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Maria Divina Misericórdia
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LISTA DE TODAS AS MENSAGENS DO ANO 2011
Janeiro/2011
01 de janeiro de 2011 – Outros Meios de Comunicação e as Censuras que virão
02 de janeiro de 2011 – Como O Aviso é um Dom para a humanidade
11 de janeiro de 2011 – 2011, Ano da Purificação
12 de janeiro de 2011 – O Aviso – A Segunda Vinda está perto – Oportunidade para salvar as vossas almas
14 de janeiro de 2011 – Como entrar no Céu, o papel do sofrimento
16 de janeiro de 2011 – Carregando a Minha Cruz.
24 de janeiro de 2011 – Como é fácil pecar
28 de janeiro de 2011 – Preparai-vos para o Aviso, a Iluminação da Consciência

Fevereiro/2011
05 de fevereiro de 2011 – O Amor é o caminho para a salvação
06 de fevereiro de 2011 – A Conversão Global está quase a acontecer
07 de fevereiro de 2011 – Publicai as Minhas Mensagens em todo o mundo
12 de fevereiro de 2011 – Mensagem do Espírito Santo
17 de fevereiro de 2011 – Ascensão do Mundo Árabe, 3 Líderes Mundiais serão assassinados
19 de fevereiro de 2011 – Última Mensagem do Volume “O Aviso”: As Profecias de La Salette, Fátima e Garabandal
desenrolam-se agora

Março/2011
03 de março de 2011 – A Democracia desaparece – Os Sacerdotes serão martirizados
05 de março de 2011 – Cristãos, arrependei-vos todos agora. Católicos, rezai pelo Papa Bento XVI
06 de março de 2011 – Palavras de conforto, para os que questionam estas Mensagens
11 de março de 2011 – A humanidade será punida
21 de março de 2011 – Orai por aqueles que vos causam dor
24 de março de 2011 – Significado e poder da Oração

Abril/2011
04 de abril de 2011 – A Mão do Meu Pai Eterno cairá agora sobre este mundo ingrato e cego
06 de abril de 2011 – Nunca julgueis as outras religiões, credos e outras preferências sexuais
07 de abril de 2011 – Milhões de almas serão salvas através destas Mensagens
13 de abril de 2011 – A Minha Dor é maior hoje do que foi durante a Minha Crucificação
14 de abril de 2011 – Eu Estou Presente na Eucaristia apesar da má interpretação da Minha Promessa
14 de abril de 2011 – Graças Especiais prometidas por chamar Jesus só por um dia
15 de abril de 2011 – Como garantir que a vossa família e amigos podem entrar no Céu
15 de abril de 2011 – Acordai para a Verdade antes que seja demasiado tarde
16 de abril de 2011 – O que vós experimentareis durante o Aviso e a Oração para o Perdão Imediato
16 de abril de 2011 – Mesmo pequenos grupos da Divina Misericórdia podem salvar milhões
17 de abril de 2011 – Plano da Nova Ordem Mundial para controlar o vosso dinheiro e a vossa comida
17 de abril de 2011 – A Ira de Deus desce sobre a Nova Ordem Mundial
19 de abril de 2011 – A imoralidade sexual levar-vos-á para o inferno
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20 de abril de 2011 – Levantai-vos contra os ataques de Satanás
23 de abril de 2011 – Defendei o direito dos vossos filhos à Educação Cristã
23 de abril de 2011 – Penhorai a vossa fidelidade à minha Dvina Misericórdia
24 de abril de 2011 – Convertei os outros em todas as oportunidades
26 de abril de 2011 – A Revolta Árabe desencadeará distúrbios globais – a Itália baqueará a tiro
28 de abril de 2011 – As pessoas têm vergonha de Me pedir para lhes perdoar os seus pecados
29 de abril de 2011 – A humildade é necessária para entrar no Céu
30 de abril de 2011 – Pessoas de todo o mundo compartilham dos mesmos traços

Maio/2011
01 de maio de 2011 – Rússia e China causam perturbações
04 de maio de 2011 – Satanás está a destruir o mundo, mas agora os seus dias são curtos
07 de maio de 2011 – As atrocidades da Minha Crucificação não foram reveladas ao homem como deveriam ter sido
10 de maio de 2011 – O Espírito Santo já foi derramado sobre todo o mundo
11 de maio de 2011 – Mensagem da Virgem Maria relativa à proteção dos Santos
11 de maio de 2011 – Um terremoto na Europa teve lugar hoje, como predito
13 de maio de 2011 – Porque está Deus, o Pai Eterno, a enviar novos Profetas para o mundo
15 de maio de 2011 – Rejeitai a Obra do Espiritismo da Nova Era
16 de maio de 2011 – Importância do Jejum e da Auto Negação
18 de maio de 2011 – Honrai o Meu Pai
19 de maio de 2011 – A responsabilidade dos pais no mundo de hoje
20 de maio de 2011 – Confusão sobre o que a Minha Segunda Vinda significará
21 de maio de 2011 – O perdão é o caminho para a libertação
22 de maio de 2011 – Novas revelações sobre inundações na França, neste verão
23 de maio de 2011 – Porque comunico eu desta forma com o mundo
23 de maio de 2011 – Os Céus abrir-se-ão durante o Aviso
24 de maio de 2011 – Se encontrardes dificuldade em rezar
25 de maio de 2011 – Eu gostaria de agradecer aos que ajudam na divulgação da minha Santa Palavra
25 de maio de 2011 – Mensagem de aviso para os Líderes do mundo
26 de maio de 2011 – Lidar com dificuldades financeiras
29 de maio de 2011 – O pecado será sempre pecado, não importa como o justificais
30 de maio de 2011 – As espadas da justiça vão cair agora
30 de maio de 2011 – Aviso para os que estão envolvidos com seitas satânicas
31 de maio de 2011 – Dizei-lhes que Eu os amo, mas eu quero que eles falem comigo
31 de maio de 2011 – As Profecias de Garabandal vão agora tornar-se realidade

Junho/2011
01 de junho de 2011 – O Papa Bento tem agora os dias contados
04 de junho de 2011 – Satanás recruta jovens através da cultura pop
05 de junho de 2011 – Dois cometas colidirão. A Minha Cruz aparecerá num céu vermelho
06 de junho de 2011 – As Chaves de Roma estão agora a ser recuperadas por Deus, o Pai Todo-Poderoso
07 de junho de 2011 – Mensagem da Virgem Maria sobre os seus filhos perdidos
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07 de junho de 2011 – Mensagem para os Padres, Bispos e Cardeais, acerca do Falso Profeta
08 de junho de 2011 – Preparai as vossas famílias para testemunharem a Minha Cruz no Céu
08 de junho de 2011 – Mensagem de Amor a todos os Meus Seguidores
11 de junho de 2011 – A minha Orientação Espiritual bloqueará os atos de destruição de satanás
11 de junho de 2011 – Os “libertadores” do Oriente Médio querem controlar os Judeus
12 de junho de 2011 – O amor abundante em adoração faz-vos mais fortes e calmos
13 de junho de 2011 – Entregai-me os vossos problemas e eu aliviarei o vosso fardo
14 de junho de 2011 – Os Meus Seguidores devem mostrar coragem para preparar os outros para o Aviso
15 de junho de 2012 – O Esnobismo Intelectual Religioso ofende-Me
15 de junho de 2011 – Comunicar com uma sociedade jovem, materialista e inconstante
20 de junho de 2011 – Os meus filhos vão encarar-Me pela primeira vez durante o Aviso
22 de junho de 2011 – Mensagem da Virgem Maria sobre a comunicação aos jovens
22 de junho de 2011 – O Aviso provará que Deus existe
23 de junho de 2011 – Pessoas comuns, boas pessoas, viram-Me as suas costas
25 de junho de 2011 – As pessoas não sabem o que é a sua alma – a resposta é simples
25 de junho de 2011 – Virgem Maria – Satanás perde o seu poder quando o meu Rosário é recitado
25 de junho de 2011 – Primeira Mensagem de Deus Pai: Está na hora de Eu recuperar o meu Reino Glorioso – o Novo
Paraíso na terra durará 1.000 anos
26 de junho de 2011 – O Aviso é uma manifestação da Minha Divina Misericórdia dada à Irmã Faustina
28 de junho de 2011 – Continua a espalhar a Minha Palavra – Eu estou a enviar-te muitos voluntários
29 de junho de 2011 – Confessai os vossos pecados agora – não vos assusteis
30 de junho de 2011 – Não permitais que as falhas humanas da Minha Igreja vos afastem de Mim

Julho/2011
01 de julho de 2011 – A Oração pode evitar a desarmonia no mundo
02 de julho de 2011 – A batalha montada por Satanás para desacreditar estas Mensagens está a intensificar-se
03 de julho de 2011 – Os Ateus e os Cientistas dirão que o Aviso foi uma ilusão
05 de julho de 2011 – Aos Meus Seguidores que denunciam estas Mensagens
06 de julho de 2011 – A importância dos Sacramentos – o Matrimônio e a Primeira Santa Comunhão
07 de julho de 2011 – Narcisismo, uma epidemia maligna presente no mundo de hoje
08 de julho de 2011 – O Eterno Pai impede a Nova Ordem Mundial da perseguição final aos seus filhos
09 de julho de 2011 – Deixai os meus Servos Sagrados conhecer o conteúdo das Mensagens para que possam preparar o
seu rebanho
10 de julho de 2011 – Não receeis a conversão, ela criará um grande sentimento de amor e paz
13 de julho de 2011 – Chamada de personalidades de elevado perfil para espalhar a minha palavra
14 de julho de 2011 – As Minhas Mensagens trarão lágrimas de conversão
15 de julho de 2011 – Execução, eutanásia, aborto e suicídio
16 de julho de 2011 – Uni as vossas famílias para desfrutar o Novo Paraíso na terra
17 de julho de 2011 – Qualquer homem que alega ser Eu é um mentiroso, porque Eu nunca me manifestarei a Mim
próprio como Homem
19 de julho de 2011 – A vossa arma de escolha é o vosso amor por Mim
20 de julho de 2011 – Vós estais agora no meio da tribulação
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23 de julho de 2011 – Segunda Mensagem de Deus Pai: Nenhum homem deixará de ouvir a palavra do Meu Filho antes
de chegar o tempo do Seu Retorno
23 de julho de 2011 – Agosto 2011, mês de salvação das almas
24 de julho de 2011 – Deus Pai destruirá os que planeiam derrubar as moedas
25 de julho de 2011 – Satanás é impotente contra os Meus Seguidores Devotos
25 de julho de 2011 – Apelo aos Padres e Freiras da Igreja Católica Romana
28 de julho de 2011 – Mensagem da Virgem Maria – “Alma Vítima”
28 de julho de 2011 – Oração pelas almas condenadas que não sobreviverão a o Aviso
30 de julho de 2011 – Vós não pertenceis a Satanás, vós pertenceis-Me e ao Meu Eterno Pai

Agosto/2011
01 de agosto de 2011 – Estai preparados em todos os momentos
01 de agosto de 2011 – Perguntas a Jesus
02 de agosto de 2011 – Deus Pai: Uma das mensagens mais urgentes para a humanidade
03 de agosto de 2011 – Mensagem da Virgem Maria – Eu aparecerei ao mundo apenas mais algumas vezes
04 de agosto de 2011 – O meu Aniversário é um Dia Festivo muito especial
04 de agosto de 2011 – Tempo de espera – Diz aos outros para saberem o que esperar
07 de agosto de 2011 – Deus Pai – O papel do sofrimento
08 de agosto de 2011 – Os filhos não podem ser desencorajados pelas histórias de desespero que a humanidade enfrenta
09 de agosto de 2011 – Turbulência no mundo, causada pela falta de amor por Mim
10 de agosto de 2011 – Orai pelos que não podem ver além do ganho material
10 de agosto de 2011 – O medo de o Aviso não é algo que Eu incentive
12 de agosto de 2011 – Aos meus seguidores já foi dado o Dom da Intercessão
13 de agosto de 2011 – Deus criou o mundo – Nenhum outro planeta pode ser habitado pelo homem
14 de agosto de 2011 – Desfrutai a vida gloriosa que vos aguarda por 1.000 anos
15 de agosto de 2011 – Ajudai-Me a salvar todos os jovens – Os mais vulneráveis da vossa sociedade
17 de agosto de 2011 – Como pedir-Me para vos ajudar a resolver as vossas preocupações
18 de agosto de 2011 – A Grande Tribulação está a ser mitigada através da oração
19 de agosto de 2011 – O que incentiva os jovens a terem tanta vergonha de Mim?
21 de agosto de 2011 – Dinheiro em demasia corrompe a alma
22 de agosto de 2011 – O Mal é apresentado como o Bem, enquanto o Bem é apresentado como o Mal
23 de agosto de 2011 – Nenhum pecado é tão grave que não possa ser perdoado
24 de agosto de 2011 – As profecias anunciadas através desta profeta, desenrolam-se agora
25 de agosto de 2011 – O caos climático será agora experimentado por um número de países. O Meu Pai está zangado
27 de agosto de 2011 – Mensagem para o Clero – Não permitais o assédio moral por sociedades seculares
28 de agosto de 2011 – Muitas almas estão a perecer no inferno por causa do pecado da pornografia
28 de agosto de 2011 – Aqueles que proclamam a Minha Verdadeira Palavra dada através dos Visionários serão
ridicularizados
29 de agosto de 2011 – Deus Pai: “A Minha Mão cairá com força sobre as nações que legalizaram o aborto”
30 de agosto de 2011 – Escolhei pessoas que conheceis e vinde diante do Trono do Meu Pai para os salvar
31 de agosto de 2011 – O Meu Exército aumentará até um grupo de mais de 20 milhões
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Setembro/2011
03 de setembro de 2011 – Como é difícil subir a Escadaria para o Paraíso
04 de setembro de 2011 – Mensagem da Virgem Maria – Abandono como Alma Vítima
04 de setembro de 2011 – Amar o próximo como a vós mesmos é muito mais difícil do que vós pensais
05 de setembro de 2011 – Mantenham a vigília à Divina Misericórdia, agora – O Aviso está próximo
06 de setembro de 2011 – Virgem Maria: Ouvi sempre o vosso coração
06 de setembro de 2011 – Como a fé dos Meus seguidores se torna mais forte, os ataques aumentam
07 de setembro de 2011 – Não tenhais medo de o Aviso – Esperai-o com alegria
10 de setembro de 2011 – Nunca ameaceis os outros em Meu Nome
11 de setembro de 2011 – Não importa qual a vossa religião, há um só Deus
12 de setembro de 2011 – O Castigo será mitigado através da Oração
13 de setembro de 2011 – As mudanças que estão a ser introduzidas na Igreja, contradizem a Palavra de Deus
14 de setembro de 2011 – Pedi o Dom do Sofrimento
15 de setembro de 2011 – A Verdade é usualmente tratada com extrema cautela e rejeição pura e simples
17 de setembro de 2011 – Os tempos de paz e glória estão próximos
18 de setembro de 2011 – O erro clássico quando vos tentais aproximar de Mim
19 de setembro de 2011 – O Evento mais importante desde a Minha Ressurreição
21 de setembro de 2011 – As dúvidas fortalecem o vosso amor por Mim
21 de setembro de 2011 – A adivinhação não vem de Mim
22 de setembro de 2011 – Virgem Maria: Rezai pela minha proteção em todo o mundo
22 de setembro de 2011 – Dor pela perda dos meus filhos que não querem nada Comigo
23 de setembro de 2011 – Deus Pai: O anticristo e a nova moeda mundial
24 de setembro de 2011 – Explicai o horror do Inferno àqueles que estão cegos para a existência de Satanás
25 de setembro de 2011 – Eu enviei agora os Meus Profetas para o mundo
26 de setembro de 2011 – Visão sobre a Minha Crucificação
29 de setembro de 2011 – Deus Pai: Os dias de Satanás na terra estão quase a terminar
29 de setembro de 2011 – Consequências de O Aviso
30 de setembro de 2011 – As almas endurecidas não acharão fácil o Aviso

Outubro/2011
01 de outubro de 2011 – Virgem Maria: O Maligno está também a preparar-se para o Aviso
02 de outubro de 2011 – Regozijai-vos quando o céu explodir, pois sabereis que Eu estou a chegar
03 de outubro de 2011 – Eu nunca vos abandonarei, filhos. É por isso que Eu estou a chegar
04 de outubro de 2011 – A Era de Paz não está distante
05 de outubro de 2011 – Grupos Globais sob o domínio do anticristo
06 de outubro de 2011 – O vosso colapso bancário foi concebido pelo anticristo
07 de outubro de 2011 – O Purgatório não é um lugar em que vos deveis sentir contentes por entrar
08 de outubro de 2011 – Virgem Maria: O pecado da indiferença ao meu Filho é galopante
08 de outubro de 2011 – Era da turba de falsos profetas enviados por Satanás
09 de outubro de 2011 – Deus Pai: Atenção agora para o meu Chamamento Final à humanidade
11 de outubro de 2011 – Mensagem para a América, para abraçardes os vossos irmãos e irmãs de todas as denominações
12 de outubro de 2011 – Virgem Maria: Tu ficarás sob enorme escrutínio e ataque
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13 de outubro de 2011 – Nunca Me defendas pois é desnecessário
15 de outubro de 2011 – Eu não posso forçar as pessoas a converterem-se ou a voltarem para trás
16 de outubro de 2011 – O vosso tempo na terra está num momento crucial
17 de outubro de 2011 – O Meu Regresso, para vos salvar, será sentido em todos os cantos do mundo
19 de outubro de 2011 – Deus Pai: Preparai o mundo para a chegada do Meu Adorado Filho, Jesus Cristo
20 de outubro de 2011 – A morte do Meu Filho Muammar Gaddafi
21 de outubro de 2011 – O Aviso é uma forma de Confissão Global
23 de outubro de 2011 – Eu desejo que formeis um Exército de Grupos de Oração
24 de outubro de 2011 – A Minha Vinda será mais breve do que esperais
25 de outubro de 2011 – Deus Pai: Vós deveis rejeitar a escuridão e abraçar a Luz
26 de outubro de 2011 – Falsos profetas tentam desvirtuar a Minha Santa Palavra
26 de outubro de 2011 – Aguardai agora o nosso glorioso reencontro
27 de outubro de 2011 – Meus filhos, vós sois abençoados se sofreis em Meu Nome
28 de outubro de 2011 – O maior ataque contra a Minha Igreja desde a Minha Morte na Cruz
29 de outubro de 2011 – Virgem Maria: Abri os vossos corações para a verdade
31 de outubro de 2011 – É a descrença daqueles que professam conhecer-Me que mais Me fere

Novembro/2011
02 de novembro de 2011 – Virgem Maria: É o tempo para meu Filho oferecer a Sua Divina Misericórdia
02 de novembro de 2011 – O tempo começará a mostrar sinais estranhos
03 de novembro de 2011 – Os Meus Mensageiros estão agora a preparar as vossas almas
04 de novembro de 2011 – Os Grupos Globais que destruíram o sistema bancário vão desmoronar-se
05 de novembro de 2011 – Deus Pai: O Último Chamamento para os Ateus
06 de novembro de 2011 – Possessão demoníaca e pecado do ódio
07 de novembro de 2011 – Serás odiada em muitas partes e temida noutras
09 de novembro de 2011 – Muitos sofrerão a dor do Purgatório como penitência
10 de novembro de 2011 – Dois ladrões na Cruz
11 de novembro de 2011 – Os Sinais aparecerão primeiro no Céu – O sol vai girar
12 de novembro de 2011 – O vosso momento de glória aos Meus Olhos – O vosso momento de Salvação
13 de novembro de 2011 – Orai, relaxai e rejubilai, pois este tempo é agora curto
14 de novembro de 2011 – A Minha Palavra não é rejeitada por receio, mas pelo pecado do orgulho
15 de novembro de 2011 – Deus Pai pede que os seus filhos se unam em oração
16 de novembro de 2011 – Virgem Maria: Orai pelo Papa Bento
16 de novembro de 2011 – Os preparativos estão agora completos
17 de novembro de 2011 – Cruzada de Oração (1): O meu presente para Jesus para salvar almas
18 de novembro de 2011 – Cruzada de Oração (2): Orai pelas regras globais
19 de novembro de 2011 – Cruzada de Oração (3): Livrai o mundo do medo
20 de novembro de 2011 – Cruzada de Oração (4): Para unir todas as famílias
21 de novembro de 2011 – Cruzada de Oração (5): Louvor a Deus, o Altíssimo
22 de novembro de 2011 – Cruzada de Oração (6): Oração para parar o anticristo
22 de novembro de 2011 – Cruzada de Oração (7): Orai por aqueles que recusam a misericórdia
22 de novembro de 2011 – Cruzada de Oração (8): A confissão

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

7

Livro da Verdade
24 de novembro de 2011 – O mundo mudará para sempre
27 de novembro de 2011 – Eu não revelo datas
28 de novembro de 2011 – Caminha ao meu lado e serás cuspida
29 de novembro de 2011 – Virgem Maria: A Minha Dádiva para derrotar e destruir a serpente
30 de novembro de 2011 – Eu vos salvarei dos horrores do vosso mundo

