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O Livro da Verdade foi predito na Bíblia,
em Daniel 10,21 e em Apocalipse 5,1-8.

“As Minhas Mensagens estão cheias de esperança, e Eu atenuarei grande parte do sofrimento
predito através do poder dos Meus Grupos de Cruzada de Oração. O propósito desta Missão é
salvar almas. Nunca foi acerca de qualquer outra coisa. As Minhas Mensagens são dadas para vos
iluminar, para alertar para os perigos que afetam a vossa fé e para vos preparar para o Meu Novo
Paraíso.”
(Jesus, 25/01/2013).

Maria Divina Misericórdia
“Nunca te esqueças que tu és a escritora. Eu Sou o Autor.”
(Jesus, 9/2/2013)

“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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INTRODUÇÃO
O Livro da Verdade
O Livro da Verdade são palavras de Deus Pai, do Espírito Santo, de Nossa Senhora e,
principalmente, de Nosso Senhor Jesus Cristo dirigidas à humanidade para prepará-la para o Aviso
e a Segunda Vinda de Jesus. Este Livro está sendo anunciado por Jesus Cristo desde o dia 8 de
novembro de 2010.
O Aviso já foi anunciado pela Virgem Maria em Garabandal, na Espanha, aparições de Nossa
Senhora que ocorreu de 1961 a 1965.
O Livro da Verdade está mencionado em Daniel 10,21. É aqui que um misterioso Livro da
Verdade é referido. Gabriel explica a Daniel que todas as coisas que lhe têm sido reveladas acerca
do futuro e do fim dos tempos, encontram-se no Livro da Verdade. Daniel foi avisado para o selar
pois ele será deixado para ser aberto num outro tempo, chamado “O Fim dos Tempos”.
O Livro da Verdade é a Última Missão de Jesus Cristo na terra, antes do Dia Final. Assim nos
diz Deus Pai: “O Livro da Verdade é a última parte da Minha Intervenção, antes do Dia Final, em
que Eu levarei todos os Meus filhos juntos e de volta ao Paraíso, que Eu criei, em primeiro lugar,
para eles. Aqueles que escutam a Verdade e permanecem fiéis à Minha Santa Palavra encontrarão
grande favorecimento Comigo. Aqueles que não encontraram a graça Comigo, pela vida que levam,
pelo amor que mostram aos outros e pela sua pureza de alma, Eu recebê-los-ei, assim que eles
reconheçam que aceitam a Mão de Misericórdia, que lhes será estendida pelo Meu Filho”
(13/03/2014).
O Livro da Verdade está contido na Revelação Pública
“Vós nunca deveis rejeitar as tentativas de Deus para vos trazer a Verdade. Ele, o Meu Pai
Eterno, ama a todos e esta missão estava predita. Ele traz ao mundo os segredos contidos nas
profecias dadas a Daniel e, depois, ao Seu discípulo escolhido, João, o Evangelista. O Livro da
Verdade está contido na Revelação Pública e é importante que vós não rejeiteis este Livro Santo.”
(Mãe da Salvação, 8/11/2014)
O Livro da Verdade ficaria selado até ao Fim dos Tempos, ocasião em que o conteúdo seria
revelado
“A profecia dada a Daniel, quando foi informado de que o Livro da Verdade ficaria selado até
ao Fim dos Tempos, ocasião em que o conteúdo seria revelado, está prestes a acontecer.
As Revelações, dadas também a João Evangelista, foram-lhe dadas apenas em parte, mas
alguns segredos lhe foram mostrados no pergaminho dos Sete Selos.
Não lhe foi concedida autoridade, para divulgar o seu conteúdo. Ao contrário, foi instruído
para virar o pergaminho para baixo e escondê-lo, para que os Selos não pudessem ser quebrados,
nem o conteúdo ser revelado, até esta época. Ao esconder o pergaminho, uma pista foi dada à
humanidade.
É cruel provar a Verdade, porque causa medo.” (Jesus, 29/04/2012)
Daniel 10, 20-21. “Sabes bem” – prosseguiu ele – “por que vim a ti? Vou voltar agora para
lutar contra o Chefe da Pérsia, e no momento em que eu partir virá o chefe de Javã. Mas (antes) te
farei conhecer o que está escrito no livro da verdade.
Tudo o que foi revelado a Daniel sobre o futuro e o Fim dos Tempos pode ser encontrado no
Livro da Verdade.
O Livro da Verdade foi de novo selado até do Fim dos Tempos
Daniel 12, 4. Quanto a ti, Daniel, guarda isso secreto, e conserva este livro lacrado até o
tempo final. Muitos daqueles que a ele recorrerem verão aumentar seu conhecimento.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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Daniel 12, 8-9. Ouvi essas palavras, mas sem entendê-las. “Meu senhor” – perguntei –, “qual
será a conclusão de tudo isso?” “Vamos, Daniel” – respondeu –; “esses oráculos devem ficar
fechados e lacrados até o tempo final.
Livro da Revelação (Livro do Apocalipse de São João), Capítulo 10: O anjo com o pequeno
livro aberto
1 Vi então outro anjo vigoroso descer do céu,
revestido de uma nuvem e com o arco-íris em torno
da cabeça. Seu rosto era como o sol, e as suas
pernas como colunas de fogo.
2 Segurava na mão um pequeno livro
aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo
sobre a terra
3 e começou a clamar em voz alta, como um
leão que ruge. Quando clamou, os sete trovões
ressoaram.
4 Quando cessaram de falar, dispunha-me a
escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: “Sela
o que falaram os sete trovões e não o escrevas”.
8. Então, a voz que ouvi do céu falou-me de
novo, e disse: “Vai e toma o pequeno livro aberto
da mão do anjo que está em pé sobre o mar e a
terra”.
9 Fui eu, pois, ter com o anjo, dizendo-lhe
que me desse o pequeno livro. E ele me disse:
“Toma e devora-o! Ele te será amargo nas entranhas, mas, na boca, doce como o mel”.
10 Tomei então o pequeno livro da mão do anjo e o comi. De fato, em minha boca tinha a
doçura do mel, mas depois de o ter comido, amargou-me nas entranhas.
“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.” (Jesus, 28/01/2011)
“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.” (Jesus,
8/12/2012)
Para quem se destina o Livro da Verdade?
“Minha querida e amada filha, sabe que as Minhas Mensagens, que te foram dadas, são para o
mundo inteiro. (…)
Elas estão a ser dadas para todas as religiões e credos, incluindo aqueles que não acreditam na
existência de Deus, o Pai Eterno, Criador de todo o mundo.” (Jesus, 17/04/2012)
Pelo Amor de Deus – Ele deu ao mundo o Livro da Verdade
“Minha querida e amada filha, pensai em Mim com amor nos vossos corações, porque
somente através do Amor Eu posso comunicar com o mundo, por meio do Livro da Verdade.
Por Ordem do Meu Pai, Eu reúno todos os Seus preciosos filhos, como um com Ele e Nele. É
o Amor que permite esta Intervenção Divina.” (Jesus, 03/03/2014)
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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Porque razão Deus nos deu o Livro da Verdade?
“O Livro da Verdade está a ser dado ao mundo para salvar a raça humana da morte certa. É
uma Dádiva de salvação para as almas. Ela traz consigo graças extraordinárias. Traz-vos a Verdade,
não apenas lembrando-vos os Meus Ensinamentos, mas para vos preparar para os ataques contra a
Minha Igreja, os quais resultarão na destruição de almas.
O Livro da Verdade também vos irá revelar, Meus amados seguidores, o Plano do Meu Pai
para vos ajudar a fazer os preparativos adequados, necessários para entrar no Novo e Glorioso
Paraíso na Terra. Sem o Livro da Verdade vós, Meus discípulos, seríeis como cordeiros levados ao
matadouro, pois vós deveis saber que a vossa fé em Deus será desafiada e que muitos esforços serão
feitos para eliminar todos os vestígios de Mim, Jesus Cristo, da face da terra.” (Jesus, 03/04/2013)
O propósito do Livro da Verdade
“Muitos não entendem o verdadeiro propósito das Mensagens. O que eles têm que saber é que
elas são uma Dádiva para a humanidade, para levar à conversão.
Elas estão a ser dadas ao mundo para chamar as almas, para o hábito da oração e para a
participação nos Santos Sacramentos.” (Mãe da Salvação, 25/10/2012)
“Nenhum homem tem capacidade de escrever Mensagens como estas. Dizer que tem, é um
insulto ao Meu Pai e ao Espírito Santo.
Nenhum homem poderia, por meio de palavras humanas, acender a Chama do Amor de Deus
na alma dos Seus filhos, como estas Mensagens podem.
Só Deus poderia produzir tal resultado.
Nenhum homem conhece a Verdade do conteúdo real do Livro da Revelação. Só Deus sabe.
Só Eu, o Cordeiro de Deus, tenho autoridade para revelar o que ele contém. Eu faço isso
agora através da Minha Mensageira Maria Divina Misericórdia, que transmitirá as Minhas Palavras,
não as dela, a um mundo descrente.
Prestai atenção à Minha Palavra, agora, pois ela está a ser-vos dada para vos salvar. Para vos
avisar. Para vos preparar. E, para vos purificar.
Estai prontos, quando chegar a hora.
Venho, através das Mensagens, para vos preparar. Vós não sabeis o dia ou a hora, portanto,
deveis preparar a vossa alma, como se o tempo para Eu chegar fosse o dia seguinte.” (Jesus,
31/08/2012)
“Hoje, Eu peço a todos aqueles que aceitam que Eu falo agora com o mundo inteiro, através
do Livro da Verdade, para se prepararem. Nunca permitais que as Minhas Mensagens vos causem
inquietação, preocupação ou pânico.” (Jesus, 11/11/2013)
“Aceitai a Minha Dádiva, a Minha Santa Palavra, o Meu Livro da Verdade, e devorai-os. Pois
sem eles, vós sois como um corpo sem alma.
Quando absorverdes as Minhas Palavras de Sabedoria, ficareis todos completos.
Quando vos tornardes completos de novo, estareis prontos para vir Comigo, para a Nova Era
de Paz na Terra.” (Jesus, 22/05/2012)
O Livro da Verdade e a Festa da Assunção
“Este é o dia da Assunção da Minha Querida Mãe, Rainha dos Céus, Rainha da Terra, Mãe da
Salvação.
Não é por coincidência que o Livro da Verdade está a ser disponibilizado nesta data, pois a
Minha Mãe é a Mãe da Salvação. O Livro é para ajudar a salvar as almas de toda a humanidade.”
(Jesus, 15/08/2012)

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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Maria como Mãe da Salvação
A) Porque razão a Santíssima Trindade concedeu à Abençoada Virgem Maria o título final de
“Mãe da Salvação”?
“A Sua (de Jesus) Amada Mãe, Mãe da Salvação, foi coroada como Rainha do Céu e também
reinará como Rainha do Novo Paraíso.
A Sua Coroação no Céu, foi uma Manifestação Divina muito especial do Seu papel ,na futura
salvação do mundo.
Ela foi coroada com grande honra e esplendor pelo papel que Ela desempenhou, não somente
como Mãe de Deus e como esposa do Espírito Santo, mas como a Mãe da Salvação, a quem foi
dado o poder de destruir Satanás.” (Deus, o Altíssimo. 27/06/2012)
“Filhos, estes tempos são muito difíceis e confusos. Eu, a vossa amada Mãe, ofereço-vos
proteção contra Satanás se Me pedirdes.
Foi-me concedido o poder de o esmagar. Se vós pedirdes a minha ajuda, Eu posso diminuir o
vosso tormento. (…)
Como Mãe de todos os filhos de Deus, Eu tenho o poder de ajudar a salvar as vossas
almas.
Como Mãe da Salvação, o meu último título no Céu, deixai-me ajudar-vos. (…)
Rezai, rezai, rezai sempre por proteção contra o maligno, pois ele faz terríveis feridas, danos e
misérias nas vossas vidas.
Se vós não pedirdes, não podereis receber essas graças.
Confiai em mim, na vossa Mãe, em todos os momentos, pois esse é o meu papel para ajudar o
meu Filho a salvar as almas de todos os filhos de Deus.” (Mãe da Salvação, 23/07/2012)
B) Qual é o papel da Mãe da Salvação na preparação / condução para a Segunda Vinda de
Cristo?
O papel da Mãe de Deus na Segunda Vinda de Cristo
“A Minha querida Mãe, que foi responsável por tomar o Cálice de aceitar a Minha Existência,
desde o momento da concepção até ao anúncio de um novo começo para a humanidade, também
proclamará a Minha Segunda Vinda.
Eu resgatarei todos aqueles que se voltarem para Mim por Misericórdia. A Minha Mãe,
enviada pelo Pai Eterno para trazer a Redenção e a Salvação ao mundo, estará ao Meu lado, nesta
segunda vez.
A Minha Amada Mãe, o Anjo da Luz, triunfará agora para entregar a Minha Misericórdia e
anunciar a Minha Segunda Vinda à Terra. A Minha Mãe dedicada, a Imaculada Conceição, como
Medianeira, ajudará a preparar o mundo para a Minha Segunda Vinda. Ela tem vindo a preparar a
humanidade há muitos séculos, mas agora, nos últimos 100 anos, tenta incutir amor nos vossos
corações para inflamar o amor, às vezes estagnado, que vós tendes por Mim e pelo Meu Pai
Eterno.” (Jesus, 01/01/2011)
Ajudar Jesus a salvar a humanidade
“Minha filha, tu deves apelar a todos aqueles a quem foi dado o Livro da Verdade para
orarem a mim, a Mãe da Salvação. Foi-me atribuída a tarefa de ajudar o meu Filho na redenção da
humanidade.
Permiti-me ajudar-vos, filhos, a ver o caminho para o meu Filho com clareza e amor nos
vossos corações.
Eu vou ajudar-vos a superar todos os obstáculos, que bloqueiam o vosso caminho, rumo à
Misericórdia do meu Filho.” (Mãe da Salvação, 21/11/2012)

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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Ajudar o seu Filho nesta Missão
“O meu papel como a Mãe da Salvação, pelo qual Eu ajudarei o meu Filho nesta Sua Missão
Final, o Seu Plano Final para completar o Pacto do Seu Pai para trazer a salvação a todas as almas,
significa que Eu farei tudo o que puder para Lhe levar as almas que Ele tanto deseja.” (Mãe da
Salvação, 01/12/2013)
Ajudar a preparar as nossas almas e a consagrar-nos e às nossas famílias a Jesus
“Nunca hesiteis em chamar por mim porque me foi dada uma Dádiva especial pelo meu Filho.
Eu ajudar-vos-ei a preparar as vossas almas para agradardes ao meu Filho.
A minha ajuda far-vos-á mais fortes e vós sentireis uma proximidade com o meu Filho,
na qual encontrareis tal conforto que voltareis de novo para mim para que Eu vos possa manter
a salvo.
Como Mãe da Salvação Eu ajudar-vos-ei e às vossas famílias a consagrar-vos ao meu Filho,
Jesus Cristo.” (Mãe da Salvação, 03/12/2012)
Nossa protetora contra Satanás e seus demônios
“Consolai-vos, queridos filhos, compreendam que eu, a Mãe da Salvação, posso derrotar o
maligno dentro do vosso meio. Vós deveis chamar-me todas as vezes que vos sentirdes superados
pelo poder que ele exerce nas vossas nações. Eu destruirei a sua influência, quando vós colocardes o
vosso pedido perante mim.” (Mãe da Salvação, 10/07/2013)
Como Santa Mensageira de Deus
“Minha querida filha, eu sou a Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, e eu venho revelar- te
o propósito da minha missão na terra.
Eu sou a escrava do Senhor e fui designada pelo meu Pai Celestial para carregar o Seu Filho,
Jesus Cristo, o Salvador do Mundo. Assim como eu fui chamada para cumprir a Sua Santíssima
Vontade, através do nascimento de Seu Filho Unigênito, que foi enviado para dar a vida eterna a
todos os Seus filhos, foi-me dado o papel de Sua mensageira através de todas as épocas. Eu fui
enviada como Sua mensageira para revelar os mistérios do Seu Reino Celestial e, em todas as vezes,
eu vim no Seu Santo Nome, para transmitir ao mundo mensagens importantes. Eu não vim por meu
próprio direito, porque nunca me teria sido dada essa autoridade. Eu vim em Nome de Deus, como
sua serva leal, para a Glória de Deus, para que assim Ele pudesse chamar as almas à Sua Divina
Misericórdia. Agora, eu venho de novo nesta missão final, sancionada pela Abençoada Santíssima
Trindade, em salvação das almas.
Eu tive um papel importante na Vinda do Messias, pela primeira vez, e eu venho, finalmente,
como Sua santa mensageira, nestes tempos finais, antes que Ele, o meu Filho, se manifeste na Sua
Segunda Vinda.” (Mãe da Salvação, 09/12/2014)
“O meu papel é o de levar todos os filhos de Deus ao longo do caminho da Verdade e levá-los
ao Meu Filho.” (Mãe de Salvação, 24/01/2014)
“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,
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.” (Mãe da Salvação,
09/03/2014)
“Eu dei ao mundo o Messias, como um humilde servo escolhido do Senhor. Foi-me dado um
papel muito especial no Seu Plano para salvar todos os Seus filhos, e hoje, no meu papel de Mãe da
Salvação, eu chamo todos os Seus filhos.” (Mãe da Salvação, 08/11/2014)
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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Intercessora…
“O meu papel, como Mãe da Salvação, começou seriamente e Dádivas especiais, através da
minha intercessão, para assegurar a Misericórdia de Deus sobre os pecadores serão concedidas em
abundância a todos aqueles que me chamarem.
Ide em paz, filhos. Eu, a vossa amada Mãe da Salvação, responderei sempre ao vosso apelo,
quando vós pedirdes a salvação das almas.” (Mãe da Salvação, 26/06/2013)
C) O que significa o papel de Corredentora?
Como Corredentora, Medianeira das Graças e Advogada
“A Minha Mãe tem um papel importante na salvação de almas.
Ela é a Corredentora, Medianeira das Graças e Advogada. Isso significa que a Minha
Santíssima Mãe foi escolhida por Deus para Me ajudar, ao Seu Filho, no plano final da
salvação.
O Seu papel neste significativo período de tempo não é compreendido.
Ela deu à Luz o Redentor da humanidade, e trouxe ao mundo o Dom da Salvação, por causa
da Sua aceitação em se tornar Minha Mãe.
Ela é já a Mãe de todos os filhos de Deus, e foi-lhe dado o poder de esmagar Satanás,
enquanto Eu Me preparo para salvar a raça humana do seu perverso plano para enganar os filhos de
Deus.” (Jesus, 15/08/2012)
“O meu papel como Corredentora significa que o meu poder contra o demônio tem sido
reforçado, de uma forma que não me fora antes concedida por Deus.” (Mãe da Salvação,
10/11/2013)
“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.” (Mãe da Salvação, 30/01/2012)
“Eu, a Mãe de Deus, destruirei o poder do maligno nos corações daqueles que Me chamam.
Se não Me chamardes, Eu não vos posso ajudar. Eu, como Corredentora, nunca poderia negar a
Verdade que o Meu Filho quiser revelar ao mundo. O Meu dever é com o Meu Filho. Eu nunca vos
diria para não rejeitardes ou denunciardes o maligno, pois assim Eu estaria a enganar-vos ao afirmar
ser a Mãe de Deus.” (Mãe da Salvação, 26/05/2013)
“A Mim, Mãe de Deus, como Corredentora e Medianeira, foram dadas graças para destruir a
serpente. Ao pedirdes-me para vos ajudar Eu posso oferecer-vos proteção do medo, filhos.
Eu posso, com o meu Filho, dar-vos as Graças e a auréola de proteção onde nenhum anjo
caído pode penetrar.” (Mãe da Salvação, 20/06/2012)
“A minha promessa para ajudar o meu Filho, Jesus Cristo, no Seu Plano para a humanidade, é
chamar a todos vós, que reconheceis o meu papel como Medianeira de Todas as Graças e
Corredentora, conjuntamente, para que o mundo inteiro se possa unir como um só, em união com
Jesus Cristo, o seu Salvador e Redentor.
Ide em paz. Eu rezarei sempre por vós, queridos filhos, e responderei sempre ao vosso apelo
para redimir a humanidade aos Olhos de Deus.” (Mãe da Salvação, 01/12/2013)
“O Meu papel como Medianeira de todas as Graças está prestes a ser realizado, e como a
mulher escolhida, por estar vestida com raios do sol, chegou a Minha hora de ajudar o Meu Filho no
Seu plano final de salvação.” (Mãe da Salvação, 15/03/2013)

