo do Deus Vivo

O Selo do Deus Vivo tem fundamento bíblico
O SELO DO DEUS VIVO tem fundamento bíblico. Ele foi profetizado no Livro do
Apocalipse:
“Vi ainda outro Anjo subir do Oriente; trazia o Selo de Deus Vivo, e pôs-se a clamar
com voz retumbante aos quatro Anjos, aos quais fora dado danificar a terra e o mar, dizendo:
Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de
nosso Deus em suas frontes” (Apocalipse 7,2-3).
Mensagem da Mãe da Salvação, do dia 17 de maio de 2012: “Minha filha, os filhos de Deus
serão capazes de proteger a sua fé, a sua coragem e a sua segurança durante toda a guerra, se
continuarem a rezar a Cruzada de Oração do Selo do Deus Vivo. De todas as orações dadas à
Humanidade, esta é uma das últimas, e este é o maior Selo de Proteção enviado dos Céus. É para
ajudar a sustentar-vos durante toda e qualquer perseguição futura, especialmente em tempos de
dominação e de guerra. Este Selo foi Profetizado no Livro de João e tem muitos poderes
Divinos associados a Ele. Estimai-O e usai-O para proteger, não apenas a vós mesmos mas as
vossas famílias. Esta graça é necessária neste momento”.

O Selo do Deus Vivo é o Selo do Amor de Deus
A primeira referência do SELO DO DEUS VIVO no Livro da Verdade foi dada na
Mensagem de Deus Pai, com uma preciosa promessa:
“Eu protegerei todos os Meus filhos que tenham o Selo do Meu Amor incorporado nas
suas almas” (14/02/2012).
O SELO DO DEUS VIVO é um gesto de amor de Deus Pai para a proteção de todos os seus
filhos. Quem O conhece não rejeita este amor: “Eu oferecerei o Selo de Proteção na testa de
todos aqueles que acreditam em Mim. Se vós aceitardes o Selo do Amor, estareis sob a Minha
Proteção em todos os momentos. Esta proteção cobrirá as vossas famílias. Este é o Meu Apelo
final para vos oferecer o Meu Selo do Amor. Estendo agora a Minha Mão de Amor. Se vós Me
conheceis, ireis reconhecer-Me. Se vós dizeis que Me conheceis mas rejeitais o Meu gesto de
Amor e Proteção, então vós realmente não Me conheceis. Aqueles que Me conhecem e aceitam
o Meu Selo, sabei que vós tereis a vida eterna” (Deus Pai, 21/02/2012).
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Deus Pai Concede o Seu Selo, o Selo do Deus Vivo
Deus Pai concedeu o Seu Selo, o SELO DO DEUS VIVO, uma grande Dádiva de
Proteção para a humanidade, no dia 20 de fevereiro de 2012. Eis a Mensagem:
“Eu lego o Meu Selo de Amor e Proteção. Com isso, vós escapareis da intimação dos que vão
causar sofrimento nos vossos países.
O Meu Selo é a Minha Promessa de Salvação. O Meu poder vibra até vós através deste
Selo e nenhum mal vos atingirá.
Isto é um Milagre, filhos, e somente aqueles que se curvem diante de Mim, o Vosso Senhor e
Criador de Todas as Coisas, como crianças, com amor por Mim nos vossos corações, podem ser
abençoados com este Dom Divino.
Erguei-vos agora e aceitai o Meu Selo, o Selo do Deus Vivo. Recitai esta Cruzada de Oração
para reconhecer o Meu Selo e o aceitá-lo com amor, alegria e gratidão.
Cruzada de Oração (33) Erguei-vos agora e aceitai o Selo do Deus Vivo
Ô Meu Deus, Meu Pai Amoroso, Eu aceito com amor e gratidão o Vosso Divino Selo de
Proteção. A Vossa Divindade contém o Meu Corpo e Alma para a eternidade. Eu curvo-me
em humilde gratidão e ofereço o meu profundo amor e lealdade, a Vós, Meu Amado Pai. Eu
Vos imploro proteção 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 Querido e Amado Filho, em expiação pelos pecados do mundo e para a salvação de
todos os Vossos filhos. Amém.
Ide, Meus filhos e não temais. Confiai em Mim, O Vosso Amado Pai, que criou
amorosamente cada um de vós. Eu conheço cada alma, cada parte de vós é conhecida por Mim.
Nenhum de vós é menos amado do que outro. Por isso, Eu não quero perder uma única alma. Nem
uma. Por favor continuai a orar o todos os dias o Meu Terço da Divina Misericórdia. Um dia vós
entendereis porque é necessária esta purificação.
O Vosso Amoroso Pai Celestial, Deus, o Altíssimo”.

Juramento de Fidelidade à Divina Vontade para quem recebeu o Selo do Deus Vivo
“Assim como o Meu Eterno Pai legou à Humanidade a Grande Dádiva do Seu Selo,
assim também os seus filhos devem jurar fidelidade à Sua Divina Vontade. Peço a todos os
filhos de Deus que marcharem para a frente do Seu exército para ajudar a salvar as almas de todos
os filhos de Deus, incluindo os pecadores endurecidos, que façam este penhor:
Cruzada Oração (59) Uma Promessa de Fidelidade à Divina Vontade
“Ó Deus o Altíssimo, Ó Pai Celestial, Eu prometo-Vos a minha firme fidelidade para
Vos honrar e obedecer em todas as coisas em união com a Vossa Divina Vontade na terra. Eu,
através do Sagrado Sangue do Vosso único e amado Filho, o Verdadeiro Messias, ofereço-Vos
a minha mente, o meu corpo e a minha alma, em favor de todas as almas, para que nos
possamos unir como um só no Vosso Reino Celestial, para que venha e seja feita a Vossa
Divina Vontade assim na terra como no Céu. Amém.”
Vós deveis penhorar as vossas almas ao Meu Pai Celestial, como prova da vossa fé e em
memória da Minha Morte na Cruz, para que cada um de vós beba do Cálice da Salvação. O Vosso
Jesus” (13/6/2012).