Dezembro/2011
01 de dezembro de 2011 – Uma guerra terrível está a ser orquestrada
01 de dezembro de 2011 – Virgem Maria: “O castigo vai ter lugar”
02 de dezembro de 2011 – A Minha Misericórdia cobre todas as raças, cores e religiões
03 de dezembro de 2011 – Cruzada de Oração (12) Oração para evitar o pecado do orgulho
03 de dezembro de 2011 – Profetas, preparai a Minha Segunda Vinda
05 de dezembro de 2011 – O momento da Minha Segunda Vinda está quase aqui
07 de dezembro de 2011 – Apelai aos não-crentes para mudarem
08 de dezembro de 2011 – Virgem Maria: “Eu experimentei o mesmo sofrimento”
09 de dezembro de 2011 – Tentativa de introduzir uma moeda mundial na Europa
11 de dezembro de 2011 – A transição para o Novo Paraíso será rápida e sem sofrimento
11 de dezembro de 2011 – Deus Pai: Promessa de Imunidade para aqueles que rejeitam Jesus
12 de dezembro de 2011 – O ciúme espiritual é uma coisa terrível
13 de dezembro de 2011 – Eu não suporto pensar nas almas que são arrastadas por Satanás para o Inferno
14 de dezembro de 2011 – A Segunda Vinda acontecerá depois de o Aviso
15 de dezembro de 2011 – Os meus filhos têm sido despojados neste ano de purificação
16 de dezembro de 2011 – Virgem Maria: “O Profeta do Fim dos Tempos é guiado pelos Céus”
17 de dezembro de 2011 – Virgem Maria: A esperança nunca deve ser evitada em favor do medo
18 de dezembro de 2011 – Orai como nunca orastes antes
19 de dezembro de 2011 – Cruzada de Oração (15) Agradecimento pela Dádiva da Divina Misericórdia
20 de dezembro de 2011 – Os pecadores que se voltem para Mim encontram benevolência imediata
21 de dezembro de 2011 – Mesmo o pecado do assassínio pode ser perdoado
22 de dezembro de 2011 – Virgem Maria: O plano para redimir a humanidade com a Segunda Vinda está completo
24 de dezembro de 2011 – Deus Pai: O Meu Filho está a ser enviado para reivindicar o Seu direito ao Trono
25 de dezembro de 2011 – Honrai a importância da família
26 de dezembro de 2011 – Eu fui acusado de heresia e blasfêmia quando andei pela terra
27 de dezembro de 2011 – Virgem Maria: As dores de parto já começaram
28 de dezembro de 2011 – Deus Pai: Aceitai esta última oportunidade ou enfrentareis um castigo terrível
29 de dezembro de 2011 – Virgem Maria: O meu Santo Rosário pode salvar nações
29 de dezembro de 2011 – Todo o tipo de misericórdia será mostrada aos que não amam o Meu Pai
31 de dezembro de 2011 – Sem o Meu Ato de Misericórdia as nações destruir-se-iam umas às outras
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MENSAGENS DO ANO 2011
MENSAGENS DE JANEIRO DE 2011
Outros Meios de Comunicação e as Censuras que virão
Sábado, 1 de janeiro de 2011, 02:00

Minha querida filha, chegou a hora de mais um ano, no qual os Meus filhos amados
aprenderão mais de Mim sobre como adaptar as vossas vidas, para que quando Eu vier como Juiz da
humanidade, vós estejais prontos.
Meus lindos filhos, todos aqueles que Eu mantenho junto ao Meu Sagrado Coração, vós
tendes que Me ouvir agora. Eu nunca vos abandonarei, quando vós Me reconhecerdes e à Verdade
do Novo Paraíso – a promessa que Eu vos dei a todos, antes de Eu morrer na Cruz pelos vossos
pecados. O tempo já está a aproximar-se, Meus amados filhos. Nunca temais. Se Me amais e
acreditais em Mim, o que há a temer? Pois o amor não é medo. O amor é felicidade, alegria, e para
todos os que acreditais na Vida Eterna no Céu não há nada a temer. Eu amo a todos vós.
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.
Houve um tempo em que a Minha Mãe, através de Manifestações Divinas, concentrou a
atenção na terra. Infelizmente, desde Fátima e Garabandal, poucos dos Meus servos sagrados levam
as suas aparições Divinas a sério. Nem os Seus videntes, os poucos escolhidos, são levados a sério.
Desta vez, com o ano de 2011 começam muitas, muitas mudanças no mundo, as quais estão agora
prestes a ocorrer. Isso acontece porque o mundo, Meus filhos, como sempre o conhecestes, está
prestes a mudar.
O Segredo de Fátima, Conexão com o Futuro
Então muitos de vós, almas inocentes e confiantes, não conseguem entender o mal que está
prestes a acontecer. Os Meus filhos, e Eu incluo aqueles que estão a ler estas Mensagens pela
primeira vez, quer por curiosidade quer por poderem sentir uma lacuna no seu bem-estar espiritual,
ouvi agora.
Vós e os vossos e irmãos e irmãs estais a ser levados por um mundo ditado pelo bando,
anunciado no último segredo de Fátima, do qual vós não estais a par, em que vereis o seguinte.
1. O vosso dinheiro será inútil e a única maneira de negociar vai ser em ouro ou prata.
2. Vós precisais de orar em grupos e encontrar um servo sagrado bastante corajoso para se
levantar antes da perseguição.
3. Vós deveis encontrar abrigos para a oração, porque as vossas igrejas serão vendidas para o
lucro monetário.
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4. Guardai cópias das Escrituras, que vós podeis nunca ter lido antes, mas que, podeis estar
certos, será impossível comprar no futuro.
5. Criai grupos de oração para orar pela salvação da humanidade. No espaço de três anos, vós
entendereis porque isso é importante.
A censura dos Media
Para os meios de comunicação, eis o que Eu tenho a dizer. Como comunicadores para o
mundo, a arrogância que exibis hoje vai transformar-se em desespero, quando a vossa palavra
não for mais ouvida. Vós também percebereis a importância da oração, quando a humanidade
se desvia da Verdade. A vossa palavra de hoje, pode ainda representar a verdade independente
e importante. Mas esse Dom ser-vos-á agora retirado. Em vez disso, a Verdade será agora
escondida da humanidade, através da ditadura que vós estais prestes a testemunhar durante a
Grande Tribulação.
Em seguida, a vossa palavra será negada, assim como a Minha Palavra é.
O “Canal Secreto” de Comunicação
Ninguém vos ouvirá, porque a única palavra entregue à humanidade, que terá algum impacto,
será a do Canal Secreto que será dado ao mundo através da tecnologia. Vós ficareis no deserto e
acabareis a tentar comunicar a um mundo descrente, tal como Eu faço neste momento, em que a
vossa palavra não será ouvida.
Cuidado com os ditadores
Não tenhais medo, aqueles de vós que, independentemente do caminho pelo qual vós seguis
Deus, apenas ouvi-Me agora. Lutai contra aqueles que impõem a ditadura no vosso mundo, pois
eles são de Satanás. Nunca vos deixeis enganar por eles, não importa quanto eles vos paguem para
reportar mentiras. Eles enfrentarão a condenação eterna, a menos que se arrependam. Apesar do
tempo não estar a seu favor. Lutai pela liberdade de denunciar as injustiças que testemunhardes.
Não importa que vós acrediteis em Mim, porque quando vós virdes esta profecia a desenrolar-se,
então, em seguida, vós entendereis a Verdade dos Meus Ensinamentos.
Livro da Revelação
Hoje, num mundo que pode parecer golpeado e ferido por causa do colapso económico, é fácil
acreditar que as coisas vão ficar bem. Sim, Meus filhos, no passado, essa seria uma suposição
natural, mas não é mais. A Trama criada pelo núcleo de organizações, em todo o mundo, em cada
país, unidos num quadrante de origem Satânica, está agora pronta para se espalhar. Aqueles, dentre
vós, que não acreditais agora em Mim, compreendereis finalmente as profecias contidas no Livro do
Meu Pai e o Livro da Revelação.
Não temais, Meus filhos. Voltai-vos para Mim e falai Comigo em particular, nas vossas
próprias palavras, e Eu dar-vos-ei a força, a esperança e a energia para atravessardes este período
negro na história da humanidade.
Aqueles de vós que estais a ler esta Mensagem, pensai com cuidado. Se vós duvidais do seu
conteúdo, então olhai ao vosso redor e decidi se vos atreveis a deixar de considerar os sinais. Vós
entendeis que a vossa liberdade de livre-arbítrio, concedido a vós como uma Dádiva do Meu Pai
Eterno, está agora a ser adulterado? Eu e o Meu Pai Eterno nunca interferimos com essa Dádiva
Divina, tão Sagrada, uma Dádiva é isso. Mas, se o homem decidir aceitar Satanás e as chamas do
Inferno, então que assim seja.
Deus, Meu Pai Eterno, não pode impedir isso. No entanto, Satanás tentará tirar-vos esta
Dádiva do livre-arbítrio. Quando vós achardes que o vosso livre-arbítrio está a ser-vos retirado
através de forças poderosas sobre as quais não tendes controle, então sabeis que o maligno está por
detrás disso.
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Satanás nunca ganhará
Por favor, por favor, mantende-vos alerta, Meus preciosos filhos. Não vos entregueis. Se
bastantes de vós orardes e fordes firmes, salvareis as almas. Satanás e o seu exército nunca
ganharão. Eles não podem. É impossível. Só Deus tem o poder de acabar com esse conflito terrível.
Eu, o vosso Salvador e Juiz nomeado, apelo para que sejais firmes, corajosos e lutai pelo que
é certo no vosso coração, mesmo que sofreis de medo. O medo é-vos dado por Satanás. O medo
nunca é posto nos vossos corações por Mim ou pelo Meu Pai Eterno.
Colocai a vossa guarda, e abri o vosso coração para o amor e não para o medo. O Amor vem
de Deus. Eu já vos disse que o amor não é algo que vós sintais, a menos que abrais o vosso coração.
Amor e Deus, o Pai Eterno, o Criador desta terra, andam de mãos dadas. Eles não podem ser
separados. Quando eles o são, então, Satanás está a trabalhar.
Ide agora, Meus filhos, e pensai por vós. Quereis que o Amor vos envolva através do Meu
Sagrado Coração, ou o medo? A decisão é vossa.
O Vosso Divino Mestre, Salvador e Justo Juiz de Misericórdia, Jesus Cristo.

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

Por que são estas Mensagens assustadoras?
Minha querida filha, quando as pessoas ouvem estas Mensagens questionam-nas, desafiam-nas
e põem-nas de lado. Mais do que isso, elas desprezam-nas e fazem a pergunta, porque não falam mais
estas Mensagens de alegria e de felicidade? Porque estão elas a assustar? Certamente, esta abordagem
para comunicar ao mundo não viriam de Jesus Cristo? Jesus Cristo não prega, certamente, o amor não
terror? A Minha resposta a essas acusações é simples. É porque Eu amo a todos vós, que Eu vos
mostro agora a Minha Misericórdia através destas Mensagens. Em primeiro lugar, Eu venho como
Salvador de todos, para vos libertar, de modo que todos possam beneficiar da Salvação. A Minha
morte na Cruz foi para vos dar uma segunda oportunidade para entrar no Reino de Meu Pai. Desta vez
Eu volto como um juiz Justo. Está primeiro a ser-vos mostrada a todos, agora, pelo Meu amor por
vós, a Minha Misericórdia. Esta Misericórdia tem a forma de uma advertência prévia, para vos ajudar
a pôr as vossas vidas em ordem antes que Eu volte no Dia do Julgamento.
Pela Minha compaixão por todos e por cada um de vós, Eu dou-vos agora a oportunidade final
de abrirdes os vossos corações e viverdes as vossas vidas da maneira a que foram destinadas.
A Alegria na Terra não pode ser comparada à Alegria no Céu
Virai as costas para vos arrependeres do pecado e trazei a oração de volta às vossas vidas. É
por Misericórdia que Eu vos tenho que avisar da Verdade. A alegria, que acreditais que falta nas
Minhas Mensagens, é pelo fato de que a humanidade voltou as costas para a verdadeira alegria. A
alegria sentida no Céu não pode ser comparada à dita alegria que vós experimentais na terra. A
alegria na terra, que venha do verdadeiro amor, será pura. A alegria que vem dos bens materiais é
inexpressiva.
Meus filhos, a alegria que Eu posso sentir ao observar-vos tem vida curta, infelizmente, por
causa do que Eu testemunho hoje na terra. Tão querida vos é a posse de coisas mundanas, ou o
reconhecimento de outras pessoas que vos elogiam. Pouco tempo dedicais a preparar-vos para a
próxima vida.
O Aviso é uma Dádiva
A Minha Misericórdia está a ser-vos trazida como uma Dádiva. Aceitai-a. Saboreai-a. AlcançaiMe, todos vós. Eu sou a vossa vida um bote salva-vidas num mar de fogo, cheio de correntes
inesperadas e erupções. Salvai-vos ou sereis sugados por uma corrente de tal magnitude que se
decidirdes, no último minuto, aceitar uma boleia na balsa, vós não tereis forças para subir dentro dela.
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A Purificação do mundo continua
Estou fatigado, filhos. Não importa o quanto Eu tente comunicar, muitos de vós ainda fazem
ouvidos moucos. Mesmo os Meus sacerdotes não ouvem o Meu Chamamento quando Eu desejo
revelar a Minha Misericórdia. Como a Purificação no mundo continua, e aumenta agora de
velocidade, é a hora de Me chamardes, filhos.
Terremotos e outros desastres globais
Não tenhais medo das tempestades, terremotos, tsunamis, inundações, vulcões e ondas de
calor, que descerão sobre o mundo para ajudar a parar o anticristo e o seu braço. Os Meus
seguidores estarão seguros no conhecimento do que os espera no Novo Paraíso, que resultará
quando o Céu e a Terra se fundirem como um. Estas coisas devem acontecer. Elas não podem
ser interrompidas, pois foram preditas. Esses eventos, no entanto, Meus filhos, serão de curta
duração.
Vós, Meus crentes, sereis recompensados pela vossa fé e perseverança face à enorme
oposição. A alegria será, então, Meus filhos, de difícil pesquisa. Os que estais na Luz, sereis
envolvidos com a glória e o amor que vos espera. Os que estais na escuridão, não sereis capazes de
suportar a Luz. Vós podeis desejar fazê-lo, mas vai doer tanto que tereis que vos esconder. Mas não
há nenhum lugar para onde ir, exceto o antro de escuridão, liderada pelo Rei das Trevas ele próprio
– O maligno. É isso que vós quereis?
Como Satanás trabalha através das pessoas
Entendeis vós o terror que representa o enganador? Não vos apercebeis que ele se esconde por
detrás de cada ato de ganância, egoísmo e amor por vós mesmos? Enquanto viverdes, o que vós
acreditais ser excitante, como vida divertida, cheia e ocupada, as despesas, a comida, o vestuário, a
vaidade e a busca constante do entretenimento seguinte, vós estais alegremente inconscientes do
que está por detrás das vossas ações.
Há uma voz secreta, que não podeis ouvir, mas que sentis – quando sentis um desejo de agir,
que vos persuade a procurar, procurar e procurar mais diversão, emoção e entusiasmo, que vem do
maligno. Não importa quais as vossas ações, elas fazem-vos sorrir, rir e bater palmas com
entusiasmo. É pouco importante. Esses desejos fortes são projetados para vos ajudar a procurar a
constante auto-satisfação. Que bom que isso é? Isso faz-vos sentir bem quando acaba? Claro que
não. Quando parais, perguntais-vos se não podíeis mais fazer essas coisas – e depois? Será que isso
importa? No início sim. Talvez seja frustrante, mas é só quando fordes deixados sem nada, que
precisais de vos concentrar apenas em manter-vos vivos.
Os alimentos tornar-se-ão mais importantes do que os bens materiais cheios de divertimento.
Então, quando ficardes sem comida e passardes fome, vós percebereis que nenhuma dessas antigas
atrações interessa. Essa é a purificação que vai agora ter lugar, rapidamente, no mundo. Através
dessa purificação, uma forma de limpeza, tornar-vos-eis íntegros de novo. Então, e só então, vós
estareis prontos para aceitar a Verdade.
Como Satanás vos deixa uma sensação de vazio
Meus filhos, vós não vedes Satanás no trabalho. Vós não podeis vê-lo, porém ele passa o
tempo todo a tentar roubar-vos de Mim. Ele causa-vos um mal terrível, filhos. Todas as
tentações que ele coloca no vosso caminho, usando o apelo mundano ao dinheiro, beleza,
posses e talento, são devoradas por vós por causa da ganância e do desejo. Vós acreditais que
quando tiverdes acumulado todas essas coisas vos sentireis realizados. Infelizmente, isso não é
verdade. Esta é a mentira que Satanás usa para vos prender. Quando os que chegaram a esses
níveis de riqueza acharem que, por qualquer razão, vós perdestes tudo, então ficai gratos.
Porque, é somente quando vierdes vazios de posses materiais que vós podeis realmente
acolher-Me no vosso coração.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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Mensagem para os ricos
Aqueles de vós que tendes riquezas – Eu não vos condeno. Porque vós tendes conforto
material, isso não significa que não estais a seguir o caminho certo. Mas vós tendes a
responsabilidade de compartilhar e cuidar dos menos afortunados. Este é o vosso dever. Não é o
conforto ou a riqueza material que estão errados. Não é a alegria e o riso que experimentais quando
desfrutais a vida que estão errados. É quando isso se torna uma obsessão e quando o vosso desejo
de uma vida de luxo tem precedência sobre a sua própria fé e o bem-estar dos outros, que faz com
que isso seja ofensivo aos Olhos do Meu Pai.
A vossa riqueza, casas, roupas e posses são como as nuvens que passam pelo Céu. Elas estão
lá num minuto e foram-se no seguinte. Vós não podeis levá-las convosco para a próxima vida. É a
vossa alma que vai convosco. Cuidai da vossa alma, mostrai amor de uns pelos outros e por aqueles
que vos causam angústia na vida. Segui os Meus Ensinamentos. Pedi a Minha Misericórdia. Só
então vos juntareis a Mim na nova terra que é o Paraíso. Não percais a vossa herança e o vosso
lugar no Reino do Meu Pai.
O Vosso Amado Jesus Cristo.