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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D) Como deveríamos nós responder ao chamamento da Santíssima Trindade para honrar a
“Mãe da Salvação”?
 Oferecendo-lhe uma lista generosa de almas para a Salvação, durante a recitação da Cruzada de
Oração 154, a Oração do Dia da Festa da Mãe da Salvação.
 Distribuindo a Medalha da Salvação.
 Celebrando o Seu Dia de Festa como Mãe da Salvação.
Segui as suas instruções: Rezai, pedi a sua ajuda e confiai na sua intercessão
“Rezai, rezai, rezai sempre por proteção contra o maligno, pois ele faz terríveis feridas, danos
e misérias nas vossas vidas.
Se vós não pedirdes, não podereis receber essas graças.
Confiai em mim, na vossa Mãe, em todos os momentos, pois esse é o meu papel para ajudar o
meu Filho a salvar as almas de todos os filhos de Deus.” (Mãe da Salvação, 23/07/2012)
Atendei ao seu pedido para Rezar pela Conversão durante o Mês de Junho
“Rogo-vos, filhos, que dediqueis o mês de Junho à conversão da humanidade e a assegurar
que procuram a salvação.
Chamai a este mês o mês da Cruzada de Conversão, e orai unidos em grupos de oração por
todo o mundo.
Filhos, vós deveis jejuar um dia por semana, no mês de Junho.
Vós deveis recitar o Rosário e o Terço da Divina Misericórdia, diariamente.
Fazendo isso, filhos, vós salvareis milhões de almas através da Misericórdia do meu Filho
Jesus Cristo.” (Mãe da Salvação, 31/05/2012)
No jejum, é-vos solicitado que façais apenas uma refeição principal durante o dia e, em
seguida, nas outras duas refeições, apenas pão e água.” (Mãe da Salvação, 01/12/2013)
Obedecei às instruções do seu Filho para o Mês de Cruzada de Conversão
“Este mês é o momento em que, através da Cruzada de Conversão, muitas pessoas podem
receber as graças de conversão instantânea através, dos sacrifícios feitos por aqueles que
correspondem à Minha Mãe, a Mãe da Salvação.
Vós precisais de estar tranquilos neste mês.
Por favor, peço-vos para visitardes as vossas Igrejas tanto quanto possível, e recitardes o Meu
Terço da Divina Misericórdia às três horas.
Os católicos, por favor, recebei a Minha Sagrada Eucaristia, todos os dias se possível, durante
este mês.” (Jesus, 03/06/2012)

A Vidente
A vidente, Maria Divina Misericórdia, revela as mensagens divinas, que foram por ela
recebidas de Nosso Senhor Jesus Cristo, desde novembro de 2010. As mensagens se referem ao
Aviso, um evento que vai acontecer em todo o mundo, e a Segunda Vinda de Cristo.
Ela recebe as revelações divinas através de locuções interiores. A vidente diz que essas
mensagens foram reveladas a ela como o Livro da Verdade – como a última série de mensagens
Divinas que são transmitidas para o mundo antes da Segunda Vinda, e que estavam previstas. Elas
são de origem Divina, e são dadas por puro amor que Deus tem para todos os seus filhos.
As mensagens reforçam os ensinamentos da fé e da moral católica. A vidente, e uma série de
fiéis, incluindo padres, dão apoio, para que sejam distribuídas as mensagens a vários países o mais
rápido possível. Estas revelações foram recebidas durante a oração e uma série de fenômenos
particulares e são reveladas ao mundo para seu próprio bem-estar e dos outros.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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A vidente sabe que, no caso daqueles que afirmam receber mensagens de natureza Divina, é
aconselhada extrema cautela. Ela, portanto, concorda plenamente que as mensagens precisam ser
examinadas por teólogos qualificados. Por isso, ela entregou as mensagens imediatamente à Igreja
Católica, para que possa ser feito um exame completo.
As mensagens têm de ser reveladas ao mundo imediatamente, porque, diz ela, “não temos muito
tempo antes do desdobramento desses eventos no mundo, e as pessoas têm o direito de saber a verdade
para que elas possam examinar suas vidas na esperança de que suas almas possam ser salvas”.
O amor que Jesus Cristo e Seu Pai Eterno tem para todos nós no mundo, é tão puro quanto ela
é apaixonada. Ele agora quer dar ao mundo a evidência que eles precisavam, com o Aviso – a
iluminação da consciência, um evento sobrenatural, que vai ser visto por todos.
A vidente foi alertada por nosso Senhor Jesus Cristo, para não analisar as mensagens ou
adicionar qualquer interpretação pessoal ou opiniões pessoais. As mensagens são publicadas
exatamente como foram recebidas por ela – sem alterações no conteúdo.

As Mensagens
As mensagens são uma mistura de ensinamentos cristãos e profecias na introdução à Segunda
Vinda de Jesus. Elas se concentram sobre o Aviso – um ato de misericórdia de Deus, que logo
acontecerá, embora nenhuma data tenha sido dada. Mas foi dada uma mensagem particular de Jesus
em junho de 2011, que não vai ser publicada, que o Aviso acontecerá muito em breve. A todos no
mundo que têm mais de sete anos, serão mostrados os seus pecados, para que eles possam se
arrepender totalmente e voltar para Deus antes do último Dia do Tribunal. É essencial que as
pessoas se preparem para o Aviso, porque o evento vai ser tão chocante que, alguns podem não
sobreviver ao choque, e poderiam morrer em pecado mortal como conseqüência.
As mensagens são urgentes. O evento, chamado por Jesus Cristo de o “Aviso” e a
“Iluminação de Consciência”, será dado ao mundo como o último ato da misericórdia de Deus. Este
evento não deve ser confundido com a Segunda Vinda. Haverá um evento muito poderoso, e que
ninguém pode ignorar. Todo mundo vai imediatamente reconhecer que Deus existe, e todos os seus
pecados serão mostrados como eles aparecem aos olhos de Deus. Só então as pessoas, incluindo
ateus, finalmente admitirão que Deus existe. Este presente vai incentivar as pessoas a reavaliar suas
vidas e pedir perdão a Deus. É muito preferível converter-se antes dos turbulentos anos que virão, e
antes da época em que Jesus Cristo venha novamente como Juiz.
Estas mensagens reforçam os ensinamentos da Igreja Católica a respeito da fé e da moral e
foram dadas à Humanidade através de Jesus Cristo, para ajudar a evangelizar o mundo novamente,
para que as almas antes da Segunda Vinda – o veredito final – possam ser salvas.
Nas mensagens Jesus ensinou que Deus, o Pai Eterno, não vai ficar calado porque a
Humanidade continua a pecar em um mundo incrédulo. Em sua misericórdia, Deus dá ao mundo
essa última chance de pedir perdão por seus pecados para que todos possam ser salvos e desfrutem
o Novo Paraíso, quando o Céu e a Terra se fundirem em uma unidade.
A oração irá ajudar a evitar uma catástrofe global, mas infelizmente não há oração suficiente
no mundo. Assim, a ira de Deus irá imediatamente descer sobre o mundo. Terremotos, tsunamis,
inundações, ondas de calor e erupções vulcânicas acontecerão em grande escala.

O Plano Divino
As mensagens do Livro da Verdade foram dadas a uma mulher comum, casada e mãe,
vivendo na Europa, que foi chamada para proclamar a Palavra de Deus. Desejando, de nenhuma
maneira, não ser conhecida nem celebrada, ela recebeu Mensagens do Céu, a um ritmo diário, desde
8 de novembro de 2010.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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Essas mensagens revelam o Plano Divino de Deus para um mundo cada vez mais mergulhado
na escuridão, tendo em conta tudo o que se desenrolará nos últimos dias até à Segunda Vinda de
Jesus Cristo.
Assim como nos dias em que Jesus nasceu, Deus enviou o seu profeta João Batista para
“preparar o caminho para o Senhor” e alertar o povo de Israel para as profecias de Isaías acerca do
Messias, que eram para ser cumpridas. A mensagem de João foi para que as pessoas se preparassem
para a vinda do Messias, através do arrependimento e da purificação espiritual. Hoje, nós estamos
também a ouvir vozes que nos dão a mesma mensagem, que o Messias regressará em breve e que
nós devemos estar espiritualmente prontos para que não sejamos apanhados desprevenidos e nos
encontremos perante Deus em vergonha mortal pela exposição dos nossos pecados; um choque, o
qual nós não podemos de todo imaginar ou compreender.
Através da história, os profetas de Deus têm sido rejeitados; sendo o mais flagrante exemplo o
do Filho Único de Deus que foi crucificado pelo mesmo povo que Ele veio salvar. Nós devemos
assumir na atualidade que as Mensagens de Deus e realmente Deus, Ele Próprio, possam não ser
recebidos de forma diferente do que nos dias de João Batista. Porém, é nosso dever escutar
cuidadosamente essas vozes “clamando no deserto”, convocando-nos para abandonarmos tudo o
que seja pecaminoso, efêmero e profano, e regressarmos ao nosso Criador com os corações abertos,
desejosos de receber o perdão de Deus e a Sua Graça, pela qual nós devemos receber a plenitude da
Sua Luz e Verdade.
Rejeitar tais mensagens coloca-nos num grande perigo, como aqueles que rejeitaram João
Batista, e, subsequentemente, ao Próprio Deus. Recebendo a Verdade de Deus e obedecendo a todas
as orientações, assim como as famílias de Noé e muitas outras, nós devemos ser poupados aos
castigos vindouros que podem ser derramados sobre aqueles que, no mundo secular, escarnecem.
Embora o tempo corra depressa, Jesus estende-nos ainda a sua Mão de reconciliação para que
nenhuma alma se perca. Não importa quão afastados nós estejamos de Jesus, recebendo a Sua
Misericórdia e deixando-O entrar nos nossos corações, nós devemos ainda conhecer a alegria de
estarmos reconciliados com o Criador, quando nós entrarmos no Reino Eterno de Deus e dos Seus
amigos.
Quando vós lerdes as mensagens desse Livro, abri os vossos corações e orai ao Espírito
Santo, que vos falará, iluminará o vosso coração e imporá a graça para discernirdes a origem das
palavras aqui contidas.

O Fim dos Tempos
Sobre o Fim dos Tempos existem especialmente 3 Profetas:
1. Daniel, LIVRO DE DANIEL, na Bíblia;
2. João Evangelista (o Apóstolo de Jesus), o LIVRO DO APOCALIPSE, na Bíblia;
3. A Última Profetisa, Maria Divina Misericórdia, o LIVRO DA VERDADE, predito na
Bíblia, em Apocalipse 5, 1-9 (como o “Livro com os 7 selos”) e Daniel 10, 21.

Sobre a permissão da Igreja para publicar conteúdo
Após o decreto da Congregação para a Doutrina da Fé aprovado pelo Papa Paulo VI (14 de
outubro de 1966), os artigos 1399 e 2318 são abolidos do Direito Canônico. Para publicação das
revelações Divinas, profecias ou milagres um “Imprimatur” (permissão da Igreja, para publicar
conteúdo) não é necessário.

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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VACINAÇÃO GLOBAL E MARCA DA BESTA
Nessa Introdução à Vacinação Global e Marca da Besta, transcrevemos as Mensagens do Livro
da Verdade sobre o assunto e produzimos esse Livreto, que não deve substituir o Livro da Verdade e
nem pretende fazê-lo. Esse Livreto tem, por objetivo, ajudar os Missionários e os Grupos da Cruzada
de Orações do Livro da Verdade a divulgar as Mensagens e se reunirem para rezarem as Orações
sobre esses dois temas: a Vacinação Global e a Marca da Besta. O Livro da Verdade, versão
completa, deve ser a referência para qualquer assunto, principalmente aos que precisam lê-lo pela
primeira vez e esse Livreto nunca deve ser indicado para substituí-lo. A versão completa do Livro da
Verdade está disponível no Site indicado no rodapé do Livreto, na seção Downloads do Menu.
O PLANO DA MAÇONARIA PARA REDUZIR E CONTROLAR A POPULAÇÃO MUNDIAL
“Vi então uma Besta que subia do mar. Tinha dez chifres e sete cabeças; sobre os chifres
havia dez diademas, e sobre as cabeças um nome blasfemo. A Besta que eu vi parecia uma pantera;
seus pés, contudo, eram como os de um urso e sua boca como a mandíbula de um leão” (Ap 13,1).
Esta primeira besta do Apocalipse é a Maçonaria, que quer conduzir os homens à perdição.
Para isto, Satanás, o Dragão do Apocalipse, a entrega todo o seu poder: “E o Dragão lhe entregou
seu poder, seu trono, e uma grande autoridade” (Ap 13,2).
A primeira besta é, portanto, uma entidade jurídica, representada pela maçonaria: sociedade secreta
de origem provável nas confrarias de pedreiros (“mason” em inglês e “maçon” em francês) e construtores
de catedrais na Idade Média, particularmente na Inglaterra (a besta sai do mar ...), onde foi criada a
primeira Grande Loja da maçonaria moderna em 1717. Atuando na sombra, se esconde, se oculta
(“parecia uma pantera”), com astúcia (“patas de urso”) e com o clamor dos meios de comunicação (“boca
de um leão”), assume cada vez mais posições privilegiadas na sociedade contemporânea.
Jesus, no Livro da Verdade (Mensagem de 17/06/2012), nos revela que a Maçonaria, fundada
na Idade Média, foi crescendo em número: “Este grupo, o mais numeroso desde a sua fundação na
Idade Média, é o exército de Satanás. Eles serão conduzidos pelo anticristo”. E cresceram em poder
e domínio: “Movidos pela luxúria do poder, riqueza, e pelo desejo de serem divinos em tudo o que
fazem, eles acreditam que são invencíveis. Eles controlam bancos, governos... Eles controlam
grande parte dos meios de comunicação do mundo, e a realidade da sua perversidade esconde-se
atrás das chamadas organizações humanitárias”.
E como dissemos que a Maçonaria age na sombra e se oculta como pantera, Jesus nos revela
no Livro da Verdade os seus planos de redução e controle da população, por meio de vacinação
global e implante obrigatórios: “Os seus planos malvados também incluem uma nova vacina global,
que criará a doença em todo o mundo, para causar sofrimento a uma escala nunca antes vista. Evitai
qualquer súbita vacinação mundial que seja anunciada, pois ela matar-vos-á. Os seus perversos
esquemas chocariam todas as almas inocentes, que não fazem ideia de quão poderosos eles são. (...)
Eles planearam a introdução da marca da besta, um chip que cada homem e mulher serão obrigados
a ter implantado no seu corpo para acesso a alimentos” (Mensagem de 17/06/2012).
Com o domínio e alto grau de poder que a Maçonaria conquistou na sociedade
contemporânea, eles pretendem levar os seus planos adiante, que são perversos e satânicos,
constituindo a Nova Ordem Mundial: “Desafiadores até ao fim, eles lutarão contra o Meu Pai
Eterno e o Poder dos Céus. Manobrando com o anticristo, a partir dos grupos nos quais ele evolui,
eles perceberão o erro dos seus caminhos, quando for demasiado tarde para eles. Muitos destes
grupos, incluindo dirigentes de bancos, governos, chefes de grandes empresas, todos eles
interligados e trabalhando em conjunto para tornar pobres as pessoas comuns” (Jesus, Livro da
Verdade, 17/06/2012).
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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VACINAÇÃO GLOBAL E MARCA DA BESTA, UMA FORMA DE GENOCÍDIO DA
POPULAÇÃO
A Vacinação Global e a Marca da Besta, serão introduzidos de forma obrigatória, e será uma
dura provação para a humanidade: “Aqueles que recusarem terão que se esconder e preparar-se. Eu
Sei que isso é assustador, mas é a Verdade. Eu intervirei com a ajuda das vossas orações para pôr
fim à perseguição” (Jesus, 29/07/2013).
Sobre uma vacinação global e obrigatória que seja anunciada, Jesus nos alerta: “Vós deveis
rezar para impedir o genocídio que eles planeiam, pior do que fez Hitler na 2ª Guerra Mundial”
(17/06/2012). “Eles vão introduzir uma forma de genocídio, por meio de vacinas obrigatórias contra
os vossos filhos, com ou sem a vossa permissão. Esta vacina será um veneno e será apresentada
como um plano global de saúde. Os seus planos estão agora materializados, e eles já começaram a
apresentá-los. Alguns dos seus planos para um país europeu foram impedidos pelo Meu Pai, por
causa das orações das almas vítimas” (Jesus, 09/11/2012).
Sobre a Marca da Besta, será uma marca mundial de fidelidade, no qual todos homens serão
obrigados a participar: “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” (Jesus, 01/06/2012).
Como vimos, a vacinação global obrigatória e a Marca da Besta é uma forma de genocídio da
população mundial, no qual a Nova Ordem Mundial, controlada pela Maçonaria e com a ajuda do Falso
Profeta (a segunda besta do Apocalipse, a maçonaria eclesiástica) tentarão impor com o seu poder
diabólico e, se não fosse Jesus para nos ajudar através do Livro da Verdade, todos nós pereceríamos...
CITAÇÕES DAS MENSAGENS SOBRE A VACINAÇÃO GLOBAL
Trancrevemos, a seguir, os trechos das Mensagens sobre a Vacinação Global, para uma leitura
rápida sobre o tema. Os leitores que desejarem ler as Mensagens na íntegra, podem procurá-las no
Capítulo correspondente deste Livreto.
Não confiar em iniciativas globais para vacinar
“Em primeiro lugar orai em grupos. Orai por essas pessoas que são ardorosos defensores de
Satanás. A oração ajudará a evitar alguns desses desastres. Cuidado com as atrocidades que eles
tentarão infligir através da vacinação. Não confieis em iniciativas globais para vacinar subitamente,
o que pode parecer uma manifestação de compaixão das suas intenções. Ficai em guarda. País sobre
país, serão coniventes para controlar tantas pessoas quanto possível” (Jesus, 26/112010).
Lutar contra as más leis que tornam a vacinação obrigatória
“Más leis estão a ser introduzidas e apresentadas à humanidade como sendo do vosso maior
interesse. Isso inclui novos regimes, medicina, ajuda externa, vacinação e pregação de novas religiões e
de outras doutrinas. Nunca houve tanta confusão entre os Meus filhos” (Jesus, 22/08/2011).
A Marca da Besta será incorporada através de uma vacina
“O 666 será incorporado, como número escondido, num chip que vós sereis forçados a
aceitar, como faríeis numa qualquer vacina” (Jesus, 01/06/2012).
Evitar qualquer vacinação global, pois ela irá matar
“Minha querida e amada filha, os planos dos grupos Maçônicos para assumirem as moedas do
mundo estão perto de estarem completos. Os seus planos malvados também incluem uma nova
vacina global, que criará a doença em todo o mundo, para causar sofrimento a uma escala nunca
antes vista. Evitai qualquer súbita vacinação mundial que seja anunciada, pois ela matar-vos-á. (...)
Vós deveis rezar para impedir o genocídio que eles planeiam, pior do que fez Hitler na 2ª Guerra
Mundial” (Jesus, 17/06/2012).
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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A vacinação global, que será mortal, será introduzida pelo governo mundial único e a nova
religião mundial
“O governo mundial único, constituído pelas nações que estão a trabalhar incansavelmente,
com o seu trabalho praticamente concluído, está prestes a ser apresentado ao mundo. No seu
despertar, haverá uma nova religião mundial, uma abominação aos Olhos do Meu Pai. A Minha
Igreja foi infestada, dentro dela, por inimigos que são lobos em pele de cordeiro. Eles enganam a
todos com quem entram em contato. Em seguida, será introduzida uma vacina global que vos
matará se a aceitardes” (Jesus, 13/10/2012).
Vacinação obrigatória: um genocídio contra os nossos filhos
“O aparecimento desses grupos satânicos, que se apresentam ao mundo através de
organizações de negócios e da sua rede de contatos, é galopante. Eles estão por toda parte;
planeando comícios, projetando e criando planos malvados para destruir milhões de pessoas
inocentes. Eles vão introduzir uma forma de genocídio, por meio de vacinas obrigatórias contra os
vossos filhos, com ou sem a vossa permissão. Esta vacina será um veneno e será apresentada como
um plano global de saúde. Os seus planos estão agora materializados, e eles já começaram a
apresentá-los. Alguns dos seus planos para um país europeu foram impedidos pelo Meu Pai, por
causa das orações das almas vítimas” (Jesus, 09/11/2012).
“A introdução de uma vacina global, visando crianças e filhos jovens será uma das formas
mais perversas de genocídio jamais vista desde a morte dos Judeus sob Hitler. Este plano maligno
será possível porque muitos dos vossos governantes forçam o seu povo a aceitar mudanças nas leis,
dando poder aos governos para aplicar leis contra os seus filhos inocentes” (Jesus, 10/11/2012).
Vacinação global: um plano ímpio de destruição da humanidade
“Minha querida filha, tu deves pedir a todos para pedirem a Misericórdia de Deus em todas as
questões que envolvem a destruição da humanidade. Eu refiro os ímpios planos que envolvem
guerras; planos para a introdução de uma vacina global – para a qual vós fostes advertidos na
mensagem de 26 de Novembro de 2010 – genocídio e assassinato de Cristãos, assim como de outras
pessoas de diferentes religiões, pelas mãos dos homens perversos” (Mãe da Salvação, 18/09/2014).
A vacinação global virá antes do Aviso
“Eu venho agora para vos falar de eventos que vos revelarão os sinais desses tempos e da
Minha Presença nesta Missão. Serão vistas tempestades em muitas nações, e elas durarão semanas.
A vacinação global, de que vos falei em 2010, será em breve testemunhada. Será vista a Mão de
Deus, na Sua Divina Justiça, quando Ele permitir as tentações colocadas diante daqueles que O
servem na Minha Igreja. Quando estas e todas as outras profecias se realizarem, Eu estarei à espera.
E, então, virá o Aviso. Ele virá em breve, antes do Grande Dia em que a Minha Promessa de vir de
novo será finalmente cumprida” (Jesus, 03/10/2014).
CITAÇÕES DAS MENSAGENS SOBRE A MARCA DA BESTA
Trancrevemos, a seguir, os trechos das Mensagens sobre a Marca da Besta, para uma leitura
rápida sobre o tema. Os leitores que desejarem ler as Mensagens na íntegra, podem procurá-las no
Capítulo correspondente deste Livreto.
Organizações fraudulentas serão usadas pelo anticristo como armadilhas para implantar a
Marca
“O maligno é um mentiroso. Ele é astuto e presenteará por vezes, uma caridade amorosa exterior.
Olhai para aquelas organizações que são fachadas de muitas riquezas individuais, que se
vangloriam acerca dos seus esforços para salvar a humanidade. Muitas delas trabalham em segredo
para denunciar a Minha Palavra.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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Este tipo de fraude será usada pelo anticristo para recrutar os bem intencionados, mas
ingênuos, seguidores.
Uma vez seduzidos começareis a ser armadilhados. Depois, vós sereis intrujados para
aceitardes a marca da besta que vós deveis evitar a todo o custo, ou perder-Me-eis para sempre.
Sede os vossos guardas a todo o tempo.
A vossa tarefa é simples. Lembrai-vos que há só um Deus, Três Pessoas da Santíssima
Trindade, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Algo mais que vos seja apresentado de diferente não existe” (Jesus, 08/02/2012).
O Selo do Deus Vivo é uma armadura (proteção física) para evitar a marca da besta
“Então, levanta-te e age, para preparares as vossas nações, para que elas recebam a armadura
de que necessitam, para evitarem a marca da besta.
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 receberes o Selo e é teu dever assegurar que muitos dos filhos de
Deus, em todos os lugares, o recebem” (Jesus, 16/05/2012).
A Marca da Besta envenenará a mente, o corpo e a alma
“Ele (o Anticristo) e o falso profeta, que vai sentar-se como um rei na Sede de Pedro,
planearão secretamente uma religião mundial.
Ela aparecerá como uma religião tipo Cristã, que promove o amor. No entanto, não
promoverá o amor que vem de Deus de uns pelos outros. Em vez disso, promoverá o amor e a
lealdade ao anticristo, e o amor a si próprio.
A abominação não pára por aí porque, quando ele seduzir os filhos de Deus, o ataque
começará.
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 a vossa linha de vida.
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.
Muito planeamento é agora necessário.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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Quanto aos que se riem do que façais ou dizeis, certos de que Jesus não vos pediria para fazer
isso? Não acode Ele a todos os Seus seguidores, nos seus momentos de necessidade?
Mesmo um pão e um peixe podem ser multiplicados. Por isso, não importa se vós tendes
pouca comida, pois Eu vos protegerei e estareis seguros.
Orai arduamente pelas almas que serão incapazes de evitar a Marca. Essas almas inocentes
serão salvas, se estiverem em estado de graça, no momento em que forem forçadas a aceitar o chip”
(Jesus, 01/06/2012).
A Maçonaria planejou introduzir a Marca da Besta
“Minha querida e amada filha, os planos dos grupos Maçônicos para assumirem as moedas do
mundo estão perto de estarem completos. (...) Este grupo, o mais numeroso desde a sua fundação na
Idade Média, é o exército de Satanás. Eles serão conduzidos pelo anticristo. Eles planearam ter os
bancos sob o seu controle, ao longo de décadas. Eles planearam a introdução da marca da besta, um
chip que cada homem e mulher serão obrigados a ter implantado no seu corpo para acesso a
alimentos, durante quinze anos” (Jesus, 17/06/2012).
Satanás tomará posse das almas que aceitarem a marca
“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” (Jesus, 20/07/2012).
O Selo do Deus Vivo deve ser dado a conhecer a todos
“O Meu Selo deve ser compartilhado. O Meu Amor deve ser dado a conhecer a todos os Meus
filhos, de qualquer religião e credo e, especialmente, aqueles que não Me conhecem, assim como
aqueles que rejeitam a Minha Existência.
Eu preparo o Meu Exército nos Céus, como Eu preparo o Meu Exército na Terra.
Juntos, vamos lutar contra a perversidade que está prestes a ser introduzida por todas as
nações sobre os seus povos indefesos.
Se vos erguerdes e recusardes aceitar a marca da besta, Eu proteger-vos-ei.
Centros organizados pelos Meus profetas, ao longo dos anos, surgirão, cada qual como um oásis
no deserto. Neles, vós sereis capazes de jurar lealdade a Mim, o Vosso Pai. Neles, vós podereis reunir
para rezar pelas almas daqueles que estão perdidos sob o poder do anticristo” (Deus Pai, 06/11/2012).
O Selo do Deus Vivo protegerá contra a Marca da Besta
“Aqueles dentre vós que Me amaldiçoam, através da vossa cruel rejeição de Mim, implorarMe-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, 04/04/013).
A marca do comunismo não deve ser confundida com a Marca da Besta
“O número de igrejas encerradas será patente em todos os países ocidentais. Em breve a
marca do comunismo será visível, num sinal que aparecerá em igrejas que permanecem abertas, nos
media, nas peças de vestuário, em filmes, e esse sinal será usado orgulhosamente pelos que estão
em posições elevadas. Ele será visto como um distintivo de honra e ostentado por membros das
hierarquias de todas as principais igrejas e denominações religiosas. Vereis este símbolo em locais
públicos, altares, aeroportos e nas roupas usadas pelos líderes das igrejas.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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Esse sinal não deve ser confundido com a marca da Besta, será para simbolizar a nova
Religião Mundial Única. Os responsáveis por isso não mais recearão exibir o seu sinal, que é um
símbolo de controle e lealdade à besta.
O dia em que o sacrifício diário da Missa for suspenso, na forma em que deve ser oferecido
em Meu Santo Nome, será o dia em que esse símbolo aparece nos altares e ante todos os
tabernáculos do mundo” (Jesus, 17/04/2013).
O Falso Profeta ajudará o Anticristo a enganar o mundo para aceitar a Marca da Besta
“Tomai cuidado com os milagres que os homens de túnicas brancas dizem fazer, como se
fossem feitos da Minha Carne e abençoados com o Meu Espírito. Quando vós virdes eventos
maravilhosos e aparentemente milagrosos a acontecer, sabei que eles não são nada disso.
Ser-vos-á dito que são criados milagres pela mão do falso profeta. Então, é esperado que vós
mostreis grande respeito, e sereis informados, em primeiro lugar, e que ele é um santo vivo. Ele será
adorado, amado e admirado e todos dirão que ele é favorecido por Deus. Acreditarão, com o tempo,
que estes milagres ocorrem para anunciar a Minha Segunda Vinda.
E então, a besta aparecerá. E ele honrará o primeiro. E o mundo será levado a uma terrível
confusão. Eles estarão amarrados. Por um lado, o falso profeta controlará todas as religiões do
mundo e atacará o amor daqueles que conhecem a Verdade. Aqueles que conhecem a Verdade não
Me rejeitarão, porque é deles o Reino de Deus. O anticristo mostrará um grande respeito pelo falso
profeta. Mas, porque o seu papel será político, a sua lealdade irá unir muitas pessoas que aplaudirão
tal aliança.
Estes eventos em breve começarão a fazer sentido. Aqueles que vos tentam levar com elas
para uma fé falsa, que não é de Deus, serão muito convincentes. Eles nunca revelarão a sua
verdadeira intenção, até que acreditem que estão a ganhar essa batalha. Mas, em seguida, eles
destruirão muitos dos que se recusam a aceitar a marca da besta. Eles dirão que ela será um sinal da
verdadeira paz mundial, de amor e união, mas, escondidos dentro do seu perverso centro, estarão os
números 666, o sinal da besta.
Assim como as medalhas santas oferecem a proteção do Céu, com o Poder de Deus, a
marca da besta trará consigo a morte – a morte da alma e a morte por uma terrível doença.
Aqueles que recusarem terão que se esconder e preparar-se. Eu Sei que isso é assustador, mas é
a Verdade. Eu intervirei com a ajuda das vossas orações para pôr fim à perseguição” (Jesus,
29/07/2013)
Marca da Besta: uma marca de lealdade ao Anticristo
“As entrevistas do anticristo na televisão serão comuns e as pessoas ficarão suspensas por
cada palavra que sai da sua boca. Ele influenciará os políticos de todas as nações e as pessoas com
quem ele é visto serão tratados como a realeza. Ele não fica por aqui. As suas citações serão
afixadas nos púlpitos de todas as igrejas. Ele receberá grandes honras e posições em todas as
igrejas, até que finalmente ele se sentará no novo trono do novo templo da Babilônia. A sua
influência estender-se-á a todos os bancos, às leis comerciais e à economia mundial. O anticristo
criará donativos para atrair empresas, organizações, bem como instituições de caridade, para
trabalharem para o seu novo centro mundial de negócios. 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).