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O Selo de Proteção está predito como o Segundo Selo a ser quebrado
Mensagem de Deus Pai do dia 8 de março de 2012:
“Minha querida e amada filha, o mundo aguarda este momento há dois mil anos. Alguns com
receio nos seus corações, outros antecipando a maravilha de saberem que este momento chegaria e
agora aqui o têm.
Este é o tempo em que Eu envio o Meu benefício do tempo final, para que tu, Maria,
apresentes finalmente o Livro da Verdade, o qual revela o conteúdo do Livro do Apocalipse.
Eu Sou o Deus por quem os Meus filhos estão todos a clamar nestes tempos terríveis. É por
Mim que os Meus filhos angustiados devem chamar agora. Eu reuni a Minha família, junta neste
momento, para que nos possamos unir nesta Batalha final para matar o dragão, que tem
atormentado a Terra por tanto tempo.
Filhos, não temais. Nenhum dano virá para aqueles que apresentam o Meu Selo, o Selo
do Deus Vivo. Satanás e os seus anjos caídos, que infestam o mundo neste tempo, não têm
autoridade sobre aqueles que têm a Marca do Deus Vivo.
Vós deveis escutar-Me, Meus filhos, e aceitardes o Meu Selo, porque Ele salvará não só
as vossas vidas mas as vossas almas. Recitai esta oração para receberdes o Meu Selo todos os dias
(Cruzada de Oração 33).
Assegurai-vos que cada membro da vossa família e os entes queridos compreendem o
significado do Meu Selo.
O vosso amor por Mim, Vosso Pai Celestial, será a vossa graça salvadora e ele vos dará a
força de que precisais.
O Meu Selo de Proteção está predito como o Segundo Selo a ser quebrado.
O cavaleiro do cavalo vermelho é o anjo negro vingativo que matará os Meus filhos em
muitas guerras que estão para vir. Mas ele passará por todos os Meus filhos com o Selo na testa.
Preparai-vos agora para estas guerras que já estão a acontecer, e mais estão a ser planeadas em
todos os cantos da Terra e especialmente no Médio Oriente e nas terras em que o Meu Precioso
Filho, Jesus Cristo, caminhou durante o Seu tempo na Terra.
O Vosso Amado Pai, Deus o Altíssimo.”

Como adquirir e reproduzir o Selo do Deus Vivo
O SELO DO DEUS VIVO deve ser adquirido pelos missionários diretamente responsáveis
conforme concebido originalmente, sem alterações. Nenhuma outra versão é autêntica.
Os missionários responsáveis remetem e distribuem os Selos já impressos conforme sua
concepção original e já benzidos por um Sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana. Os Selos
também são disponibilizados para download no vernáculo do seu país, no formato arquivo PDF, nos
Sites Autorizados, de responsabilidade dos mesmos.
Para impressão, levar o arquivo PDF gravado em um pen-drive, em uma Copiadora ou
Reveladora de Fotos e imprimir colorido, exatamente como foi concebido.
O Selo pode ser impresso em tamanhos menores para proteção pessoal, ou seja, levar o Selo
junto, no bolso. Neste caso, os Selos menores devem ser plastificados.
Após a impressão e acabamento final (moldura ou plastificação), levar para um Sacerdote benzer.
O Selo do Deus Vivo jamais pode ser comercializado. Quem mandar fazer deve dá-los para as
pessoas, gratuitamente, e orientá-las corretamente quanto ao bom uso.
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Trechos das Mensagens do Livro da Verdade sobre O Selo do Deus Vivo
Quem conhece Deus aceita o Seu Selo de Amor: “Chegou a hora para o primeiro dos Selos
ser quebrado e como isso Me entristece. Prometi que, antes que isso aconteça, Eu oferecerei o Selo
de Proteção na testa de todos aqueles que acreditam em Mim. Se vós aceitardes o Selo do
Amor, estareis sob a Minha Proteção em todos os momentos. Esta proteção cobrirá as vossas
famílias. Este é o Meu Apelo final para vos oferecer o Meu Selo do Amor. Estendo agora a Minha
Mão de Amor. Se vós Me conheceis, ireis reconhecer-Me. Se vós dizeis que Me conheceis mas
rejeitais o Meu gesto de Amor e Proteção, então vós realmente não Me conheceis. Meus filhos,
mantende-vos agora perto de Mim, pois o Primeiro Selo foi finalmente aberto. A Terra vai tremer
toda, em várias partes do mundo e, em seguida, vós não tereis dúvidas. Porque Eu vos amo, Eu vou
aguardar a vossa resposta depois disso. Aqueles que Me conhecem e aceitam o Meu Selo, sabei
que vós tereis a vida eterna” (Deus Pai, 21/02/2012).
Quem aceita o Selo é abençoado: “Não deixeis o medo turvar a vossa esperança de salvação
eterna, filhos. A purificação será rápida. Vós, Meus seguidores, que aceitais o Selo do Deus Vivo,
sois abençoados. Vós não vos deveis preocupar. Vós deveis ser fortes. Vós deveis ter esperança e
focar-Me em todos os momentos. Só então vos levantareis e caminhareis na estrada espinhosa, sem
hesitação. Eu vos guiarei e levarei na vossa jornada, em cada passo do caminho” (Jesus,
22/02/2012).
Orar pelo Selo do Deus Vivo para proteção: “Nunca vos esqueçais de orar ao Meu Pai,
quantas vezes vós puderdes, pelo Selo do Deus Vivo, a fim de vos protegerdes e às vossas famílias”
(Jesus, 29/02/2012).
O Amor de Jesus atrai o Selo de Proteção: “Os Meus filhos, e especialmente os Meus
seguidores, sentem uma ternura uns para com os outros que eles não podem explicar. Eles podem
ser estranhos, viver em lados opostos do mundo, mas o amor que eles sentem é o Meu Amor. Eles
amam-se como é natural que irmãos e irmãs o façam em qualquer família amorosa. Eu Sou a Luz
que cria esse amor espontâneo que une as almas. É o Meu Espírito Santo que une todos os filhos de
Deus como uma família. Vós, Meus filhos, sois a Minha família. A Santíssima Trindade é a cabeça
da família e, quando o vosso amor é puro e humilde, vós fazeis automaticamente parte desta família
sagrada. O amor do Pai é através de Mim. Quando vós Me amais, Eu levo-vos para os braços do
Meu Pai, que vai colocar o Selo de Proteção à vossa volta e das vossas famílias. O Meu Coração
enternece-se quando Eu testemunho, com alegria, o amor que vós tendes uns pelos outros” (Jesus,
14/03/2012).