2011, Ano da Purificação
Terça-feira, 11 de janeiro de 2011, 00:30

Minha amada filha, finalmente, reunimo-nos. Passou agora um número de dias em que
estiveste em estado de espírito para receber as Minhas Mensagens. Não receies, porque vais precisar
de tempo para prestar atenção à Minha Mensagem mais urgente a dar ao mundo até agora.
O ano de 2011 é o tempo em que a mudança – a purificação – começará e será testemunhada por
milhões em todo o mundo. Embora a oração vá ajudar a evitar os desastres globais, não será suficiente
agora para deter a Mão do Meu Pai Eterno, quando Ele atingir a humanidade, muito em breve.
O mau comportamento e a imundice de mente, corpo e alma, que está a ser revelado ao
mundo neste momento, é agora claro, para que todos vejam. Aqueles dentre vós que estais tão
ocupados e envolvidos nas vossas vidas, é agora o momento de parardes e verdes o que está a
acontecer diante dos vossos olhos.
O maligno, que trabalha através dos que estão nas trevas, criou o caos, no qual o assassinato
diário é uma rotina para a qual a humanidade tem sido insensibilizada, a fim de que os
perpetradores do mal prossigam com essas atrocidades. O amor-próprio e a ganância dominam a
vossa sociedade. Os vossos líderes e políticos estão sedentos de poder e em muitos casos não se
preocupam se não com o seu bem estar. O suicídio, em crescendo, é causado pelo desespero criado
pelo enganador, o Demônio, na vossa sociedade.
Ele, que nunca se revela como tal a vós, esconde-se por detrás de cada ação ou demonstração
pública, com que glorifica a imoralidade sexual e as graves prejuízos corporais aos outros e a cada
um de vós.
A constante busca de produtos luxuriosos, aos quais dais prioridade acima do bem estar das
vossas famílias, é galopante. Assim como vós, Meus filhos, perseguis esses sonhos inúteis,
chegareis a um tempo que vos vereis sem comida. Essas coisas ocas e inúteis não alimentarão os
vossos estômagos vazios. Nem preencherão as vossas almas vazias, que gritam por conforto – um
conforto que não tendes mais ao vosso dispor. Esse conforto pode apenas ser alcançado pela oração,
em particular as organizadas em grupos.
A Purificação vem antes da Minha Segunda Vinda
Os terremotos estão agora prestes a atingir a terra, poi a ira de Meu Pai vai ser desencadeada.
Vós, Meus filhos ingratos, que virastes as costas à Luz da Verdade precisais de ter medo agora. O
início da Grande Tribulação, em que o espectáculo da instabilidade ecológica vai escalar, está
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prestes a acontecer. O homem será impotente. Com o tempo, ele vai perceber e aceitar que o Meu
Pai existe e que Eu, o Seu Filho amado, preparo agora o caminho para o mundo testemunhar a
Minha Vinda à terra pela segunda vez. O tempo aproxima-se agora. No entanto, o mundo deve
passar primeiro por esta Purificação essencial. Como o número de desastres mundiais vão continuar
a subir, assim também os seguidores de Satanás. Desafiadores, continuarão com as suas miseráveis
vidas malignas a infligir dor e terror nos Meus crentes e naqueles que vivem vidas justas.
Como os Meus amados declaram a Verdade a um mundo descrente, mais pessoas, no entanto,
sentar-se-ão e aceitarão que as mudanças estão de fato a ocorrer no mundo. Em breve, através das
profecias que Eu estou a apresentar aos Meus filhos, através dos Meus mensageiros escolhidos,
entendereis o que eles estão realmente a testemunhar. Uma vez que os eventos que se desenrolam
não podem ser provocados pelo homem. Eles só podem acontecer, se e quando o Meu Pai Eterno
der a Sua permissão.
Chegou o tempo para os selos serem quebrados
Meus filhos, chegou o tempo para os sinais, como foi predito, em que os selos são
quebrados, e as trombetas anunciam as mudanças. O mal não será tolerado por Deus, o Criador
da humanidade, e o mundo será marcado para o bem. Nenhum seguidor do maligno,
independentemente do nível de compromisso que ele tenha com Satanás e as suas promessas
vazias, será poupado, a menos que se arrependa!
O Amor, Meus filhos, será mostrado a todos os Meus seguidores e os do Meu Pai Eterno,
quando vós abrirdes os vossos corações. Satanás, contudo, manifestou-se ele próprio a um tal nível
de exaltação que o seu poder infectou muitos dos Meus filhos, os quais não acreditam em virtudes
como a honestidade, boas ações, respeito pela vida, quer dos outros quer das suas próprias famílias.
Irmão vira-se contra irmão. Irmã contra irmã. Vizinho contra vizinho. Sacerdote contra os seus
superiores. Bispos contra os Ensinamentos do Livro Sagrado.
Porque Me punis com a vossa falta de amor?
Os Meus filhos voltaram as suas costas a este belo planeta – tão amorosamente oferecido
a vós por Deus Pai, o Criador e Criador de todas as coisas. Que fizestes vós? Porque Me punis
com a vossa falta de amor? Ao vosso Salvador? Porque voltastes as costas para as vossas
próprias necessidades – a urgência na alimentação das vossas próprias almas? De pôr termo à
vossa sede de conhecimento sobre o Reino do Meu Pai, o Céu – a vossa herança prometida?
Vós, Meus filhos, voltastes as costas à vossa própria salvação! Não entendeis isso? Por favor,
acreditai que, a menos que examineis agora a vossa própria consciência e oreis por orientação,
não podereis ser salvos.
Os sacerdotes ignoram os Ensinamentos
Meus servos sagrados, os muitos pastores designados para orientarem o Meu rebanho não
têm explicado a existência do maligno. Eles, na sua ânsia de surgirem como modernos e de
mente aberta e mestres práticos, falharam no apontar os perigos de serem ignorados os
Ensinamentos contidos no Livro do Meu Pai. O livro que expõe claramente a existência do
Demônio e como ele actua sobre cada um de vós e em todos vós, para vos afastar do vosso
final, mas legítimo lar – o Novo Paraíso que Eu prometi a todos vós quando Eu morri por vós
na Cruz. Eu não morri por um grupo de pessoas sem rosto. Eu dei a Minha Vida por todos e por
cada um de vós, para que assim pudésseis ser salvos.
Lembrai-vos de que, apesar do Meu Amor por vós ser abrangente, também Me causa
profundo sofrimento. Este sofrimento provém de vós ignorardes a Minha Existência. A vossa
escolha, continuada cegamente, na ingénua crença de que a terra providencia tudo o que vós
podereis sempre desejar. Vós esqueceis que a vida, a vida depois desta, continuará
indefinidamente.
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As Profecias de Misericórdia que foram dadas por Misericórdia
Sinais, mensagens e profecias têm sido enviados aos Meus filhos as longo dos anos, como
resultado da Minha Misericórdia. Com excepção dos Meus seguidores, muito poucos de vós ouvis,
abris os vossos olhos ou ponderais, sequer por um momento para vos colocardes esta questão. Pode
esta ser realmente uma comunicação Divina? Se assim for, o que devo eu fazer? A resposta é
escutar e aceitar a Verdade nas vossas opções futuras. Decidi qual o caminho que desejais tomar.
Orai então, pela vossa alma e pelas dos que vós amais.
Aqueles de vós que arrogantemente virais as costas, em desprezo, quando o Meu Nome é
mencionado, ou que agitais as mãos em desrespeito quando os Meus seguidores proclamam a
Minha Verdade, então vós estais perdidos para Mim. Eu posso apenas, através da Minha
Misericórdia, dar ao mundo os sinais para ajudar-vos. Pela livre Dádiva oferecida à humanidade
pelo Pai Eterno, o Deus Criador e Criador de todas as coisas, Eu não posso forçar as vossas mãos.
Embora uma Mensagem de amor e compaixão seja sempre a Minha razão subjacente para
comunicar convosco, assim é o Meu sentimento de dor e desespero.
O Meu sofrimento, dor e mágoa, está a intensificar-se, com os Meus filhos a saltarem para os
braços abertos de Satanás. Isto significa que agora Eu tenho que mostrar claramente a todos vós
qual o falso destino que está diante dos que Me rejeitam a Mim e ao Meu Pai Eterno.
A realidade do Inferno
Escolhei as mentiras promovidas pelo enganador – a principal é que Deus, o Pai Eterno não
existe – e estareis condenados. Ao entrar nos Portões do Inferno, vós compreendereis o erro terrível
que cometestes. Acreditai em Mim, Meus filhos, pois se pudésseis testemunhar o choque e
sentimento de horror das almas às quais a Verdade final, após a morte, é revelada, não seríeis
capazes de resistir nem por um instante a tal tormento. Se pudésseis testemunhar agora um simples
vislumbre desse lugar, em termos humanos, vós morreríeis em absoluto terror do destino em que
teríeis caído por terdes escolhido o caminho do pecado.
Esta senda que parece bela, atraente, sedutora, gloriosa e plena de maravilhas, muda quando
chegais a meio do caminho. As mudanças que encontrais a meio do caminho mostram-vos que não
estais a ser satisfeitos. Este sentimento estranho, vazio e decepcionante, permanece inabalável para
o resto da viagem. Vós não podeis entender porque vos sentis assim. As vossas experiências
exteriormente prazenteiras, estão cheias de imprevistos desagradáveis, sentimentos perturbadores,
que são misturados com raiva, frustração, solidão e medo. É só quando vos encontrais com o vosso
ídolo, no final da viagem, e olhais nos seus olhos perversos e malevolamente divertidos, que
gritareis até ficardes roucos. Não é que no momento final vós gritareis pela Minha ajuda? Mas será
tarde demais. Não haverá retorno, nesse estágio. Vós fizestes a vossa escolha nesta vida. E, embora
Eu chore lágrimas amargas de profunda tristeza por cada uma das Minhas almas perdidas, Eu não
posso salvar-vos nesse estágio. O vosso livre-arbítrio, pelo qual escolheis o vosso próprio destino,
estará completamente fora das Minhas Mãos.
Através desta Mensagem, por mais dura que seja, Eu estou a dar ao mundo o último aviso, por
Puro Amor por cada um de vós. Eu rogo-vos, finalmente, que escuteis a Minha Voz, agora, de
modo que possais salvar as vossas almas.
O Vosso Amado Jesus Cristo, Salvador da humanidade e Justo Juiz.

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

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

Como entrar no Céu, o papel do sofrimento
Sexta-feira, 14 de janeiro de 2011, 10:00

Minha amada filha, a maneira pela qual Eu comunico contigo está a começar a mudar.
Embora em Mensagens anteriores Eu tenha alertado os Meus filhos para a urgência de se
arrependerem, a fim de alcançarem a salvação, as Minhas próximas comunicações concentram-se
em ajudar as almas e esforçarem-se para a perfeição espiritual.
O Paraíso, Minha filha, embora seja o verdadeiro lar para todos e cada um de vós, não é de
fácil de entrada. A entrada é pequena e assim muitos só podem entrar à vez. Para entrar, as almas
devem mostrar humildade e colocar-se totalmente nas Minhas Mãos. Elas devem deixar de lado o
orgulho, a força de vontade, o entusiasmo e o apego que têm para as coisas materiais desta terra, se
quiserem entreis no Céu.
Todos os Meus filhos que estão a começar a sua viagem espiritual em direção a Mim, agora
que eles entendem a Verdade, precisam de trabalhar arduamente, e compreender as qualidades
essenciais para entrar no Reino do Meu Pai.
A Importância da Humildade
A humildade é algo que muitos dos Meus filhos compreendem através dos Meus
Ensinamentos. Embora muitos dos Meus seguidores compreendam porque é importante, eles estão
confusos quanto ao que, realmente, ela implica. A humildade significa sinceridade. Significa aceitar
com dignidade as provações, os desafios e os abusos que vós encontrareis para enfrentar,
especialmente quando vierdes em Meu Nome. O Meu melhor conselho é este. Pensai em vós como
uma criança, uma criança simples e inocente, sem o conhecimento do mal da sociedade, que vós
normalmente experimentais como adultos. Comunicai Comigo todas as vezes, nas vossas orações,
através dos olhos e do coração de uma criança.
Mantende a oração e comunicai com simplicidade. Eu não espero que vós reciteis todas as
orações dadas por amor ao mundo. Olhai para cima e partilhai os vossos problemas Comigo.
Partilhai os vossos sofrimentos. Entregai-os a Mim. Vós sereis grandemente recompensados quando
aceitais a tristeza ou o sofrimento nas vossas vidas, por Mim. Vós podeis não perceber isso, mas
quando vós o fazeis estais a salvar muitas almas e estais a pavimentar o caminho para elas entrarem
no Céu. Esse fato não vos será revelado até que vós entrardes também, no Céu, onde
experimentareis a glória a vossa Dádiva generosa para Comigo.
Não percais a vossa serenidade quando defendeis a vossa fé
Mostrar humildade significa aceitar o que se passa ao vosso redor, por mais doloroso que isso
possa ser. Mostrai dignidade em todos os momentos, mesmo quando o Meu Nome está a ser
desprezado na vossa vida social. Defendei-vos, e por todos os meios, apaixonadamente, se assim
desejardes – mas nunca repudieis os abusadores publicamente, desprezando-os.
Explicai a Verdade dos Meus Ensinamentos, calmamente. Não percais a calma. Por outro lado, não
mostreis medo ao agressor. Sede firmes. Defendei-vos, mas apenas reiterando os Meus Ensinamentos.
Nunca tenhais medo de falar a Verdade abertamente. Não confundais humildade com covardia. Alguns
dos Meus seguidores, que compreendem a importância da humildade e a sua relevância na santificação
das almas, confundem isso com o silêncio, quando o Meu Nome é ridicularizado em público. Sim, vós
nunca deveis julgar a pessoa que Me ridiculariza ou ao Meu Pai Eterno, ou mesmo a Minha Amada e
Abençoada Mãe, mas vós deveis manter o vosso fundamento na defesa da Verdade.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

17

Livro da Verdade

O Dom de sofrer por Deus
Quando falais Comigo, como um filho, compreendei isso. Se abrirdes os vossos corações e
colocardes toda a vossa confiança em Mim, Eu irei imediatamente até vós quando sofreres dor nesta
terra. Não Me vireis as costas. Embora seja extremamente doloroso, Meus filhos, considerai a dor
uma Dádiva de Deus. Uma Bênção. Porque é através da dor e do sofrimento que a Purificação tem
lugar. Oferecei-Me os vossos sofrimentos. Ao fazerdes isso vós estais a aliviar o tormento que Eu
suporto quando Eu experimento outra vez a dor da Minha Paixão na Cruz , a cada dia, enquanto Eu
testemunho o horror no mundo de hoje.
A Purificação que tem lugar quando vós aceitais a tristeza ou o sofrimento, não importa quão
maus eles sejam, quando oferecidos com alegria para a salvação da humanidade, não pode ser
verdadeiramente compreendida por vós, Meus filhos. Mas, como vos aproximais de Mim, abrindo
os vossos corações, abandonando a vossa vontade a Mim, e entregando-vos completamente,
entendereis mais. Porém, vós vereis que é apenas ao fazerdes isso que estareis em união Comigo. E
quando o fizerdes, as vossas provações e sofrimento na terra aligeirar-se-ão. Com o tempo, vós
aceitareis o sofrimento com alegria nos vossos corações. Especialmente quando vós o ofereceis
como uma Dádiva para Mim.
O sofrimento é um Dom de Deus e é permitido. As almas que vós ajudareis a salvar
garantem-vos um lugar no Reino do Meu Pai.
Estes Ensinamentos não são novos, Meus filhos. É que, justamente, não vos foi recordada a
simples verdade. As Minhas Mensagens e Ensinamentos nunca mudaram. Eles são simples e estão
resumidos nos Evangelhos e nos Dez Mandamentos. Lembrai-vos justamente que, quando vos dais
a vós próprios a todo o mundo, dais-vos a vós próprios a Mim. Mostrando amor pelo vosso
próximo, vós mostrais amor por Mim.
Tratai-os da maneira que vós desejaríeis ser tratados. E nunca vos esqueçais que quando vos
estiverdes irritados com os outros, e fordes tentados a fazer-lhes mal, ou a puni-los de qualquer
maneira, Eu estou presente neles – mesmo naqueles que Me odeiam. Infligi danos a qualquer um
dos Meus filhos e fareis o mesmo Comigo.
Com o tempo, Meus filhos, todas essas ações graciosas farão sentido. Rezai todos os dias pela
força de viverdes a vossa vida em Meu Nome. Sabei que cada vez que perdoardes o outro, embora
ele possa parecer um inimigo, expandis o Meu Coração de Amor e Misericórdia. Por isso, vós
recebereis a felicidade eterna no Céu.
Orai por perseverança. Imitar o exemplo da Minha vida não será fácil. Mas as vossas ações,
não importa quão pequenas, ajudarão as almas.
O Vosso Amado Mestre e Salvador, Jesus Cristo – Unido com Deus, o Pai Eterno e o Espírito Santo.

Carregando a Minha Cruz.
Domingo, 16 de janeiro de 2011, 15:00

Sim, Minha amada filha, sou Eu. Esta tem sido uma longa curva de aprendizagem para ti, e tu
vais continuar a ser alimentada com o conhecimento da Verdade, através do Dom do Espírito Santo,
que enche a tua alma.
Minha filha, por favor garante que estas Mensagens, que são uma mistura de avisos prévios,
profecias e um resumo dos Meus Ensinamentos, sejam espalhadas por todos os cantos do mundo. É
vital que os Meus filhos entendam as maneiras pelas quais eles podem preparar as suas almas, a fim
de se redimirem aos Olhos do Meu Pai.
A Renovação Espiritual toma agora lugar no mundo
Há já uma devoção emergente, em honra de Mim, do Meu Pai Eterno, do Espírito Santo e da
Minha Amada Mãe, ocorrendo no mundo. Embora ainda não seja claramente visível, esta poderosa
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

18

Livro da Verdade

renovação espiritual ajudará a proteger os Meus filhos, até mesmo aqueles que Me viram as costas
em toda parte. O Evangelho será agora revisitado, pois as pessoas vão começar a sentir as dores da
fome da Verdade. Como a constante Purificação aumenta e se torna mais difundida em todo o
mundo, assim também essas almas, vazias de amor por Mim, abrem novamente os seus corações.
Como o amor se desenvolve através da luz dos Meus seguidores, os efeitos do maligno e o
comportamento daqueles que ele infesta, enfraquecerão. O maligno vai retaliar.
Os Dias de Satanás estão contados
Como os seus dias nesta terra estão por horas ele vai tentar causar danos, tantos quanto ele
puder. Os seus seguidores vão acelerar as suas atividades e erguer-se imediatamente para espalhar a
maldade em toda a parte. As suas ações, cujo testemunho será terrível de dar, tal como eles se
manifestam diante dos vossos olhos espantados, serão de curta duração.
A Fé, Meus filhos, fortalecida por meio da oração diária regular, acabará com essas
atrocidades. Voltai, Meus filhos, e redescobri os Meus Ensinamentos. Trazei-Me de volta para
vossas vidas. Tomai-Me nos vossos corações mais uma vez para que Eu vos possa agarrar nos Meus
Braços. Deixai-Me guiar-vos em direção à perfeição espiritual, de modo a que fiqueis preparados
para a Vida Eterna, quando a Terra e o Céu emergirem como um.
Imitai-Me, Meus filhos, nas vossas vidas diárias. Tomai a Minha Cruz, mesmo quando a
carga de o fazer possa parecer excessiva. Não tenhais medo de aceitar a Minha Cruz, pois Eu só
permitirei que façais o que vós podeis de fazer.
Significado do sofrimento nesta vida
Quando vós sofreis nesta vida, vós estais a carregar a Minha Cruz. Vós tendes duas escolhas.
Se rejeitais a Minha Cruz, gemeis e ficais amargos por causa disso, então o sofrimento aumenta sem
parar. Por outro lado, se vós aceitais a Cruz e ofereceis o vosso sofrimento para salvar almas, então
essa é uma Dádiva maravilhosa para Mim. Se vós aceitais esse sofrimento, as provações e as
tribulações, com alegria, então a vossa carga ficará mais leve. Eu ajudarei a levá-la. A dor atenuarse-á e a paz, o amor, a alegria e a pura felicidade reinarão em vós.
Levar vidas simples
Vivei a vida com simplicidade, filhos, e fazei tudo com moderação. Quando comerdes,
beberdes, dormirdes, descansardes e relaxardes assegurai que isso seja feito com moderação. Uma
vez que vossas necessidades físicas estejam atendidas não deveis continuar a almejar mais, como
alimento do vosso ego. A penitência, Meus filhos, é vital para que fiqueis mais perto de Mim. Com
isto quero dizer sacrifício pessoal. O Jejum é apenas um exemplo de Penitência. Eu preguei a
importância da Penitência durante o Meu tempo na Terra. Assim fez, também, o Meu precioso
profeta São João Batista.
Eu, por jejuar por 40 dias, fi-lo para vos dar o exemplo. É somente pelo jejum, filhos, que
ajudareis a afastar o maligno.
Meus queridos filhos, vós tendes muito à vossa frente. Vós não entendestes ainda o que vai
ser exigido de vós nos próximos anos. É importante, entretanto, que vos aproximeis de Mim, para
que fiqueis preparados para os desafios vindouros, que os Cristãos enfrentarão em todo o mundo.
Ide em Paz.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Como é fácil pecar
Segunda-feira, 24 de janeiro de 2011, 22:00

Hoje, Minha querida filha, tu compreendeste finalmente os perigos colocados pelo enganador
quando tu baixas a guarda. A oração para o Meu Pai Eterno, através do Terço da Divina
Misericórdia, é importante para santificar a tua alma.
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O pecado, Minha querida filha, é difícil de evitar. É mais difícil alcançar as Minhas Graças
especiais do que evitar o pecado, em qualquer forma. Como tu foste chamada para fazer este
Trabalho Sagrado, será sempre um alvo do maligno, que aproveita todas as oportunidades para criar
negatividade na tua vida. Ele usará os que estão ao teu redor como um meio de ataque, por isso tu
deves sempre estar em guarda contra ele. Nunca o deixes ganhar porque, quando ele o faz, ele
consegue infestar as almas e provocar uma terrível dor, angústia e sofrimento. Ele faz desintegrar as
amizades, gera a confusão e o desespero, e instila pensamentos falsos nas mentes dos seus alvos.
Então, quando os Meus filhos sentem culpa pela sua própria fraqueza, por sucumbirem à tentação,
eles experimentam uma forma de miséria que traz miséria, desespero e distração nas suas vidas.
Meus filhos, sereis sempre tentados pelo pecado. A perfeição das vossas almas é
extremamente difícil de atingir e exige uma tremenda disciplina e determinação da vossa parte. Se,
e quando, vós cairdes vitimas da sedução do maligno e cometerdes o pecado, vós deveis orar
imediatamente com o coração e pedir perdão.
A confissão regular é um sacramento muito mal compreendido. Só comparecendo
semanalmente no confessionário é que a vossa alma pode permanecer em estado de graça. Quando a
vossa alma é santificada desta forma, e através da oração diária, só então vós podeis manter o
enganador longe.
A culpa do pecado
Se vós sofreis a culpa, em resultado de uma ação pecaminosa, independentemente de como a
ofensa seja grave aos olhos de Meu Pai, não vos preocupeis. Voltai para trás, abri o vosso coração, e
pedi perdão. A Culpa é um sentimento negativo. E, embora ela sirva como uma forma de orientar a
vossa consciência, não é saudável que permaneçais nesse estado. Pedi as graças, através da oração, para
alcançar a pureza de alma obrigatória para Me servir. A paciência é importante. Nunca deixeis que o
pecado vos leve para longe de Mim. A Culpa nunca deve ficar no caminho da procura da redenção.
Lembrai-vos que, por causa do pecado original, vós caireis sempre vítimas da tentação do
maligno. É através da oração, do jejum e da dedicação à Santa Eucaristia, que vos aproximais de
Mim. Isto requer tempo, que deve ser assegurado.
Ide agora, Meus filhos, e lembrai-vos de uma coisa – nunca tenhais medo de voltar para Mim
quando pecardes. Nunca tenhais vergonha de pedir perdão, quando vós estais realmente arrependidos.
Mas lembrai-vos, também que, quando não o fizerdes, atraireis o enganador, de novo e de novo, e
vossa alma mergulhará na escuridão. Escuridão atrai escuridão. Luz atrai Luz. Eu sou a Luz.
Olhai para Mim agora e deixai o Meu Amor brilhar através das vossas pobres almas perdidas.
Eu amo-vos tanto, Meus filhos, que quando voltardes os vossos corações para Mim, não importa o
quanto vos sentis isolados, vós nunca sereis afastados.
Ide em Paz e Amor
O Vosso Divino Salvador, Jesus Cristo.