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

22

Livro da Verdade – Vacinação Global e Marca da Besta

O Selo do Deus Vivo irá proteger contra a marca da besta
“Quando o homem continuar a cair e a Palavra de Deus não for mais aceite na sua totalidade,
então o Céu irá sempre intervir. Confiai em Mim, conforme Eu vos digo agora – esta é a Minha
Missão, e, se vos for dito de outro modo, então vós podeis estar certos de que estais a ser levados
por maus caminhos. A Minha Promessa é permanecer leal aos filhos de Deus até ao fim e até que
uma alma rejeite completamente a Mão de Deus. Eu seguirei em frente e conceder-vos-ei todas
Dádivas que Eu Estou a legar para vos proteger contra os Meus inimigos, que vêm até vós como
lobos vestidos de pele de cordeiro. As Minhas Dádivas serão a antítese do que será dado ao mundo
pelos inimigos de Deus. O Livro da Verdade será a antítese do novo falso livro – cheio de doutrinas
falhadas feitas pelo homem, com as quais justificará o pecado – que em breve será infligido sobre o
mundo. O Selo do Deus Vivo irá proteger-vos contra a marca da besta e a Medalha da Salvação
contra as heresias, as quais saltarão da boca dos Meus inimigos, que irão apoderar-se da Minha
Igreja na Terra” (Jesus, 05/05/2014).
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LISTA DE MENSAGENS SOBRE A VACINAÇÃO GLOBAL
26 de novembro de 2010 – Plano Global para esgotar a população mundial e derrubar os Líderes Mundiais
22 de agosto de 2011 – O Mal é apresentado como o Bem, enquanto o Bem é apresentado como o Mal
01 de junho de 2012 – O 666 será incorporado, como número escondido, num chip que vós sereis forçados a aceitar,
como faríeis numa qualquer vacina
17 de junho de 2012 – Os seus planos malvados também incluem uma nova vacina global que criará a doença em
todo o mundo
13 de outubro de 2012 – Em seguida, será introduzida uma vacina global que vos matará se a aceitardes
09 de novembro de 2012 – Esta vacina será um veneno e será apresentada como um plano global de saúde
10 de novembro de 2012 – Vacinação Global: Uma das formas mais perversas de genocídio jamais vista desde a morte
dos judeus sob Hitler
18 de setembro de 2014 – Mãe da Salvação: Orai pela Misericórdia do meu Filho, para que todo o sofrimento possa ser
diluído
03 de outubro de 2014 – A Vacinação Global, de que vos falei em 2010, será em breve testemunhada
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MENSAGENS SOBRE A VACINAÇÃO GLOBAL
Plano Global para esgotar a população mundial e derrubar os Líderes Mundiais
Sexta-feira, 26 de novembro de 2010, 03:00

Minha querida filha, ser-te-á enviada a orientação de um diretor espiritual em breve. Mas
lembra-te, muitos dos Meus seguidores são chamados por Mim, mas nem todos aceitam. Eu não
posso, como sabes, interferir com o livre-arbítrio, um Dom para a humanidade. Não interessa, o
que é importante agora é continuar com este Trabalho urgente, para que Meus filhos escutem e
sejam salvos.
Os Sinais
Não cometam o erro de alterar o que está em pé e, em breve, haverá muitos sinais de que
haverá poucas pessoas nesta terra que deixem de notá-los. Os sinais de que Eu falo, como aqueles
estão a ser dados através dos Meus videntes, através das aparições da Minha Querida e Abençoada
Mãe Santíssima na Europa. Muitas pessoas que abram as suas mentes e as suas almas presas,
compreenderão, então, que esta comunicação vem dos Céus. Quando os Meus filhos virem os sinais
miraculosos, que serão visíveis através do sol, então eles conhecerão a verdade.
Ignorai o desprezo, escárnio e ódio que será mostrado quando as pessoas lerem o conteúdo
deste manuscrito. A mesma coisa aconteceu com os Meus apóstolos que, com o Dom do Espírito
Santo, produziram os seus Trabalhos. Minha filha, foi-te também dado esse Dom. Nunca o rejeites
ou duvides. É real e já sabes isso. As tuas dúvidas têm, finalmente, começado a desaparecer.
Eu enviarei, como Eu disse e tenho dito, ajuda. A evidência desta promessa está agora a
começar a manifestar-se. Eu também te darei informações de eventos futuros, que deves revelar a
todos, incluindo os incrédulos. Que importa se eles não vão acreditar, em primeiro lugar? Porque,
como os eventos se movimentam, eles não terão escolha, a não ser reconhecer a Verdade!
Plano para orquestrar uma guerra
Há um plano em andamento, vicioso, das potências mundiais, para orquestrar uma guerra – a
intenção de reduzir a população mundial. Rezai, rezai agora para ajudar a desviar o nível de danos
que estas pessoas más querem causar na Terra. A sua estúpida fidelidade ao enganador significa
que, através dos poderes satânicos que recebem, e sob a sua influência, eles estão determinados a
realizar esta tarefa a qualquer custo.
Planos para derrubar o Papa Bento
Também estão em andamento os planos para assumir as igrejas e as diversas religiões,
incluindo o Vaticano. O Meu Papa, o Meu amado Bento, está cercado por aqueles que tramam a sua
ruína. Outros líderes mundiais, sem saberem dos poderes subjacentes escondidos dentro das suas
próprias fileiras, também serão alvo de alguns para os derrubarem.
Meus filhos, acordai e lutai. Esta é uma guerra real diferente de qualquer outra guerra
testemunhada sobre a terra. É uma guerra contra vós, contra todos e cada um dos Meus filhos. Vós
sois o alvo. O problema é que vós não podeis ver o inimigo. Os covardes de coração, eles não têm a
coragem de se revelar.
Reuniões secretas
Os auto-obcecados encontram-se em segredo dentro da vossa própria comunidade e estão
espalhados em todos os caminhos da vida. Encontram-se não só nos corredores dos vossos
Governos, mas nos vossos sistemas de justiça, polícia, comunidades empresariais, sistemas de
ensino e exército.
Nunca deixeis que essas pessoas vos ordenem como rezar. Vede como eles tentarão gerir a
vossa vida e começarão a preparar-vos para as mentiras que virão pela frente.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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Aviso sobre Vacinas globais
Em primeiro lugar orai em grupos. Orai por essas pessoas que são ardorosos defensores de
Satanás. A oração ajudará a evitar alguns desses desastres. Cuidado com as atrocidades que eles
tentarão infligir através da vacinação. Não confieis em iniciativas globais para vacinar subitamente,
o que pode parecer uma manifestação de compaixão das suas intenções. Ficai em guarda. País sobre
país, serão coniventes para controlar tantas pessoas quanto possível.
Não temais, porque Eu protegerei os Meus seguidores que orem a Mim. Orai muito por essas
almas corajosas, dentre vós, que decidiram espalhar a Verdade. Muitas dessas pessoas estão a ser
ridicularizadas, mas elas estão a dizer a maior parte da Verdade.
Aprovisionamento de alimentos
Não confieis nos fornecedores de alimentos. Preparai-vos agora para o futuro. Iniciai o
armazenamento de alimentos e plantai os vossos próprios. Guardai-os, como se estivesse para vir
uma guerra. Aqueles que o fizerem ficarão bem. A oração e a devoção fortalecerão as vossas almas
e salvar-vos-ão dos caminhos dessas pessoas perversas. Nunca deixeis que elas controlem as vossas
mentes ou crenças, através da sua insistência para introduzir leis destinadas a destruir as famílias.
Eles esforçar-se-ão para separar as famílias, incentivando a separação, incluindo a promoção do
divórcio, da liberdade sexual e religiosa.
Assassinato de Líderes Mundiais
Eles vão promover o ódio entre as nações, assassinando os líderes mundiais e capturando a
liberdade das pessoas, forçando-as a confiar na sua ditadura.
A Ira de Deus será vista em breve, pois Ele não tolerará a maldade por muito mais tempo, a
menos que essas pessoas, que escolheram seguir as organizações inspiradas por Satanás, virem as
costas para essa atrocidade do mal. Orai por eles.
Cuidado com as pessoas por quem votais nos vossos países. Vede como eles vos são
apresentados, pelas palavras que eles dizem. Escutai aqueles que tentam avisar-vos. Exorto-vos a
rezar por aqueles que não sejam como os outros, de modo que também possam ser convertidos, e
possam ser salvos.
Estes eventos de que Eu falo, começarão a acontecer em breve. Ficai bem juntos, mantende os
vossos próprios alimentos prontos, procurai cultivar os vossos próprios vegetais e outros bens de
sobrevivência. Esta é uma guerra contra vós, mas não parecerá que é. Basta-vos ficardes em alerta.
As Igrejas serão proibidas
Aqueles de vós que ganhastes coragem para voltar à vossa Igreja, nunca deveis ter medo de orar
ou de mostrar a vossa fé publicamente. Para aqueles de vós que tomais a Minha Igreja como garantida,
pois ela não o está. Por isso somente quando essa verdadeira Dádiva, que representa a vossa fé pública,
vos for retirada é que a Verdade irá finalmente despontar em vós. E isso vai irritar-vos.
Minha filha, diz ao Meu povo, que não entre em pânico. Eles, os Meus seguidores, serão
salvos e serão elevados Comigo nas nuvens para aguardar o Meu Novo Paraíso na Terra. Eles vão
maravilhar-se no Meu Novo Paraíso e reunir-se-ão com os seus familiares que partiram, nesta nova
Vida Eterna. Eles devem permanecer fortes, orarem e mostrarem amor uns aos outros. Rezai, rezai,
rezai, especialmente pelas almas perdidas, levadas pelo maligno, que não têm ideia do que as suas
ações significarão para o seu futuro na próxima vida.
Os de almas mornas
Para os Meus outros filhos, aqueles com as almas mornas, rezai também. Eles devem voltar
para Mim em breve. Filhos, pelo amor de uns pelos outros, não hesiteis em avisar essas pessoas
da Verdade. Mostrai-lhes, através do exemplo, a importância da oração e, assim, eles também
não se perderão.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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Ficai fortes. Nunca vos rendais ao exército do enganador. Nunca. Levantai-vos por aquilo em
que acreditais. Protegei as vossas famílias, agora. Voltai para Mim. Orai a Minha Divina
Misericórdia todos os dias. Para os Cristãos em todos os lugares rezai o Rosário. Deixai que a
Minha Mãe vos traga de volta para Mim através da sua intercessão.
Meus filhos Eu choro por todos vós e preciso agora dos Meus seguidores, para vos reunirdes
em força Comigo contra este mal. A Oração é a resposta.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

O Mal é apresentado como o Bem, enquanto o Bem é apresentado como o Mal
Segunda-feira, 22 de agosto de 2011, 20:10