Quem tem o Selo de Proteção não sofrerá danos: “Eu venho junto de ti esta noite, Minha
querida e amada filha, para dizer à humanidade que tudo está agora nas Minhas Santíssimas Mãos.
Refiro-me aos planos em andamento pelo Grupo Mundial que quer controlar a vossa moeda, os
vossos sistemas de saúde e a vossa soberania. Não lhes será permitido controlar-vos e a Mão de
Meu Pai cairá rapidamente sobre os que tentarem prejudicar-vos, filhos. Todos os crentes que têm
o Selo de Proteção do Meu Eterno Pai, o Selo do Deus Vivo, não sofrem danos. É por isso que
tu, Minha filha, deves assegurar que muitos filhos de Deus em todas as partes do mundo
tenham acesso ao Selo” (Jesus, 21/03/2012).
Proteção contra os inimigos: “Minha querida e amada filha, Eu devo informar-te que uma
terceira guerra mundial está prestes a desenrolar-se no mundo. O Segundo Selo está prestes a
manifestar-se como foi previsto pelo Evangelista João no Livro do Apocalipse. Por causa da guerra
e da falta de dinheiro grande parte da safra será perdida e isso levará à abertura do terceiro selo, o
que significa fome. Minha filha, Eu entendo que esta notícia pode ser um choque, mas lembra-te
que a oração e o Selo de Proteção do Deus Vivo, Cruzada de Oração (33), protegerá os Meus
seguidores. A Minha Igreja Remanescente, vós Meus filhos, sobrevivereis, embora não vá ser fácil.
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Para tal, recebereis Dons. O Meu presente, o Selo do Deus Vivo, vai tornar-vos invisíveis para
os vossos inimigos. Recitai-o todos os dias a partir de agora. Mantende-o perante vós nas
vossas casas e abençoai-O por um padre. Começai a vossa preparação rapidamente pois o dia da
queda da Europa não está longe” (Jesus, 16/05/2012).
Proteção em tempo de guerra ou conflito: “O Dom do Selo do Deus Vivo será a vossa
maior proteção em tempo de guerra ou conflito. Prometendo lealdade a Deus Pai, através da
aceitação desta Dádiva, vós permanecereis livres” (Mãe da Salvação, 16/05/2012).
Proteção física e espiritual: “Nunca te esqueças da importância do Selo do Deus Vivo. Ele
oferecer-vos-á a proteção às vossas famílias, não apenas em espírito, mas também uma proteção
física. Tu estás abençoada para receber o Selo e é teu dever assegurar que muitos dos filhos de Deus
em todos os lugares o recebem” (Jesus, 16/05/2012).
O Selo do Deus Vivo é o salva-vidas contra a Marca da Besta: “De repente, todos serão
convidados a aceitar uma marca mundial de Fidelidade. Um mundo único no qual todos os homens
terão que participar. Vão controlar o vosso dinheiro, o acesso aos alimentos e como vós viveis.
Regras, muitas delas, significarão que vos tornareis prisioneiros. O código para o vosso telemóvel,
que vos manterá sob o seu controle, será a Marca da Besta. O 666 será incorporado, como número
escondido, num chip que vós sereis forçados a aceitar, como faríeis numa qualquer vacina. Uma vez
incorporado envenenará, não apenas a vossa mente e alma, mas o vosso corpo. Para isso, fará surgir
uma praga destinada a acabar com grande parte da população do mundo. Vós não deveis aceitar a
Marca. Ao contrário, Eu instruir-vos-ei sobre o que fazer. Muitos aceitarão a Marca, porque se
sentirão impotentes. O Selo do Deus Vivo, a Minha Cruzada de Oração (33) é o vosso salvavidas. Quando receberdes o Selo de Proteção, que vos foi dado pelo Meu Eterno Pai, não
tereis que aceitar a Marca. Vós não sereis tocados. As vossas casas não serão vistas, pois na
busca dos alvos elas serão invisíveis aos olhos do exército de Satanás. Vós tereis que manter
escondidos alimentos que durem alguns anos. Vós precisareis de plantar as vossas próprias
colheitas, armazenar a vossa própria água e guardar todos os objetos sagrados ao vosso redor. A
Minha Igreja Remanescente irá crescer e espalhar-se e ser-vos-á dado abrigo se for necessário”
(Jesus, 1/6/2012).
Proteção contra os castigos de Deus: “Os castigos fazem parte dos planos de Deus para
limpar a Terra, a fim de Purificar tanto o pecador como o chão que vós pisais. Somente quando a
terra estiver Purificada pode ocorrer a Minha Segunda Vinda. Rezai, Meus seguidores, por coragem
e força para lidardes com os vossos castigos. Vós nunca deveis temê-los por vós, Meu exército,
devereis orar por esses, por aquelas nações, e ajudar na Purificação necessária para a conversão da
Humanidade. O Selo do Deus Vivo vai proteger a todos e a cada um de vós. É por causa do amor
que o Meu Pai tem por todos os Seus filhos que Ele deve castigá-los, pois se Ele não o fizer eles vão
continuar em frente, inconscientemente, em direção aos Portões do Inferno” (Jesus, 6/7/2012).
Proteção contra o Novo Templo que irá honrar a Besta: “Os Meus servos sagrados, que
permaneçam leais a Mim, terão que preparar Missas secretas ou de prisão e o rosto tapado. Eles
reunir-se-ão em força e, cheios do Espírito Santo, eles vão continuar a alimentar os filhos de Deus
com o Alimento da Vida. Eles devem garantir que a todos aqueles que guiam é oferecida a
proteção do Selo do Deus Vivo. Está agora muito próximo o momento para que o Novo Templo
seja construído em honra da Besta” (Jesus, 8/7/2012).