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

Hoje à noite, Minha amada filha, tu recebeste as graças para ficares mais forte para
continuares com esse Trabalho Sagrado. Através da devoção dos Meus amados e queridos
seguidores, que rezaram arduamente por ti, Minha filha, seguirás rapidamente em frente para
completar o Livro da Verdade. Não importa o quanto estiveres distraída, ainda acharás que é difícil
rejeitar o teu dever para Comigo. Isso é agradável para Mim, mas não temos muito tempo.
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.
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Aos que não acreditais em Mim, ainda vos deve ser dada a oportunidade de lerdes a
Verdade. Quando esse evento ocorrer, após estas Mensagens serem dadas ao mundo, as
pessoas entenderão a autenticidade das Minhas Palavras, dadas através de ti, Minha filha, para
salvar a humanidade.
O Evento Místico será experimentado por todos os de mais de 7 anos de idade
Não vos sintais magoados quando as pessoas descartarem estas Minhas Mensagens, filhos.
Basta serdes gratos por estar a ser concedida esta Dádiva. Eles vão entender a verdade desta
profecia, após este evento místico, que será experimentado por todos os Meus filhos desde os sete
anos de idade, em todos os lugares, em todo o mundo. Aqueles que vivam após este evento serão
mais cautelosos sobre o conteúdo deste Livro Sagrado. Eles vão achar que é difícil ignorá-lo,
mesmo que a sua fé seja fraca. Os outros que não queiram saber a Verdade, ainda precisam de ser
lembrados do conteúdo deste Trabalho.
Nunca desistais, Meus filhos, quando se trate de salvar almas. Todos os Meus filhos preciosos
nasceram do Amor do Meu Pai Eterno. Quando eles perdem o seu caminho, não importa. Deus, o
Meu Pai Eterno, ainda ama a cada um dos Seus filhos.
A fé, Meu filhos, pode ser reacendida pela fé dos outros, abençoados com o Espírito Santo.
Meus filhos escolhidos, enviados agora para transmitir a Minha Palavra ao mundo, vós tendes a
capacidade de trazer lágrimas de alegria a essas pobres almas, gritando pela orientação das suas
vidas vazias e confusas.
Olhai para todos através dos Meus Olhos
Olhai sempre os vossos amigos, familiares, o próximo e colegas de trabalho através dos Meus
Olhos. Olhai sempre para o lado bom. Mostrai-lhes amor e eles sentirão a Minha Presença. Eles
serão atraídos para vós e não sabem porquê.
Através do Meu exemplo, imitai-Me e ajudar-Me-eis a converter os Meus filhos perdidos.
Orando arduamente por eles, vós podeis atraí-los para mais perto de Mim. Através do sacrifício e da
aceitação do sofrimento, em união Comigo, vós podeis salvar almas. Isto inclui as almas que ainda
deixarão esta terra, bem como as que aguardam Julgamento no Purgatório.
Deixai-Me lembrar-vos de que, finalmente, vós tendes duas escolhas. Acreditai em Mim,
abrindo as vossas mentes para a Verdade contida no Evangelho. Se vós perdestes toda a fé, então
lede apenas uma parte dos Meus Ensinamentos. Em seguida, pedi-Me para vos mostrar a verdade
nos vossos corações. Então, sabereis qual o caminho que vos levará a Mim, no Céu.
Alternativamente, vós podeis manter os olhos fechados e não querer ouvir. Somente a oração, pelos
crentes, pode ajudar-vos, então. A oração, pelos Meus seguidores, combinada com a recitação do
Meu Divino Terço, do Dom da Divina Misericórdia, dado à Irmã Faustina no século XX pode
salvar as vossas almas, no momento da vossa morte.
Orai a Divina Misericórdia
Rezai, rezai, rezai a Minha Divina Misericórdia pelas vossas almas e pelas dos não-crentes,
agora. Os grupos de oração ajudarão a espalhar a Verdade, a incutir a Fé naqueles que perderam
todo o senso de quem são e de onde vieram. Ele será fundamental para impulsionar a propagação da
iluminação evangélica, que será agora sentida em todas as partes do mundo, quando se aproxima o
tempo para as profecias relativas à Minha Segunda Vinda à Terra começarem a ser reveladas, tal
como eles se desenrolarão, numa série de Eventos Globais.
Filhos, estai preparados em todos os momentos. Mantende-vos em estado de graça e
mantende os vossos corações abertos para os Meus Ensinamentos de amor e paz na terra. Meus
filhos, se todos seguísseis os Meus Ensinamentos, então não haveria guerras, ganância, ódio ou a
pobreza no mundo. Vós precisais de vos sentar calmamente, cada um de vós, por apenas meia hora
em cada dia.
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Atravessai os salmos, as parábolas e perguntai-vos “esta lição aplica-se à minha vida no
mundo de hoje?” Vós sabeis que a resposta é, obviamente, sim. Orai pela força para mudar as
vossas atitudes e pontos de vista sobre a vida após a morte. Lembrai-vos desta importante lição. A
terra é simplesmente uma breve passagem no tempo. A única verdadeira felicidade é a Vida Eterna
Comigo no Paraíso do Céu – o Reino do Meu Pai.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.
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MENSAGENS DE FEVEREIRO DE 2011
O Amor é o caminho para a salvação
Sábado, 5 de fevereiro de 2011, 11:50

Minha amada filha, foram-te dadas graças extras hoje, para Me permitir pôr-te mais perto.
Pois é somente por estares perto de Mim que tu serás capaz de experimentar o amor, paz e alegria
no teu coração. É somente através da oração e entregando-Me os teus problemas que tu ficarás em
união Comigo. Quando te renderes e confiares em Mim, Minha filha, entendereis o amor que Eu
tenho por ti no meu coração. E quando fizeres isso, o teu amor por Mim vai ficar mais forte. Só
quando tu ofereceres todas as tuas preocupações e as colocares nas Minhas Mãos é que elas serão
tratadas com cuidado.
Vós só podeis mostrar o verdadeiro amor pelos outros quando Me amais. É através do amor
que vós sereis abençoados com o dom de olhar para os outros seres humanos através do Meu
Coração, que está cheio de amor e compaixão.
Só quando vós Me mostrardes o verdadeiro amor, é que a vossa vida vai mudar e a alegria
surgirá na vossa vida diária. Nunca receais, filhos, o Meu Amor. Ele está lá, todo para vós, em
abundância, se vos puderdes virar para Mim e perguntardes por ele. Depois de receber este amor,
sede generoso com ele. Espalhai o Meu Amor em todos os lugares, para que todos vós,
especialmente as almas tíbias, possam convidar-Me para entrar nas suas almas. Este é o único
caminho para a salvação.
O Vosso Amoroso Salvador, Jesus Cristo.

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

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

Publicai as Minhas Mensagens em todo o mundo
Segunda-feira, 7 de fevereiro de 2011, 22:00

Minha filha, desviaste-te um pouco e pede agora a força para te dar a confiança e a coragem
para realizares as Minhas instruções. Isso é bom. Dá-Me o teu tempo, como a Minha Amada Mãe
solicitou, porque as vossas almas devem permanecer puras, ao comunicar a Minha Palavra.
Devo agora pedir-te para começares a planear o lançamento do Meu Aviso precioso, uma
Dádiva para cada pessoa no mundo. Devem ser-lhes dados detalhes dele até ao final de Fevereiro,
através da internet, e em todo o mundo. Filha, apressa-te a fazer o que tem que ser feito para que, a
tantas pessoas quanto possível, seja dada a oportunidade de ouvir. Dá esse tempo, Minha amada
filha, porque agora é urgente. Este pedido não é para assustar. É para enfatizar a urgência, para que
tantas pessoas quanto for possível, no mundo, fiquem preparadas. Então, elas podem procurar a
reconciliação, quando os seus pecados lhes forem revelados diante dos seus olhos.
Preparando-se, eles beneficiarão muito. É por causa deste pedaço de Escritura que eles
sobreviverão a O Aviso. Em seguida, eles serão puros e com as bênçãos que receberem então,
estarão prontos para enfrentar as provações que virão a seguir.
Abraça esta Dádiva, Minha filha. Não te sintas assustada ou desiludida. Esta é uma Dádiva
para a humanidade. A tua aceitação a este chamamento, fez com que tu sofresses, mas não da
maneira que tu esperavas. O teu sofrimento veio por causa da tentação. As tuas dúvidas impediramte de aceitar a paz e alegria na tua alma, que são tuas, se Me permitires a liberdade de te levar e
orientar. É tempo agora, Minha filha, de entregares tudo a Mim. Oferece-Me o teu livre-arbítrio
como uma Dádiva e eu dou-te o Dom maior e mais querido de todos. Paz, alegria e um imenso
amor por Mim em cada parte do teu ser. Vem agora, Minha filha. Sê Minha. Junta-te, finalmente,
em união Comigo. Dá-Me todo o teu amor, sofrimento, problemas e preocupações. Simplesmente,
liberta-os agora. Então, e somente então, tu serás verdadeiramente livre e com a Luz no coração.
Este Trabalho exigirá força, Minha filha. Tu não és apenas uma visionária a prazo. Eu
estou a dar-te o Dom da profecia. Porquê? Porque tu, Minha preciosa profeta, serás
fundamental para difundir a Boa Nova para todo o mundo, sobre a Minha Segunda Vinda,
quando Eu voltar à terra.
Eu sei que esta notícia pode ser como um choque, mas tu foste preparada para esse papel por
um tempo muito longo, só que tu não o sabias. Para te ajudar nesta tarefa, Eu atribuí um número de
santos para apoio. Incluindo São Bento, Santo Agostinho, Santo Papa João Paulo II, Santa Faustina,
São Malaquias e Santa Teresa de Ávila. Eu revelarei outros a seu tempo. Todos estão a trabalhar
agora para apoiar a tua tarefa, que é uma das mais importantes dadas à humanidade, neste momento
crucial na história.
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Não tenha medo, Minha filha. Tu és mais do que capaz para esta tarefa. Porque achas tu que
Eu exijo de ti tal disciplina? Tu ainda tens algum caminho a percorrer no teu desenvolvimento
espiritual, mas que virá com o tempo. Eu vou continuar a comunicar de forma privada contigo,
enquanto o primeiro volume se torna público. Eu amo-te Minha filha. Eu sei que tu Me amas. Eu sei
que isso pode ser muito difícil para ti, com todas as tuas pressões. Mas tu vais perseverar, ficar mais
e mais forte. A tua energia e rapidez de espírito garantirão que esta importante série de Mensagens
chegue a todos os Meus filhos, por toda parte. Em todos os países.
Isto é tudo, por agora. Obrigado por teres tempo para meditar e responder-Me, esta noite.
O Teu Amado Salvador, Jesus Cristo.

Mensagem do Espírito Santo
Sábado, 12 de fevereiro de 2011, 15:30

Chegou agora a hora de levantares este Cálice – bebe-o, pois é o Cálice da Salvação. Ao beber
deste Cálice, agora, estarás preparada para partilhar este Cálice com a humanidade. Agora, preparate para revelar as Palavras de Cristo, de modo que as almas possam ser salvas durante O Aviso.
Não percas um único momento, quando o tempo que se aproxima agora para este grande
evento. Tu terás pouco tempo para que o mundo possa ler o conteúdo na internet. Mas este período
será fundamental para salvar milhões do fogo do Inferno.
Esta é uma grande responsabilidade, mas agora tu estás pronta.
Vai agora em Paz e Amor.
O Espírito Santo.

Ascensão do Mundo Árabe, 3 Líderes Mundiais serão assassinados
Quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011, 23:45

Minha amada filha, Eu estou cheio de alegria hoje, agora que esta importante série de
Mensagens está a ser preparadas para a libertação de toda a humanidade. Vais descobrir logo que
todos os países vão procurar estas Mensagens. Não te preocupes com a tua segurança, pois vou
proteger-te e à tua família em todos os momentos. Embora Eu esteja cheio de amor por ti, Minha
filha, o Meu Coração está partido com profunda tristeza, pelo sofrimento que está a ser infligido
pela astuciosa sociedade que conspira para tomar conta de países.
Eles vão fazer isso, habilmente, para remover Líderes. Então, eles vão oferecer ajuda. Em
seguida, eles vão comprar a amizade dos novos regimes até os controlar. Este novo controle será pior
do que o dos ditadores, do que a fome de poder dos que foram derrubados em nome da liberdade.
Observa agora, Minha filha, a velocidade com que o mundo árabe vai unir-se contra o Meu
povo, os Judeus. Vê como todos os seus aliados vão cair, deixando-os expostos.
Minha filha, quando O Aviso ocorrer, a Minha Palavra será ouvida mais facilmente após a
conversão ocorrer. Este será o tempo para os Meus santos seguidores se unirem, desafiando as
tiranias que surgirão no Mundo Ocidental, especialmente na Europa. Lutai pelos vossos direitos de
orar. Se não o fizerdes, não será uma guerra religiosa, mas uma guerra de genocídio.
Haverá três líderes mundiais assassinados, um a um. Lembrai-vos, que cada um deles será
assassinado mediante a conspiração do Grupo Maligno – as organizações sub culturais, cuja
regra, em todas as nações, é que vós não podeis vê-los, porque eles são covardes. Mas não será
por muito tempo que eles se esconderão. Quando o controle estiver nas suas mãos, quererão
atenção e exigirão respeito.
O Aviso ajudará a salvar todos os Meus filhos, em todos os lugares. A conversão, um Dom
Meu, será dada até mesmo aqueles que estão enredados em esquemas de ganharem o controle sobre
a terra de Deus. Se eles pudessem entender que esse poder nunca vai ser deles, poderiam parar. Mas
eles são cegos.
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Muitos dos Meus anjos que agora se infiltram na terra como seres humanos, ajudarão a
mostrar a Verdade a essas pobres almas equivocadas. Muitos vão converter-se. Outros não.
Minha filha, espalha a Palavra rapidamente. Tu tens apenas algumas semanas. Usa todas as
ferramentas que te sejam disponíveis Mostra coragem. Faz tudo, absolutamente, para permitir que
todos os Meus filhos, de todas as nações, compreendam o significado da Minha Dádiva especial –
quando a Minha Mão se estender do Céu para salvar as vossas almas.
Aqueles que não se converterem no princípio, vão fazê-lo antes da perseguição, quando mais
e mais almas se voltarão para Mim. Este será um momento muito difícil para todos. Mas, sede
pacientes, pois haverá bons momentos pela frente quando a paz retornar à Terra. Meus filhos, vós
vereis, após este despertar, o amor que Eu tenho e vireis a correr de volta para os Meus Braços.
Então, quando isso acontecer, o Meu Exército formará e defenderá o Meu Reino contra o
enganador, cujo reinado será muito curto.
Este é um ponto de viragem na história da humanidade, filhos. Vós entendereis isso, muito em
breve. Até então, há algum pensamento cético no momento de O Aviso – quando ele acontecer
abrireis o vosso coração para a Verdade.
Vai agora, Minha filha, com paz e amor para toda a Humanidade.
Jesus Cristo, Rei dos Judeus.

Última Mensagem do Volume “O Aviso”: As Profecias de La Salette, Fátima e
Garabandal desenrolam-se agora
Sábado, 19 de fevereiro de 2011, 15:00

Minha querida e amada filha, tu estás a tentar obedecer às Minhas instruções para santificar a
tua alma e isso é muito gratificante para Mim. Por favor, dá-Me uma hora inteira do teu dia em
silêncio, Comigo, e deixa-Me atrair-te para junto do Meu Sagrado Coração.
Vais sentir-te muito mais forte quando fizeres isso. Começa a partir de hoje a passar esse
tempo na Minha companhia para que Eu possa iluminar o teu coração e aliviar o tua carga.
Hoje, Eu anseio revelar-te o Meu desejo para a humanidade, para começar a avaliar as suas
vidas, em preparação para O Aviso. Minha filha, aqueles que não se prepararem precisam de
oração, e muita.
O Aviso, o grande Dom, será agora apresentado ao mundo. Todos terão a oportunidade de
saborear a alegria quando, finalmente, perceberem a Verdade. A Verdade da Minha Existência. Orai
por todos os Meus filho para que eles tenham a coragem de procurar o Meu perdão.
Por fim, Minha filha, os Meus filhos em todos os lugares estão a começar a abrir os olhos.
Eles já estão a perceber que o mundo está a mudar. O mundo que eles conheciam está a alterar-se
para uma nova fase. Esta nova fase levará a uma série de etapas, antes que eles, os Meus filhos,
estejam, finalmente, prontos para o Novo Paraíso.
Os parasitas do enganador lutarão, obstinadamente, até ao seu amargo fim, infelizmente. Orai
por essas pobres almas delirantes, agora, que uma centelha de luz vai inundar os seus corações
quando eles entrarem em contato com os Meus devotos seguidores. A Vós, Meus seguidores, estão
agora a ser dadas graças para vos ajudar a converter todas as almas perdidas no deserto, e em estado
de confusão, causado nas vossas almas por Satanás.
As Profecias de La Salette, Fátima e Garabandal desenrolam-se agora
Todas as profecias dadas aos videntes, Maria em La Salette, Fátima e Garabandal, vão agora
desenrolar-se, para que todos as possam ver. Para todos os milhares de crentes que conheceis e
aceitais estas profecias, sabei que, agora, Eu, o vosso Salvador, chamo a todos vós em oração pelas
almas de toda a humanidade. Abri os vossos corações mais uma vez para estas novas Mensagens – a
última profecia desta natureza concedida a todos os Meus filhos, antes de Eu voltar para Julgar.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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Apelo a todos os Ministros das Igrejas
Chamo, também, os Meus servos sagrados de todas as denominações, que honram o Meu Pai
Eterno, para ouvirem agora. Não permitais que o enganador, através do seu falso profeta, vos
engane em acreditardes na mentira que vai ser perpetrada em Seu Nome, em breve. Este será um
momento muito difícil para aqueles de vós que Me amais, porque vós ficareis muito confusos.
O Falso Profeta e o Anticristo
Basta ver com olhos claros, o falso profeta vai tentar levar a Minha Igreja, para que ela não
venha para a Casa do Meu Pai Eterno. Ele vai parecer como se o fizesse. Mas isso será falso.
Observai, também, a amizade que ele exibirá com o anticristo, pois eles serão dois dos seguidores
mais enganosos de Satanás – vestidos com pele de cordeiro. Eles terão poderes, que parecem
milagres do passado, mas estes poderes serão satânicos. Vós deveis estar em graça em todos os
momentos, a fim de defender vossa Fé. Orai pelos Meus Santos servos, que, mornos na Fé, serão
apanhados pelos braços do enganador. Ele vai apelar para eles, porque lhes vai oferecer emoção,
paixão, o assim chamado amor, que será auto amor, e, pela sua aparência, carismática será difícil de
resistir. Ide por este caminho, Meus servos sagrados, e vós estareis perdidos de Mim, para sempre.
Vós podeis perguntar porque apresentam estes eventos tais dificuldades. Então vós ficareis
admirados por Eu permitir que essas coisas aconteçam. Certamente Jesus, na Sua Misericórdia, não
apresentaria tais obstáculos? Bem, Eu devo permitir, pois será através destes desafios que a batalha
final entre o Pai Eterno e o maligno pode ter lugar. Sem um confronto final, ele, Satanás, não pode
ser jogado, finalmente, para as profundezas do Inferno Eterno.
Estai alerta para esse engano. Não permitais que as vossas almas se percam desta forma.
Rezai, rezai, rezai pelas graças do discernimento, para que vós possais ver esse falso profeta pelo
que ele realmente é. Um demônio enviado para vos distrair, desde as profundezas do Inferno. Sede
gratos, pois vós sois os seus alvos. Por causa de vossa fidelidade a Mim, ser-vos-á posto o teste
final. O teste à vossa fé. Nunca mais vós tereis que enfrentar um teste. Então, estai preparados.
Olhai para Mim, todos vós, Meus servos sagrados, agora, antes que seja tarde demais.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.
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MENSAGENS DE MARÇO DE 2011
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 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.
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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.

Cristãos, arrependei-vos todos agora. Católicos, rezai pelo Papa Bento XVI
Sábado, 5 de março de 2011, 10:00

Minha querida filha, estamos unidos mais uma vez. Tu tens estado ocupada nos últimos dias.
Tens notado a força que Eu estou a dar-te em fé e corpo ? Isso é porque o teu trabalho Me agrada
muito. Como continuas a publicar estas Mensagens, por favor encoraja muitas pessoas que
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conheces para procurarem a reconciliação rapidamente, confessando os seus pecados. Não importa
qual a fé Cristã a que pertencem. Deveis demonstrar-Me a vossa humildade e fidelidade através do
ato de procurar a redenção.
Esse simples ato irá tornar-vos mais fortes durante o evento referido como O Aviso.
Arrependei-vos todos para salvardes as vossas almas. Preparai-vos para O Aviso imediatamente
porque, aqueles de vós que não estiverdes em estado de graça, podeis não sobreviver.
Minha querida filha, Eu quero que continues a esforçar-te a espalhar a Palavra destas
Mensagens rapidamente. Eu expliquei-te antes que elas devem ser dadas a tantas pessoas quanto
possível e no mais curto espaço de tempo. Como este evento se aproxima, assim também sucederá
com um evento sobre o Santo Vaticano.
Pede a todos que orem pelo Meu Amado Santo Vigário, o Papa Bento XVI, porque ele está
cercado pelos inimigos do Meu Pai Eterno. Orai para que os sacerdotes nunca vacilem na sua fé por
Mim e o Meu Pai Eterno.
A ascensão do Falso Profeta
Agora, vós precisais de orar muito por causa deste ataque ao Meu Santo Vigário, que será
testemunhado por vós todos. Rezai, rezai, rezai para que o falso profeta seja identificado por aquilo
que ele é. Prestai atenção ao seu comportamento. A sua busca de atenção está na ordem do dia.
Desta forma, os Meus servos sagrados, equivocados, cairão em reverência aos seus pés. Então,
escutai cuidadosamente o que ele disser. A sua humildade será falsa. As suas intenções perniciosas
e o amor que ele exala é aparente. Ele será visto como um inovador, dinâmico – uma lufada de ar
fresco. Embora ele seja direto e enérgico, os seus poderes não virão de Deus, o Pai Eterno. Eles vêm
de Satanás. O maligno.
Rezai, rezai, rezai. Pois vós, Meus filhos, precisais de estar alerta. Vós precisais de Mim para vos
guiar agora enquanto estas profecias são reveladas para a humanidade. Sede fortes. Leais aos Meus
Ensinamentos. Orai em grupos. Rezai o Santo Rosário para procurardes proteção contra o maligno.
Lembrai-vos de uma lição. Os Meus Ensinamentos nunca mudam. Eles são os mesmos como
sempre foram dados. Como Eu disse antes, quando vós achardes que eles são adulterados,
atenuados ou, como será o caso, distorcidos de um modo que parece estranho ou em desacordo com
os Meus Ensinamentos, virai as costas e orai a Mim para orientação.
O Vosso Divino Salvador, Jesus Cristo.

Palavras de conforto, para os que questionam estas Mensagens
Domingo, 6 de março de 2011, 15:00

Minha filha, permanece forte. Não deves torturar-te lendo os comentários na internet que
comprovam o ódio que muitos e muitos dos Meus filhos sentem em relação a Mim. A Minha
rejeição não começou e não terminou na Minha Crucificação. Ela continua hoje como resultado
direto do ódio disseminado por Satanás através dos Meus filhos. Vós sofrereis em Meu Nome,
como também os Meus amados seguidores que se atrevam a defender-Me. Isto, Minha querida
filha, não é novo. É chocante para ti testemunhares isso.
Mesmo os Meus seguidores que afirmam crer em Mim, acharão estas Mensagens difíceis de
digerir. Com o tempo, quando a prova for revelada, todos aqueles que proclamam odiar-Me
reavaliarão os seus pontos de vista. Alguns chorarão quando a doçura da Verdade lhes for mostrada.
Outros, ainda questionarão e questionarão, porque eles cometem o erro de tentar chegar à sua
decisão através do raciocínio humano.
Vai agora, ora por todos aqueles que questionam estas Mensagens. É correto o que eles
fazem. Aqueles que vêm em Meu Nome têm que aceitar que sejam desafiados, e com razão. Assim,
portanto, todas as Mensagens devem ser olhadas cuidadosamente.
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Vai agora em paz e amor. E lembra-te que Eu amo a todos os Meus filhos, incluindo aqueles
que professam odiar-Me.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo, Juiz de toda a humanidade.