Quando o homem questiona a sua fé, ele precisa de pensar. Se ele está em dúvida, então ele
deve pedir-Me para abrir os seus olhos. Se ele encontra dificuldades para rezar, ele deve pedir-Me
para abrir a sua boca. Mas se ele não ouvir a Verdade, então ele precisa da oração dos outros.
Meus filhos, estou profundamente preocupado com a maneira como o mal é apresentado
como o bem, enquanto o bem é apresentado como o mal. Tudo no vosso mundo está às avessas.
Pois aqueles de vós sem uma profunda devoção a Mim, não sois os mais sábios.
Já estão a ser perpetradas no mundo ações a todos os níveis da igreja, governo e estado, em
seu nome e vós estais alheios a isso.
Más leis estão a ser introduzidas e apresentadas à humanidade como sendo do vosso maior
interesse. Isso inclui novos regimes, medicina, ajuda externa, vacinação e pregação de novas
religiões e de outras doutrinas. Nunca houve tanta confusão entre os Meus filhos.
À superfície tudo é visto como estando controlado e de certo modo e sentido assim é. Mas a
única ordem real que existe é pela mão daqueles que controlam os eventos mundiais, escondidos no
conforto dos seus perversos caminhos por trás de portas fechadas.
Não sejais enganados, filhos. Vós deveis voltar-vos para Mim e pedir-Me ajuda para que os
eventos planeados pelas secretas potências mundiais possam ser enfraquecidos. O vosso único
caminho para a verdadeira liberdade é quando vós reacenderdes a vossa fé em Mim. Isso acontecerá
em breve, Meus preciosos filhos, quando Eu Me apresentar ao mundo durante O Aviso que está a
ficar cada vez mais perto.
Exorto-vos a rezar por aqueles que têm visão mas que estão cegos para a Minha Santíssima
Palavra. Orai por aqueles que insistem em destorcer os Meus Ensinamentos e para os Meus servos
sagrados que, por covardia, cedem às exigências que lhes são feitas pelos Governos.
Há agora apenas um governante que está no comando do futuro e esse é o meu Pai Eterno, o
Deus Criador e Criador de tudo. Prestai-Lhe fidelidade acima de tudo e vós encontrareis um pé
firme, quando seguirdes em frente, no caminho da Verdade.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

O 666 será incorporado, como número escondido, num chip que vós sereis forçados a
aceitar, como faríeis numa qualquer vacina
Sexta-feira, 1 de junho de 2012, 20:15

Minha querida e amada filha, o anticristo está a preparar, de fato, o seu plano de paz, que
introduzirá logo que a guerra se espalhe no Médio Oriente, e quando a dor e a terrível angústia
signifiquem que não há sinal de esperança.
Então, ele aparecerá de repente, no mundo e anunciar-se-á como um homem de paz, uma jóia
radiante que brilhará no meio da escuridão.
Tal como ele surgirá, será visto como um dos líderes políticos mais carismáticos de todos os
tempos.
A sua beleza atraente e personalidade cuidada enganarão a maioria das pessoas.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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Ele vai transpirar amor e compaixão e será visto como um cristão. Com o tempo ele atrairá muitos
seguidores, que crescerão no seu número, de tal modo que se tornará semelhante a Mim, o Messias.
Ele será visto a promover a unidade entre todas as nações e será amado em quase todos os
países do mundo.
Em seguida, ele mostrará habilidades sobrenaturais. Muitos acreditarão que ele foi enviado
por Meu Pai, e que ele Sou Eu, Jesus Cristo, o Salvador do Mundo.
Rezarão por ele, amá-lo-ão, darão as suas vidas por ele, e ele rirá e zombará deles, quando não
o puderem ver.
Esta será a maior decepção de todos os tempos, e o plano é roubar as vossas almas para vos
levar para longe de Mim.
Ele e o falso profeta, que vai sentar-se como um rei na Sede de Pedro, planearão secretamente
uma religião mundial.
Ela aparecerá como uma religião tipo Cristã, que promove o amor. No entanto, não
promoverá o amor que vem de Deus de uns pelos outros. Em vez disso, promoverá o amor e a
lealdade ao anticristo, e o amor a si próprio.
A abominação não pára por aí porque, quando ele seduzir os filhos de Deus, o ataque
começará.
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 a vossa linha de vida.
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.
Muito planeamento é agora necessário.
Quanto aos que se riem do que façais ou dizeis, certos de que Jesus não vos pediria para fazer
isso? Não acode Ele a todos os Seus seguidores, nos seus momentos de necessidade?
Mesmo um pão e um peixe podem ser multiplicados. Por isso, não importa se vós tendes
pouca comida, pois Eu vos protegerei e estareis seguros.
Orai arduamente pelas almas que serão incapazes de evitar a Marca. Essas almas inocentes
serão salvas, se estiverem em estado de graça, no momento em que forem forçadas a aceitar o chip.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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De resto, vós deveis planear a proteção das vossas famílias e a vossa fidelidade à Sagrada
Eucaristia e à Missa.
Quando o anticristo devorar todas as religiões, as únicas armas para as quais ele será
impotente são a Santa Missa e a Transubstanciação do Pão e do Vinho no Meu Corpo e Sangue na
Santa Eucaristia.
As Minhas Missas devem continuar. Aqueles de vós que sabeis disso, deveis reunir-vos agora
em quantidade e começar os preparativos.
Quanto mais cedo vos preparardes maiores Graças vos serão dadas, para aumentardes as
vossas fileiras à volta do mundo.
A Rocha, será construída num novo edifício que dirão que será o Meu novo templo. Mas isso
é falso.
Mas, quando a perseguição terminar, a Minha Igreja Remanescente e o Meu povo escolhido
terão o Templo reconstruído, e Minha Nova Jerusalém descerá do Céu.
Ela descerá em Glória. As trombetas serão ouvidas no Céu e na Terra ao mesmo tempo.
E então Eu virei. Tu, Minha filha, anunciarás a Minha Chegada e muitos cairão ao chão, e
chorarão com amor, alívio e alegria, em êxtase.
Pois, até ao último momento, eles estiveram à espera. O céu iluminar-se-á, o trovão ribombará
e os coros dos anjos cantarão em doce uníssono, enquanto todos os filhos de Deus acolhem o
verdadeiro Messias.
Eu, Jesus Cristo, virei para Julgar. E os Céus e a Terra vão tornar-se Um.
O Novo Glorioso esplendor, a Terra renovada, surgirá, e o Novo Paraíso abraçará todos
aqueles cujos nomes estão no Livro da Vida, que se unirão como um só.
E enquanto o mundo velho, sujo com a mancha do pecado, terá chegado ao fim, a Nova Era
estará apenas a começar.
É por isto que vos deveis esforçar. É a isto que tendes direito, como parte da vossa herança
natural.
O foco é apenas a Salvação de todas as almas.
É por isso que deveis ignorar os obstáculos que se vos colocam. A perseguição. A dor. O
horror do mal pelas mãos de outros. Tudo o que importa é a Salvação das almas.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.

Os seus planos malvados também incluem uma nova vacina global que criará a doença
em todo o mundo
Domingo, 17 de junho de 2012, 20:15

Minha querida e amada filha, os planos dos grupos Maçônicos para assumirem as moedas do
mundo estão perto de estarem completos.
Os seus planos malvados também incluem uma nova vacina global, que criará a doença em
todo o mundo, para causar sofrimento a uma escala nunca antes vista.
Evitai qualquer súbita vacinação mundial que seja anunciada, pois ela matar-vos-á.
Os seus perversos esquemas chocariam todas as almas inocentes, que não fazem ideia de quão
poderosos eles são.
Movidos pela luxúria do poder, riqueza, e pelo desejo de serem divinos em tudo o que fazem,
eles acreditam que são invencíveis.
Eles controlam bancos, governos, e são responsáveis pelo terror causado no Médio Oriente.
Eles controlam grande parte dos meios de comunicação do mundo, e a realidade da sua
perversidade esconde-se atrás das chamadas organizações humanitárias.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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Infelizmente muito poucos filhos de Deus sabem dos seus planos.
Sabei que a Mão do Meu Pai cairá muito rapidamente sobre os países que protegem esses
líderes do mal.
Eles serão atingidos com tsunamis e terremotos de tal magnitude que serão eliminados.
Os que acreditam que são muito poderosos verão o fogo cair dos céus, pouco antes da Minha
Segunda Vinda.
Os mares tornar-se-ão lagos de fogo e eles descobrirão que é difícil escapar do poder de
punição derramado sobre as almas perversas que recusem o Meu Cálice.
Desafiadores até ao fim, eles lutarão contra o Meu Pai Eterno e o Poder dos Céus.
Manobrando com o anticristo, a partir dos grupos nos quais ele evolui, eles perceberão o erro
dos seus caminhos, quando for demasiado tarde para eles.
Muitos destes grupos, incluindo dirigentes de bancos, governos, chefes de grandes empresas,
todos eles interligados e trabalhando em conjunto para tornar pobres as pessoas comuns, vão
converter-se após O Aviso. Então, isso será bom.
O tempo para Eu separar as almas que Me amam das que estão ao lado do maligno não está
longe.
Sede cautelosos. Haverá apenas o tempo suficiente para a conversão. As almas mais
necessitadas da Minha Misericórdia pertencem a esses grupos perversos que não têm nenhum
respeito pelas Leis de Deus.
Vós deveis orar para que eles vejam a Verdade. Vós deveis orar para que eles parem de
infligir sofrimentos através das terríveis leis que pretendem fazer.
Vós deveis rezar para impedir o genocídio que eles planeiam, pior do que fez Hitler na 2ª
Guerra Mundial.
Este grupo, o mais numeroso desde a sua fundação na Idade Média, é o exército de Satanás.
Eles serão conduzidos pelo anticristo. Eles planearam ter os bancos sob o seu controle, ao longo de
décadas.
Eles planearam a introdução da marca da besta, um chip que cada homem e mulher serão
obrigados a ter implantado no seu corpo para acesso a alimentos, durante quinze anos.
Agora que chegou o momento para eles revelarem a sua Nova Moeda Mundial, sabei que a
oração, e muita, poderá ajudar a atenuar grande parte do seu plano.
Aqui está uma oração para evitar o controle do mundo.
Cruzada Oração (61) para Impedir o Controle Mundial
Ó Querido Pai Celestial, em memória da Crucificação do Vosso Amado Filho Jesus Cristo,
eu imploro-Vos pela nossa proteção, dos Vossos filhos, da Crucificação que está a ser planeada
para destruir os Vossos filhos, pelo anticristo e seus seguidores. Dai-nos as Graças de que
precisamos para recusar a marca da besta, e concedei-nos a ajuda de que precisamos para
combater o mal no mundo, espalhado por aqueles que seguem o caminho de Satanás. Nós Vos
imploramos, Querido Pai, a proteção de todos os Vossos filhos, nestes tempos terríveis, e que nos
façais suficientemente fortes, para nos levantarmos, e proclamarmos a Vossa Santa Palavra, em
todos os momentos. Amém.
Minha filha, Eu estou triste por ter que revelar estas coisas. Os Meus seguidores precisam de
entender o que está a acontecer.
Aqueles que não acreditais nestas Mensagens não terão dúvidas quando o anticristo se lhes
apresentar, como Eu predisse.
Vós deveis unir-vos em grupos, em todo o mundo, em oração.
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Quanto mais os meus seguidores o fizerem, mais forte será a Presença do Espírito Santo e,
então, mais fraco será o exército de Satanás.
Tentai não ficar com medo, pois uma tal perseguição pode ser enfrentada sem medo.
Uma vez que vos prepareis bem, seguindo as Minhas instruções e mantendo em dia a oração,
o tempo passará depressa.
Confiai em Mim, sempre.
Lembrai-vos que Eu morri pelos vossos pecados. É assim justo que Me permitais levar-vos
neste momento para o Novo Reino da Terra.
Só Eu, Jesus Cristo, posso levar-vos. Lembrai-vos que sem Mim vós não sois nada.
O Vosso Jesus.

Em seguida, será introduzida uma vacina global que vos matará se a aceitardes
Sábado, 13 de outubro de 2012, 16:10

Minha querida e amada filha, as profecias preditas em Fátima começam agora a manifestar-se
no mundo.
O governo mundial único, constituído pelas nações que estão a trabalhar incansavelmente,
com o seu trabalho praticamente concluído, está prestes a ser apresentado ao mundo.
No seu despertar, haverá uma nova religião mundial, uma abominação aos Olhos do Meu Pai.
A Minha Igreja foi infestada, dentro dela, por inimigos que são lobos em pele de cordeiro.
Eles enganam a todos com quem entram em contato.
Em seguida, será introduzida uma vacina global que vos matará se a aceitardes.
Este é um momento em que apenas deveis orar, e muito, o que pode suavizar o impacto dessa
terrível perversidade criada por um grupo de elite, de pessoas no poder.
Eles estão a trabalhar em toda a parte nos vossos governos e, aqueles que trabalham lado a
lado com eles, todos os dias, sabem o que eles estão a fazer.
Tao astuciosos eles são que apresentarão cada ato perverso como sendo uma grande coisa,
um grande serviço à humanidade. Eles fazem tudo quanto podem para profanar o que tem a ver
com Deus.
Eles vão divulgar e promover o paganismo. Os Filhos de Deus, que aceitem as suas leis e os
seus ensinamentos, ficarão infestados com os seus maus caminhos.
Vós deveis orar por proteção, mas, acima de tudo, deveis orar por essas almas. Pois o Meu Pai
tem a intenção de os punir. Ele vai anular todos e cada um deles e destruí-los. Sem as vossas
orações eles estarão perdidos e serão lançados no lago de fogo.
O Vosso Jesus.

Esta vacina será um veneno e será apresentada como um plano global de saúde
Sexta-feira, 9 de novembro de 2012, 21:00

Minha querida e amada filha, em apenas dois anos, milhões de almas já foram convertidas e
salvas por causa desta Missão. O teu sofrimento, sozinho, salvou dez milhões de almas, como Eu
prometi. Assim, embora possa parecer que as desgraças do mundo estão a aumentar, muitas almas
estão a ser salvas através das vossas orações.
O sofrimento em Meu Nome fica sempre pior e torna-se tão doloroso que é difícil de
suportar. É mais intenso quando Satanás está zangado. A sua ira está neste momento a
intensificar-se e é por isso que os ataques contra ti são tão angustiantes. Ele e os seus demônios
estão ao teu redor, mas não podem prejudicar-te fisicamente, porque a Mão do Meu Pai te
protege. Não é esta a lição de flagelação a que estás a resistir neste momento, no segundo
aniversário da Missão. Mas notai isto.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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O maior sofrimento é suportado quando uma Missão, ou o trabalho da alma vítima, está a ter
sucesso. Quanto mais almas são salvas, mais violento se torna o ataque do maligno. As suas ações
são cada vez mais evidentes no mundo. Ele, que não mede esforços para esconder a sua existência,
está a trabalhar o seu caminho para o espírito dessas pessoas que se deixam abrir para ele, por causa
do seu desejo de prazeres mundanos e de amor ao poder.
A força de Satanás está na sua habilidade em levar a humanidade a acreditar que ele é apenas
um símbolo, usado pelos cristãos para explicar a diferença entre o bem e o mal. Satanás sabe o
perigo de revelar a sua presença. Se ele o fizesse, então mais pessoas aceitariam que Deus Existe.
Ele não quer fazer isso, então ele cria a consciência da sua existência naqueles que lhe
prestam homenagem. Essas pessoas, que aceitam a existência de Satanás, adoram-no, tal como as
pessoas que vão a missas nas Igrejas Católicas ou a cultos em Igrejas para louvar a Deus.
Por isso, muitas almas foram roubadas. Deus, Meu Pai Eterno, pretende reconquistá-las por meio
do Seu Aviso e pelos castigos que serão infligidos aos que se reúnem para homenagear a besta.
O Meu Pai revelará os seguidores de Satanás, que contaminaram as suas Igrejas.
Eles são o alvo dos Seus Castigos e, a menos que parem o que estão a fazer, por sua livre
escolha, serão derrubados pela Mão de Deus.
O aparecimento desses grupos satânicos, que se apresentam ao mundo através de
organizações de negócios e da sua rede de contatos, é galopante.
Eles estão por toda parte; planeando comícios, projetando e criando planos malvados para
destruir milhões de pessoas inocentes.
Eles vão introduzir uma forma de genocídio, por meio de vacinas obrigatórias contra os
vossos filhos, com ou sem a vossa permissão. Esta vacina será um veneno e será apresentada como
um plano global de saúde. Os seus planos estão agora materializados, e eles já começaram a
apresentá-los. Alguns dos seus planos para um país europeu foram impedidos pelo Meu Pai, por
causa das orações das almas vítimas.
Olhai à vossa frente e atrás de vós. Olhai atentamente as novas leis aparentemente inocentes
que foram introduzidas nos vossos países, projetadas para vos fazer sentir como se fossem para
melhorar as vossas vidas. Muitas delas são simplesmente para vos escravizar, forçando-vos a
assiná-las, afastando os vossos direitos de acordo com o que parecem ser leis democráticas.
A democracia será substituída por ditaduras, ainda que elas não sejam apresentadas às nações
como tal. Quando milhões assinarem e perderem todos os seus direitos, em nome das novas leis
tolerantes, será tarde demais. Vós ficareis prisioneiros.
Os principais líderes do mundo estão a trabalhar juntos para imporem os seus novos planos. Eles
são parte da elite, cujo objetivo é a ganância, a riqueza, o controle e o poder. Eles não aceitam o Poder
de Deus. Eles não acreditam que a Minha morte na Cruz foi para os salvar do fogo do Inferno.
Eu devo fazê-los ver como estão errados. Chegou a hora de Eu lhes provar a Minha
Misericórdia, o Meu Amor por eles.
Por favor, recitai esta Cruzada de Oração (84) para iluminar as almas das elites que
governam o mundo.
Ó Querido Jesus, eu Vos imploro que ilumineis as almas das elites que governam o mundo.
Mostrai-lhes a prova da Vossa Misericórdia. Ajudai-os a tornarem-se abertos de coração, e a
mostrarem verdadeira humildade, em homenagem ao Grande Sacrifício da Vossa Morte na Cruz,
quando Vós morrestes pelos nossos pecados. Ajudai-os a entender quem é o seu Verdadeiro
Criador, quem é o seu Criador, e enchei-os com Graças para verem a Verdade. Por favor, impedi
que tenham lugar os seus planos para prejudicar milhões de pessoas através da vacinação, da
escassez de alimentos, das adoções forçadas de crianças inocentes e da divisão das famílias.
Curai-os. Cobri-os com a Vossa Luz, e levai-os para o seio do Vosso Coração, para os salvar das
ciladas do maligno. Amém.
O Vosso Jesus.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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Vacinação Global: Uma das formas mais perversas de genocídio jamais vista desde a
morte dos judeus sob Hitler
Sábado, 10 de novembro de 2012, 23:45

Minha querida e amada filha, como a Verdade pode chocar-te. Apesar de aceitares a Minha
Santa Palavra, apenas quando as profecias, que Eu te revelo, se materializam, tu entendes a
gravidade desta Missão para salvar a humanidade.
A introdução de uma vacina global, visando crianças e filhos jovens será uma das formas
mais perversas de genocídio jamais vista desde a morte dos Judeus sob Hitler.
Este plano maligno será possível porque muitos dos vossos governantes forçam o seu povo a
aceitar mudanças nas leis, dando poder aos governos para aplicar leis contra os seus filhos
inocentes.
Lembrai-vos que a única coisa que impediu o Meu Pai de dar fim ao mundo foi o amor dos
servos fiéis, dentre vós.
O Meu Pai, por causa do Seu Amor a cada filho e a cada Criação Sua, suspendeu a Sua Mão.
Agora, chegou finalmente o momento para Ele dissolver os tempos, para que o mundo que Ele
criou, por Amor e de acordo com a Sua Divina Vontade, possa continuar em paz.
Ele vai agora destruir aqueles que cometem esta maldade sobre os Seus filhos. Ele não mais
se quedará perante este mal e, agora, a Sua Mão cairá em punição.
A Sua Ira manifestar-se-á agora, num mundo surpreendido pela magnitude da punição que irá
acontecer na Terra.
Aqueles, dentre vós, que são responsáveis por infligir um terrível sofrimento aos vossos
compatriotas e concidadãos, sabei isto.
Vós sereis finalmente abatidos com o flagelo da doença e então, vós, os que prestais
homenagem ao grupo mundial, sereis eliminados antes de começar a Batalha de Armagedom.
Vós não sereis tolerados por Meu Pai e Ele não vai permitir que infesteis os Seus filhos por
mais tempo. Ai de vós e daqueles entre vós que enfrentais a Sua Ira, neste momento.
O tempo para o Meu Pai vos mostrar que o Poder será mantido para sempre ser-vos-á agora
demonstrado. As vossas teorias sobre a Sua Criação, enganadoras, ser-vos-ão mostradas tal como
afinal são. A Verdade, como prometida a vós no Livro da Verdade, predito pelo profeta Daniel, será
finalmente provada.
Assim, muitas pessoas abstraíram-se da Verdade de Deus. Muitas pessoas de alma bemintencionada nada procuram nas suas vidas senão a excitação. Muitos desperdiçam o tempo que foi
atribuído às suas vidas na Terra, como se não soubessem a Verdade sobre a Existência de Deus.
Agora, a Verdade está a ser apresentada. Chegou a hora da Verdade.
O Meu Pai vai finalmente alertar o mundo para a Verdade. Aqueles que ignoram a Verdade
vão negar a si mesmos o acesso ao Meu Novo Reino na Terra.
Em vez de viverem uma Vida Eterna, gloriosa, cheia de maravilhas, de alegria, amor e
prosperidade, serão lançados para fora, para apodrecerem nas profundezas do Inferno.
Eu exorto a todos os filhos de Deus para que atendam a este aviso.
Ele pode ser duro. Muitos dos que dizem: “isto não vem de Deus, pois Ele é Misericordioso”
prestem atenção a isto.
Chegou a hora de dividir o trigo do joio. Esse dia está muito próximo. Qualquer que seja a
escolha feita pelo homem, essa será a escolha final.
O livre-arbítrio será sempre honrado pelo Meu Pai, até o último dia. O Dia do Juízo.
O Vosso Jesus.
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Mãe da Salvação: Orai pela Misericórdia do meu Filho, para que todo o sofrimento
possa ser diluído
Quinta-feira, 18 de setembro de 2014, 15:30