Graças para defender a Palavra de Deus: “Não tenhais medo da Minha Mão pois, quando
ela cair, Ela será usada para punir os que estão a tentar destruir os Meus filhos. Eu vou impedi-los
de enganar as almas. Eu vou impedi-los da sua intenção assassina e Eu vou acabar com as suas
falsas igrejas, os seus cultos ímpios, os seus falsos ídolos, as suas cidades e as suas nações, se eles
continuarem a rejeitar a Mão que os alimenta. Eles foram avisados. Vós, Meus amados filhos, ide
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ajudar o Meu Filho a salvá-los. Nunca temais, porque os que têm o Selo do Deus Vivo não só são
protegidos como lhes são dadas Graças para defender a Palavra de Deus, para que assim, a
tantas almas quanto possível seja dado o Dom da Vida” (Deus Pai, 15/7/2012).
Proteção para a família: “Muitos pais precisam de incutir nos seus filhos com idade superior
a 7 anos a importância da oração e do arrependimento a partir de agora. Pais, vós tendes o dever de
ensinar a Verdade aos vossos filhos. Os seus corações estarão abertos ao Meu Amor após o Aviso, e
vós deveis mantê-los orientandos nos assuntos espirituais. Certificai-vos de que tendes nas vossas
casas, a partir de agora, água benta e uma cruz beneditina juntamente com o Selo do Deus
Vivo pendurado em vossa casa. Todos eles protegerão a vossa família. Segui as Minhas
instruções e tudo ficará bem” (Jesus, 17/7/2012).
Espalhar o Selo do Deus Vivo e fazê-lo a tantas pessoas quanto possível: “Vós, Meus
seguidores, lembrai-vos, estais protegidos em todos os momentos pelo Selo do Deus Vivo. Vós
deveis espalhar o Selo e fazê-lo a tantas pessoas quanto possível. Por favor, entendei que Eu
digo estas coisas para vos preparar, para que vós possais evitar que tantas almas quanto possível
aceitem a Marca da Besta. Satanás usará o seu poder de posse sobre essas almas que estão
marcadas, e vai ser muito difícil salvá-las. Vós sereis instruídos a cada passo do caminho, Meus
seguidores, nesta Missão. Vós não deveis permitir que o medo entre nos vossos corações, para que
Eu os encha com a coragem, a força, a resistência e a confiança de prosseguir com a cabeça
levantada quando marchardes no Meu Exército. Lembrai-vos que Satanás não pode vencer esta
batalha, nunca pode. Apenas os que têm o Selo do Deus Vivo e aqueles que permanecem leais
e constantes a Deus a podem vencer” (Jesus, 20/7/2012).
Manter o Selo do Deus Vivo perto de nós: “Os Meus filhos vão ficar chocados como as
mudanças que vão acontecer, mas nunca devem temer a Mão do Meu Pai, se são fiéis aos
Ensinamentos do Seu Filho Amado, Jesus Cristo. Por favor, mantende o Selo do Deus Vivo perto de
vós, em vossas casas, nos próximos meses, por muito que vá sucedendo” (Mãe da Salvação, 1/8/2012).
Os Servos Sagrados tem o dever de informar aos filhos de Deus sobre as Grandes
Dádivas: “Vocês, Meus servos sagrados, têm o dever de informar aos filhos de Deus sobre a Graça
da Imunidade, a fim de ajudar a salvar almas! Há muito trabalho a ser feito para espalhar a Minha
Palavra, mas não há tempo suficiente. Façam isso como sua missão, Meus discípulos, espalhar
Minhas Ladainhas, especialmente a Ladainha 2, a oração para a Graça da Imunidade! Vão também
e informem às pessoas sobre o Selo do Deus Vivo (Cruzada de Orações 33) e da Indulgência
Plenária para o perdão dos pecados (Cruzada de Orações 24). Vocês foram preparados agora,
assumam as suas armas em Nome de Deus e Me ajudem, seu Jesus, para salvar a Humanidade!”
(Jesus, 11/9/2012).
Usar a armadura de proteção do Selo: “Vocês devem levantar-se agora e ficar unidos no
amor, para preparar-se para os tempos difíceis, que estão à frente. Vocês, Meu forte exército, são
abençoados, e estão protegidos com o Selo de Meu Pai, o Selo do Deus Vivo. Quando as
tribulações vierem sobre vocês de todos os lados, lembrem-se que Eu estou com vocês!” (Jesus,
1/11/2012).
Compartilhar o Selo: “Os tempos serão difíceis de suportar para muitos, mas somente
aqueles que aceitam a Verdade irão perseverar e prosperar, porque eles serão protegidos. Meu Selo
deve ser compartilhado. Meu amor deve ser conhecido por todos os Meus filhos, de qualquer
religião, crença, e, especialmente, para aqueles que não Me conhecem, assim como aqueles
que rejeitam a Minha existência. Eu preparo Meu exército nos Céus, como Eu preparo Meu
exército na Terra. Juntos vamos lutar contra a maldade, que está prestes a ser apresentada por cada
nação às pessoas indefesas. Se vocês se levantarem e se recusarem a aceitar a Marca da Besta, terão
a Minha proteção” (Deus Pai, 6/11/2012).
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Espalhar o Selo do Deus Vivo: “Por favor, espalhem o Selo do Deus Vivo em todos os
lugares! Não deve ser vendido por dinheiro. Ele deve estar disponível para todos! Passem cópias
para todos aqueles que precisam ser protegidos!” (Jesus, 21/11/2012).
Honrar a Deus para proteção: “Para que vocês possam desfrutar Meu Novo Paraíso na
Terra, devem aceitar Minha Mão que se estende a vocês. Não tenham medo, porque Eu vou cobrir
todos aqueles que Me honram, seu Pai Eterno e Meu Precioso Filho, com Meu Selo (o Selo de Deus
Vivo)” (Deus Pai, 22/11/2012).
Deus Pai está pronto para proteger os Seus filhos: “Todos os Planos do Meu Pai, para
envolver Seus filhos e cobri-los com o Seu Selo de Proteção (Selo de Deus Vivo) estão prontos.