A humanidade será punida
Sexta-feira, 11 de março de 2011, 15:30

Minha querida filha, a Purificação será sofrida continuamente pela humanidade através de
guerras, terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis, ondas de calor e deslizamentos de terra, por
causa dos pecados da humanidade.
Somente aqueles que se voltarem para Mim, o vosso Divino Salvador e para o vosso Criador,
Meu Pai, vosso Pai, podeis ser salvos. Nunca olheis para o Meu Pai com medo porque Ele ama a
todos os Seus filhos. No entanto, Ele vai aplicar a punição para aqueles que se recusam a aceitar a
Sua existência. A sua paciência agora, com o pecado, a falta de fé e o amor obsceno, para convosco
está a chegar ao fim.
O Meu Pai Eterno, Deus, Criador de Todas as Coisas, ama todos os Seus filhos com a
ternura que os pais sentem pelos seus filhos. Mas, exatamente como os pais, responsabilizam os
seus filhos e os punem se cometem atos que são agressivos ou inaceitáveis. Assim também, a
Ira do Meu Pai será agora lançada no mundo neste momento. Este, Minha filha, como Eu já
disse é o Ano da Purificação.
As pessoas, em toda parte, vão entender que esses eventos não são naturais. Eles são causados
por Intervenção Divina, para fazer o homem entender finalmente a Verdade das Escrituras.
Rezai, rezai pela conversão.
O Vosso Amado Jesus Cristo.
Terremoto na Europa e Guerra Mundial
Sexta-feira, 18 de março de 2011, 00:00

Minha amada filha, é com grande amor que Eu comunico contigo esta noite. Pois Eu sei o
tormento que tens sofrido. O sofrimento que estás agora a oferecer pelas almas significa que elas
teriam enfrentado a condenação se tu não tivesses feito isso com alegria.
Minha filha, estas Mensagens são autênticas, mas tu apenas deves comunicar Comigo, durante
a oração ou depois da oração. Isto é importante, porque o enganador pode às vezes tentar
interceptar, a menos que estejas em oração silenciosa Comigo.
Guerra Mundial
Minha filha, as profecias de que falei estão prestes a acontecer. O Meu amado Vigário não
terá muito tempo no Vaticano devido a eventos que aconteceram em Março. Outros eventos serão
agora testemunhados pela humanidade, incluindo um terramoto na Europa que irá chocar muitos.
Mas esta purificação ajudará a unir as pessoas, será para o bem de todos. Outros eventos globais,
incluindo uma erupção vulcânica, ocorrerão agora (detalhes de localização e mês com a visionária),
enquanto uma guerra no Médio Oriente envolverá outras nações. As outras nações do Ocidente irão
provocar uma reação da Rússia e da China. Tudo vai acabar numa Guerra Mundial.
A oração irá diluir a gravidade destes eventos. Entretanto. Isso criará a conversão. A
conversão diluirá, através da oração, a escala e a gravidade desses eventos.
O sofrimento trará a Humildade – A Humildade salvará as almas
Minha filha, como o mundo continua a experimentar esses eventos perturbadores, os que
sofrem serão humilhados. É pela humildade que eles podem ser salvos. Tudo isso é necessário para
preparar o mundo para Minha Segunda Vinda. Desta vez não está longe. Será, Minha filha, um dia
de grande glória para os crentes. Guardai este dia na primeira linha das vossas mentes, pois
qualquer sofrimento que tenhais suportado anteriormente em Meu Nome, será então esquecido.
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Todas as profecias preditas no Livro da Revelação se apresentam agora ao mundo. Aqueles
que entendem a importância desses eventos, por favor explicai a sua importância aos outros e a
necessidade de pedir a Deus o perdão necessário para purificar as suas almas.
Duvidar das Minhas Mensagens
Minha filha, ouvi sempre, sempre, as Minhas Mensagens com o coração. Tu sabes que
elas provêm de Mim, o Vosso Divino Salvador, embora outros, às vezes, estejam convencidos
de que não o são. Isso dói-me tanto. Eu entendo que muitas das tuas próprias dúvidas assentam
na tua preocupação, porque odiarias enganar as pessoas. Tu deves agora, finalmente, afastar
todos esses pensamentos.
A tua vontade de te submeteres a Mim
Minha filha, tu serias mais forte se recebesses o apoio espiritual de que precisas de um padre.
Infelizmente, nenhum deles tomará o Meu Cálice corretamente – um fato que Eu acho
profundamente insultuoso. Portanto, tu deves confiar em Mim completamente. Submete a tua
vontade inteiramente a Mim, e tudo te parecerá muito mais claro. Ora pela Minha Misericórdia
Divina como Eu te pedi antes, cada dia, assim como o Santo Rosário. Participa também na
Adoração, pelo menos uma vez por semana, numa Igreja. Todos estes pequenos presentes para
Mim, te colocam mais perto de Mim. Quanto mais próxima estiveres, mais fáceis e mais simples
serão as tuas tarefas.
Defender estas Mensagens
Respeita esta Santíssima Escritura. Defende-a. Aceita que será atacada e rasgada em pedaços
especialmente por aqueles que afirmam ser especialistas, que irão procurar secções que contradigam
os Meus Ensinamentos. A contradição será apenas a sua própria e errada interpretação dos Meus
Ensinamentos. É assim, porque eles têm alterado e interpretado mal a Minha Santa Palavra onde
lhes convém fazê-lo.
A importância de permanecer em estado de graça
Minha filha, Eu sinto a tua falta e a proximidade da tua comunicação no Coração. Pede-Me
graças para de manteres forte e te serão dadas. Eu tenho planos para ti, Minha filha. Eles são muito
importantes. É por isso que é essencial que a tua alma seja purificada e que permaneças em estado
de graça em todos os momentos. Como a tua transformação final tem lugar através da perfeição
espiritual, tu, Minha filha, vais sofrer. Mas vou preparar-te para isso. A opinião dos outros não deve
preocupar-te. Aqueles que não estão na Luz, que te aborrecem, ignora-os. Oferece orações por eles.
Fica ciente, no entanto, que eles podem lançar-te para bem longe de Mim, sem te aperceberes e que,
em função do tempo por que o fizeres, poderás ter fechado o teu coração para Mim.
Santo Agostinho e São Bento, estão ambos a trabalhar contigo. Invoca a sua ajuda e tudo
ficará muito mais fácil. Fazer o Meu Trabalho, realizar as tarefas que exijo de ti, é difícil. A
cada passo do caminho serão feitas tentativas para te enganar. Raiva, frustração e
argumentação vão surgir ao teu redor e intensificar-se-ão. Tudo será planeado para enfraquecer
a tua vontade, se o permitires.
Agora, tu deves abençoar a tua casa e trazer o Rosário de Contas, uma Cruz Beneditina, assim
como Agua Benta, em todos os momentos. Sê corajosa agora. Confia em Mim plenamente.
Finalmente, deixa correr. Oferece-Me agora a tua livre vontade, que Eu concedo-te todas as graças
necessárias para realizares o Meu Trabalho na perfeição.
Eu amo-te, Minha filha escolhida. Eu vou continuar a fazer-te mais forte do que tu és.
Vou guiar-te. Para que isso seja realmente eficaz é preciso entregares-te de corpo, mente e
alma. Mas a oferta deve vir de ti e ser dada como um presente precioso para Mim. Eu não
posso simplesmente tirar isso de ti, porque o teu livre-arbítrio é uma dádiva especial de Deus,
Meu Pai Eterno.
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Minha filha, vai agora em paz. Entrega-Me as tuas preocupações e inquietações. Liberta-te em
mente, corpo e alma. Então, quando entregares a tua livre vontade vais finalmente ficar em união
Comigo. Essa tua Dádiva a Mim garantirá que a Minha Palavra será ouvida da forma mais eficaz
em todo o mundo.
O Vosso Amado Salvador da Humanidade, Jesus Cristo, Justo Juiz.

Orai por aqueles que vos causam dor
Segunda-feira, 21 de março de 2011, 23:00

Hoje à noite, Minha querida filha, tu sentes uma paz que não sentias há muito tempo. Minha
filha, tu tens sido torturada pelo enganador e agora, através das graças que Eu te tenho concedido, já
não sentes os efeitos de tais ataques.
Eu enviei-te uma alma limpa cheia de amor para ajudar a guiar-te. Ele vai segurar a tua mão e
conduzir-te para Mim e para a Verdade. Minha amada filha, tu entendes agora o que é sofrer em
Meu Nome. Tu sabes agora o que é gostar de ser ridicularizada em público, ridicularizada nas tuas
costas, acusada de fazer coisas erradas de que não és culpada. E tudo em Meu Nome. A Oração,
como finalmente, já compreendes, manter-te-á em estado de graça e de paz.
Minha filha, não julgues aqueles que te causam dor. Ora por eles. Perdoa-os. Mas tu já o
fizeste, não o fizeste? Agora compreendes a Verdade dos Meus Ensinamentos. Eu irei fazer-te mais
forte e cada vez forte Minha filha. Nunca receies. Como Eu te tenho dito antes, o enganador, nunca
roubará a tua alma. Eu mantenho-te envolvida nos Meus Braços, com promessa de que tu não te
desviarás. Eu irei sempre chamar-te de volta para Mim.
Deves ganhar agora a coragem para comunicar as Minhas Divinas Mensagens para a
humanidade. Elas são urgentes. Sabes o que fazer. Chama-Me para dentro do teu coração a cada
minuto do dia. Eu amo-te Minha filha preciosa e corajosa. Eu estou orgulhoso do teu caminho,
defendendo calmamente a Verdade e não rejeitando estas Mensagens Sagradas. Porque tu agora já
conheces a Verdade.
O Teu Amoroso Salvador, Jesus Cristo.

Significado e poder da Oração
Quinta-feira, 24 de março de 2011, 23:00

Minha amada filha, é com grande alegria que Eu reúno contigo esta noite. Estás agora
preenchida com a graça do discernimento e é muito claro, para ti, o caminho certo que deves
seguir.
Finalmente, depois de te teres submetido à união Comigo, estás agora livre. Livre de dúvidas,
com a consciência clarificada, mais forte do que antes e pronta para revelar ao mundo a Minha
Promessa. A Minha Palavra transmitirá a urgência necessária para estardes preparados para abrir os
vossos corações no momento em que a todos forem mostrados os vossos pecados.
Ficando preparados e prevenidos, muitas almas, muitas mais, podem ser salvas. Quanto maior
a conversão, mais fraca será a perseguição que se seguirá. Minha filha, nunca te tornes
complacente. Nem deverias ter medo de eventos futuros. Tudo passará e, no seu lugar, virá um
mundo mais feliz com mais amor, em toda a parte.
As Mensagens são, simplesmente, para lembrar a todos a Existência de Deus
Diz ao Meu povo em todos os lugares que estas Mensagens são simplesmente para lembrar a
todos filhos de Deus de que Ele existe. Eles também devem perceber que as suas almas são a parte
mais importante da sua aparência humana. Para cuidar das suas almas é vital que possam partilhar o
futuro maravilhoso que aguarda a todos. As pessoas precisam, simplesmente, de se recordar dos
Dez Mandamentos e honrá-los. Então, tudo que eles precisam é seguir os Meus Ensinamentos e
viver suas vidas como Eu lhes disse.
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A razão de Eu dar as profecias é para provar aos Meus amados seguidores que uma
Intervenção Divina está a ocorrer. Ao fazer isso, Eu espero que eles abram os seus corações para
permitirem que a Verdade entre neles.
O Amor Divino traz a Paz
Muitas pessoas balbuciam os Meus Ensinamentos. Outros, vêem-nos como aborrecidos e
enfadonhos. Imitando-Me, eles têm medo de perder o conforto que eles acreditam que as coisas
materiais trazem às suas vidas. O que eles não conseguem entender é que o único conforto real que
podem, eventualmente, experimentar é o Amor Divino. Este amor só pode entrar nas suas vidas ao
aproximarem-se, através da simples oração, de Mim e do Meu Pai Eterno. Uma vez que vós
experimenteis essa paz, ficareis livres de preocupações e tensões.
Nenhuma quantidade de falsos estímulos pode igualar a euforia que tendes quando ficais perto
do Meu Coração. Não só esse amor percorre todo o vosso corpo, mente e alma, como ele vos
permite viver uma vida mais livre. Vós experimentareis um profundo contentamento, antes
desconhecido. Então, ficareis surpreendidos por entenderdes que o luxuoso mundo material não é
mais apelativo para vós. Vós perdereis o interesse por essas coisas e isso vos surpreenderá.
Ó Filhos, se pudésseis ao menos tentar chegar perto de Mim, tornar-vos-íeis livres,
finalmente. Não mais sentiríeis o desespero nas vossas almas. Em vez disso sentir-vos-íeis mais
calmos, a menos que numa correria, tomásseis mais tempo a mostrar interesse pelos outros e vos
sentísseis em paz. Esta irradiaria a partir de vós. Os outros seriam atraídos, naturalmente, por vós.
Por isso ficaríeis maravilhados. Não tenhais medo porque esta é a Graça do trabalho de Deus.
Quando estiverdes preenchidos da graça, ela é contagiante e, em seguida, ela espalha-se para os
outros através do amor. Depois, o ciclo continua.
Por favor, filhos, lembrai-vos, portanto, do significado da oração. Do poder que ela
produz e da velocidade a que ela viaja para envolver todas as almas afortunadas que são
atraídas para essa nuvem de amor.
A Rede de Satanás para causar engano e temor
Assim como a oração e o amor de uns pelos outros ganha ímpeto, assim também há o ódio
que jorra de Satanás. O Impostor Trabalha através das pessoas que não têm fé ou que estão a fazer
jogos espirituais no escuro, espalhando o seu engano. A sua rede de ódio prende mesmo aqueles
que, no parâmetro do distanciamento, podem sentir que estão a viver uma vida razoavelmente boa.
Esta teia sutil pode prender qualquer um que não seja cuidadoso. O denominador comum a todos
aqueles que se sentem presos é a agitação, a ansiedade, o desespero e o medo. Este medo
transforma-se em ódio, muito rapidamente.
Correi todos vós para Mim. Não espereis até que a vossa vida se volte de cabeça para baixo,
com dor desnecessária. Porque Eu estou sempre assistindo. Esperai. Na esperança de que cada um
de vós deixe cair o seu orgulho para longe, de modo que Eu possa entrar e abraçar-vos. Ide à vossa
igreja e orai a Mim. Falai Comigo em casa. No vosso caminho para o trabalho. Onde quer que
estejais, apenas chamai por Mim. Vós sabereis rapidamente como Eu respondo.
Acordai – Abri os vossos corações fechados
Acordai, filhos. Não percebeis, por agora, que precisais de Mim? Quando, finalmente, vós
abrirdes os vossos corações fechados deixar-Me-eis entrar? Não desperdiceis tempo valioso, por
causa de vós próprios e das vossas famílias. Eu sou o Amor. Vós precisais do Meu Amor para
temperar as vossas almas desidratadas e desnutridas. O Meu Amor, uma vez que vós o experimenteis,
levantará o vosso espírito e permitirá que sintais de novo o verdadeiro amor. Então, esse amor abrirá a
vossa mente para a Verdade – as promessas que Eu fiz para cada um de vós, quando Eu morri pelos
vossos pecados, na Cruz. Eu amo-vos, filhos. Por favor, mostrai-Me amor, Eu imploro-vos. Não vos
percais de Mim. Há pouco tempo, filhos, para voltardes para Mim. Não demoreis.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.
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MENSAGENS DE ABRIL DE 2011
A Mão do Meu Pai Eterno cairá agora sobre este mundo ingrato e cego
Segunda-feira, 4 de abril de 2011, 19:00

Minha querida e amada filha, o tempo não está do nosso lado agora. Acelera. Acelera estas
Mensagens para que cheguem tão longe quanto possas. O tempo para O Aviso está muito próximo.
Diz aos Meus seguidores, afastados da sua fé por Mim, para ajudarem a converter os não-crentes e
para se prepararem para O Aviso.
Minha filha, enquanto vós ainda podeis questionar essas Mensagens, estais a perder um tempo
precioso. O Tempo não está disponível para as Minhas queridas almas que estão desejosas da
redenção. O pecado, Minha filha, é galopante e espalha-se como um vírus em todos os cantos do
mundo. Satanás está a destruir a humanidade. Ele está em toda parte. Ele está a atormentar as almas
boas, bem como aquelas que estão perdidas para Mim. Ele tem que ser impedido. A oração e a
divulgação da Minha Palavra vão ajudar. Diz, aos Meus seguidores, como Satanás está a infestar a
humanidade. Não só ele está presente através da agitação mundial, como está infestar aqueles que
acreditam que estão a atuar fora do sentido de justiça. Ele está mesmo presente na jovem sociedade
descuidada, nas suas músicas e na cultura da celebridade.
Salvai as almas agora, pela oração à Minha Divina Misericórdia. Espalhai esta oração como
uma questão de urgência. O sentimento de pânico, horror, inquietação e ódio amargo, que agora
está a ser experimentado no mundo é sentido profundamente por Mim, o Divino Salvador do
homem, que choro lágrimas infinitas por essas almas perdidas.
A humanidade, certamente, não pode deixar de ver esse ódio, por si mesma, em cada esquina?
Eles não sabem que isso é Satanás, o enganador, a trabalhar? Como o pecado do ódio e as
atrocidades repugnantes próprias do homem se espalham como relâmpago, assim também a Mão de
Meu Pai Eterno cai agora sobre este mundo ingrato e cego. Tal como as atrocidades humanas
continuam, com as quais o homem inflige terror e assassinato sobre o próximo, assim também
aumentam os desastres ecológicos por castigo pelo pecado do homem contra o homem. Este
Castigo vai acontecer agora no mundo.
A batalha para salvar almas já começou
A batalha para salvar as almas já começou. Orai por vós e pelas vossas famílias
firmemente. Porque muitas almas inocentes serão apanhadas nesta calamidade. Não temais,
porque aqueles que Me são leais e ao Meu Pai Eterno serão salvos. Se o Meu Pai Eterno não
interferir agora, então o homem infligirá genocídio em tal escala, que a população do mundo
será esgotada em enormes proporções.
Divina Misericórdia
Mantende a vossa fé, todos vós, pois sem a vossa fé o vosso sofrimento será difícil de
suportar. Louvai o Meu Pai por Me conceder o Dom da Divina Misericórdia. A Minha Misericórdia
não conhece limites e isto será agora provado a todos vós. Este oceano de puro amor diluído será
derramado sobre todos os Meus filhos para ajudar a salvá-los do ódio e do mal que está a ser
espalhado pelo maligno. Lavai agora as vossas almas no Meu Amor, através da oração, porque o
tempo está próximo.
Lembrai-vos de que Eu vos amo, a todos vós. A Minha Dádiva de Misericórdia é para todos,
mesmo para os pecadores em pecado mortal. Eles vão ter oportunidade de se arrepender. Para
derrotar Satanás. E juntar-se ao Meu Reino eternamente Misericordioso, que virá.
Olhai em direção ao Céu. Deixai-Me segurar-vos a todos e abraçar-vos.
O Vosso Amado Salvador, Juiz Sempre Misericordioso, Jesus Cristo.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

35

Livro da Verdade

Nunca julgueis as outras religiões, credos e outras preferências sexuais
Quarta-feira, 6 de abril de 2011, 00:05

Minha querida filha, o tormento que estás a suportar é porque o enganador está
constantemente a tentar seduzir-te para desistires deste Sacratíssimo Trabalho. Ele está furioso
contigo. Aceita isso. Nunca duvides da Minha Divina Palavra, não importa quão difícil isso possa
ser para ti. Serás recompensada com o espírito de paz, quando te submeteres realmente a Mim.
Continua a dizer-Me isso todos os dias. Durante o dia pede-Me graças, para Eu te encher com
alegria assim que o enganador te ataque. Mantém-te forte, Minha filha. Nunca desistas. Mantém a
tua mente livre da desordem e concentra-te nas Minhas Mensagens para o mundo. Elas são hoje as
Mensagens mais importantes para a humanidade. Elas estão a ser dadas para instruir a humanidade
a encontrar o caminho, na Minha direção, uma vez mais.
As pessoas estão confusas com os Meus Ensinamentos
Muitas pessoas agora estão perdidas. Elas estão confusas com Meus Ensinamentos e com as
inúmeras formas por que têm sido interpretados. Derrubados. Alterados. Adicionados. Tirados. Os
Meus filhos precisam agora de Orientação para que possam alcançar as graças necessárias para se
tornarem fortes novamente e com a Luz no coração. Isso só poderá acontecer a partir da oração e
aderindo aos Meus Ensinamentos.
Eu não excluo uma única alma no mundo
Os Meus filhos que são convertidos sabem disso e aproximam-se do Meu Coração através dos
sacramentos. No entanto, os filhos que vagueiam perdidos devem começar desde o princípio, e
lembrarem-se dos Dez Mandamentos dados ao mundo através de Moisés. Muitos filhos, hoje em dia
muitos, não estão conscientes disso. Eu não excluo uma única alma no mundo, independentemente
da religião que pratica.
Aviso aos Crentes que olham por baixo os outros credos
Se os Meus amados se diferenciam e colocam por cima ou se exaltam, em detrimento
daqueles que não têm conhecimento dos Meus Ensinamentos, então eles estão a comportar-se
exatamente como fizeram os fariseus. É a Vergonha para aqueles que se consideram acima das
almas que precisam de iluminação. É a Vergonha para aqueles que, apesar de estarem conscientes
da Verdade, desprezam os de diferentes credos. Que acreditam que, por estarem a par da Verdade e
beneficiarem dos Santíssimos Sacramentos, são mais importantes aos Meus Olhos. Sim, Eu recebo
um grande conforto e alegria no coração daqueles devotos. Mas, quando eles condenam ou julgam
os outros por causa da sua fé, eles ofendem-Me grandemente.
Meus seguidores, abri os vossos os olhos para a Verdade dos Meus Ensinamentos, ao nível
mais simples. Ajuizar os outros não. Não olheis por baixo aqueles que vós acreditais serem
pecadores e que rejeitam os Meus Ensinamentos. Porque eles são iguais a vós aos Meus Olhos,
apesar de vos ter sido dado o Dom da Verdade. Faz-Me grande aflição quando esses seguidores,
embora bem-intencionados, ditam a essas pobres almas perdidas como viverem as suas vidas. Eles
fazem-no de maneira errada.
Nunca digais aos de diferentes credos ou preferências sexuais que eles estão condenados
Forçando os Meus Ensinamentos, dizendo aos que não são seguidores que eles vão morrer, ou
ofendendo-os, apregoando as suas práticas como “malignas”, simplesmente fazei-os mais fracos do
que antes. Muitos simplesmente virar-vos-ão as costas. Então, tereis falhado. Em vez de dar aulas,
mostrai compaixão. Ensinai através do exemplo. Nunca digais ou tenteis dizer a essas pessoas que
estão condenadas aos Meus Olhos. Porque não estão.
Eu amo cada alma de todas as religiões. De todos os quadrantes. De todos os credos. De todas
as preferências sexuais. Cada um é um filho precioso. Ninguém é melhor do que o próximo.
Enquanto o pecado existir – lembrai-vos que todos sois pecadores – caberá a cada um de vós seguir
os Meus Ensinamentos e difundir a Minha Palavra.
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Abraçai a cada um. Mostrai compaixão uns pelos outros. Não excluais ninguém,
independentemente de saberdes se eles são Católicos ou de outras Denominações Cristãs, do Islão,
Hindus, Judeus, Budistas – mesmo daqueles novos cultos que surgiram e que não acreditam em
Deus, o Pai Eterno. Orai por eles. Ensinai-lhes a importância de abrirem o coração para a Verdade.
Ensinai através do exemplo. Espalhai a conversão. Mas nunca inflijais julgamentos aos outros, ou
tenteis diferenciar-vos daqueles que não compreendem a Verdade.
Nunca acrediteis, porque vos foram dadas as graças do Céu pela vossa fidelidade a Mim, que
sois melhores do que os vossos irmãos ou irmãs. Sim, vós trazeis alegria ao Meu Sagrado Coração,
mas vós deveis lidar com os outros de uma maneira amorosa, não ditatorial.
Nenhum de vós é digno de julgar os outros
Lembrai-vos desta lição – nenhum de vós é digno da permissão de julgar os outros.
Ninguém tem o poder ou o Conhecimento Divino para fazer qualquer avaliação moral dos
outros. Mantende a mente sempre aberta, e lembrai-vos que o dia em que vós acreditardes que
sois mais importantes aos Meus Olhos do que aqueles que vós julgais serem pecadores, é o dia
em que ficareis perdidos para Mim.
Eu não excluirei qualquer credo a partir destas Mensagens
A Minha Palavra agora está a ser dada como uma graça para a humanidade. A todos e a cada
um de vós. Eu não vou, através destas comunicações, concentrar-Me em apenas um grupo de
seguidores devotos. Para aqueles que entendem a Verdade, deixai-Me lembrar-vos. Todos os Meus
filhos, de todo o mundo, especialmente os pecadores mais empedernidos e aqueles que não
acreditam na Existência do Meu Pai Eterno, o Deus Criador e Criador de Todas as Coisas, são agora
uma prioridade. Caberá a vós, Meus seguidores, orar muito arduamente e demonstrardes amor por
aqueles que são cegos. Mas fazei isso da maneira que Eu vos estou a instruir. Lembrai-vos,
finalmente, que Eu amo a todos vós.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo, Rei de toda a humanidade.