Minha querida filha, tu deves pedir a todos para pedirem a Misericórdia de Deus em todas as
questões que envolvem a destruição da humanidade. Eu refiro os ímpios planos que envolvem
guerras; planos para a introdução de uma vacina global – para a qual vós fostes advertidos na
mensagem de 26 de Novembro de 2010 – genocídio e assassinato de Cristãos, assim como de outras
pessoas de diferentes religiões, pelas mãos dos homens perversos.
Quando uma alma está infestada por Satanás, ela é capaz do mais intenso ódio pelos filhos de
Deus. Quando grupos de homens trabalham juntos na subjugação completa ao maligno, a sua
maldade manifesta-se em cada ato, de modo a causar a morte e a destruição sobre aqueles que eles
controlam.
Vós deveis rezar, todos vós, para impedir os planos dos homens perversos, cujo desejo é
reduzir a população mundial para seu próprio ganho. Aqueles que são poupados a este mal
encontrar-se-ão sob o controle de um grupo invisível. Eu apelo a todos e a cada um de vós para
orardes ao meu Filho, Jesus Cristo, em ordem a ajudar a mitigar tais tragédias e maldades. Alguns
destes horrores podem ser mitigados, mas não todos. As vossas orações, no entanto, diluirão o
impacto destes atos terríveis, que são realizadas pelos seguidores do maligno. Por favor, recitai esta
Cruzada de Oração para ajudar a mitigar o assassinato de inocentes.
Cruzada ade Oração (166) Para mitigar o assassinato de inocentes
Queridíssima Mãe da Salvação, por favor apresentai ao vosso amado Filho, Jesus Cristo
este nosso apelo para mitigar o assassinato de inocentes. Nós pedimos que, na Sua Misericórdia,
Ele remova a ameaça de genocídio, perseguição e terror contra os filhos de Deus, em todas as
formas. Por favor, nós vos imploramos, querida Mãe da Salvação, para ouvirdes o nosso clamor
pelo amor, união e paz, neste triste mundo. Nós pedimos que Jesus Cristo, o Filho do homem,
proteja a todos nós durante estes tempos de grande dor e sofrimento na terra. Amém.
Filhos, quando acontecerem as profecias preditas, é importante que vós oreis pela
Misericórdia do meu Filho, para que todo o sofrimento possa ser diluído e para que os atos
perversos perpetrados contra a humanidade, possam ser dissipadas.
Ide em paz e amor para servir o Senhor.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

A Vacinação Global, de que vos falei em 2010, será em breve testemunhada
Sexta-feira, 3 de outubro de 2014, 15:10

Minha querida e amada filha, presta atenção agora à Minha Promessa. Eu voltarei de novo
para anunciar um novo começo, um novo mundo sem fim. Todos aqueles que aceitem a graça de
Deus, quando Eu derramar a Minha Misericórdia sobre todo o mundo, será parte do Meu Reino.
Eu tenho dado à humanidade todos os sinais, todos os avisos e todas as Graças para
preparar as suas almas. Alguns têm ouvido a Palavra de Deus, como está estabelecida nos
Santos Evangelhos, e tomam atenção. Outros, têm ouvido e visto a Verdade, mas recusam-se a
aceitá-la. Virá um dia, em breve, em que toda a Verdade, e a prova de Quem Eu Sou, será
revelada, e será dado um tempo igual aos pecadores para tomarem a sua própria decisão, de
acordo com a sua livre vontade. Nenhum de vós será forçado a aceitar a Minha Misericórdia,
porque somente vós podeis tomar essa decisão. Outros, recusar-se-ão a suportar testemunho da
Verdade, mesmo quando a virem claramente. Tristemente, eles irão perder-se. Outros, levarão o
seu tempo antes de penhorarem a sua lealdade a Mim, mas esse tempo, após ter lugar o Aviso,
será curto.
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Eu venho agora para vos falar de eventos que vos revelarão os sinais desses tempos e da
Minha Presença nesta Missão. Serão vistas tempestades em muitas nações, e elas durarão semanas.
A vacinação global, de que vos falei em 2010, será em breve testemunhada. Será vista a Mão de
Deus, na Sua Divina Justiça, quando Ele permitir as tentações colocadas diante daqueles que O
servem na Minha Igreja. Quando estas e todas as outras profecias se realizarem, Eu estarei à espera.
E, então, virá o Aviso. Ele virá em breve, antes do Grande Dia em que a Minha Promessa de vir de
novo será finalmente cumprida.
Vós deveis confiar na Minha Bondade, no Meu Amor e na Minha Misericórdia. Se o fizerdes,
vós sereis suficientemente fortes para fazer face a qualquer provação; e os insultos que vos são
lançados em Meu Nome, e a graça de permanecerdes fiéis à Minha Santa Palavra.
Ficai em paz e na esperança, porque o Meu Amor por vós, e o vosso amor por Mim,
destruirão o mal que tomou conta das almas daqueles que se separaram, eles próprios, de Mim.
O Vosso Jesus.
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MENSAGENS SOBRE A MARCA DA BESTA
O Poder Global, o Anticristo e a Marca da Besta
Segunda-feira, 15 de novembro de 2010, 11:00

Tu estás a perceber agora a Verdade e a aceitar a Minha Mensagem, pelo que ela é. Escreve
isto, Minha filha. A velocidade com que as profecias estão a desenrolar-se está a tornar-se evidente,
para todos verem. Observai as mudanças que se tornam perceptíveis na Minha Igreja, como um dos
primeiros sinais. Isso é quando o enganador conduzir os Meus discípulos extraviados.
O segundo sinal será visto na maneira como muitos de vós já não estiverdes no controle do
vosso próprio país. Isto inclui todo o controle material e militar. Meus filhos, os vossos líderes e
todos aqueles com responsabilidade para cuidar do vosso povo perderão todo o controle. Eles serão
como um barco sem leme. Esse barco que dirigem ficará sem rumo e eles estarão perdidos.
Meus filhos, vós deveis orar arduamente agora para desviar o cerco que esses grupos de
pessoas malignas exercerão sobre vós. Eles não são do Reino de Deus e, através do engano e astúcia
exterior, vós não percebereis que essa é uma força poderosa que tem o cuidado de não se revelar.
Vós, Meus filhos, ficareis na mesma. Vós pensais que estais a viver tempos difíceis, mas essa
fachada é planeada para vos fazer pensar isso. Levantai-vos, Meus filhos, agora.
A Marca da Besta
Não aceiteis a marca. Se a maioria de vós não aceitar, então vós sereis mais fortes em número.
Esta marca – a marca da besta – será a vossa queda. Não é o que parece. Ao concordar, vós sereis
afastados para mais e mais longe.
Cuidado com o plano, impulsionado pelo enganador, para remover todos os sinais do Meu
Eterno Pai e o Ensinamento das Escrituras da vossa vida. Vós vereis isso em escolas, faculdades,
hospitais e na constituição dos vossos países. A maior abominação, que Me causa dor profunda, é a
abolição dos Ensinamentos da Escritura por quem pratica a sua Adoração a Mim, o vosso Divino
Salvador. Muito em breve vós vereis que a Minha Palavra e os Ensinamentos da Verdade serão
abolidos e punidos.
Vós, Meus filhos muito amados, sofrereis muito em Meu Nome. Essas forças malignas são
responsáveis por isso. Elas são lideradas por Satanás. Vós encontrá-las-eis em todos os lugares e,
especialmente, nos líderes de autoridade de quem dependeis para sobreviver. Filhos, não sereis
assustados por vós mesmos. Em vez disso, sereis assustados por aquelas pobres almas equivocadas,
tão infestadas elas estão com o enganador que é difícil afastarem-se, tal é a garra que os aperta.
Essas pessoas não são confiáveis. Tende cuidado como vos comunicais com eles. Eles vão mantervos num grande aperto, porque eles vão controlar tudo. Vós tereis dificuldade para os combater,
pois eles vão controlar até mesmo o vosso banco, a vossa propriedade, os vossos impostos e os
alimentos que precisais para sobreviver.
Mas isso não vai durar muito tempo, pois os seus dias estão contados. Se eles cumprirem a
sua escravidão ao maligno, serão mergulhados num abismo de terror tal que descrever o seu destino
seria muito assustador, tão assustador que o homem cairia como uma pedra – morto – se
vislumbrasse apenas um minuto do tormento que vai sofrer.
A batalha está prestes a começar e a desenrolar-se, assim como a Mão do Meu Eterno Pai
cairá rapidamente em punição pelos seus pecados, que estão prestes a ser testemunhados na Terra,
os pecados pelos quais Eu morri. Nenhum homem é um filho de Deus se testemunha ou conspira
nesse exército sinistro, mas ordenado, de destruição. Este exército do mal, preenchido com os
demônios das profundezas do Inferno, realiza ações de tal maligna magnitude que as pessoas
inocentes não poderiam compreender.

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

41

Livro da Verdade – Vacinação Global e Marca da Besta

Eu não tenho nenhum desejo de assustar, Meus filhos, mas a verdade será exposta pelo
que ela é, a seu tempo. Levantai-vos agora, Meus filhos. Lutai contra as forças do mal antes que
elas vos destruam. Desconfiai da Regra Global, em qualquer formato, tamanho, forma ou
código. Olhai para os vossos líderes cuidadosamente e para aqueles que controlam o vosso
acesso diário ao dinheiro, que irá alimentar-vos e manter-vos vivos. Vós precisais de
aprovisionar alimentos, agora.
Vós não recebeis esta Mensagem de uma forma que reflita os Meus Ensinamentos, mas ouviMe agora. Estas profecias foram preditas. Os Meus filhos devem ouvir atentamente. O espírito da
escuridão está a crescer e vós, Meus seguidores, deveis ficar fortes. Mantende viva a vossa crença
em Mim através da oração. Todos os Meus seguidores devem recitar a Oração da Divina
Misericórdia em cada dia. Reforça as almas e ajuda a encontrar graças na hora da morte.
Meus filhos, por favor não deixeis a Minha Mensagem assustar-vos. Os Meus seguidores têm
um dever para Comigo, agora. Deixai-Me dizer isto. Lembrai-vos que vós sereis cheios do Espírito
Santo, logo que aceiteis a Minha Palavra. Não tenhais medo, pois fostes escolhidos. Vós, o Meu
exército de seguidores, levareis o maligno à derrota. Para o conseguirdes, vós deveis orar.
Eu venho com uma Mensagem de Amor Puro. Vós não percebeis que ides experimentar o
Paraíso, quando o Céu e a Terra se juntarem como um só? Não há nada a recear por vós. Meus
seguidores, sereis elevados em corpo, alma e mente para os reinos da Hierarquia Divina. Ireis ver os
vossos entes queridos. Aqueles entes queridos que tiveram as graças do Meu Eterno Pai.
Fazei o que Eu digo. Rezai, falai Comigo, amai-Me, confiai em Mim. Em troca, dar-vos-ei
força. Orai por proteção através da recitação do Santíssimo Rosário, que vos foi dado com as
bênçãos da Minha amada Mãe. Esta oração deve ser dita para ajudar a proteger-vos do maligno, por
um lado. Por outro lado, vós deveis pedir proteção para aquelas pessoas com quem entrais em
contato, para que elas não possam contaminar-vos ou diluir a fé que vós tendes por Mim no vosso
coração.
Orai pelos Meus videntes e profetas para que eles sejam protegidos. Orai pelos Meus amados
servos sagrados, os santos servos devotos enviados por Mim para vos guiar. Eles, assim como os
Meus seguidores, sofrem o tormento pelo maligno. Ele nunca parará de vos tentar cegar para a
Verdade e usará todas as táticas tortuosas para vos convencer de que a vossa fé é falsa. Ouvi-Me.
Ele, o enganador, usará a lógica e o raciocínio, expresso de uma forma suave e gentil para vos
convencer de que ele traz esperança às vossas vidas. Ele vai, através do anticristo, esforçar-se para
vos fazer acreditar que ele é o escolhido.
O Anticristo
Muitos dos Meus seguidores cairão presos nesse engano desprezível. Ficai em guarda. Ele
será visto como o mensageiro do amor, paz e harmonia no mundo. As pessoas cairão de joelhos e
adorá-lo-ão. Ele irá mostrar-vos o seu poder e vós acreditareis que é de uma fonte divina. Mas não
é. Ele irá instruir-vos de uma maneira que vai parecer estranha, às vezes. Os verdadeiros crentes
sabem que ele não é da Luz. O seu comportamento, prepotente e pomposo será escondido atrás de
pura maldade. Ele dá o braço e mostrará o que parece ser a verdadeira compaixão e amor por todos.
Por trás dessa fachada ele está cheio de ódio por vós, Meus amados filhos. Ele ri por detrás de
portas fechadas.
Meus filhos, ele vai confundir-vos terrivelmente. Ele vai aparecer poderoso, confiante, com
humor, carinhoso, amoroso e será visto como um salvador. O seu rosto simpático agradará a todos,
mas ele mudará em breve. Ele causará destruição no mundo e matará muitos. Os seus atos de terror
serão claros, para todos verem. Ele destruirá a vossa independência, e ele será um instrumento para
trazer a marca – a marca da besta. Vós, Meus filhos, tereis que ser fortes. Não aceiteis a marca,
porque se o fizerdes, vós ficareis sob a sua má influência hipnótica.
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Muitos morrerão pela sua fé em Mim. Não, não tenhais medo, porque se vós sofrerdes por
Mim, em Mim, Comigo, vós sois escolhidos. Rezai, rezai para não vos submeterdes ao seu reinado
de terror. Levantai-vos, lutai por Mim.
Não deixeis que o anticristo, com todo o seu charme convincente, conquiste as vossas almas.
Deixai-Me segurar-vos nos Meus Braços, envolver-vos agora com a Minha Divina Graça, para vos
dar força para lutar pela Verdade. O Meu Amor por vós nunca morrerá. Vós nunca deveis escolher
esse caminho ou também estareis perdidos para Mim. Vai ser difícil, mas será dada ajuda aos Meus
filhos de muitas maneiras para aliviar o seu sofrimento. Ide agora, rezai a Minha Divina
Misericórdia e preparai-vos para a batalha final.
Jesus Cristo, Rei do Meu povo, Salvador e Justo Juiz.

A Democracia desaparece – Os Sacerdotes serão martirizados
Quinta-feira, 3 de março de 2011, 23:00

Ó, amada filha, é com alegria que Eu saúdo a tua atenção esta noite. A tua ausência doeu-Me
um pouco, mas Eu sabia que irias voltar para Mim, em breve.
Por favor, escuta atentamente. Embora Eu perceba que estás ocupada com a tua vida, deves
entender a urgência absoluta desta Mensagem. A Minha Palavra está a ser-te dada na época mais
histórica desde o princípio. Pois é neste momento que o mundo vai agora experimentar mudanças
nunca testemunhadas pela humanidade, até hoje.
Preparai-vos agora Meus filhos, onde quer que estejais no mundo. Pois muito em breve, pela
Minha Misericórdia, um dos dons mais preciosos será dado a cada um de vós. O Meu Aviso, que
vos está a ser dado, vai espalhar a conversão por toda a parte. Quando isso ocorrer, a partir do
momento do tempo em que a terra vai ficar parada, o amor, através da aceitação da Verdade, será
generalizado.
Os seguidores de Satanás vão ter dificuldade em defender o seu mau comportamento diante
do amor e da luz que vai brilhar através de vós. Porém, embora o grande evento, que os vai assustar,
traga conversão, muito mais ainda vos deveis preparar para ele.
Aceitai que esta profecia se realizará. Muito poucos a vão negar, durante e depois. No entanto,
muitos ainda continuarão a afastar-se de Mim. Seguir-se-á A Grande Perseguição.
Os Sacerdotes sofrerão
O Meu exército de amados seguidores elevar-se-á com bravura e defenderá a Minha
existência. No entanto, mesmo aqueles que vós menos esperaríeis, incluindo os Meus líderes da
Igreja Cristã, ficarão ao lado do maligno e dos seus parasitas. Eles serão seduzidos pela sua
fraqueza de fé. Vós vereis que os Meus Santos vigários e os Meus leais servos sagrados, terão de
defender a sua fé. A crueldade que lhes será mostrada será semelhante à que Eu enfrentei pelos
Meus algozes. Prestai atenção a isto, todos vós que Me seguis. Não fiqueis tentados a seguir o
caminho dos traidores mesmo se vós estejais com medo. Nunca vos apaixoneis pelas suas falsas
promessas. Sede corajosos. Orai por força.
A perseguição não vai durar muito tempo
Suportai-vos a vós próprios crentes, pois mesmo os mais próximos de vós afastar-se-ão da fé.
Vós podereis ficar isolados, publicamente ridicularizados. Ignorai as provocações. Eu vou guiar-vos
e proteger-vos a todos. Porque desta vez não vai durar muito tempo. O sofrimento mais doloroso
que vós experimentareis será o da vossa deslealdade para Comigo. Para com a Verdade.
As Nações cristãs não serão controladas
A oração pode ajudar a diminuir alguns dos eventos catastróficos que se desenvolvem. A
perseguição que será infligida àqueles de vós que acreditais em Mim e no Meu Pai Eterno, será
causada pelas Nações que estão vazias de amor. O amor a Deus. O único amor que eles têm nos
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seus corações é pelo poder sobre os países menos afortunados. O controle é o seu principal objetivo.
A glória e a busca da riqueza e da propriedade sobre vós, sobre o vosso país e sobre os que se
recusam a negar-Me. Dai-lhe isso, Meus filhos, e vereis que é muito difícil o caminho de volta ou
refazer os vossos passos em direção a Mim. Isso exigirá uma tremenda coragem diante da poderosa
adversidade, mas vós ganhareis. Se vós sofreis por causa da paixão que sentis no vosso coração pelo
amor de Deus, Meu Pai Eterno, então aceitareis isso com alegria nas vossas almas.
Aumento de novos ditadores
Mudanças repentinas na situação global, que até agora pareciam pequenas contrariedades, vão
agora surgir como guerras. As guerras vão levar à escassez de alimentos. A Democracia vai
diminuir rapidamente e as ditaduras perversas vão aparecer. Essas ditaduras, no entanto, terão muito
cuidado como se farão percepcionar. Elas virão como negociadores da paz e como “salvadores”.
Em contrapartida, para alimentar as vossas bocas, controlarão os vossos bens, que passam então a
ser deles. Vós tereis que obter permissão para alimentar as vossas famílias. Para viajar, precisareis
de um formulário especial de identificação, e sereis convidados a aceitar a marca – a marca da
besta. Fugi Meus filhos. Escondei-vos. Pois isso não é tudo. Eles vão ditar como deveis orar, porque
não é para Deus que eles se viram. Estes, Meus filhos, são os exércitos de Satanás, que querem
roubar as vossas almas.
Aqueles de vós que acreditais em Mim ficai prontos. Voltai para as vossas Igrejas
imediatamente. Orai a Deus, o Pai Eterno. Reuni-vos em grupos e rezai, rezai, rezai. Pedi a
reconciliação agora para que, quando vós testemunhardes O Aviso aceiteis com humildade, o estado
das vossas almas. Vós não tereis nada a temer.
Orai, também, pela vossa família, e pelos vossos amigos. Os vossos filhos. Os vossos
vizinhos. Todos eles precisam de se preparar. Assim, muitos serão convertidos quando
testemunharem a Verdade da Minha Existência. Porém, muitos não serão capazes de suportar o
choque de ver como Me ofenderam. Outros, simplesmente, não se importarão. As horas estão agora
muito próximas.
Pedi-Me para vos ajudar
Os sinais, os quais foram preditos, estão ao vosso redor, filhos. Vede-os e aceitai-os pelo que
são. Levantamentos. Terremotos. Inundações. Mudanças climáticas. Em escalada. O dinheiro está a
tornar-se escasso, assim como os vossos alimentos. Não acrediteis que tudo está perdido, pois
quando vós Me pedirdes ajuda, nas vossas orações, obtereis resposta. Eu vou agarrar-vos a todos
pela mão e ajudar-vos nesse tumulto. Mas vós deveis abrir os vossos corações. Bloqueai qualquer
tentativa de sedução, para vos juntardes ao maligno e para conspirar. Mantende-vos puros de
coração e de mente. Sede humildes nas vossas perspectivas. Mas nunca tenhais medo de defender o
vosso direito de acreditar em Mim.
Tempo para preparar as vossas almas
O tempo está próximo. Ide agora Meus filhos e preparai as vossas almas. Procurai, por meio
dos Sacramentos, as graças necessárias para santificar as vossas almas. Em seguida, pedi-Me para
vos levar nos Meus Braços e pedi a salvação. O Meu Amor e compaixão por todos e por cada um de
vós, está para lá da vossa compreensão. Mas quando O Aviso, um dos Dons mais afáveis que Eu
posso dar a todos vós, antes do Julgamento Final, tiver mesmo lugar, deve ser bem acolhido por
vós. Sede gratos por vos estar a ser dado este Dom maravilhoso. Porque quando a conversão
ocorrer, em todos os cantos do mundo, ficareis então totalmente prontos para o Novo Céu na Terra,
que em seguida, se misturam como um – O Meu Paraíso e a gloriosa herança, a que cada um de vós
está habilitado, se assim a escolhestes.
Aguardai agora pelo Meu Aviso, Meus filhos. Pois o momento já está muito perto.
O Vosso Amado Salvador, Justo Juiz e Misericordioso, Jesus Cristo.
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Plano da Nova Ordem Mundial para controlar o vosso dinheiro e a vossa comida
Domingo, 17 de abril de 2011, 09:00