Cada alma está sendo procurada por Ele. O Espírito Santo está cobrindo tantas almas, neste
momento da história, a fim de seduzi-los para Meus Braços Sagrados. Por favor, não neguem a
Minha Promessa! Aceitem que a Minha Segunda Vinda será testemunhada por vocês, desta
geração! É uma boa notícia. Meu Retorno será o momento de Minha Glorificação, que vai renovar
todos aqueles que Me amam e eles vão começar uma nova vida, um momento de grande esplendor,
onde eles vão se alegrar em Luz e Amor” (Jesus, 10/12/2012).
A Palavra de Deus oferece salvação: “É preciso muita coragem para aceitar a Palavra dos
profetas de Deus. Nunca é fácil ouvir as Palavras dos profetas, cujas Palavras separam os seus
corações das almas, como uma espada de dois gumes. Os seus avisos são dolorosos de ouvir, mas
doces pelos frutos que produzem, porque quando a Palavra de Deus é dada como uma Dádiva, ela
oferece a salvação. Agarrai a Minha Santa Palavra, porque ela é a vossa salvação. Vós, Meus
amados seguidores, sois protegidos pelo Selo do Deus Vivo e por isso nunca deveis temer”
(Jesus, 20/3/2013).
Os que tem o Selo escaparão desta forma de genocídio da alma: “Aqueles dentre vós que Me
amaldiçoam, através da vossa cruel rejeição de Mim, implorar-Me-ão por piedade quando esses eventos
ocorrerem. Quando fordes forçados a sofrer e aceitar a Marca da Besta, ou a morrer, vós gritareis por
Mim. Então, esforçar-vos-eis por encontrar o Selo do Deus Vivo, que Eu dei ao mundo através do Meu
Pai, nestas Mensagens – mas, então, será tarde demais. Somente aqueles que aceitem o Selo, o
mantenham nas suas casas, ou que o levem com eles, estarão protegidos. Apenas aqueles que têm
o Selo do Deus Vivo escaparão a esta forma de genocídio da alma” (Jesus, 4/4/2013).
O Selo do Deus Vivo deve ser dado a tantas almas quanto possível: “A Minha Vontade
será feita e ninguém a impedirá. Muitos se oporão à Minha Vontade, gritando insultos contra a
Minha Palavra e cuspindo em ti, Minha filha, mas os seus ódios serão varridos e logo eles abrirão os
seus corações, pois ficarão sem nenhuma dúvida de que é o seu Mestre Quem os chama. Eu Sou o
Receptáculo no qual eles serão purificados. Será através de Mim que lhes será dada a única
proteção possível contra o Anticristo. A Minha proteção deve ser procurada e o Selo do Deus
Vivo deve ser dado a tantas almas quanto possível” (Jesus, 11/5/2013).
Nenhum mal virá para aqueles que têm o Selo do Deus Vivo: “Quando chegar a hora da
Besta revelar o Anticristo, serão vistos grandes sinais. Trovões, como nunca antes foram ouvidos,
serão sentidos em muitas partes do mundo, mas em particular, na parte onde o Anticristo nasceu.
Até lá, o Meu Espírito Santo, derramado entre os Meus seguidores em todas as Minhas Igrejas
Cristãs, assegurará que eles estejam prontos. Eles, juntamente com os Meus discípulos nesta
Missão, formarão a Igreja Remanescente. O seu poder será grande e nenhum mal virá para
aqueles que têm o Selo do Deus Vivo. O Seu poder virá das Orações que lhes são dadas pela
Minha Mãe nas Cruzadas de Orações” (Jesus, 21/5/2013).
Os Sacerdotes devem preparar bem para conduzir os filhos de Deus: “Será dentro da
Igreja Católica que o irmão combaterá contra o irmão, a irmã contra a irmã, o pai contra o filho, os
filhos contra os pais, até que fiquem duas facções. Esta guerra para defender a Palavra de Deus,
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significa que os sacerdotes que se mantêm fiéis a Ele terão que procurar refúgio. Para fazer isso, vós
deveis começar a encontrar e a preparar esses lugares em que podereis oferecer a Santa Missa e dar
os Sacramentos aos filhos de Deus. Eu, a Mãe da Salvação, protegerei esses refúgios, e, pela
colocação do Selo do Deus Vivo, dado ao mundo pelo meu Pai, nas paredes interiores, eles
permanecerão invisíveis para os inimigos de Deus. Não tenhais medo dessas coisas porque, se
bem preparados, vós conduzireis os filhos de Deus para a salvação. Se não prestardes atenção a este
aviso, vós ficareis cativos em mente, corpo e alma, dos inimigos do meu Filho e não tereis a
salvação” (Mãe da Salvação, 5/8/2013).
Objetos Sagrados indispensáveis para proteção: “Eu Exorto-vos a manterdes todos os objetos
sagrados – Rosário, velas benzidas, água benta, uma cópia da Bíblia e do santo Missal – diariamente,
juntamente com o Livro da Cruzada de Orações. Vós deveis manter o Selo do Deus Vivo em vossas
casas e em vós, se possível. A Minha Medalha de Salvação converterá aqueles que a usem e eles
alcançarão a Misericórdia do Meu Filho. Agora, Eu peço-vos, filhos, para produzirdes a Medalha de
Salvação e fazerdes um escapulário do Selo do Deus Vivo” (Mãe da Salvação, 23/8/2013).
O Selo é um dos maiores Dons: “Aceitai o Meu Selo como um dos maiores Dons que Eu
dei à humanidade desde que os dei Vida. Eu dou a Vida novamente com as Minhas Graças
Especiais quando manterdes perto de vós, o Selo do Deus Vivo. À todos aqueles com o Selo são
concedidos um lugar no Novo Paraíso” (Deus Pai, 23/8/2013).
O Selo oferece imunidade à maldade do Anticristo: “Eu Apelo aos Judeus, Muçulmanos e
Cristãos, bem como qualquer outra crença, para que Me escutem agora. Nenhum de vós deixará de
ser tocado pela maldade do Anticristo. Mas se vos preparardes agora, tornar-vos-eis imunes ao
sofrimento que ele infligirá sobre o mundo, levando o Selo do Deus Vivo e mantendo-o em vossas
casas” (Jesus, 30/8/2013).