Milhões de almas serão salvas através destas Mensagens
Quinta-feira, 7 de abril de 2011, 22:00

Minha amada filha, o Dom do Espírito Santo foi-te concedido hoje, juntamente com graças
Divinas especiais. Minha filha, tendo submetido o teu livre-arbítrio, vais agora fazer a Minha
Santíssima Vontade. Tu perceberás a importância da obediência total a Mim. Em teus pensamentos,
palavras, atos, comportamentos e atitudes, vais agora seguir a Minha Orientação e procurá-la antes
de tomares qualquer ação em Meu Nome.
Finalmente, tu estás pronta para seguir as Minha instruções. Agora precisas de pelo menos
duas horas para Mim em oração todos os dias, todos os segundos. Além disso, deves seguir as
instruções do Santíssimo diretor espiritual que te foi enviado do Céu. Ele irá falar contigo conforme
Eu o instrui. Faz exatamente o que ele diz. Deves garantir que comunicas Comigo todos os dias,
porque Eu tenho muito para te falar.
Minha filha, ouve apenas a Minha Voz a partir de agora. Escreve apenas o que recebes de
Mim. Nunca peças significados aos outros sobre estas Mensagens Santas. Há apenas uma boca com
a qual Eu Me comunico contigo, que é a Minha. Confia em Mim, Minha filha. Confia em Mim,
completamente. Nunca questiones estas Mensagens, pois sou Eu a falar contigo. Lembra-te sempre
disso. Agora que tu confias em Mim ficarás muito mais forte. Deixa-Me assegurar-te que agora
serás capaz de lidar mais eficazmente com os ataques do enganador.
Sentes-te em paz. O amor por ti, Minha filha, está dentro do Meu Coração, enquanto a tua
devoção e amor por Mim te preenchem e tornam-te fraca. Este poderoso amor é inteiramente puro e
não pode ser comparado a qualquer coisa que já antes experimentaste neste mundo.
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O Céu rejubila pela tua submissão final. Mas agora tens que te preparar para ajudar a salvar
milhões de almas. Minha filha, a tarefa que Eu te peço é enorme em termos humanos. Minha filha,
serás a mensageira para o mundo do mais vasto Livro da Minha Santa Palavra, para o mundo se
preparar para Minha Segunda Vinda.
Eles, os Meus filhos preciosos a quem Eu amo com uma profunda paixão, para lá do teu
entendimento, devem ser atraídos de volta ao Meu Sacratíssimo Coração, antes que seja tarde
demais. Minha filha, é expectável que tu distribuas a Minha Palavra para a humanidade. Esta não é
uma tarefa fácil. Sofrerás por causa disso, mas deves compreender que esse é agora o teu dever para
Comigo. Estás a ser chamada para garantir que, através da Palavra dos Meus Divinos Lábios,
milhões de almas serão salvas do fogo do Inferno.
Comunica agora Comigo corretamente. Vou guiar-te o tempo todo. A Paz esteja contigo,
Minha filha. O Meu Espírito Santo inunda agora a tua alma. Estás agora cheia de amor e alegria e
pronta para a próxima etapa desta Divina Missão.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.

A Minha Dor é maior hoje do que foi durante a Minha Crucificação
Quarta-feira, 13 de abril de 2011, 23:00

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

38

Livro da Verdade

Confiai em Mim, agora, e trazei-Me de volta aos vossos corações. Uni-vos todos para salvar a
humanidade através do amor.
O Vosso Divino Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Altíssimo, Criador e Criador de
todas as coisas.

Eu Estou Presente na Eucaristia apesar da má interpretação da Minha Promessa
Quinta-feira, 14 de abril de 2011, 00:05

Minha querida e amada filha, não te preocupes, estás a melhorar a maneira como colocas o
tempo aparte para a oração a Mim. Agora, é importante que o homem compreenda que, a fim de
chegar mais perto do Meu Coração, deve compreender a necessidade de receber o Sacramento da
Santíssima Eucaristia.
Muitas pessoas, incluindo outros grupos Cristãos, negam a Minha Presença Real na
Eucaristia. Porque é que eles decidiram, de forma obscura, negar as promessas que Eu fiz na Minha
Última Ceia, em que Eu prometi que daria a Minha Carne e Sangue, como alimento e sustento para
as vossas almas. O que está claro é que o milagre da Santa Eucaristia, presente em todos os
sacrários de todo o mundo, existe e está lá para preencher as vossas pobres almas desnutridas e
vazias da Minha Presença. Esta Presença irá fortalecer-vos, de tal forma que se vós deixardes de Me
receber, porque vos acostumastes a fazê-lo, sentir-vos-íeis perdidos.
Muitos Cristãos ignoram uma das promessas mais fundamentais que Eu fiz durante a Minha
Crucificação, de que Eu estaria presente no Pão e no Vinho, onde deixaria uma marca permanente
para ajudar a alimentar as almas. Muito raciocínio humano fez com que Eu tivesse sido rejeitado,
mesmo pelos Cristãos bem-intencionados. Esses mesmos Cristãos não podem receber a Eucaristia
na sua verdadeira forma. A Santíssima Eucaristia foi-vos dada a todos como uma grande Dádiva
para a vossa redenção e salvação. Rejeitar o fato de que Eu estou presente, significa que vós
estaríeis a abdicar das graças especiais que fazem parte de um pato para Me trazer ainda mais para
dentro dos vossos corações. Lembrai-vos que quando Eu morri por vós foi para vos levar à Vida
Eterna e à salvação. Recebei-Me como Presença Viva e as vossas almas serão acesas de uma forma
que não teríeis acreditado ser possível. Voltai para receber o Meu Corpo e Sangue. Deixai-Me tirar
as vossas dúvidas. Este é um dos maiores erros que os Cristãos fizeram, negando-Me a entrada nas
vossas almas desta forma. É uma grande ofensa ao Meu Pai Eterno por causa dos Sacrifícios
envolvidos para vos salvar. Deixai-Me trazer Luz e alimento às vossas vidas. Vós estareis mais
inclinados a aceitar a Verdade dos Meus Ensinamentos após O Aviso ocorrer.
Lembrai-vos que Eu prometi, durante a Minha Ultima Ceia que quando tomardes o Pão e o
Vinho, eles se transformam para vós no Meu Corpo e no Meu Sangue. Qualquer outra interpretação
foi destorcida pela lógica, e pelo raciocínio humano. Agora compreendei e aceitai a Verdade.
O Vosso Amoroso Salvador, Jesus Cristo.

Graças Especiais prometidas por chamar Jesus só por um dia
Quinta-feira, 14 de abril de 2011, 11:00

Minha querida filha, obrigado por dedicares mais tempo a este Trabalho Sagrado. Chegou a
hora de todos vós abrirdes os vossos corações a Mim, só por um dia, para Me permitirdes enchervos de graças especiais. Essas graças serão agora concedidas aqueles que se esqueceram que Eu
existo, quando se aproxima a Sexta-Feira Santa.
Como o tempo da poderosa Novena da Divina Misericórdia se aproxima, este tempo será
utilizado desta vez com um Dom especial Meu para inundar as vossas almas. Fazei agora o que Eu
digo e orai hoje para Mim, com as vossas próprias palavras. As graças que Eu vos darei não só vos
trarão para mais perto de Meu Sagrado Coração, como vos inundará com o Espírito Santo. Orai a
Minha Novena de Sexta-Feira Santa e incluí tantas almas quantas puderdes e Eu salvarei a cada uma.
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Aqueles de vocês que cairdes para trás, mesmo depois da devoção a Mim, Eu levantar-vos-ei
de novo e de novo. Nunca tenhais medo de voltar para Mim se vos extraviastes. Eu nunca
abandonarei aqueles que continuarem a voltar para Mim. Como pecadores isso tenderá a acontecer.
Nunca temais, Eu estou de pé ao lado de cada um de vós, pronto para vos abraçar a todo o tempo. O
pecado pode ser perdoado. Nunca vos sintais culpados pelo pecado, se vós precisais de voltar para
Mim pedi por perdão. Eu estou sempre presente.
Meus filhos, usai a Semana Santa para recordar todos os Sacrifícios que Eu fiz pelos
pecadores. A Minha compaixão ainda é forte. Ela nunca diminuiu para as almas. Mesmo daquelas
cujos pecados Me causam ofensa profunda. Se uma alma procura o perdão, então o pecado será
banido. A Minha Novena da Divina Misericórdia concederá as graças mais poderosas, quando
recitada na Sexta-feira Santa continuada até à Festa da Misericórdia, nove dias depois. Ao recitá-la,
não salvareis apenas as vossas próprias almas, mas milhões de outras. Fazei isso por Mim.
O Vosso Sempre Amado e Leal Divino Salvador, Jesus Cristo.

Como garantir que a vossa família e amigos podem entrar no Céu
Sexta-feira, 15 de abril de 2011, 15:30

Minha querida filha, Eu alegro-Me porque muitos bons e Meus devotos seguidores se unirão
durante a Semana Santa em honra pelo Sacrifício que Eu fiz por todos. Um Sacrifício que Eu fiz de
bom grado e ofereço de novo e de novo para salvar a cada um de vós. O Meu Amor por cada
criatura no mundo é profundo, cada uma criada pela Santa Vontade de Deus, o Pai Eterno, Criador
da humanidade. Todos vós tendes um lugar muito especial no Meu Coração, mesmo aqueles que
não Me conhecem.
Foi-vos prometida uma vida nesta terra, oferta de riqueza e felicidade e muitos de vós agarraram
a oportunidade. Portanto, vós estais desesperados por satisfazer as aspirações do vosso corpo. Se ao
homem foi oferecido o Paraíso no Céu, ele tem dificuldade em o encarar. Eu compreendo isso. Uma
alma morna precisaria de ter uma imaginação fértil para sondar esse lugar glorioso. Ela vai debater-se
sempre para encarar esta entidade gloriosa. As únicas almas que podem são as que têm uma forte fé
na existência de Deus. A única maneira de compreender verdadeiramente a jóia, que espera cada um
de vós, é fortalecer a vossa crença. A única maneira de fazer isso é orar muito para verdes a Verdade.
A Luz. O futuro reluzente que aguarda a todos aqueles que honram a Deus, o Pai Todo-Poderoso.
Crentes, vós deveis orar pelos vossos amigos, cônjuges, parentes, pais, irmãos, irmãs e filhos que têm
pouca fé. A Minha oração da Divina Misericórdia, quando recitada por vós em favor deles, salvará as
suas almas. Esta é a Minha promessa para vós, agora.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Acordai para a Verdade antes que seja demasiado tarde
Sexta-feira, 15 de abril de 2011, 23:00

Minha querida filha, tu deves dizer ao mundo que a Minha Santíssima Vontade deve agora ser
respeitada pela humanidade que quer a Vida Eterna. Este mundo, embora tenha muito a oferecer,
nunca satisfaz a vossa fome. Se não fosse pelos pecados dos vossos primeiros pais, Adão e Eva,
então sim, teria sido possível viver em eterna felicidade, sem obstáculos no vosso caminho. Porque
o enganador está em todo lugar, ele não deixará qualquer um de vós planear a vossa vida para Mim.
Astuto, mentiroso, ele vai esforçar-se continuamente para garantir que vós caiais em pecado, através
de vários meios de sedução. Ele achará que é muito difícil, no entanto, alcançar-vos, se estiverdes
em estado de graça, através da Confissão e dos Abençoados Sacramentos.
O Santo Rosário é especialmente eficaz contra Satanás, pelos poderes conferidos à Santíssima
Virgem, Minha Mãe, por Deus, o Pai Eterno. Ela tem um poder tremendo sobre o enganador. Ele é
impotente contra Ela e ele sabe disso. Se permitirdes que a Minha Santa Mãe vos guie para as
graças que Ela pode interceder em vosso favor, então vós estareis imunes à sua influência.
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Enquanto as pessoas de hoje se esforçam pela felicidade e paz na terra, eles procuram uma
fórmula secreta. Esta é a maneira como eles ocupam o tempo, a tentar descobrir o segredo da
felicidade, do ganho material e da paz nas suas vidas. Eles vêm com novas formas, ideias, todas
as quais são promovidas mediante esquemas de obter riqueza. Independentemente de todos os
argumentos propostos por eles, a maioria dos quais são baseados numa orientação
psicologicamente idealista, não é simplesmente possível alcançar a paz e alegria nas vossas
vidas, se vós não acreditardes em Deus, o Pai Eterno. Só Ele é o doador da vida. Sem vos
aproximardes d’Ele, vós ficareis vazios, de espírito. Aqueles de vocês que investirem um tempo
considerável a tentar refutar a Minha Existência, desperdiçais o vosso tempo, perseguindo
sonhos que nunca se concretizam. A vossa recusa obstinada em reconhecer o vosso Criador, o
Ser Supremo que Criou este mundo, levar-vos-á a um abismo de escuridão eterna. Muitas
pessoas, como vós, que com extraordinária persistência negais a Existência de Deus nas vossas
vidas, espalhando a mentira de que não há essa coisa de Deus Pai, estão agora lamentavelmente
nas profundezas do Inferno por sua própria escolha. Vós não deixeis que isso aconteça às vossas
almas, pois que, aquelas que acabam no Inferno, ardem como se ainda fossem feitas de carne.
Como Satanás ri da vossa ignorância. Quando vós negais Deus vós estais a negar o direito à
felicidade eterna. Esta mesma felicidade eterna é a que procurais incansavelmente neste mundo.
Mas não pode ser obtida na terra.
Nunca viveis a vossa vida na terra como se esta fosse a única parte do ciclo da vossa
existência. Porque não é. A vossa verdadeira casa será no Paraíso, Comigo.
O Vosso Amoroso Salvador, Jesus Cristo.

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

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

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

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

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.
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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.

A Ira de Deus desce sobre a Nova Ordem Mundial
Domingo, 17 de abril de 2011, 19:00

Minha amada filha, é com grande tristeza que Eu devo dizer-te que a ocorrência das
catástrofes ecológicas irá resultar numa enorme perda de vidas na Ásia, Europa, Rússia e Estados
Unidos da América. A Ira de Deus, Meu Pai Eterno, vai cair rapidamente sobre esta Aliança Global
que está a ser projetada por organizações clandestinas, para infligir a morte no resto do mundo, em
seu próprio ganho. Eles são responsáveis pela criação de zonas de riqueza e de novas tecnologias
que vos deslumbrariam se os seus objetivos, não fossem sinistros. Essas pessoas de todos os países
do primeiro mundo são ricas, poderosas, talentosas, supervisores bancários, militares, organizações
humanitárias mundiais, forças policiais, governos, fornecedores de energia e os media. Nenhum de
vós pode escapar das suas garras a menos que Eu vos diga como.
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A oração, considerando especialmente a Divina Misericórdia e a recitação do Santo Rosário,
espalhará a conversão e diluirá o trabalho destes parasitas malignos cujo ídolo é Satanás. O
interessante é isto. Muitos desses fanáticos, apanhados nesta teia enganosa, acreditam que estão a
ser simplesmente ambiciosos, com um desejo natural de riqueza, e não mantêm qualquer crença
religiosa. O que eles não sabem é que estão a ser enganados por Satanás e são influenciados por ele,
diariamente. Nos seus pensamentos, aspirações, palavras e ações. Como eles são cegos.
Onde quer que estejam agrupados, assim também a Ira de Deus descerá com uma força
assustadora. Isso já está em andamento. Eles vão ser sustidos, mas vai demorar um pouco de tempo.
Isso não vai impedi-los totalmente, mas vai diluir o impacto terrível que os seus atos, caso
contrário, teriam. A Santíssima Trindade está agora activa na comunicação às almas eleitas em todo
o mundo. Os crentes já o devem ter percebido. Aqueles que não acreditam em Deus Pai, acham que
essas pessoas são apenas instrumentos apocalípticos. Ainda que muitas pessoas no mundo de hoje
possam realmente fazer falsas reivindicações, por favor não as ignoreis sem antes ouvir o que elas
têm a dizer. Orai sempre, pedindo orientação durante estes tempos difíceis e confusos. Mantende a
vossa atenção focada em Mim, o vosso Divino Salvador, em todos os momentos. Eu vou segurar a
vossa mão e apoiar-vos nestes desafios.
Muitas pessoas, ao testemunharem as profecias vindas à luz, entrarão em pânico e em muitos
casos ficarão aterrorizados. Mas não há necessidade de temer porque este período será de curta
duração. E então virá o novo Céu e Terra, onde todos vivereis pacificamente, numa vida longa e
feliz em união Comigo.
Quanto mais as pessoas voltarem atrás e pedirem a Deus Pai por orientação, menor será o
impacto do reinado do mal planejado pela Nova Ordem Mundial. Ide agora em paz. Orai para
reforçar a vossa crença em Mim.
O Vosso Misericordioso Salvador e Justo Juiz, Jesus Cristo.