Minha querida filha, diz ao mundo que eles estão agora prestes a testemunhar uma série de
desastres ecológicos. Eles acontecerão nos lugares mais invulgares e inesperados e serão de grave
intensidade. O comportamento pecaminoso do homem trouxe este acontecimento. Arrependei-vos
vós todos e lembrai-vos que estas catástrofes climáticas vão acordar-vos do vosso sono de cegueira
e falta de fé. Eles estão também a ocorrer para diluir o impacto da aliança dos grupos malignos
globais e das suas perversas e estúpidas atividades. Esses grupos, protegidos por um Novo Governo
Mundial, estão a planear e surgem agora sob a liderança do anticristo. Esses mesmos grupos
provocaram o colapso do sistema bancário e agora destruirão as moedas em toda parte. Isto, para
que eles possam controlar.
Minha filha, quando Eu compartilhei esta Mensagem há alguns meses contigo, pensaste que
as Mensagens pareciam bizarras, embora tu escrevesses o que eu te disse. O plano maligno dessas
serpentes, os seguidores de Satanás, foi traçado há algum tempo. Alguns dos seus esquemas
ardilosos já estão a ser revelados, mas muitas pessoas acreditam que o mundo está simplesmente
passando por mais uma crise financeira. Acordai todos vós, agora. Olhai ao vosso redor e vede por
vós mesmos. Parai de tentar dar a entender que o mundo está simplesmente no meio de uma
depressão, causada por uma queda na economia. Porque isso não é verdade. Essas pessoas
controlarão agora cada um de vós através de uma moeda global e do endividamento dos vossos
países. Nenhum país vai escapar das suas garras. Por favor, prestai atenção às Minhas Palavras. O
vosso dinheiro será inútil. O vosso acesso a alimentos e a outras necessidades só será possível
através da marca, a identificação de que Eu falei. Por favor, por favor, não aceiteis essa marca,
porque ficareis perdidos para Mim. Esta marca vai matar-vos não só fisicamente como
espiritualmente. Permanecei fora dessa jurisdição. Começai agora a planear os vossos
aprovisionamentos de alimentos, cobertores, velas e água, se vós quiserdes evitar receber a marca.
A marca da besta.
Ele, o anticristo, que vai dirigir este novo governo mundial, acredita que vai roubar as almas
da raça humana. Mas não vai. Assim como muitos cairão sob a sua influência, assim também os
Meus seguidores permanecerão firmemente leais a Mim, o vosso Divino Salvador.
Para todos de vós que ireis desprezar essas profecias, ouvi agora. Caí sob a influência deste
poder global e vós estareis perdidos. Vós precisareis de uma fé forte para sobreviver. As orações
que rogardes serão atendidas. Eu vou proteger-vos durante este período terrível na Terra. Preparaivos agora para reuniões de grupo, em que podereis rezar em paz e sigilo. Eles, a Nova Ordem
Mundial, também estarão em oração nas suas próprias igrejas vis. Essas igrejas existem em toda
parte, embora tenham sido criadas em segredo. Eles realizam sacrifícios e prestam homenagem ao
seu ídolo, Satanás. Esses cultos são agora desenfreados e todos compartilham o objetivo absurdo de
controlar a humanidade. Eles vão fazer isso pela tentativa de controlar o vosso dinheiro, o
abastecimento de alimentos e a energia. Combatei-os da melhor maneira que puderdes, através da
oração e da propagação da conversão. Orai também por essas pessoas iludidas, às quais foram feitas
promessas de grande riqueza, tecnologia, vida mais longa e milagres. Como eles estão errados. Eles
foram realmente enganados. Quando descobrirem a verdade, eles estarão mergulhados nas
profundezas do Inferno e será tarde demais.
Orai, orai todos vós à Minha Divina Misericórdia e o Santíssimo Rosário todos os dias, sempre
que puderdes para aliviar o impacto deste plano diabólico e demoníaco. Orai também pelas almas que se
percam nos iminentes desastres ecológicos globais, trazidas pela Mão de Deus Pai. Eles precisam das
vossas orações. Por favor atendei ao Meu pedido de orações porque serão atendidas.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.
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Rússia e China causam perturbações
Domingo, 1 de maio de 2011, 21:00

Minha querida e amada filha, diz ao mundo que estão a caminho os preparativos para preparar
as almas para o Novo Paraíso na terra que Eu prometi.
A data para Minha Segunda Vinda na Terra não é para o vosso conhecimento. Estai certos de
que as Minhas promessas serão sempre cumpridas. Ninguém pode parar o Meu grande Ato de
Misericórdia para redimir a humanidade. Satanás não tem esse poder. Minha filha, Ele, o
enganador, é para ser destruído e não pode sobreviver. O seu tempo agora é muito curto. Eu advirto
aqueles que o seguem por causa do pecado que poucas possibilidades lhes restam para se
redimirem. Eles devem afastar-se agora do pecado, se querem ser salvos. Aqueles de vós,
seguidores, que podeis ter um membro da família ou um amigo especial que esteja a seguir um
caminho de pecado, então é vosso dever tentar abrir os seus olhos para a Verdade.
Preparai-vos agora para evitar a Marca da Besta
Muitos eventos, tanto na terra como nos Céus estão agora prestes a intensificar-se, o que
transformará o curso da história. Preparai-vos todos durante este tempo. Eu já disse antes que o
dinheiro vos amedrontará, por isso, por favor, esforçai-vos para preparar as vossas famílias para a
sobrevivência, assim não tereis que aceitar a marca. Por favor, não ignoreis as Minhas súplicas.
Os grupos de oração são agora vitais para vos proteger e salvar o mundo da perseguição da
política Bancária Global e das chamadas Organizações de Direitos Humanos. Um dos objetivos
deles é o poder e o controle sobre todos os Meus filhos, embora muitos de vós não consigais ver
isso. Vós vereis ainda a tempo. E o tempo está próximo. Começai agora a preparar a vossa futura
sobrevivência e mantende-vos em oração para Eu vos oferecer as Minhas graças especiais para
proteção de todos vós. Por favor, não tenhais medo, pois tudo o que importa realmente é a vossa
fidelidade a Mim.
Quando a Ordem Mundial Global tomar o controle do Médio Oriente, vós ficareis
surpreendidos como tantos países ficarão sob o seu controle. Quantas almas inocentes acreditam
que esses novos regimes lhes oferecerão a liberdade. Mas esse não será o caso.
Rússia e China causarão perturbações
Observai agora a Rússia e a China a tornarem-se a terceira entidade a causar rupturas. Muito
em breve aqueles que deram o controle dos seus países para os grupos sem rosto, que vos tratam
como marionetes, em breve verão os grupos sinistros, essas forças políticas que não são de Deus, a
tentar ditar como vós vivereis. Defendei-vos através da oração. Todos os dias e a toda a hora Eu
aliviarei o vosso sofrimento. Recebei-Me na Santa Eucaristia e ganhareis uma força que vos
sustentará a níveis extraordinários durante esta perseguição.
Eu, Jesus Cristo, não desejo causar pânico nas vossas vidas. Mas Eu não posso estar ao vosso
lado e não vos avisar destes eventos. Para lá da Minha Misericórdia Eu estou a dar a possibilidade
de vos preparardes, não somente para o vosso bem-estar espiritual, mas para o meio de subsistência
das vossas famílias. Para evitar a marca, por favor preparai-vos cuidadosamente.
O Aviso, sem dúvida, facilitará qualquer perseguição pelo que muitos se converterão. Orai,
orai agora pela conversão global e para diluir qualquer tormento que se desenvolva durante o
reinado do anticristo e do falso profeta.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

O Eterno Pai impede a Nova Ordem Mundial da perseguição final aos seus filhos
Sexta-feira, 8 de julho de 2011, 15:30

Minha amada filha, Eu compreendo que este Trabalho, pese sobre ti e que necessites de
descansar outra semana, mas escuta o que Eu tenho para te dizer.
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Diz aos Meus filhos para acordarem agora e verem a turbulência no mundo, como a abundante
crise financeira. Diz-lhes que enquanto a ganância dos povos foi parcialmente responsável por atolá-los
de dívidas, a crise bancária foi planeada deliberadamente pela Nova Ordem Mundial.
Muitos dos que lerem esta Mensagem irão sorrir e questionar este fato, mas eles devem
também saber que, a menos que se levantem agora para defenderem os seus direitos, serão forçados
a aceitar a marca da besta para acederem ao seu dinheiro.
A Nova Ordem Monetária será apresentada a um mundo incrédulo
A Nova Ordem Monetária Mundial será apresentada a uma comunidade incrédula, e foi
desenhada para vos controlar. Enquanto isso acontece, eles tentarão privar-vos da comida. Meus filhos,
a menos que vós aceiteis agora esta realidade, ficareis indefesos quando eles tiverem sob controle a
Nova Ordem Mundial, liderada por forças maçônicas. Preparai-vos agora, Meus filhos, porque se bem
que o Aviso converterá milhões, incluindo leais à Nova Ordem Mundial, isso não será suficiente para
suster os escravos de Satanás e o anticristo. Com esse controle do dinheiro, vós tereis sérias dificuldades
em defender os vossos direitos de propriedade, de alimentação e de saúde, as três coisas que eles
tomarão a seu cargo, se vós não começardes desde já a gritar a vossa oposição. Afastai os vossos líderes
desse caminho. Não permitais que vos ludibriem. Se bastantes de vós estiverem alerta.
Planeiem agora os vossos abastecimentos de alimentos
Planeiem os vossos abastecimentos agora. Semeiem e comprem as sementes de que precisam
para vos manterdes vivos. Comprem moedas de ouro ou prata, tantas quanto puderem comprar,
porque é necessário.
Mais importante ainda, encontrem sítios onde em grupo possais oferecer o Santo Sacrifício da
Missa. A seu tempo as igrejas serão queimadas e demolidas.
Os seguidores de Satanás são como formigas, multiplicam-se aos milhares
Nunca aceiteis a marca, o chip da besta. Rezai, rezai para que os vossos lares recebam as
bênçãos especiais, para que vos salvaguardem das armas com que eles tentarão pôr-vos fora das
vossas casas. Os seguidores de Satanás são como formigas. Multiplicam-se por milhares em cada
hora. Vós, Meus filhos, deveis rezar agora e combater esta série de atrocidades que estão a ser
planeadas pela Nova Ordem Mundial, que saliva perante a perspectiva de controlar o mundo.
Aprovisionem-se agora para que eles vos encontrem sob a luz da proteção. A menos que desejais
tornar-vos escravos desta hedionda doutrina, deveis preparar-vos agora.
Comprai fogões a gás, cobertores, alimentos secos, comprimidos, água purificada, velas
bentas, imagens religiosas, para vosso sustento e das vossas famílias durante o Grande Castigo que
se seguirá ao Aviso.
As orações estão já a diluir o impacto do Grande Castigo mas vós, Meus filhos, deveis estar
sempre alerta. Sendo cuidadosos nos vossos preparativos, sereis capazes de sobreviver ao grande
bombardeamento que está a ser orquestrado e que será pior do que sucedeu com os Judeus sob o
reinado satânico de Hitler e seus discípulos.
Prestai atenção, calmamente, a este aviso. Para vos preparardes com antecipação deveis afastarvos das indignações que estão a ser preparadas pela Nova Ordem Mundial. Aqueles de vós que estejais
envolvidos na Nova Ordem Mundial, ouvi-Me agora. Oiçam. Tomem atenção a O Aviso que vos é
oferecido – uma oportunidade para voltardes as costas a Satanás e às chamas do Inferno.
Conselho aos servidores da Igreja
Para os Meus Sagrados Servidores eis o que vos pretendo dizer. Fixai agora os vossos olhos
sobre Mim e rezai ao Espírito Santo para vos manterdes intactos, pois assim reconhecereis o falso
profeta logo que ele apareça no vosso meio. Então, vós precisareis de vos juntardes em grupos, para
garantirdes que os Meus filhos possam receber a Santíssima Eucaristia durante a perseguição.
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A Mão de Meu Pai está agora pronta para cair com toda a força sobre os ímpios e arrogantes
líderes da Banca Ocidental e Oriental, que usam os seus poderes para planearem secretamente com
o objetivo de vos controlarem a todos. O Meu Eterno Pai, neste Seu levantamento, destruirá tudo o
necessário para impedir a perseguição final que eles planearam contra os Seus Filhos. Ele não ficará
por aqui. Lembrai-vos, Meus Filhos, Deus, o Eterno Pai, quer proteger-vos a todos. A Sua
paciência, finalmente, esgotou-se. Ele, até ao último minuto, aceitará aqueles que se virarem para
Ele e Lhe pedirem perdão. Contudo, Ele sabe que tem que impedir os regimes demoníacos do
horror que infligem ao resto da Sua Criação.
É pelo amor aos Seus filhos que Ele faz isso. Para os que dizem Deus Pai, não pode zangar-se,
pelo amor que todos reconhecemos. Sim, Ele está zangado e a Sua Ira é justificada, por causa das
injustiças do maligno que estão a ser perpetradas sobre a Sua preciosa família. Uma vez mais Ele
unirá todos os Seus filhos para que vivam finalmente em paz por toda a eternidade.
Lembrai-vos, filhos, de ver os sinais ao vosso redor, a quantidade de guerras, a falta de
dinheiro, a falta de alimentos, a falta de cuidados de saúde, e aceitai que isso é obra do
demônio. Não é obra de Deus, o Pai Eterno. Ele não aceitará mais este comportamento. Estai
gratos por esta Sua ação pois, se Ele a não a fizesse, a Sua criação seria destruída. E Ele não
permitirá que tal suceda.
O Vosso Amado Jesus, Salvador da humanidade, Redentor do Mundo.

Muito em breve, virá um homem que professará ser Eu
Quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012, 20:45

Minha querida e amada filha, não demorará muito sem que todas as profecias preditas sejam
reveladas perante um mundo descrente.
Mesmo aquelas almas impuras que Me evitam, ao vosso Divino Salvador, e ao Meu Pai
Eterno, não perderão a notícia. Eles saberão a razão deste acontecimento e, pela primeira vez,
perceberão finalmente que eles não controlam o seu próprio destino.
Todos os mal informados pelas suas crenças erradas, devido aos seus ganhos pessoais, irão
brevemente entender a Verdade.
Minha filha, o caminho a seguir é a oração, para que estas almas, entretanto perdidas para
Mim, não sigam o fascínio do anticristo e do falso profeta.
Muito em breve, virá um homem que professará ser Eu. Mas, certamente, isso não pode ser,
porque Eu não virei até ao fim do mundo.
Ainda assim ele será exibido, por ter todas as qualidades que enganarão as pobres almas,
acreditando que sou Eu.
Ele irá realizar maravilhas, em grandes atos de paz, ações humanitárias e atos de carinho
público.
Ele será idolatrado e os seus poderes virão através de Satanás, o rei das trevas. Tão
convencidos estarão muitos dos Meus servos sagrados, quando ele exibir sinais associados com os
grandes Santos, que cairão em humildade aos seus pés.
A Minha Palavra, a Verdade que vos foi dada pelo profeta do final dos tempos, será rejeitada
e destroçada como heresia.
Eu dei-te já, Minha filha, abundantes Avisos para que muitos dos Meus filhos possam saber a
Verdade antes de isto acontecer.
Não vos deixeis enganar pelos que se exaltam a eles mesmos, aos vossos olhos, como sendo
santos. Nunca confundais ações humanitárias como vindas sempre de Mim.
O maligno é um mentiroso. Ele é astuto e presenteará por vezes, uma caridade amorosa
exterior.
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Olhai para aquelas organizações que são fachadas de muitas riquezas individuais, que se
vangloriam acerca dos seus esforços para salvar a humanidade. Muitas delas trabalham em segredo
para denunciar a Minha Palavra.
Este tipo de fraude será usada pelo anticristo para recrutar os bem intencionados, mas
ingênuos, seguidores.
Uma vez seduzidos começareis a ser armadilhados. Depois, vós sereis intrujados para
aceitardes a marca da besta que vós deveis evitar a todo o custo, ou perder-Me-eis para sempre.
Sede os vossos guardas a todo o tempo.
A vossa tarefa é simples. Lembrai-vos que há só um Deus, Três Pessoas da Santíssima
Trindade, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Algo mais que vos seja apresentado de diferente não existe.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

O Segundo Selo: A 3ª Guerra Mundial
Quarta-feira, 16 de maio de 2012, 03:10

Minha querida e amada filha, Eu devo informar-te que uma Terceira Guerra Mundial está
prestes a desenrolar-se no mundo.
As Minhas Lágrimas fluem esta madrugada, como podes ver.
O Segundo Selo, está prestes a manifestar-se como foi previsto, pelo Evangelista João no
Livro da Revelação.
Ela vai começar na Europa.
O vosso sistema bancário será a causa e a Alemanha, mais uma vez, estará envolvida nesta
tragédia tal como nas duas anteriores ocasiões.
Quando se iniciar, será sobretudo para salvar a economia, e a catástrofe afetará a Grécia, com
chuva radioativa na França.
O Médio Oriente também estará envolvido, com Israel, o Irã e a Síria, numa guerra que irá
desempenhar um papel sério na queda do Egito.
Minha filha, Eu acordei-te para te dizer isto, não para te assustar, mas é urgente muita oração
pela Europa, neste momento.
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.
É por isso que Eu apelo agora a todos os filhos de Deus, para aprovisionarem alimentos secos
e não-perecíveis, para alimentar as vossas famílias. É importante cuidar da vossa própria colheita,
se possível.
Lembrai-vos, no entanto, que a oração pode atenuar muito deste sofrimento.
Como resultado dessa guerra, a Minha Igreja Católica na Terra será sugada para dentro de
uma única igreja no mundo, em nome da unificação.
Essa unificação, ou falsa paz, tornar-se-á uma realidade após o anticristo aparentar a criação
de uma falsa paz, até uma chamada final para a guerra.
Esta atitude de paz aparente envolverá o mundo ocidental, até a China e a Rússia se
envolverem com as questões mundiais.
Elas representarão uma ameaça para a “Besta dos Dez Chifres”, a Europa, mas elas vencerão
para introduzir o comunismo.
O “Dragão Vermelho”, a China, já ganhou uma forte presença no mundo por causa do seu
controle sobre as finanças mundiais.
O Dragão Vermelho e o “Urso”, que é a Rússia, não amam a Deus.
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Eles estão a ser conduzidos pelo anticristo, que é do leste, e que se esconde atrás de portas
fechadas.
Quando estas profecias se desenrolarem, todo o mundo acreditará nestas Mensagens. Não
haverá dúvidas, então.
Por favor, recitai esta Cruzada de Oração, pois ela ajudará a diluir o impacto destes eventos.
Cruzada de Oração (54) Oração ao Pai para diluir o impacto da Terceira Guerra
Mundial
Ó Pai Celestial, em Nome do Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, que sofreu muito por causa
dos pecados da humanidade, por favor, ajudai-nos nestes tempos difíceis, que enfrentamos.
Ajudai-nos a sobreviver à perseguição que está a ser planeada pelos governantes gananciosos, e
por aqueles que querem destruir as Vossas Igrejas e os Vossos filhos. Nós Vos imploramos,
Querido Pai, para ajudar a alimentar as nossas famílias, e a salvar as vidas dos que serão
forçados a uma guerra, contra a sua vontade. Nós vos amamos Querido Pai, nós Vos pedimos
que nos ajudeis na hora da necessidade. Salvai-nos das garras do anticristo. Ajudai-nos a
sobreviver à sua marca, a marca da besta, pela recusa em aceitá-la. Ajudai aqueles que Vos
amam a permanecerem fiéis à Vossa Santa Palavra, em todos os momentos, para que Vós possais
conceder-nos Graças para sobrevivermos em corpo e alma. Amém.
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.
Vós sereis intimidados por causa do vosso Cristianismo, mas nunca Me desrespeiteis ou rejeiteis.
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 abençoaiO por um padre.
Começai a vossa preparação rapidamente pois o dia da queda da Europa não está longe.
O Vosso Jesus.