O Selo do Deus Vivo proteger-vos-á da morte física e espiritual durante as guerras:
“Quatro poderosos impérios emergirão como as principais fontes das guerras. Esses impérios, à
medida que aumentam de poder, controlarão muitas partes do mundo, mas não todas, pois isso não
seria permitido pelo Meu Pai. Cada uma dessas nações lutarão entre elas, embora clamem que
trabalham juntas. Num processo de desconfiança, cada uma delas tenta superar as outras e, em
seguida, os combates prosseguirão. Eles destruirão várias parcelas das suas pobres nações. Pouco
poder será deixado às pessoas que eles governam, nas quais a democracia ficará como que
suspensa. É a essas pessoas inocentes e sofredoras que será dada a Proteção de Deus, se elas
tiverem o Selo do Deus Vivo. Nunca subestimeis esse Dom gratuito de Deus. O Selo do Deus
Vivo proteger-vos-á da morte física e espiritual durante as guerras. Por favor, levai-o ao
máximo de pessoas que puderdes em cada nação” (Jesus, 21/9/2013).
Devemos espalhar o Selo do Deus Vivo em todos os lugares: “Vós deveis sempre manter
o Santíssimo Selo do Deus Vivo em vossas casas, em qualquer formato possível, para o
levardes também convosco. Isso vos protegerá de qualquer tipo de perseguição e vós
ganhareis a força necessária para permanecerdes fiéis a Deus e a tudo o que está previsto
claramente na Santíssima Bíblia. Relaxai, todos vós, e sabei que Deus é sempre Poderoso e que
nenhuma ação, ainda que do maligno, pode ser lançada sobre Ele. Aqueles de vós que optardes por
responder ao Meu apelo, sois abençoados. Vós, por outro lado, através de vosso ato de amor ao
próximo, ireis espalhar o Selo do Deus Vivo em todos os lugares para onde fordes. Vós deveis
fazê-lo agora. Confiai em Mim. Nunca vos sintais inquietos, porque Eu não espalho o medo. Eu
divulgo a Verdade, o que para alguns pode ser esmagador. Eu Sou o vosso Protetor, o vosso
Salvador, e Eu virei em breve para vos trazer a salvação final e o mundo que há-de vir, onde não
haverá nenhum mal. Ficai em paz. Eu vos conduzirei e protegerei a todos e dar-vos-ei o Dom da
perseverança em todos os desafios que tendes pela frente” (Jesus, 11/10/2013).
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Os que usam o Selo do Deus Vivo tornar-se-ão imunes ao horror: “Será criada grande
riqueza por aqueles que queiram fazer parte do império do Anticristo. Todo aquele que lhe jure
lealdade, através de cerimônias religiosas, comerciais ou acordos de negócio, terá que levar uma
marca, que terá a forma de um cartão bancário e um chip especial incorporado na sua mão, perderá
a sua alma para ele. Todos aqueles que usam o Selo do Deus Vivo escaparão das garras do
Anticristo e tornar-se-ão imunes ao horror. Não ignoreis este aviso. Não tenhais medo, porque se
seguirdes as Minhas instruções vós estareis protegidos” (Jesus, 19/10/2013).
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MEDALHA DA SALVAÇÃO

Maria Santíssima, a Mãe de Deus, deseja ser conhecida como a MÃE DA SALVAÇÃO, que
é o seu último título na terra que foi dado por Jesus nesta Missão Final para a salvação das almas.
A MEDALHA DA SALVAÇÃO é a última medalha da Mãe de Deus concedida pelo Céu.
Esta Medalha oferece o Dom da Conversão e da Salvação
Salvação.. Todos que usarem a Medalha devem
rezar a Cruzada de Oração 115 – Pelo Dom da Conversão, todos os dias.
Todos que usarem a Medalha
edalha serão convertidos e salvos, motivo pelo qual Satanás odeia este
poderoso instrumento de salvação de Deus por meio da intercessão da MÃE DA SALVAÇÃO,
SALVAÇÃO que
recebeu a missão divina de esmagar a cabeça da serpente infernal e salvar todos os filhos de Deu
Deus.
Todos as pessoas que usarem esta Medalha devem estar conscientes de que ela não é um
amuleto e não faz mágicas, porém é uma Medalha que, se a pessoa usá
usá-la
la com confiança, e rezar
piedosamente a Oração 115 da Cruzada, com o Santo Rosário e o Terço da Div
Divina Misericórdia,
será um poderoso instrumental de conversão e salvação pela intercessão da nossa MÃE DA
SALVAÇÃO.. É preciso esforçar para alcançar a conversão e a salvação, renunciando aos pecados e
aos vícios para alcançar estes objetivos. Ninguém que us
usar
ar a Medalha com boas disposições ficará
sem respostas e receberá grandes graças.
A MÃE DA SALVAÇÃO nos exorta a possuirmos OBJETOS SAGRADOS para a nossa
bênção e proteção. Sobre os objetos sagrados, assim Ela nos diz: “Eu exorto-vos
vos a manterdes todos
os objetos sagrados – ROSÁRIO, VELAS BENZIDAS, ÁGUA BENTA, uma cópia da BÍBLIA e
do santo MISSAL – diariamente, juntamente com o LIVRO DA CRUZADA DE ORAÇÕES.
Vós deveis manter o SELO DO DEUS VIVO em vossas casas e em vós, se possível. A Minha
MEDALHA DA SALVAÇÃO
ÃO converterá aqueles que a usem e eles alcançarão a Misericórdia
do Meu Filho. Agora, Eu peço--vos,
vos, filhos, para produzirdes a Medalha da salvação e fazerdes
um ESCAPULÁRIO DO SELO DO DEUS VIVO” (23 de agosto de 2013).
Para que encontremos a proteção de De
Deus
us por meio dos sacramentais e objetos sagrados,
temos que andar meio caminho. Deus Pai nos explica em que consiste este caminhar: “Se vós
permanecerdes fiéis aos Meus Mandamentos e viver as vossas vidas em união com Meu Filho,
vós estareis em meio caminho andado. Se vós permanecerdes firmes aos Sacramentos e
recusardes-vos
vos a participar de rituais pagãos que honram a Besta, então vós encontrareis
muita proteção Comigo” (23 de agosto de 2013). De nada adianta guardarmos os objetos sagrados
e tê-los conosco see não andarmos por este caminho. De que adianta usarmos o Santo Rosário no
pescoço apenas como enfeite se não o usamos para a oração diária? Os pagãos fazem isto!