A imoralidade sexual levar-vos-á para o inferno
Terça-feira, 19 de abril de 2011, 23:50

Minha filha, o mundo divide-se em diferentes divisões – os que vivem uma vida simples
e ordeira, alguns em riqueza e paz, aqueles que estão aflitos pela pobreza e doença ou que são
vítimas de guerra e de quem está no poder –, mas todos testemunharão igualmente os próximos
eventos, maravilhados.
Muitos verão as catástrofes ecológicas como a Mão de Deus. Outros dirão que são um
sinal do fim dos tempos, enquanto outros dirão que tudo isso tem a ver com o aquecimento
global. Mas o que é mais importante agora, neste momento, é entender isto. O pecado, se
aumenta a níveis sem precedentes, causará destruição nas vossas vidas ordenadas, de qualquer
maneira. Mas quando se intensifica para os atuais níveis experimentados e testemunhados por
todos vós, no mundo de hoje, então vós podeis estar certos de que tais catástrofes não são o
trabalho da Mão de Deus.
Deus, o Pai Eterno, já respondeu e agiu dessa forma. Agora, como o tempo se aproxima para
destruir Satanás e seus seguidores, a agitação ecológica ainda será desencadeada por Deus, em Sua
Misericórdia. Ele vai fazê-lo para evitar que Satanás e todos os seus corruptos fantoches humanos,
que se emocionam com as perspectivas de riquezas e glória que ele lhes prometeu através dos seus
poderes psicológicos, destruam os Seus filhos.
Satanás incute maus pensamentos e ações em almas fracas, suficientes para as expor aos seus
poderes possessivos. Essas pessoas compartilham traços comuns. Elas são egocêntricas, obcecadas
com ambições mundanas e de riqueza, e são viciadas em desvios sexuais e de poder. Tudo vai
acabar no Inferno, se continuarem a seguir a glorificação do anticristo, que está prestes a tornar-se
conhecido no mundo.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

44

Livro da Verdade

Muitas pessoas inocentes não acreditam em Satanás, o anticristo, ou mesmo em Deus, o Pai
Todo-Poderoso. Então elas fecham os olhos. No entanto, elas perguntam-se porque a própria
sociedade em que vivem entrou em colapso. Eles não entendem a velocidade assustadora do
colapso da unidade familiar tradicional. Elas explicam isso com os males da sociedade moderna. O
que eles não sabem é que Satanás tem como alvo a família, como uma prioridade. Isso, porque ele
sabe que quando a família se desmorona, então a sociedade entra também em colapso. Muitos
sabem isto, porque é cada vez mais evidente no mundo de hoje.
Então, olhai para a imoralidade sexual. Vós admirai-vos de como a sociedade foi
horrivelmente infestada por esta depravação. Mais uma vez o que vós não percebeis é que Satanás é
responsável por cada ato de imoralidade obscena no mundo. Entretanto, aqueles de vós que estais
presos num mundo de promiscuidade, desvio e abuso sexual dos outros, argumentam que estes atos
são uma fonte de diversão e, em alguns casos, uma forma de rendimento – vós deveis saber que esse
será o vosso passaporte para as chamas eternas do Inferno.
Por cada ato sexual depravado em que vós participeis, assim também o vosso corpo, mesmo que
ele esteja só em espírito, queima-se como carne para a eternidade. Cada parte do corpo humano de que
vós abusastes em pecado mortal sofrerá a maior dor no fogo do Inferno. Porque quereis vós isso?
Muitos de vós, pobres almas iludidas, não percebeis que nunca vos foi dita a Verdade. A Verdade de
que existe Purgatório, Céu e Inferno. Muitos dos Meus bem-intencionados Servos Sagrados das Igrejas,
não enfatizam estes Ensinamentos há longuíssimo tempo. É uma vergonha para eles. Eu choro pela sua
angústia, porque muitos deles não acreditam realmente no Inferno. Então, como é que eles podem
pregar sobre o horror que é o Inferno? Eles não podem. Por isso muitos optaram pela resposta fácil.
“Deus é sempre Misericordioso. Ele nunca iria mandar-vos para o Inferno. Como poderia Ele?”
A resposta é não – Ele não o faz. Isso é Verdade, porque Ele nunca poderia virar as costas aos
Seus filhos. Mas, a realidade, é que muitas almas bloqueadas pelo pecado mortal são atraídas e
viciam-se no pecado, que cometem uma e outra vez. Mais e mais. Eles estão em tamanha escuridão
– confortável dentro de sua própria imoralidade – que continuam a escolher essa escuridão, mesmo
até á morte. Eles não podem ser salvos, então. Eles escolheram este caminho por vontade própria –
um dom de Deus, em que Ele não pode interferir. Mas Satanás pode. E ele fá-lo.
Escolhei qual a vida que quereis. O caminho da vida para Deus, o Pai Eterno, do Céu, ou
o de Satanás, o enganador, do Fogo Eterno do Inferno. Não há maneira mais clara de explicar o
resultado para vós, Meus filhos. É por causa do Meu Amor e da compaixão, que Eu tenho, que
Eu vos ensino a Verdade.
Esta Mensagem é para vos assustar de alguma forma, porque, a menos que Eu vos mostre o
que está em causa para vós, Eu não estaria a revelar o Meu Verdadeiro Amor a todos vós.
É hora de encarar o futuro, não só para vós, mas para aqueles amigos, familiares e aos que vós
ameis, os quais influencieis através do vosso próprio comportamento. Comportamento gera
comportamento. É o caso de um inocente que poderíeis estar inadvertidamente a orientar, levandoos também para o caminho da escuridão eterna, por ignorância.
Cuidai da vossa alma. É um Dom de Deus. É tudo o que levareis para o outro mundo.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.

Levantai-vos contra os ataques de Satanás
Quarta-feira, 20 de abril de 2011, 17:45

Minha filha, a tua fé está a ser continuamente testada a cada hora do dia, quando estás a ser
pressionada por pessoas de fora para fechar estas Mensagens. Isso sempre acontecerá. É tempo de te
acostumares a esse tormento. Tu podes estar certa, agora mais do que nunca, que estas Mensagens
são autênticas e vêm de Mim, o Divino Salvador da Humanidade, Jesus Cristo.
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Entristece-Me quando vejo os crentes, em particular, tão influenciados pelo enganador, a
repudiar a Minha Santíssima Palavra, quando ela é dada ao mundo para a testemunhar.
Minha filha, tu és mais do que capaz de ignorar agora todas as vozes que afirmam falar com a
autoridade que lhes é dada por fontes Divinas. Muitos falsos profetas estão presentes no mundo de
hoje e não são quem dizem ser. Ouvi só a Minha Voz, como Eu já te disse antes. Tu não precisas da
aprovação dos outros para continuar com este Sagrado Trabalho. Estes volumes de Mensagens
Sagradas serão vistos pelo que são, a seu tempo. Nunca te deves deixar tentar por almas mal
informadas, que não têm inspiração divina. Porque não é esse o caso. Bloqueia as mentiras que
assaltam os teus ouvidos pelo enganador, Satanás. Ele, Minha filha, quer impedir este Trabalho e
vai fazer tudo para vos impedir de realizar esta Missão.
Ergue-te agora e fala com a autoridade do Espírito Santo, que te foi legada, Minha preciosa
filha. Tu és a Mensageira escolhida para entregar, como Eu já te disse, as Mensagens mais
importantes para a humanidade, nestes tempos. Tu fazes-Me muito feliz com a força e a coragem
que tens mostrado, perante os ataques que tiveste de suportar às mãos de Satanás. Lembra-te que
deves aceitar este trabalho com a humildade esperada de ti. Recebe-Me agora na tua alma, todos os
dias, para graças especiais. Eu amo-te, Minha filha. O Céu rejubila agora com a velocidade da tua
resposta à Minha Santíssima Vontade.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.

Defendei o direito dos vossos filhos à Educação Cristã
Sábado, 23 de abril de 2011, 00:05 / Sexta-feira Santa, 22 de abril de 2011

Minha amada filha, hoje é o momento para todos aqueles que acreditam na Paixão da Cruz
ajudarem a fazer com que a Minha Palavra possa ser ouvida novamente no mundo. Lembrai-os
de como Eu morri, e como isso representa a salvação. É agora vosso dever informar aqueles que
perderam o seu caminho, para abrirem os seus corações novamente para a Verdade dos Meus
Ensinamentos.
Levantai-vos, agora, e defendei o vosso direito de serdes Cristãos. Se bem que Eu espere
tolerância de vossa parte – pela qual deveis respeitar os pontos de vista de outras religiões –
nunca Me insulteis ou empurreis o vosso Cristianismo para segundo lugar. É uma doutrina
perigosa quando vós confundis a tolerância como um substituto da Verdade. Estai abertos a
outras religiões e tratai os vossos irmãos e irmãs da mesma forma. No entanto, nunca vos sintais
pressionados a pôr de lado as vossas crenças ou a negar aos vossos filhos o direito a uma
educação Cristã. Muitas escolas, mantidas por organizações Cristãs, estão a curvar-se a pressões
para abandonar a sua fidelidade a Mim. Muitos governos estão a tentar proibir o Cristianismo e
a difundir novas leis. No entanto, vós descobrireis que outras religiões, não-cristãs, serão
tratadas com menor severidade. Em vez disso, qualquer religião será tolerada mais
favoravelmente do que o Cristianismo.
Lutai pela vossa fé, agora. Orai pela conversão. Orai para que esses regimes, que oprimem o
vosso direito de serdes Cristãos, mostrem mais tolerância. Não resistir a essas pressões resultaria
num mundo estéril, no qual menos Cristãos praticariam a sua fé.
Tomai a Cruz a partir de hoje e sede exemplo para os outros. Nunca vos envergonheis da Cruz.
O Vosso Amoroso Salvador, Jesus Cristo, Rei da humanidade.

Penhorai a vossa fidelidade à minha Dvina Misericórdia
Sábado, 23 de abril de 2011, 16:40 / Sábado de Páscoa, 23 de abril de 2011, 16:40

Minha amada filha, é agora com prazer que os Meus filhos rejubilam com a comemoração da
Minha Ressureição. Este ano é importante porque marca o início de uma nova era de iluminação,
que deverá em breve ter início, no mundo.
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O Meu grande Dom da Misericórdia trará grande alívio aos crentes e criará uma sensação
imensa de euforia entre os não-crentes que se convertam. Quando eles descobrirem a Verdade serão
iluminados no coração e serão preenchidos com o amor a Deus, o Pai Eterno e a Mim, o vosso
Divino Salvador. Mesmo os não-cristãos entenderão a Verdade da Minha Existência. Finalmente,
isso criará um grande sentimento de alegria e amor no mundo.
O Aviso deve ser seguido pela oração
É importante, no entanto, lembrar uma importante lição sobre O Aviso. Este Grande Evento,
em que todos vós vereis não só os vossos pecados como Eu os vejo, como entendereis a Verdade
sobre a vida que se segue, deve ser seguido por oração.
Infelizmente, muitos vão cair em pecado depois. Agora é a hora de vos preparardes para evitar
essa situação, orando o Meu Terço da Divina Misericórdia todos os dias das vossas vidas. Ao
adquirirdes o hábito de rezar esta poderosa oração, vós mantereis o nível de conversão e de fé, que
varrerá o mundo a seguir.
Alegrai-vos, orai e agradecei-Me, ao vosso Divino Salvador, por esta grande Misericórdia.
Ajoelhai e louvai a Deus Pai, pela Dádiva do Meu Sacrifício. A oração ajudará a diluir o impacto da
perseguição pela aliança do Novo Mundo Global que se seguirá. Se um número suficiente de vós
permanecer fiel a Mim, aos Meus Ensinamentos, e continuar a orar, bem como a receber os
Sacramentos, podereis mudar o curso dos acontecimentos que viriam a seguir.
Como é poderosa a Minha Divina Misericórdia. Muitos de vós ainda não compreendem o seu
significado. Muitos, infelizmente, nunca ouviram falar dela antes.
Para aqueles de vós que Me são leais, Eu devo agora fazer um pedido muito especial. Eu não
quero ver nenhum dos Meus filhos destruídos. É por isso que O Aviso vos está a ser dado. Isso
mostrará a cada um de vós, incluindo os céticos dentre vós, o que realmente acontecerá durante o
Julgamento Final. Então, para Me ajudardes a salvar cada alma, Eu quero que penhoreis a vossa
própria dádiva para Me ajudardes a conquistar mais almas.
Criai grupos de oração da Divina Misericórdia em todo o mundo e usai esta oração por cada
pessoa conhecida por vós que pode estar a morrer, pois Eu garanto a sua salvação, se o fizerdes.
Reuni-vos agora, Meu povo. Segui o vosso Salvador. Orai como nunca orastes antes e depois mais
almas serão salvas. Então, vós fareis parte de um Novo Mundo que Eu vos prometi quando o Céu e
a Terra se fundirem num só. Este futuro glorioso é para todos vós. Mais do que o medo, esta grande
mudança abre as vossas mentes, corações e almas para a grande felicidade que se segue. Fundindovos num grande e poderoso grupo em todo o mundo, em cada país, em cada família, em cada Igreja
e em cada comunidade, vós fareis uma grande diferença.
As vossas orações ajudarão a evitar grande parte da perseguição que irá acontecer como está
predito. Assim, em respeito a Mim, o vosso Salvador sempre Amoroso, segui-Me agora.
Eu vivo em cada um e para cada um de vós. Eu sei o que está contido nos vossos corações e almas.
Dando-Me o vosso penhor por Misericórdia pelos vossos irmãos e irmãs vós recebereis Graças especiais.
O Vosso Divino Rei de Misericórdia e Justo Juiz, Jesus Cristo.

Convertei os outros em todas as oportunidades
Domingo, 24 de abril de 2011, 20:30 / Domingo de Páscoa, 24 de abril de 2011, 20:30

Minha amada filha, é significativo que hoje na Minha Ressureição da morte as Minhas promessas
ao homem estejam cumpridas. Pela Minha ascensão Eu ajudarei a levantar todos vós para a Luz do Céu.
Elevai-vos agora todos vós e vinde na Minha direção e da vossa própria salvação.
Meus filhos, vós tendes de converter os outros em todas as oportunidades. Quanto mais
explicardes e quanto mais mostrardes a essas almas fracas o amor no vosso coração, então o resultado
final será alcançado quando, vós converterdes uma outra alma. Eu inundar-vos-ei com grandes bênçãos.
Este é um Dom muito especial de Mim e representa um ato de grande Misericórdia da vossa parte.
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A conversão, Meus filhos, salvará almas. Quando uma conversão acontece, então ela
espalha-se pelos amigos e conhecidos da pessoa que foi convertida. A conversão espalha a
conversão. Não importa que se riam ou que vos tratem como se dissésseis algo sem sentido. É
preciso muita coragem da vossa parte, Meus queridos e leais seguidores. Mas cada vez que vos
levantardes e explicardes os Meus Ensinamentos às outras pessoas, sereis ouvidos. Embora
alguns possam sorrir para vós e pareçam não vos levar a sério, no fundo muitos ouvirão o que
tendes a dizer.
Quando o Espírito Santo trabalha através de vós, durante o vosso Trabalho, o destinatário
sentirá um aperto no coração. No entanto, eles não vão saber a razão. Então vós atrai-los-eis para
mais perto.
Algumas pessoas serão lentas a responder. Mas sede pacientes. Elas vão começar a reagir em
degraus. Primeiro, eles far-vos-ão uma pergunta. Geralmente relaciona-se com se algo está certo ou
se está errado. Será, então, que a conversão se enraíza. Nunca desistais de difundir a Verdade da
Minha doutrina. Isso não tem de ser feito como um pregador. Pelo contrário, pode ser muito sutil.
Convertei os outros em todos os dias das vossas vidas através de uma conversa comum. Desta
forma, as pessoas ficarão mais receptivas.
Meus filhos, sentir-vos-eis chocados, no entanto, com a reação das outras pessoas,
especialmente daquelas que estão a viver as suas vidas em negação e na escuridão. A sua resposta
será agressiva e em tom de zombaria. Ser-vos-á questionado se vós acreditais realmente em
tontarias. Então, sereis repreendidos e insultados. A vossa inteligência será posta em causa. Sereis
acusados de usar a religião por causa de dificuldades pessoais. Sentir-vos-eis constrangidos ao
longo do tempo e podereis ter dificuldade para vos defender. Permanecei em silêncio em tais
situações. Depois, fazei simplesmente perguntas, de tempos a tempos.
Perguntai a essas almas “por que te sentes assim”? Quanto mais perguntas lhes fizerdes mais
essas pessoas vão começar a avaliaras suas próprias respostas. Vós não convencereis a todos da
Verdade. No entanto, todas as tentativas da vossa parte, elevar-vos-ão aos Meus Olhos.
Ide agora, Meus filhos. Convertei em Meu Nome e sereis abençoados com muitas, muitas
Graças.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

A Revolta Árabe desencadeará distúrbios globais – a Itália baqueará a tiro
Terça-feira, 26 de abril de 2011, 20:10

Minha amada filha, as lágrimas que Eu derramo por todos os Meus amados filhos torturados
em todo o mundo, que são vítimas de violência e do abuso, são infindáveis. Os Meus pobres
preciosos filhos estão a sofrer em todos os lugares, em todo o mundo, e especialmente no mundo
árabe. Como Eu agonizo pelo seu sofrimento. Por aquelas pobres almas desamparadas. Por favor,
ora por elas, Minha filha, oferecendo o teu próprio sofrimento por elas.
As atrocidades cometidas no mundo árabe vão infelizmente continuar, com mais nações
Árabes a ser envolvidas numa série de conflitos. O tempo para o primeiro dos assassinatos de que
Eu te falei, em Fevereiro último, terá lugar em breve. O levantamento do Mundo Árabe
desencadeará distúrbios indiretamente em todos os cantos do mundo.
A Itália será instrumental no tiroteio que desencadeará o envolvimento de potências mundiais
numa guerra – todos esses acontecimentos são inevitáveis, mas a oração pode aliviar o sofrimento.
Ora, Minha filha, para que as pessoas se voltem para Mim e Me peçam ajuda e orientação nestes
tempos de turbulência.
Eu não quero ver os Meus filhos a sofrer. Mas eles sofrerão até que a Verdade seja revelada
durante O Aviso. Orai agora pelos ditadores equivocados que matam as almas inocentes.
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Apelo aos Meus servos sagrados ao redor do mundo para aceitarem que as profecias preditas
no Livro da Revelação estão a desenrolar-se agora. Espalhai a Verdade dos Meus Ensinamentos e
salvai o vosso rebanho antes que o tempo acabe. Ide agora. Fazei o vosso dever por Mim. Apelo
aqueles de vós que tendes desvirtuado os Meus Ensinamentos para parardes agora. Olhai dentro dos
vossos corações e dizei a Verdade ao Meu povo. Que não pode, e não vai, ser salvo até que peça
perdão pelos seus pecados. Eles devem humilhar-se aos Meus Olhos e pedir-Me para lhes dar o
Dom da Redenção.
Vós, Meus servos sagrados, deveis agora desempenhar o papel para o qual fostes escolhidos.
Sede corajosos. Pregai a Verdade.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

As pessoas têm vergonha de Me pedir para lhes perdoar os seus pecados
Quinta-feira, 28 de abril de 2011, 23:30

Minha amada filha, esta tem sido uma jornada extraordinária para ti, num período tão curto.
Sei que tu estás cansada, agora. No entanto, a velocidade a que as Mensagens foram recebidas por ti
e publicadas em tantas línguas, tão rapidamente, demonstra a urgência que elas representam. Isso
mostra também a Orientação Divina, que é o Trabalho na sua forma mais perfeita.
Essas Mensagens, embora plenas dos Meus Ensinamentos, estão realmente a ser dadas para
explicar a importância de preparardes as vossas almas, em vida, enquanto podeis. Muitas pessoas,
ao lerem essas Mensagens, especialmente as de pouca fé em Deus, o Pai Eterno, ficarão perturbadas
por elas. Muitas serão convertidas. Algumas ficarão com medo do seu futuro na Terra e das suas
famílias e amigos.
Por favor, dizei-lhes que Eu as amo. Se abrirdes primeiro as vossas mentes para o fato de que
Deus realmente existe, então eles estarão prontos para a segunda fase. Em que eles começarão a
admirar-se por essa comunicação estar a suceder com todos. Porque tomaria, Jesus Cristo, Filho
Unigénito de Deus, o Pai Eterno, tão extraordinárias medidas? E então eles chegarão à conclusão
óbvia. É porque Eu amo cada um de vós, que Eu quero salvar-vos de novo. Eu quero cuidar de todos
vós e Eu irei às mais extraordinárias dimensões para vos trazer para mais perto do Meu Coração.
Eu quero tocar os vossos corações, de modo que uma luz inflame as vossas almas. Não há
nada a temer neste mundo, se vós confiardes em Mim completamente. Tenho planos maravilhosos
para todos os que se aproximarem do Meu Sagrado Coração. As Dádivas mais preciosas esperam
por vós. Não tenhais medo da agitação mundana, pois Eu protegerei a todos aqueles que acreditam
em Mim, e providenciarei as suas necessidades da carne. Confiai em Mim, o Senhor da
Humanidade, enviado mais uma vez para vos salvar das trevas eternas.
Voltai-vos para Mim, como as crianças inocentes fariam. Não há necessidade de aprender as
orações, se sois ignorantes. Sim, elas são muito úteis e poderosas, mas tudo que Eu estou a pedir
para vós fazerdes é que faleis Comigo, da maneira que normalmente conversais com um amigo.
Relaxai. Confiai em Mim. Pedi a Minha ajuda. A Minha Misericórdia está cheia e a transbordar,
apenas à espera de vos lavar.
Se vós soubésseis a compaixão que Eu tenho por todos na terra – mesmo os pecadores. Vós
vedes, Meus filhos, eles são Meus filhos, mesmo quando o pecado mancha as suas almas. Eu detesto o
pecado, mas amo a pessoa. Muitos de vós tendes medo de Me pedir regularmente o perdão. Mas nunca
vos deveis preocupar. Nunca. Se vós estais realmente arrependidos, vós sereis perdoados.
O pecado, Meus filhos, será um problema constante nas vossas vidas. Mesmo os Meus mais
devotos seguidores, pecam e pecam, uma e outra vez. É um fato. Uma vez que Satanás foi
desencadeado em todo o mundo, o pecado tornou-se generalizado. Muitos ficam muito
envergonhados de voltarem para Mim. Eles baixam a cabeça e fecham os olhos quando se
comportaram mal. Muito orgulhosos e envergonhados, eles continuam como se ele, o pecado, fosse
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esquecido. O que eles não percebem é que escuridão atrai escuridão. Então, quando vós pecardes, é
muito mais fácil pecar novamente. Ao bloqueardes a vossa consciência, este ciclo rodará á volta e á
volta. Em seguida, o pecador dará qualquer desculpa para ignorar a infração. Eles continuarão a cair
mais para baixo, nesta espiral. Isto, porque eles não sabem como pedir perdão. Como eles não
compreenderam a importância da humildade, eles acham que é impossível voltarem para Mim,
pedindo que Eu os perdoe.
Não é complicado, vós sabeis, pedir-Me perdão. Nunca tenhais medo de Mim. Eu aguardo
cada um de vós que tenha a coragem de condenar os seus próprios pecados. Quando atingirdes este
hábito, Dons extraordinários vos serão concedidos. Então, depois de confessar os vossos pecados,
vós estais em estado de graça. Quando vós receberdes a Sagrada Eucaristia, vós sentireis uma
energia crescente, que irá surpreender-vos. Então, e só então, vós encontrareis a verdadeira paz.
Nada vos perturbará. Vós sereis fortes, não só nas vossas almas. As vossas mentes estarão
mais calmas e mais controladas. Vós enfrentareis a vida com uma visão diferente, mais positiva.
Quem não quereria uma vida assim?
Voltai para Mim, filhos, durante estes momentos de tristeza no mundo. Deixai-Me mostrarvos a alegria que será vossa quando voltardes para Mim. Lembrai-vos, Eu dei a Minha Vida por vós
uma vez. O Meu Amor não tem limites. Eu respondo ao vosso Chamamento. Tudo que vós
precisais de fazer, é pedir.
O Vosso Precioso Amoroso Salvador, Jesus Cristo.