Criar Grupos de Oração devotos a Jesus para a humanidade
Quarta-feira, 16 de maio de 2012, 17:38

Minha querida e mada filha, devo enfatizar, para todos os que crêem em Mim, que é
importante orar por cada uma das vossas nações.
Para fazer isso, efetivamente, vós deveis criar grupos de oração devotos a “Jesus para a
Humanidade”.
Utilizai estes grupos para recitar todas as orações da Cruzada, que vos foram dadas.
Minha filha Maria, providencia para que elas fiquem em condições de ser impressas, em
qualquer lugar, a que tu chegues no mundo.
Por favor, espalha a Minha Santa Palavra a todos os membros do clero.
Algumas pessoas rejeitarão as Minhas Mensagens.
Outros abraçá-las-ão, com amor nos seus corações.
No entanto, na maioria das vezes, tu serás ridicularizada e rejeitada, em Meu Santo Nome.
Tu sofrerás, como os Meus apóstolos sofreram, e serás motivo de chacota, em algumas partes
da Minha Igreja na Terra.
Esses insultos verbais e abusivos ficarão mais intensos, e tu vais magoar-te. Mas, Eu digo isto.
Lembra-te que o ódio, demonstrado por ti, provará que Sou na Verdade Eu, o Vosso Jesus,
que fala contigo do Céu.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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Por este sofrimento, Eu vou levantar-te sempre e sempre, de cada vez que fores atirada ao chão.
Eu vou levantar-te e fazer-te mais forte do que antes.
Porque faço Eu isto ? Eu faço isso, para que fiques apta e mais forte, para difundir a Minha
Santa Palavra.
Pois só então receberás as Grandes Graças que Eu te darei, através do Meu Espírito Santo.
Então, levanta-te e age, para preparares as vossas nações, para que elas recebam a armadura
de que necessitam, para evitarem a marca da besta.
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 receberes o Selo e é teu dever assegurar que muitos dos filhos de
Deus, em todos os lugares, o recebem.
Lembra-te, Eu estou com todos os Meus seguidores a cada minuto e, quando realizar o Meu
Trabalho, eles receberão Graças Especiais para serem corajosos, fortes e determinados a salvar as
almas de cada homem, mulher e criança, no mundo.
O Teu Amado Salvador.

O 666 será incorporado, como número escondido, num chip que vós sereis forçados a
aceitar, como faríeis numa qualquer vacina
Sexta-feira, 1 de junho de 2012, 20:15

Minha querida e amada filha, o anticristo está a preparar, de fato, o seu plano de paz, que
introduzirá logo que a guerra se espalhe no Médio Oriente, e quando a dor e a terrível angústia
signifiquem que não há sinal de esperança.
Então, ele aparecerá de repente, no mundo e anunciar-se-á como um homem de paz, uma jóia
radiante que brilhará no meio da escuridão.
Tal como ele surgirá, será visto como um dos líderes políticos mais carismáticos de todos os
tempos.
A sua beleza atraente e personalidade cuidada enganarão a maioria das pessoas.
Ele vai transpirar amor e compaixão e será visto como um cristão. Com o tempo ele atrairá
muitos seguidores, que crescerão no seu número, de tal modo que se tornará semelhante a Mim, o
Messias.
Ele será visto a promover a unidade entre todas as nações e será amado em quase todos os
países do mundo.
Em seguida, ele mostrará habilidades sobrenaturais. Muitos acreditarão que ele foi enviado
por Meu Pai, e que ele Sou Eu, Jesus Cristo, o Salvador do Mundo.
Rezarão por ele, amá-lo-ão, darão as suas vidas por ele, e ele rirá e zombará deles, quando não
o puderem ver.
Esta será a maior decepção de todos os tempos, e o plano é roubar as vossas almas para vos
levar para longe de Mim.
Ele e o falso profeta, que vai sentar-se como um rei na Sede de Pedro, planearão secretamente
uma religião mundial.
Ela aparecerá como uma religião tipo Cristã, que promove o amor. No entanto, não
promoverá o amor que vem de Deus de uns pelos outros. Em vez disso, promoverá o amor e a
lealdade ao anticristo, e o amor a si próprio.
A abominação não pára por aí porque, quando ele seduzir os filhos de Deus, o ataque
começará.
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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 a vossa linha de vida.
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.
Muito planeamento é agora necessário.
Quanto aos que se riem do que façais ou dizeis, certos de que Jesus não vos pediria para fazer
isso? Não acode Ele a todos os Seus seguidores, nos seus momentos de necessidade?
Mesmo um pão e um peixe podem ser multiplicados. Por isso, não importa se vós tendes
pouca comida, pois Eu vos protegerei e estareis seguros.
Orai arduamente pelas almas que serão incapazes de evitar a Marca. Essas almas
inocentes serão salvas, se estiverem em estado de graça, no momento em que forem forçadas a
aceitar o chip.
De resto, vós deveis planear a proteção das vossas famílias e a vossa fidelidade à Sagrada
Eucaristia e à Missa.
Quando o anticristo devorar todas as religiões, as únicas armas para as quais ele será
impotente são a Santa Missa e a Transubstanciação do Pão e do Vinho no Meu Corpo e Sangue na
Santa Eucaristia.
As Minhas Missas devem continuar. Aqueles de vós que sabeis disso, deveis reunir-vos agora
em quantidade e começar os preparativos.
Quanto mais cedo vos preparardes maiores Graças vos serão dadas, para aumentardes as
vossas fileiras à volta do mundo.
A Rocha, será construída num novo edifício que dirão que será o Meu novo templo. Mas
isso é falso.
Mas, quando a perseguição terminar, a Minha Igreja Remanescente e o Meu povo escolhido
terão o Templo reconstruído, e Minha Nova Jerusalém descerá do Céu.
Ela descerá em Glória. As trombetas serão ouvidas no Céu e na Terra ao mesmo tempo.
E então Eu virei. Tu, Minha filha, anunciarás a Minha Chegada e muitos cairão ao chão, e
chorarão com amor, alívio e alegria, em êxtase.
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Pois, até ao último momento, eles estiveram à espera. O céu iluminar-se-á, o trovão ribombará
e os coros dos anjos cantarão em doce uníssono, enquanto todos os filhos de Deus acolhem o
verdadeiro Messias.
Eu, Jesus Cristo, virei para Julgar. E os Céus e a Terra vão tornar-se Um.
O Novo Glorioso esplendor, a Terra renovada, surgirá, e o Novo Paraíso abraçará todos
aqueles cujos nomes estão no Livro da Vida, que se unirão como um só.
E enquanto o mundo velho, sujo com a mancha do pecado, terá chegado ao fim, a Nova Era
estará apenas a começar.
É por isto que vos deveis esforçar. É a isto que tendes direito, como parte da vossa herança
natural.
O foco é apenas a Salvação de todas as almas.
É por isso que deveis ignorar os obstáculos que se vos colocam. A perseguição. A dor. O
horror do mal pelas mãos de outros. Tudo o que importa é a Salvação das almas.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.

Os seus planos malvados também incluem uma nova vacina global que criará a doença
em todo o mundo
Domingo, 17 de junho de 2012, 20:15

Minha querida e amada filha, os planos dos grupos Maçônicos para assumirem as moedas do
mundo estão perto de estarem completos.
Os seus planos malvados também incluem uma nova vacina global, que criará a doença em
todo o mundo, para causar sofrimento a uma escala nunca antes vista.
Evitai qualquer súbita vacinação mundial que seja anunciada, pois ela matar-vos-á.
Os seus perversos esquemas chocariam todas as almas inocentes, que não fazem ideia de quão
poderosos eles são.
Movidos pela luxúria do poder, riqueza, e pelo desejo de serem divinos em tudo o que fazem,
eles acreditam que são invencíveis.
Eles controlam bancos, governos, e são responsáveis pelo terror causado no Médio Oriente.
Eles controlam grande parte dos meios de comunicação do mundo, e a realidade da sua
perversidade esconde-se atrás das chamadas organizações humanitárias.
Infelizmente muito poucos filhos de Deus sabem dos seus planos.
Sabei que a Mão do Meu Pai cairá muito rapidamente sobre os países que protegem esses
líderes do mal.
Eles serão atingidos com tsunamis e terremotos de tal magnitude que serão eliminados.
Os que acreditam que são muito poderosos verão o fogo cair dos céus, pouco antes da Minha
Segunda Vinda.
Os mares tornar-se-ão lagos de fogo e eles descobrirão que é difícil escapar do poder de
punição derramado sobre as almas perversas que recusem o Meu Cálice.
Desafiadores até ao fim, eles lutarão contra o Meu Pai Eterno e o Poder dos Céus.
Manobrando com o anticristo, a partir dos grupos nos quais ele evolui, eles perceberão o erro
dos seus caminhos, quando for demasiado tarde para eles.
Muitos destes grupos, incluindo dirigentes de bancos, governos, chefes de grandes empresas,
todos eles interligados e trabalhando em conjunto para tornar pobres as pessoas comuns, vão
converter-se após O Aviso. Então, isso será bom.
O tempo para Eu separar as almas que Me amam das que estão ao lado do maligno não está
longe.
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Sede cautelosos. Haverá apenas o tempo suficiente para a conversão. As almas mais
necessitadas da Minha Misericórdia pertencem a esses grupos perversos que não têm nenhum
respeito pelas Leis de Deus.
Vós deveis orar para que eles vejam a Verdade. Vós deveis orar para que eles parem de
infligir sofrimentos através das terríveis leis que pretendem fazer.
Vós deveis rezar para impedir o genocídio que eles planeiam, pior do que fez Hitler na 2ª
Guerra Mundial.
Este grupo, o mais numeroso desde a sua fundação na Idade Média, é o exército de Satanás.
Eles serão conduzidos pelo anticristo. Eles planearam ter os bancos sob o seu controle, ao longo de
décadas.
Eles planearam a introdução da marca da besta, um chip que cada homem e mulher serão
obrigados a ter implantado no seu corpo para acesso a alimentos, durante quinze anos.
Agora que chegou o momento para eles revelarem a sua Nova Moeda Mundial, sabei que a
oração, e muita, poderá ajudar a atenuar grande parte do seu plano.
Aqui está uma oração para evitar o controle do mundo.
Cruzada Oração (61) para Impedir o Controle Mundial
Ó Querido Pai Celestial, em memória da Crucificação do Vosso Amado Filho Jesus Cristo,
eu imploro-Vos pela nossa proteção, dos Vossos filhos, da Crucificação que está a ser planeada
para destruir os Vossos filhos, pelo anticristo e seus seguidores. Dai-nos as Graças de que
precisamos para recusar a marca da besta, e concedei-nos a ajuda de que precisamos para
combater o mal no mundo, espalhado por aqueles que seguem o caminho de Satanás. Nós Vos
imploramos, Querido Pai, a proteção de todos os Vossos filhos, nestes tempos terríveis, e que nos
façais suficientemente fortes, para nos levantarmos, e proclamarmos a Vossa Santa Palavra, em
todos os momentos. Amém.
Minha filha, Eu estou triste por ter que revelar estas coisas. Os Meus seguidores precisam de
entender o que está a acontecer.
Aqueles que não acreditais nestas Mensagens não terão dúvidas quando o anticristo se lhes
apresentar, como Eu predisse.
Vós deveis unir-vos em grupos, em todo o mundo, em oração.
Quanto mais os meus seguidores o fizerem, mais forte será a Presença do Espírito Santo e,
então, mais fraco será o exército de Satanás.
Tentai não ficar com medo, pois uma tal perseguição pode ser enfrentada sem medo.
Uma vez que vos prepareis bem, seguindo as Minhas instruções e mantendo em dia a oração,
o tempo passará depressa.
Confiai em Mim, sempre.
Lembrai-vos que Eu morri pelos vossos pecados. É assim justo que Me permitais levar-vos
neste momento para o Novo Reino da Terra.
Só Eu, Jesus Cristo, posso levar-vos. Lembrai-vos que sem Mim vós não sois nada.
O Vosso Jesus.

Será em breve apresentada ao mundo a mentira mais enganosa que, nesta fase, é
impossível à humanidade alcançar
Sexta-feira, 20 de julho de 2012, 17:46

Minha querida e amada filha, os três anos e meio restantes do período da Tribulação começam
em Dezembro de 2012.
Este é o período em que o anticristo irá emergir como um herói militar.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

54

Livro da Verdade – Vacinação Global e Marca da Besta

A sua alma foi entregue a Satanás, que possui todas as partes dele.
Os poderes que ele vai possuir resultam em que, com o tempo, ele será visto não apenas como
o homem da paz, mas as pessoas vão pensar que ele Sou Eu, Jesus Cristo, o Salvador da
humanidade.
Com o tempo, eles também acreditarão que o anticristo foi enviado para anunciar A Segunda
Vinda.
Portanto, muitas pobres almas aceitarão de bom grado a sua marca, a marca da besta. Pois ele
é besta em todo o sentido, pela maneira como Satanás se manifestará no seu corpo.
Ele vai fazer milagres no céu.
Ele vai curar as pessoas.
Ele será o chefe da Religião do Novo Mundo e ele, e o falso profeta, que vai chefiar na
aparência a Igreja Católica na Terra, trabalharão em estreita colaboração para enganar todos os
filhos de Deus.
Será em breve apresentada ao mundo a mentira mais enganosa que, nesta fase, é impossível à
humanidade alcançar.
Aqueles de vós que estais a receber o Livro da Verdade, estas Minhas Santas Mensagens para
a humanidade alertam sobre estas coisas, entendei isso.
Tão sofisticado será o seu plano, que muitos serão enganados pelo aspecto amoroso e humano
que eles vão apresentar ao mundo no seu plano maligno.
O anticristo e o falso profeta, entre eles, já estão a ultimar o planeamento do seu reinado
ímpio, e a primeira coisa que ele vai trazer será a escalada da guerra no Médio Oriente.
O anticristo será o principal homem a puxar as cordas para o fundo. Então ele virá e será visto
como medianeiro de um plano de paz.
Será então que o mundo cairá sob o seu feitiço. Entretanto, o falso profeta vai tomar o poder
dentro da Igreja Católica.
Muito em breve ela será sugada pela Religião do Novo Mundo, uma fachada do culto
satânico. A auto adoração será o objetivo fundamental desta abominação, bem como a introdução
de leis, o que equivale a duas coisas. A abolição dos Sacramentos e a abolição do pecado.
Os Sacramentos só serão realmente disponibilizados a partir dos padres e de outros clérigos
cristãos que permaneçam leais a Mim. Eles vão oferecer esses Sacramentos nas Igrejas de refúgio
especiais.
A abolição do pecado será introduzida através de leis que serão vistas como a aprovação da
tolerância.
Elas incluem o aborto, a eutanásia e casamento do mesmo sexo. As igrejas serão obrigadas a
permitir casamentos do mesmo sexo e os padres serão obrigados a abençoá-los aos Meus Olhos.
Durante este tempo, eles continuarão a rezar a sua própria versão da Santa Missa, a sua oferta
da Santa Eucaristia, profanarão a Hóstia, suportados nas Igrejas Católicas.
A Minha Presença não só faltará em tais Missas, como faltará nas igrejas onde eles próprios
Me desonram.
Todas estas questões serão muito assustadoras para os Meus seguidores. Vós não sereis
mais capazes de receber os sacramentos, com a exceção dos sacerdotes da Minha Igreja
Remanescente na Terra.
É por isso que agora Eu vos concedo Dádivas, como a Indulgência Plenária, para a absolvição
dos vossos pecados. Não se pretende substituir o Ato da Confissão para os Católicos.
Será uma maneira pela qual vós podeis permanecer em um estado de graça.
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Se bem que milhares de milhões de pessoas se vão converter durante o Aviso, estas profecias
vão mesmo desenrolar-se. Mas, grande parte delas, pode ser diluída por meio da oração para reduzir
o sofrimento e a perseguição.
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.
O Vosso Jesus.

Deus Pai: A Hierarquia de todos os Anjos do Céu reúne neste momento nos quatro
cantos da terra
Terça-feira, 6 de novembro de 2012, 22:45

Minha querida filha, a hierarquia de todos os Anjos do Céu reúne neste momento nos quatro
cantos da Terra. Eles preparam-se agora para a investida de castigos que será desencadeada sobre a
humanidade.
Todas estas coisas devem acontecer – tempestades, guerras, fome e ditaduras – acontecerão,
como predito, quando começar a batalha na Terra.
A Terra vai tremer nos quatro cantos do mundo, e muitos vão ficar chocados, porque não
tinham visto tal turbilhão a desenrolar-se diante deles.
Vós, Meus filhos, estais no fim dos tempos e o período que está em frente será difícil.
Aqueles de vós que Me são leais, e que colocam toda a sua confiança em Mim, resistirão a essas
perturbações.
Muita mudança vai agora implodir no mundo e aqueles de vós que conhecem a Verdade
ficarão gratos. Vós percebereis que, ao mesmo tempo que isso representa o fim dos tempos que
conheceis até agora, será também, como predito, o momento para anunciar um novo começo. Um
novo começo. Um Novo Paraíso na Terra.
Isso significa a liberdade, filhos. Vós sereis levados rapidamente para os Meus Braços para
aguardar a nova morada, que Eu criei cuidadosamente para todos vós.
Os tempos serão difíceis de suportar para muitos, porém, apenas aqueles que aceitarem a
Verdade irão perseverar e prosperar, porque eles serão protegidos.
O Meu Selo deve ser compartilhado. O Meu Amor deve ser dado a conhecer a todos os Meus
filhos, de qualquer religião e credo e, especialmente, aqueles que não Me conhecem, assim como
aqueles que rejeitam a Minha Existência.
Eu preparo o Meu Exército nos Céus, como Eu preparo o Meu Exército na Terra.
Juntos, vamos lutar contra a perversidade que está prestes a ser introduzida por todas as
nações sobre os seus povos indefesos.
Se vos erguerdes e recusardes aceitar a marca da besta, Eu proteger-vos-ei.
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Centros organizados pelos Meus profetas, ao longo dos anos, surgirão, cada qual como um
oásis no deserto. Neles, vós sereis capazes de jurar lealdade a Mim, o Vosso Pai. Neles, vós
podereis reunir para rezar pelas almas daqueles que estão perdidos sob o poder do anticristo.
Rezai, rezai, rezai. O vosso tempo foi prescrito e a Segunda Vinda do Meu Filho terá lugar
em breve.
Só Eu, o Vosso Amado Pai, conheço essa data. Mesmo o Meu Precioso Filho, Jesus Cristo,
não está informado sobre ela. Mas sabei isto.
Enquanto estiverdes a ser preparados através desta e de outras Missões, ela será anunciada
repentinamente, quando será tarde demais para muitos voltarem. Em vez disso, eles vão fugir.
Meus filhos, sede fortes. O Meu Plano é destruir a besta e salvar cada um dos Meus filhos. As
vossas orações podem ajudar-Me a salvar cada alma preciosa.
Deus, o Altíssimo.