Andando meio caminho, Deus Pai nos promete a Sua Proteção: “Ide
Ide e lembrai-vos
lembrai
que Eu
sou o Todo-Poderoso
Poderoso e todo o poder é Meu. Em breve, Eu destruirei os ímpios e revelarei o
Meu Novo Paraíso. Sede pacientes. Confiai em Mim. Sigais o Meu filho e aceitais os Dons, que
Ele e Sua Amada Mãe, a Imaculada Virgem Maria, vos trazem na forma de Cruzadas de
Oração e a Medalha da salvação. Finalmente, aceitai o Meu Selo como um dos maiores Dons
que Eu dei à humanidade desde que os dei Vida. Eu dou a Vida novamente com as Minhas
Graças Especiais quando manterdes perto de vós, o Selo do Deus Vivo. À todos aquel
aqueles com o
Selo são concedidos um lugar no Novo Paraíso” (23 de agosto de 2013).
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A MEDALHA DA SALVAÇÃO é para todas as pessoas de todas as idades, de todas as
culturas e de todas as denominações, e não apenas para os católicos, pois Deus quer salvar
todos. Jesus nos ensinou que não devemos olhar para as outras denominações religiosas por baixo e
quando agimos assim o ofendemos muito. A Medalha também deve ser oferecida aos que negam a
existência de Deus e de Jesus Cristo: “Deus quer salvar cada pessoa, de cada fé, bem como
aqueles que negam a existência d’Ele e de Seu Filho, Jesus Cristo. É por isso que as pessoas de
todas as idades, de todas as culturas e de todas as denominações, devem receber uma Medalha
da salvação” (Mãe da Salvação, 20 de janeiro de 2014).
A MEDALHA DA SALVAÇÃO é o mais poderoso instrumento de defesa contra a sedução
do Anticristo, mais poderoso do que qualquer outra Medalha (Mensagens 1039 e 1053).
Satanás envida todos os esforços para impedir que a MEDALHA DA SALVAÇÃO seja
dada aos filhos de Deus: “Para aqueles que respondem a Mim, à Mãe da Salvação, o seu ódio
será mais evidente quando a minha Medalha da Salvação for disponibilizada em todo o
mundo. A Medalha da salvação irá converter milhares de milhões de almas e, portanto, todos
os esforços serão feitos pelo maligno para o impedir. Vós vereis, através de tais ataques, o
puro veneno que derramará do maligno e de cada agente dele, pois ele não quer que esta
Medalha seja dada aos filhos de Deus” (Mãe da Salvação, 25/3/2014).
Agora iremos às Mensagens do Livro da Verdade que falam sobre a MEDALHA DA
SALVAÇÃO. Na Mensagem, de 18 de julho de 2013, a MÃE DA SALVAÇÃO manda cunhar a
Sua Medalha e nos explica o seu significado. Transcrevemos esta e todas as outras Mensagens sobre
a Medalha, a seguir.

Mensagem sobre a Criação da Medalha da Salvação e os seus Dons
Mãe da Salvação: A Medalha da Salvação oferece o Dom da Conversão
Quinta-feira, 18 de julho de 2013, 19h14min.

Minha filha, Eu desejo que seja dado a conhecer que, a partir de agora, eu estou a ser tratada
pelo último título que me foi dado pelo Meu filho, na Terra. Nesta Missão Final, eu estou a ser
tratada, em todos os momentos, como a Mãe da Salvação.
A Minha imagem está a ser criada e uma medalha será esculpida; de um lado, sou colocada
com o sol por detrás da minha cabeça, e doze estrelas tecidas numa coroa de espinhos ficam sobre a
minha cabeça. No reverso da medalha, desejo representar o Sagrado Coração do Meu Filho, com as
Duas Espadas da Salvação, que serão cruzados de lado.
As Espadas da Salvação terão um duplo propósito. A Primeira Espada destruirá a Besta e foime dada a autoridade para fazer isso no Dia Final. A outra Espada trespassará o coração dos
pecadores mais empedernidos e será a espada pela qual as suas almas serão salvas.
Esta medalha é para ser disponibilizada massivamente e, depois, quando recebidas por
aqueles que as procuram, devem ser abençoadas por um padre e, então, dadas livremente aos outros.
A Medalha da salvação oferece o Dom da Conversão e Salvação.
Todos aqueles que receberem a Medalha da salvação devem recitar esta Cruzada de
Oração (115) Pelo Dom da Conversão:
“Ó Mãe da Salvação, cobri a minha alma com as vossas lágrimas de Salvação. Livraime de dúvidas. Elevai o meu coração, para que eu possa sentir a Presença do vosso Filho.
Trazei-me paz e consolo. Orai para que eu seja verdadeiramente convertido(a). Ajudai-me
a aceitar a Verdade e a abrir o meu coração para receber a Misericórdia do vosso Filho,
Jesus Cristo. Amém.”
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Meus filhos, por favor, obtende esta Medalha que vai ser criada e feita. Eu guiar-vos-ei
em cada passo do caminho e, em seguida, vós deveis garantir que ela seja disponibilizada em
todo o mundo.
Ide em paz, para servir o Meu filho.
A Vossa Mãe, Mãe da Salvação.

O Dom da Medalha da Salvação é para todos
Mãe da Salvação: Esta Medalha final, que eu trouxe até vós pela Misericórdia de Deus,
chamará milhares de milhões de almas à Vida Eterna
Segunda-feira, 20 de janeiro de 2014, 12h09min.

Minha querida e amada filha, Deus quer salvar cada pessoa, de cada fé, bem como
aqueles que negam a existência d’Ele e de Seu Filho, Jesus Cristo. É por isso que as pessoas de
todas as idades, de todas as culturas e de todas as denominações, devem receber uma Medalha
da salvação.
A cada pessoa que receba uma Medalha, mesmo que ela não possa ser abençoada, será
depois dado um Dom extraordinário, pois Deus irá incutir nelas uma Graça, uma visão sobre
o seu próprio desamparo e uma consciência do amor de Deus Todo-Poderoso. Ele iluminará
até o mais teimoso de alma e os de coração empedernido. Em breve eles irão procurar a
Verdade e, em seguida, eles chamarão a Deus, pedindo-Lhe para os ajudar a aliviar os seus
corações e a preenchê-los com a Sua Grande Misericórdia.
Não rejeiteis o Dom da Medalha da salvação, porque esta Medalha final, que eu trouxe
até vós, pela Misericórdia de Deus, chamará milhares de milhões de almas para a Vida
Eterna. Quando o meu Pai me deu instruções para apresentar ao mundo o Santíssimo Rosário de
São Domingos, muitos rejeitaram-no. Eles fazem-no ainda hoje porque acham que ele foi criado por
mim. Foi-me dado para que qualquer um que o recite possa proteger-se do mal. É através da minha
intercessão que são legadas às almas Graças especiais e proteção contra a influência do maligno.
Não cometeis o erro de rejeitar esta Medalha porque ela é para todo o mundo e muitos
milagres lhe serão associados. Aqueles que a rejeitem ou tentem impedir que outros a aceitem
negarão a salvação – especialmente os ateus, que estão em maior necessidade da Intervenção
Divina. Vós deveis sempre colocar as pessoas que rejeitem a Deus perante o Trono do Meu Pai e
pedir Misericórdia pelas suas almas.
Por favor, assegurai que a Medalha da salvação seja fornecida a tantas pessoas quanto
possível.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Trechos de Mensagens sobre a Medalha da Salvação
“Eu Exorto-vos a manterdes todos os objetos sagrados – Rosário, velas benzidas, água benta,
uma cópia da Bíblia e do santo Missal – diariamente, juntamente com o Livro da Cruzada de
Orações. Vós deveis manter o Selo do Deus Vivo em vossas casas e em vós, se possível. A Minha
Medalha da salvação converterá aqueles que a usem e eles alcançarão a Misericórdia do Meu Filho.
Agora, Eu peço-vos, filhos, para produzirdes a Medalha da salvação e fazerdes um escapulário do
Selo do Deus Vivo” (Mãe da Salvação, 23/8/2013).
“Ide e lembrai-vos que Eu sou o Todo-Poderoso e todo o poder é Meu. Em breve, Eu
destruirei os ímpios e revelarei o Meu Novo Paraíso. Sede pacientes. Confiai em Mim. Sigais o
Meu filho e aceitais os Dons, que Ele e Sua Amada Mãe, a Imaculada Virgem Maria, vos trazem na
forma de Cruzadas de Oração e a Medalha da salvação. Finalmente, aceitai o Meu Selo como um
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dos maiores Dons que Eu dei à humanidade desde que os dei Vida. Eu dou a Vida novamente com
as Minhas Graças Especiais quando manterdes perto de vós, o Selo do Deus Vivo. À todos aqueles
com o Selo são concedidos um lugar no Novo Paraíso” (Deus Pai, 23/8/2013).
“O Meu dever é oferecer a tantos pecadores quanto possível a oportunidade de salvarem as
suas almas. Eu faço-o através das aparições, que são testemunhadas quando eu apareço, a fim de
acender a fé dos pecadores por toda a parte. Agora, eu faço-o providenciando a Medalha da
Salvação. Minha filha, como eu já disse, esta Medalha deve ser disponibilizada para o mundo
através de ti e com base nas minhas instruções para ti. Estas instruções são apenas dadas a conhecer
a ti. Estas Medalhas converterão todas as almas que estejam abertas à Misericórdia do meu Filho,
Jesus Cristo. Isto resultará então na salvação de milhões de pessoas” (Mãe da Salvação, 14/9/2013).
“A Medalha da Salvação, quando trazida por cada pessoa, irá, juntamente com as outras
Graças prometidas, salvar-vos do poder do Anticristo. Não vos enganeis, o Anticristo encantará
muitos e será visto como o líder mais poderoso, popular, carismático e influente de todos os tempos.
Muitos acreditarão que o Anticristo é um homem muito santo e, por causa da sua ligação com a
Igreja do meu Filho, as pessoas, aos milhões, converter-se-ão ao que elas acreditarão ser a Verdade.
Essa falsa santidade exterior trará muitas lágrimas de alegria a todos aqueles que, até então, não
tinham fé nas suas vidas, nem crença em Deus. Eles serão pródigos a louvar esse homem e dar-lheão o crédito de salvar as suas almas” (Mãe da Salvação, 7/2/2014).
“Sabei agora que as Dádivas dadas ao mundo pela Minha Mãe, ao longo dos séculos, devem
ser utilizadas para vos protegerdes a vós mesmos. Sabei também que a Medalha da Salvação – mais
poderosa do que qualquer outra – será a vossa defesa contra a sedução do Anticristo. Serão feitas
todas as tentativas para impedir a Medalha da Salvação, mas nada irá suster os Poderes associados a
esta Dádiva” (Jesus, 20/2/2014).
“Satanás nunca incomodará aqueles que seguem falsos visionários ou os seus seguidores,
porque ele sabe que eles não dão frutos. Ele, no entanto, no caso de missões autênticas, ataca com
severa crueldade. Ele usará as almas fracas, atingidas com o pecado do orgulho, para assaltar os
discípulos verdadeiros do meu Filho. Para aqueles que respondem a Mim, à Mãe da Salvação, o seu
ódio será mais evidente quando a minha Medalha da Salvação for disponibilizada em todo o mundo.
A Medalha da salvação irá converter milhares de milhões de almas e, portanto, todos os esforços
serão feitos pelo maligno para o impedir. Vós vereis, através de tais ataques, o puro veneno que
derramará do maligno e de cada agente dele, pois ele não quer que esta Medalha seja dada aos
filhos de Deus. Filhos, vós nunca vos deveis curvar às pressões ou à maldade que emanam daqueles
que deixaram o meu Filho. Fazer isso é ceder a Satanás. Em vez disso, vós deveis pedir-me, à vossa
amada Mãe, para vos dar a força para carregar e proteger a Missão de Salvação nesta época do
aniversário da Anunciação” (Mãe da Salvação, 25/3/2014).
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