Somente aqueles que têm o Selo do Deus Vivo escaparão a esta forma de genocídio da alma
Quinta-feira, 4 de abril de 2013, 19:45

Minha querida e amada filha, tu não deves ouvir aqueles que questionam, desafiam e
desprezam as Minhas Mensagens. Não é necessário defender a Minha Santíssima Palavra. A Minha
Palavra é a última e nenhum homem tem autoridade para questioná-la. Ou vós Me aceitais, ou não.
Enquanto os Cristãos se guerreiam entre eles acerca destas Mensagens, profetizadas há tanto
tempo, tratam-se como inimigos. Vós não podeis ser inimigos para o vosso irmão ou irmã e chamarvos Meus discípulos. Enquanto estais tão ocupados a gritar entre vós, o maior inimigo, os exércitos
de Satanás, estão a planear as atrocidades mais perversas, jamais vistas pela humanidade desde a
criação de Adão e Eva.
As guerras de que Eu falei são para planear e começar a destruição das populações. Vós
podeis pensar que essas guerras são entre uma nação e outra, mas estaríeis errados. As armas vêm
de uma única fonte.
Meus pobres filhos de Deus, como vós sabeis pouco dos atos terríveis que estão a ser
preparados pelas seitas maçônicas, aos mais altos níveis, contra os filhos de Deus. A sua maldade
seria, para vós, impossível de imaginar, mas reconhecei estes sinais. Quando os vossos bancos tiram
a vossa liberdade, as vossas casas e a vossa capacidade de alimentar as vossas famílias, isso será
apenas uma parte do plano deles contra a humanidade. Vós tornar-vos-eis escravos, mas aqueles
que prestam fidelidade a Mim e aos Meus Ensinamentos, e que permanecerem leais a Mim, nunca
deveis esquecer a Minha Misericórdia.
Embora estas revelações possam ser assustadoras, elas são a Verdade. Ao serdes preparados para
estes atos contra a criação de Deus, vós ajudareis, através das vossas orações, a mitigar muito do
sofrimento que estas seitas malignas infligirão sobre vós. Embora as orações diluam o impacto de tais
atrocidades, elas serão usadas, se vos entregardes a Mim com amor nos vossos corações, para salvar os
culpados de tais atos terríveis. E enquanto essas almas equivocadas e frias de coração continuarem a
desafiar-Me, tentando erradicar as populações do mundo, Eu tentarei iluminar os seus corações, para
que elas se afastem dessa terrível amarra de Satanás. Muitos estão completamente possuídos pelo
maligno e, para alguns deles, há pouca esperança. Somente um milagre, concedido pela Minha
Misericórdia em união com aqueles que Me oferecem o dom do sofrimento, pode salvá-los.
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.
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Não duvideis, nem por um minuto, das Minhas Mensagens que vos são dadas agora.
Aceitai a Minha Intervenção Divina, porque Eu só quero salvar-vos. A batalha pelas almas é de
tal magnitude que, não fora Eu intervir, através dos profetas, muitos de vós ficaríeis do lado da
besta e de todos os seus seguidores, os quais aparecem perante vós como lobos com pele de
cordeiro.
Satanás é extremamente astuto e nunca mostra as suas ações perversas pelo que elas são.
Não, em vez disso, ele apresenta-as como sendo boas, inspiradoras e muito do vosso interesse.
Essa é a armadilha que ele apronta. Essa é a forma como ele seduz as bem-intencionadas almas
inocentes ao seu covil. A forma como Satanás se vai revelar, através dessas pobres almas que
ele consegue dominar, é pelo pecado do orgulho. O pecado, na sua forma mais perversa, será
visto nas pessoas de posições elevadas, que destruirão os outros para seu próprio ganho egoísta.
O fundo da escala do pecado do orgulho, será testemunhado entre vós quando julgardes os
outros, falardes mal deles e tentardes arruinar o seu caráter, bem como prejudicar a sua
reputação, em Meu Nome.
Eu refiro-vos estes tristes fatos, para que Eu possa preparar-vos, armar-vos com a Minha
Proteção Amorosa e, assim, Eu possa ajudar a salvar-vos, mesmo aos que marcham por toda a Terra
para vos devorar.
O Vosso Jesus.

Esse Sinal não deve ser confundido com a Marca da Besta, será para simbolizar a
Nova Religião Mundial Única
Quarta-feira, 17 de abril de 2013, 20:00

Minha querida e amada filha, o Meu coração suspira porque Eu tenho que suportar a miséria e
o sofrimento que toda a humanidade terá que suportar. Não é a Minha Mão que fará isso, mas a
maldição de Satanás, pois o seu espírito deambula e devora almas ao longo do seu caminho. Tão
desprevenidas estão as pessoas perante essa influência do maligno que culpam tudo pelo seu
sofrimento. Atribuem a culpa das suas dificuldades aos outros e não conseguem entender que é a
falta de crença em Deus que gera destruição nas suas vidas.
Conforme o espírito do maligno oprime a humanidade, a Luz de Deus colidirá com ele de
uma forma que será evidenciada por uma série de coisas.
As tempestades aumentarão e serão sentidas convulsões em muitos países. Haverá agitação
nas nações em que o poder dos governos priva a liberdade das pessoas que governam. Então, as
igrejas, incluindo todas as que amam a Deus, o Deus Uno e Trino, começarão a retirar os seus
serviços e a fechar as suas portas.
O número de igrejas encerradas será patente em todos os países ocidentais. Em breve a
marca do comunismo será visível, num sinal que aparecerá em igrejas que permanecem
abertas, nos media, nas peças de vestuário, em filmes, e esse sinal será usado orgulhosamente
pelos que estão em posições elevadas. Ele será visto como um distintivo de honra e ostentado
por membros das hierarquias de todas as principais igrejas e denominações religiosas. Vereis
este símbolo em locais públicos, altares, aeroportos e nas roupas usadas pelos líderes das
igrejas.
Esse sinal não deve ser confundido com a marca da Besta, será para simbolizar a nova
Religião Mundial Única. Os responsáveis por isso não mais recearão exibir o seu sinal, que é um
símbolo de controle e lealdade à besta.
O dia em que o sacrifício diário da Missa for suspenso, na forma em que deve ser oferecido
em Meu Santo Nome, será o dia em que esse símbolo aparece nos altares e ante todos os
tabernáculos do mundo.
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Rezai, Meus amados seguidores, que ireis encontrar consolo nos Meus servos sagrados que
permanecem leais a Mim, pois vós precisareis de conforto durante as provações. Eu sempre vos
erguerei e conduzirei. Eu nunca vos abandonarei, mas nunca vos deveis desviar dos Meus
Ensinamentos, ou aceitar práticas pagãs em substituição da Verdade.
O Vosso Jesus.

A marca da besta trará consigo a morte – a morte da alma e a morte por uma doença
terrível
Segunda-feira, 29 de julho de 2013, 11:23

Minha querida e amada filha, o Meu Nome raramente é mencionado num só fôlego, como
fazem aqueles que dizem representar-Me e que gritam blasfêmias contra Deus. A Minha morte na
Cruz não só será afastada e não falada, como imagens de demônios serão usadas em substituição do
Meu Corpo na Cruz. Se não foi a Mim que mataram na Cruz, então foi a quem? Quem são eles, que
proclamam a Minha Palavra para o mundo, mas que proferem profanidades que derramam das suas
bocas?
Tomai cuidado com os milagres que os homens de túnicas brancas dizem fazer, como se
fossem feitos da Minha Carne e abençoados com o Meu Espírito. Quando vós virdes eventos
maravilhosos e aparentemente milagrosos a acontecer, sabei que eles não são nada disso.
Ser-vos-á dito que são criados milagres pela mão do falso profeta. Então, é esperado que vós
mostreis grande respeito, e sereis informados, em primeiro lugar, e que ele é um santo vivo. Ele será
adorado, amado e admirado e todos dirão que ele é favorecido por Deus. Acreditarão, com o tempo,
que estes milagres ocorrem para anunciar a Minha Segunda Vinda.
E então, a besta aparecerá. E ele honrará o primeiro. E o mundo será levado a uma terrível
confusão. Eles estarão amarrados. Por um lado, o falso profeta controlará todas as religiões do mundo e
atacará o amor daqueles que conhecem a Verdade. Aqueles que conhecem a Verdade não Me rejeitarão,
porque é deles o Reino de Deus. O anticristo mostrará um grande respeito pelo falso profeta. Mas,
porque o seu papel será político, a sua lealdade irá unir muitas pessoas que aplaudirão tal aliança.
Estes eventos em breve começarão a fazer sentido. Aqueles que vos tentam levar com elas
para uma fé falsa, que não é de Deus, serão muito convincentes. Eles nunca revelarão a sua
verdadeira intenção, até que acreditem que estão a ganhar essa batalha. Mas, em seguida, eles
destruirão muitos dos que se recusam a aceitar a marca da besta. Eles dirão que ela será um sinal da
verdadeira paz mundial, de amor e união, mas, escondidos dentro do seu perverso centro, estarão os
números 666, o sinal da besta.
Assim como as medalhas santas oferecem a proteção do Céu, com o Poder de Deus, a marca
da besta trará consigo a morte – a morte da alma e a morte por uma terrível doença. Aqueles que
recusarem terão que se esconder e preparar-se. Eu Sei que isso é assustador, mas é a Verdade. Eu
intervirei com a ajuda das vossas orações para pôr fim à perseguição.
Vós, Meus queridos seguidores, que conheceis a Verdade, estais a ser preparados para ajudar
aqueles que lutam contra esse conhecimento. No momento em que isso acontecer, o Meu exército
Remanescente será uma força considerável. A sua força estará na sua capacidade para salvar
aqueles que vão sofrer por este ato diabólico de vingança sobre os filhos de Deus.
O Vosso Jesus.

O anticristo criará donativos para atrair empresas, organizações, bem como
instituições de caridade, para trabalharem para o seu novo centro mundial de negócios
Sábado, 19 de outubro de 2013, 20:00

Minha querida e amada filha, Eu exorto a todos os Meus discípulos para que Me escutem e
Me reconheçam agora nestas Mensagens.
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Este Trabalho, que te foi outorgado, é Sagrado. Seja qual for o tormento, o abuso, o sofrimento e
o ridículo que tu possas suportar, por causa desta Missão, lembra-te que este Trabalho é Meu. A Minha
Missão final, dada ao mundo através de uma profeta de Deus, é uma grande Dádiva para a humanidade.
Ergue-te acima do escárnio que irás testemunhar e compreende que ele é gerado pelo maligno num
esforço para parar a Verdade. A Verdade, a Minha Santa Palavra, será pisada, e cada demônio libertado
das profundezas do Inferno fará todo o possível para silenciar a Minha Voz.
Trabalhando através das almas que se deixam abrir à infestação, as obras de Satanás em breve
serão camufladas e apresentadas ao mundo como a Sagrada Escritura. Elas dirão que a nova
doutrina foi divinamente inspirada por Mim, Jesus Cristo. O mundo inteiro prestará à atenção, à
medida que ela for revelada camada por camada, e aplaudida especialmente pelo mundo secular.
Aqueles que nunca esperaram dar honras a Deus, serão os primeiros da fila a adotar uma série de
heresias – mentiras contra Mim – tal como elas são reveladas.
Nunca antes a Igreja Católica recebeu tal honra pública dos meios de comunicação do mundo
e da elite política. Nunca antes os ateus e todas as religiões, incluindo aquelas que não Me honram,
abriram os braços e caíram de joelhos em honra daqueles que dizem que são de Deus.
Quando a Minha Imagem desaparecer e não for mais vista e quando as Minhas Cruzes,
Bíblias Sagradas, missais para a Santa Missa, rosários, medalhas, escapulários e Cruzes Beneditinas
já não forem encontradas, sabereis então que o reinado da besta começou.
O mundo cantará louvores ao anticristo. Não muito depois de criar a paz – uma paz falsa – criada
por causa das guerras que ele ajudou a começar – ele fará declarações surpreendentes. Ele, o anticristo,
irá declarar que recebeu mensagens de Deus Pai e elas parecerão autênticas. Em seguida, usando o
poder do oculto, ele será visto a curar muitos, parecendo ter grandes dons espirituais. Muitos se
surpreenderão com os chamados milagres que aparentemente ele realizará e o mundo adorá-lo-á e
prostrar-se-á aos seus pés. Então ele, o anticristo, declarar-se-á Jesus Cristo, o Filho do homem, e dirá
que chegou o tempo para ele reclamar o mundo e salvar toda a humanidade. Quem se atrever a desafiar
a porcaria e as obscenidades que sairão da boca da besta, será severamente punido.
Nessa época, devido à infestação de Satanás no mundo, o pecado será tão difundido que a
dignidade humana atingirá o seu nível mais baixo, no qual a impureza, a luxúria, a ganância e todos
os outros pecados vis aos olhos de Deus serão testemunhados em todos os locais públicos. Como o
pecado será declarado como sendo uma falha natural do ser humano, e, como vos será dito que
Deus não vos julgará por um traço da fraqueza humana, muitos abraçarão o pecado e sem nenhuma
vergonha nas suas almas.
As celebridades do mundo, artistas, meios de comunicação, estrelas de cinema, todos
reclamarão serem vistos com o anticristo, e a imagem dele terá mais visibilidade do que qualquer
outra antes dele. Ele será fluente em várias línguas, será bem parecido, terá um grande senso de
humor e uma extraordinária capacidade de comunicação. Ele terá muito cuidado com o que diz
acerca de Deus e nunca se referirá à Mãe de Deus, pois ela será vista como não tendo mais qualquer
papel a desempenhar.
As entrevistas do anticristo na televisão serão comuns e as pessoas ficarão suspensas por cada
palavra que sai da sua boca. Ele influenciará os políticos de todas as nações e as pessoas com quem ele
é visto serão tratados como a realeza. Ele não fica por aqui. As suas citações serão afixadas nos
púlpitos de todas as igrejas. Ele receberá grandes honras e posições em todas as igrejas, até que
finalmente ele se sentará no novo trono do novo templo da Babilônia. A sua influência estender-se-á a
todos os bancos, às leis comerciais e à economia mundial. O anticristo criará donativos para atrair
empresas, organizações, bem como instituições de caridade, para trabalharem para o seu novo centro
mundial de negócios. 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
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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.
Eu derramo muitas Lágrimas ao dar-te esta Mensagem e é por isso que a Minha Dor por vós,
Minha filha, é neste momento muito grande. Confortai-Me, apelando à Minha Misericórdia e à
Minha Proteção.
O Vosso Jesus.

O Livro da Verdade será a antítese do novo falso livro
Segunda-feira, 5 de maio de 2014, 16:10

Minha querida e amada filha, a todos, a quem seguir a Minha Voz através destas Mensagens,
continuarão a ser dadas grandes bênçãos, enquanto a sua resistência será testada em moldes não
conhecidos desde os tempos em que Cristãos sofreram na Idade Média. Cada um deles será provocado
pelo maligno, que usa as almas fracas e orgulhosas para lançar ataques contra os que estão perto de Mim.
Todos os esforços serão feitos, quer visíveis quer invisíveis, para caluniar este Meu grande Trabalho.
À medida que a perseguição se intensificar, sabei que o poder de Satanás será reduzido e tudo
o que ele fará é continuar a arremessar pedras, espalhar mentiras e tentar afastar as almas para longe
de Mim. Ele terá sucesso em afastar as almas para longe desta Missão, através de vários meios. Ele
usará visionários para atacar a Missão, e isso causará uma grande confusão.
Quando o homem continuar a cair e a Palavra de Deus não for mais aceite na sua totalidade, então
o Céu irá sempre intervir. Confiai em Mim, conforme Eu vos digo agora – esta é a Minha Missão, e, se
vos for dito de outro modo, então vós podeis estar certos de que estais a ser levados por maus caminhos.
A Minha Promessa é permanecer leal aos filhos de Deus até ao fim e até que uma alma rejeite
completamente a Mão de Deus. Eu seguirei em frente e conceder-vos-ei todas Dádivas que Eu Estou a
legar para vos proteger contra os Meus inimigos, que vêm até vós como lobos vestidos de pele de
cordeiro. As Minhas Dádivas serão a antítese do que será dado ao mundo pelos inimigos de Deus. O
Livro da Verdade será a antítese do novo falso livro – cheio de doutrinas falhadas feitas pelo homem,
com as quais justificará o pecado – que em breve será infligido sobre o mundo. O Selo do Deus Vivo irá
proteger-vos contra a marca da besta e a Medalha da Salvação contra as heresias, as quais saltarão da
boca dos Meus inimigos, que irão apoderar-se da Minha Igreja na Terra.
Naturalmente, esta Missão é desprezada por Satanás e ele usará até as almas boas – que, fora
do sentido de lealdade, perdida para aqueles Meus servos sagrados que perderam a fé e que
verdadeiramente não Me servem, porque não sabem mais como –, se fecham à Minha Santa
Palavra. Vós não vos deveis deixar seduzir. Não sejais como aqueles que vieram antes de vós –
aqueles que Me rejeitaram, quando Eu andei na Terra.
Eu dou-vos a Minha Palavra que todas as provas que desejardes serão vossas – brevemente.
Eu dou-vos a Minha Promessa de que Eu venho agora somente para vos trazer a Salvação, numa
época em que todos os esforços serão feitos pelos Meus inimigos para vos negar o vosso direito à
salvação, dado por Deus, como filhos de Deus.
Não Me abandoneis, quando vós sabeis, no vosso coração, que Sou Eu, Jesus Cristo, Que fala
agora. Não tenteis afastar as almas para longe de Mim, se vós estiverdes em dúvida acerca de Quem
Eu Sou. Não ofendais os profetas de Deus, ou vós sofrereis grandemente. Não luteis contra o Plano
do Meu Pai para preparar o mundo para a Minha Segunda Vinda, ou vós incorrereis na Ira do Meu
Pai. Sede gratos. Sede generosos e aceitai este Dom de Intervenção, com amor e alegria, pois é para
o vosso próprio bem e pela causa de cada alma viva, que está a ser apresentada ao mundo.
O Vosso Jesus.
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CRUZADA DE ORAÇÕES CONTRA A VACINAÇÃO GLOBAL
Cruzada de Oração 84: Para iluminar as almas das elites que governam o mundo
Sexta-feira, 9 de novembro de 2012, 21h00.

Ó Querido Jesus, eu imploro-Vos que ilumineis as almas das elites que governam o mundo.
Mostrai-lhes a prova da Vossa Misericórdia. Ajudai-os a tornarem-se abertos de coração e a
mostrarem verdadeira humildade, em homenagem ao Grande Sacrifício da Vossa Morte na Cruz,
quando Vós morrestes pelos nossos pecados. Ajudai-os a entender quem é o seu Verdadeiro
Criador, quem é o seu Criador, e enchei-os com graças para verem a Verdade. Por favor, impedi
que tenham lugar os seus planos para prejudicar milhões de pessoas através da vacinação, da
escassez de alimentos, das adoções forçadas de crianças inocentes e da divisão das famílias. Curaios. Cobri-os com a Vossa Luz e levai-os para o seio do Vosso Coração para os salvar das ciladas do
maligno. Amém.

CRUZADA DE ORAÇÕES CONTRA A MARCA DA BESTA
Cruzada de Oração 54: Para diluir o impacto da Terceira Guerra Mundial
Quarta-feira, 16 de maio de 2012, 03h10min.

Ó Pai Celestial, em Nome do Vosso amado Filho, Jesus Cristo, que sofreu muitíssimo por causa dos
pecados da humanidade, por favor ajudai-nos nesses tempos difíceis que enfrentamos. Ajudai-nos a
sobreviver à perseguição que está a ser planeada pelos governantes gananciosos e por aqueles que
querem destruir as Vossas Igrejas e os Vossos filhos. Nós Vos imploramos, querido Pai, para ajudar
a alimentar as nossas famílias e a salvar as vidas dos que serão forçados a uma guerra contra a sua
vontade. Nós Vos amamos, querido Pai. Nós Vos pedimos que nos ajudeis na hora da nossa
necessidade. Salvai-nos das garras do Anticristo. Ajudai-nos a sobreviver à sua Marca, a Marca da
Besta, pela recusa em aceitá-la. Ajudai aqueles que Vos amam a permanecerem fiéis à Vossa Santa
Palavra, em todos os momentos, para que Vós possais conceder-nos graças para sobrevivermos em
corpo e alma. Amém.

Cruzada de Oração 61: Impedir o Controle Mundial
Domingo, 17 de junho de 2012, 20h15min.

Ó querido Pai Celestial, em memória da Crucificação do Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, eu
imploro-Vos pela nossa proteção, dos Vossos filhos, da crucificação que está a ser planeada para
destruir os Vossos filhos, pelo Anticristo e seus seguidores. Dai-nos as graças de que precisamos
para recusar a Marca da Besta e concedei-nos a ajuda de que precisamos para combater o mal no
mundo, espalhado por aqueles que seguem o caminho de Satanás. Nós Vos imploramos, querido
Pai, a proteção de todos os Vossos filhos, nesses tempos terríveis, e que nos façais suficientemente
fortes para nos levantarmos e proclamarmos a Vossa Santa Palavra em todos os momentos. 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
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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).
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).
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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,
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
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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).
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.. Todos que usarem a Medalha devem
rezar a Cruzada de Oração 115 – Pelo Dom da Conversão, todos os dias.
Todos que usarem a Medalha serão convertidos e salvos, motivo pelo qual Satanás odeia este
poderoso instrumento de salvação de Deus por mei
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 Deus.
Todos as pessoas que usarem esta Medalha devem estar conscientes de que ela não é um
amuleto e não faz mágicas, poré
porém é uma Medalha que, se a pessoa usá-la
la com confiança, e rezar
piedosamente a Oração 115 da Cruzada, com o Santo Rosário e o Terço da Divina Misericórdia,
será um poderoso instrumental de conversão e salvação pela intercessão da nossa MÃE DA
SALVAÇÃO. É preciso
eciso esforçar para alcançar a conversão e a salvação, renunciando aos pecados e
aos vícios para alcançar estes objetivos. Ninguém que usar 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 converterá aqueles que a usem e eles alcançarão a Misericórdia
do Meu Filho. Agora, Eu peço--vos, filhos, para produzirdes
irdes a Medalha da salvação e fazerdes
um ESCAPULÁRIO DO SELO DO DEUS VIVO” (23 de agosto de 2013).
Para que encontremos a proteção de Deus por meio dos sacramentais e objetos sagrados,
temos que andar meio caminho. Deus Pai nos explica em que consiste est
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
Besta,, então vós encontrareis
muita proteção Comigo” (23 de agosto de 2013). De nada adianta guardarmos os objetos sagrados
e tê-los
los conosco se 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. Con
Confiai
fiai 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
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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” (23 de agosto de 2013).
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. 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.”
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

85

Livro da Verdade – Vacinação Global e Marca da Besta

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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