A humildade é necessária para entrar no Céu
Sexta-feira, 29 de abril de 2011, 15:15

Minha amada filha, a humildade é uma lição que todos aqueles que desejam entrar Meu Reino
devem aprender.
A humildade declara a vossa pequenez aos Meus Olhos, pela qual vós Me reverenciais, ao
vosso Salvador, o Filho de Deus feito homem. Sem o orgulho alcançareis o caminho. É inútil, se
vós quereis declarar-vos prontos para o Meu Reino.
A humildade não é aceitável no mundo de hoje, numa era onde a assertividade e o desejo do
ter êxito na melhoria de si mesmo, estar adiante dos outros, são consideradas características
admiráveis. Aqueles que não se exaltam ou avançam com confiança e arrogância no mundo, são
ignorados. A sua característica de humildade e de generosidade para com os outros é considerada
uma fraqueza – não vale a pena preocupar-vos em serdes incluídos na sua companhia. No entanto, a
virtude oposta ao orgulho é a chave para entrar no Reino dos Céus. Então, o que é considerado ser
uma abordagem de sucesso no desenvolvimento da chave para a prosperidade e riqueza nesta vida,
é precisamente a fórmula que vos levará à escuridão após a morte.
A humildade, quando vós aceitais que ela deve servir primeiro o vosso Mestre e Criador, é o que
é verdadeiramente importante. Ao declarardes o vosso apagamento, vós proclamais a Glória de Deus.
A humildade é uma virtude que não só é preciosa aos Meus Olhos, como é uma parte
importante do vosso desenvolvimento espiritual. Isso significa colocar os outros antes de vós
mesmos para a Glória de Deus. No entanto, é tão fácil cair em estado de orgulho, tão rapidamente.
Aviso para as Almas Escolhidas
Tomai aqueles que trabalharam arduamente para desenvolver a sua vida espiritual, para Me
agradar. Então, considerai aquelas almas afortunadas que receberam dádivas, pelas quais através do
Poder do Espírito Santo atuam como visionários do mundo. Muitas vezes, alcançando essas graças,
sutilmente começam a considerar que são mais especiais do que os seus irmãos ou irmãs. Eles
vangloriam-se dos dons que possuem. Então eles se tornam selectivos quanto à forma como
compartilham esses dons. A sua auto glorificação afecta então a sua capacidade de transmitir a
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Verdade. O que eles esquecem é que todos os dons que lhes são dados vêm de Mim. Eu Amo a
todos. Eles recebem estes dons para os compartilhar. Assim como Eu dou estes dons para essas
almas escolhidas para o bem dos outros, assim também posso retirá-los.
A arrogância impede que vós realmente sigais os Meus passos. Aprendei a ser humildes,
pacientes e desprovido de orgulho. Se trabalhardes no sentido da humildade, vós tereis um lugar
especial no Meu Coração. Enquanto Eu selecciono certas pessoas como almas escolhidas, elas
devem considerar isso uma dádiva Elas nunca devem pensar que são mais importantes aos Meus O
lhos, porque Eu amo a todos. No entanto, Eu premiarei um bom trabalho, uma vez que a humildade
seja mostrada a Mim e aos vossos irmãos e irmãs.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Pessoas de todo o mundo compartilham dos mesmos traços
Sábado, 30 de abril de 2011, 20:45

Minha querida filha, Eu alegro-me esta noite por causa da maneira como Me obedeces. A tua
obediência em assistir à Missa diariamente e receberes a Santíssima Eucaristia é agradável para Mim.
Estás a tornar-te mais forte agora em mente e espírito para responderes rapidamente à Minha Santíssima
Vontade. Tu tens ainda muito trabalho a fazer para preparares a tua alma, Minha filha, relativamente à
perfeição que é exigida de ti. Nunca receies, porque Eu estou a guiar-te a cada passo do caminho.
Minha filha, como Eu Amo os pecadores. Como Eu anseio pela vossa lealdade por Mim. Eu
olho e vejo pessoas com amigos e familiares, felizes, com risadas em casa, e Eu estou cheio de
felicidade porque o Meu espírito está presente naquele lugar. Então Eu olho para dentro de outras
casas e vejo confusão, tristeza, raiva e, em alguns casos, o mal na forma de abuso. E Eu choro.
Porque Eu sei que Satanás está presente naquela casa. Depois, Eu assisto e vejo grupos de amigos
que trabalham juntos para o bem de outras pessoas no seu dia-a-dia e estou satisfeito. Eu, então,
olho para outros grupos que trabalham febrilmente para o bem deles mesmo com apenas um
motivo: gerar enormes quantidades de poder e de riqueza. Todas as suas ações têm um objetivo.
Cuidarem de si próprios. E isso é geralmente à custa dos outros. Então, Eu Choro porque Eu sei que
eles estão em trevas. Depois, Eu observo, com fascínio, os grupos inteligentes e educados que
querem convencer o mundo de que Deus, Meu Pai Eterno, não existe. Eles fazem discursos de
retórica e apresentam argumentos sofisticados em que eles, arrogantemente, Me negam também.
Para a seguir testemunhar os crentes de fé morna, a ser puxados para este antro de escuridão que
parte o Meu Coração. E tantos mais grupos com interesses diversos. Objetivos. Objetivos. Muito
poucos, infelizmente, investem tempo a comunicação com Deus, o Pai Eterno.
A fé abandonou muitos milhões de pessoas no mundo de hoje. O resultado é que muitas
pessoas se sentem confusas, não sabem quais são os objetivos a aspirar, nem procuram a orientação
dos Meus servos sagrados.
Este turbilhão de confusão continuará a menos que os Meus filhos Me chamem para os ajudar.
Orai por todos os Meus filhos em todos os lugares. Olhai ao vosso redor e vereis que as pessoas de
todo o mundo são as mesmas. Eles podem ser de diferentes nacionalidades, falar línguas diferentes e
ter a pele de cor diferente. Eles, no entanto, têm características similares. Alguns são felizes, alguns
sofrem, outros estão cheios de amor, enquanto outros estão com raiva e são violentos. A maioria das
pessoas tem um senso de humor e experiências destas em algum momento das suas vidas. Então,
quando olhais para a sua própria família e para os seus amigos, vereis as mesmas semelhanças.
Portanto, se vós sentis a necessidade de orar pelos mais próximos de vós, então peço-vos para
considerarem os vossos irmãos e irmãs em todos os cantos do mundo. Todos vós sois Meus filhos.
Ao rezar a Divina Misericórdia para todos os Meus filhos, em todos os lugares, vós, Meus
seguidores, podeis salvar a humanidade das trevas do Inferno. O poder desta oração garantirá que a
Minha Misericórdia abranja todos, ao redor do mundo.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

51

Livro da Verdade

Deixai-Me levar a todos vós para o Meu Paraíso. Não deixarei de sofrer, de todo, pois que Eu
tenho que deixar alguns de vós nas mãos de Satanás.
Orai, orai a Minha Divina Misericórdia, todas os dias às 15:00 horas da tarde, apenas assim
vós podeis salvar o mundo.
O Vosso Sempre Misericordioso, Jesus Cristo.
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MENSAGENS DE MAIO DE 2011
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.
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Satanás está a destruir o mundo, mas agora os seus dias são curtos
Quarta-feira, 4 de maio de 2011, 20:45

Minha amada filha, é agora com grande urgência que o mundo e todos aqueles que
adormecem com a Verdade dos Meus Ensinamentos devem ouvir a Minha Santa Palavra.
Como a crise continuará a aumentar no mundo, vós deveis parar agora e contemplar as
Escrituras – o que vos foi dito sobre as mudanças que serão testemunhadas na Terra, se o
pecado continuar.
Mesmo aqueles que duvidais da existência de Deus, o Pai Eterno, ou de Mim, o vosso Divino
Salvador, vedes o pecado a ser cometido diariamente em frente dos vossos olhos. Como isso ocorre
durante os vossos encontros pessoais na vida de cada dia, nos jornais, rádio ou Internet, torna-se
difícil ignorar. Mesmo os que sois tolerantes na aceitação do pecado, estais chocados com os níveis
de depravação que sois forçados a testemunhar.
O que vedes vós? O que mais vos choca? É a violência viciosa a que tendes acesso a ver na
televisão, no conforto da vossa própria casa? Os assassinatos que são realizados e tolerados pelos
governos em nome da justiça? Ou é a depravação exibida pela pornografia obscena, que é
apresentada como arte? É a mentira proclamada por fraudulentos enganadores por detrás do sistema
legal, que podem dar-se ao luxo de comprar a sua liberdade da punição? Poderia ser o ódio
demonstrado pelo homem contra estranhos que encontra na rua? É o terror sentido por cidadãos
comuns às mãos de seu próprio governo? Há tantas ofensas contra as Leis de Moisés, Os
Mandamentos, que se fossem decretadas hoje seria impossível abraçá-las todos de uma só vez.
A lei e a ordem desapareceram. O Amor e a generosidade mostrada de vizinho para vizinho,
está a desaparecer rapidamente. Mesmo os servos que Me são fiéis, que agem em Nome de Deus,
não estão mais a conduzir o seu rebanho.
Este caos é provocado pelo Rei do engano, Satanás, o maligno, que não mede esforços para
esconder a sua identidade da humanidade. Um covarde, ele trabalha usando os seus poderes para
seduzir. Não vos enganeis porque ele tem poderes que usa para destruir a humanidade. Ele vira o
homem contra o homem. Irmão contra irmão. Vizinho contra vizinho. E tudo com um objetivo. Que
é afundar o navio rapidamente, tão depressa quando puder. Ele nunca deixará de vos atormentar,
Meus filhos. Enfrentai a realidade. Aceitai a sua existência. Os não-crentes, só quando finalmente
vós entenderdes a verdade da existência de Satanás é que interiorizareis a Verdade de que Deus, o
Pai Eterno, realmente existe.
Basta lembrar que os dias de Satanás estão contados. Não o deixeis vencer. Orai por todos no
mundo para que não caiam na armadilha do ódio que ele estabelece para enredar os filhos de Deus.
Ele faz isso, e não apenas por ódio por vós, Meus filhos, mas pelo ódio que ele sente em relação a
Mim, Jesus Cristo e ao Meu Pai Eterno. Ele não descansará sem causar o máximo dano.
Rezai, rezai, rezai para que sua força diminua. Rezai especialmente o Santo Rosário, que é a
oração que irá esmagar Satanás.
Quando Eu voltar à Terra, lembrai-vos que haverá apenas um caminho para a eternidade, e
que é o único que precisais para virdes na Minha direção.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

As atrocidades da Minha Crucificação não foram reveladas ao homem como
deveriam ter sido
Sábado, 7 de maio de 2011, 09:50

Minha querida filha, deves agora reunir a Minha Cruz e ajudar-Me a levá-la na viagem que Eu
tenho traçada para ti. Minha preciosa filha, como tu tens sofrido nas últimas semanas. Eu permiti
que isso acontecesse porque te trouxe para mais perto do Meu Sagrado Coração.
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Muitas almas são chamadas a transmitir as Minhas Mensagens para o mundo. Será somente
pela purificação voluntária por parte da alma que será determinada a qualidade do discernimento.
Por outras palavras, se a alma que Eu escolhi para comunicar a Minha Palavra é pura, então as
Mensagens terão mais impacto. Elas terão uma impressão mais duradoura na alma. Elas ficarão
cheias de compaixão e, ainda, divulgarão a Verdade dos Meus Ensinamentos no seu estado natural.
Eu não tenho tempo para as sutilezas esperadas pelo homem, que é condicionado ao ouvir a
Minha Palavra de uma certa maneira – numa versão tonta. Mesmo a Minha Paixão na Cruz e as
atrocidades cometidas pelo homem na Minha crucificação não foram reveladas ao mundo da forma
como deveriam ter sido. Então, poucos de vós, Meus filhos, entendeis o terrível tratamento dado a
Mim, o vosso Divino Salvador, às mãos do homem. Este tratamento sobre Mim, hoje, quando Eu
sou escarnecido, ridicularizado, amaldiçoado, ignorado e abusado, é ainda evidente. A Minha morte
abriu o caminho para salvar as vossas almas da condenação eterna. Este, é ainda o caso. Não atireis
fora o Dom da salvação, porque sem aceitardes a Verdade vós não podeis ser salvos.
Ouvi isto. Eu sou a Verdade. Eu sou a chave para a vossa salvação. No vosso leito de morte,
mesmo que tenhais ignorado os Meus Ensinamentos, negado a Minha existência real, voltai-vos
para Mim e pedi-Me a redenção. Nunca é tarde demais para voltar para Mim, pedi-Me para segurar
a vossa mão e deixai-Me levar-vos para o Reino do Meu Pai Celestial. Mas vós só podeis fazer isso
enquanto estiverdes vivos nesta terra. Esta é a vossa única oportunidade de vos ser oferecida a Vida
Eterna. Depois, será muito tarde.
O Vosso Amado e Divino Salvador, Jesus Cristo.

O Espírito Santo já foi derramado sobre todo o mundo1
Terça-feira, 10 de maio de 2011, 16:00

Minha filha, diz ao mundo o significado do Ato da Minha Misericórdia, que aconteceu hoje,
em que o Espírito Santo, uma das maiores Dádivas para os Meus filhos, foi derramado sobre todo o
mundo. Este Dom é essencial para ajudar a humanidade a preparar-se para O Aviso. Infundidos
com o poder do Espírito Santo, os Meus servos sagrados e seguidores serão fortalecidos
consideravelmente no seu amor por Mim e pelo Meu Pai Eterno.
Este Dom da vida trará um novo ímpeto às vossas cansadas almas mornas, que estão a gritar
por iluminação. Isto tem sido anunciado e todos, incluindo os mais endurecidos dos pecadores,
serão beneficiados.
A Minha Misericórdia, como Eu já disse, não conhece limites. Preenchidos agora com o
Espírito da Luz e da santidade, vós, todos os Meus seguidores, em todos os lugares, deveis ser
corajosos agora e proclamar a Minha Palavra a todos os que entrarem em contacto convosco.
Afastai o desprezo que vós deveis sentir por eles, pois é agora mais importante que não ignoreis os
Meus apelos à conversão.
Ouvi agora a Minha oração para vos dar o encorajamento que vós precisais.
“Ó Senhor, preenchei-me agora com o Dom do Espírito Santo, para levar a Vossa
Santíssima Palavra aos pecadores que eu devo ajudar a salvar em Vosso nome. Ajudai-me a
cobri-los, através das minhas orações, com o Vosso Precioso Sangue, para que eles possam ser
atraídos para o Vosso Sagrado Coração. Dai -me o dom do Espírito Santo, para que essas pobres
almas se possam deleitar no Vosso Novo Paraíso.”

1

Comentário final de Nosso Senhor Jesus Cristo para a visionária, dado no final desta Mensagem: “Este evento é
significativo, Minha filha. Ele salvará muitas almas antes de O Aviso acontecer e, depois, continuará a estar presente no
mundo para ajudar a prevenir os pecadores de voltarem a cair. Isto foi predito, Minha filha, e representa uma grande
nova, mas, os Meus seguidores devem agora trabalhar firmemente para Me ajudar a liderar a Batalha pelas Almas”.
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Dizei esta oração todos os dias depois de recitardes a Minha Divina Misericórdia e, através da
vossa fidelidade por Mim, ajudareis a salvar os Meus filhos.
Salvai-me do tormento que Eu sofro no Meu Coração quando Eu vejo, com tanta tristeza, a
forma como o Meu Santo Nome é recebido no mundo de hoje. Não satisfeitos em Me negarem,
muitas e muitas almas reagem com raiva, se vós, Meus leais seguidores, vos atreverdes ainda a
mencionar o que Eu afirmo. Eles ficam muito irritados, porque o enganador, muito habilmente,
destorce as vossas mentes para vos afastar da Verdade. Ajudai essas almas todas. Orai e pedi-Me
agora a força de que vós necessitais neste Trabalho.
Graças especiais para os que espalham a conversão
A todos vós, que espalhais a conversão, ser-vos-ão dadas graças especiais e um lugar muito
especial será reservado para vós no Reino do Meu Pai. Ide agora e permiti que o Espírito Santo
inunde as vossas almas para Me ajudardes a salvar a humanidade.
Eu amo a todos vós. Cada um de vós detém um lugar no Meu Sagrado Coração. Nenhum de
vós, incluindo os pecadores, será excluído na Minha Batalha para salvar almas.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo, Rei de Misericórdia.

Mensagem da Virgem Maria relativa à proteção dos Santos
Quarta-feira, 11 de maio de 2011, 22:30

Minha filha, tu estás a ficar muito mais perto do Coração do meu precioso Filho. A tua jornada
foi difícil mas teve lugar durante um período de tempo muito curto. Foi uma ordem de Deus Pai que
me enviou para te comunicar a tua vocação para este Trabalho. A tua resposta foi imediata. Tu nunca
hesitaste. Pelo poder do amor que me tens, à tua Mãe Santíssima. Eu tenho-te orientado e persuadido
para esta vocação muito especial. Por favor, mantém-te voltada para mim, a tua querida Mãe, a cada
dia, para Orientação diária. Todos os santos estão ainda a caminhar contigo, mas tu não sabes. Tu
deves chamar por São Bento, São José, São João Evangelista, Santo Agostinho e São Miguel Arcanjo,
para te darem o apoio que vais precisar. Então, tão mais forte és tu agora minha filha, que te admiras e
questionas, porquê. É por causa da tua obediência ao meu amado Filho, que estás agora a receber as
graças necessárias para esta especial Missão Divina para a qual foste escolhida.
Rezar o Meu Santíssimo Rosário cada dia, é importante para ele te proteja do maligno. São Bento
foi-te atribuído em todos os momentos para te proteger dos ataques do enganador. Por isso, os piores
deles foram afastados de ti. Ora a ele, diariamente, minha filha, para que esta proteção continue.
Aceita o sofrimento exigido de ti pelo Meu precioso Filho, Jesus Cristo, pois isso vai salvar
inúmeras almas. A tua dádiva especial para Ele, de tua livre vontade, evitará que milhões de almas
entrem no Fogo do Inferno. Recorda o que o teu sofrimento está a alcançar, e a alegria que isso traz
ao Sagrado Coração do meu Filho.
Agora tu estás a desfrutar o dom especial de estar em união com o meu Filho. Quanto mais te
submeteres completamente, com humildade, e mais sacrifícios fizeres, mais O ajudarás nesta tarefa,
que é tão importante para Ele.
Sê grata, minha filha, por teres sido ser convidada para fazer este Sagrado Trabalho, pois sem
ele milhões de almas não poderiam ser salvas.
Vem agora para mais perto do meu Coração e deixa-Me colocar-te mais perto do meu Filho.
Eu vou proteger-te e guiar-te em todos os momentos.
A Tua Amada Mãe, Rainha da Paz.

Um terremoto na Europa teve lugar hoje, como predito
Quarta-feira, 11 de maio de 2011, 23:00

Minha querida filha, hoje o terremoto de que te falei há alguns meses, teve lugar na Europa,
na Espanha. Outros eventos ecológicos, incluindo um vulcão, inundações e uma onda de calor, vão
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seguir-se. Atentai a estes eventos, pois quando acontecerem provarão que estas Mensagens vêm de
Mim, Jesus Cristo.
Esta, Minha filha, é a Mão de Meu Pai, que está prestes a desencadear a punição sobre o
mundo, para ajudar a erradicar o pecado. Ora e continua orando por mais conversão, para diluir
esses desastres.
A Minha Amada Mãe explicou uma série de coisas importantes para ti esta noite. A
necessidade de oração diária e de adoração são importantes – tantas vezes quantas tu puderes – pois
isso trará grandes resultados para ti, Minha Filha, no teu Trabalho.
Descansa agora. Tu estás cansada. Eu falarei contigo amanhã. Vai em paz.
O Teu Divino Salvador, Jesus Cristo.

Porque está Deus, o Pai Eterno, a enviar novos Profetas para o mundo
Sexta-feira, 13 de maio de 2011, 22:45

Minha amada filha, para os céticos, especialmente os Meus servos sagrados que possam
rejeitar a Minha Palavra através destas Mensagens, eis o que Eu gostaria de lhes dizer. Aumentai a
vossa fé em Mim, reconhecendo que a Minha Palavra foi dada ao mundo, não só durante o Meu
tempo na terra, mas através do poder do Espírito Santo, depois disso.
Desde o início dos tempos que Deus, o Meu Pai Eterno, comunicou com a humanidade
através dos profetas. Desta forma, os Ensinamentos da Verdade foram dados a conhecer ao homem
para garantir que a sua fé se mantivesse forte. Outras revelações e lições da Verdade também foram
dadas à humanidade através dos Apóstolos, de outros discípulos devotos, e através do profeta João
Evangelista. Depois disso, da Minha Palavra e dos Meus Ensinamentos, tudo o que o homem
precisava para lhe trazer a salvação que ele precisa, está em ordem. Agora que o mundo está a
enfrentar a maior mudança da sua história, Deus, o Meu Pai Eterno, enviou novos profetas para o
mundo. Esses profetas, não vos enganeis, não vos trazem novos Ensinamentos, porque não são
necessários. Em vez disso, estão a ser enviadas por três razões.
A primeira, é para lembrar a humanidade da Verdade contida no Livro da Revelação. A
segunda, é para fazer com que o homem fique alerta para os tempos que ele está a viver, de modo que
possa reacender a sua fé. A terceira, é para ajudar a propagar a conversão, para que os Meus
seguidores possam formar o maior exército de todos, para salvar almas. Eu estou a comunicar através
desta profeta e de outros, para que a Minha Palavra seja ouvida em todos os cantos do mundo.
Lembrai-vos do Meu Amor Absoluto e da Minha Compaixão
Ouvi com atenção todas estas Mensagens, que não apenas proclamam a Minha Palavra, que
vós conheceis, mas que vos revelam o Meu Amor absoluto e a Minha compaixão por cada um de
vós. Lembrai-vos também da Minha Grande Misericórdia. Todos os pecadores serão perdoados
desde que peçam por redenção.
Importância do Santo Rosário e da Divina Misericórdia
Enquanto os desastres ecológicos ocorrerem, lembrai-vos que a oração, incluindo a recitação
do Santo Rosário e a Divina Misericórdia, ajudarão a evitar muitos deles. Lembrai-vos, Meus
queridos filhos, que vós, que credes em Mim e no Meu Pai Eterno, e que seguis as Minhas
instruções, nada tendes a temer. Deixai-Me também lembrar-vos que, por causa dos dois grandes
atos de Misericórdia que vos são dados – o Dom do Espírito Santo, que irradiou no mundo inteiro
há alguns dias, e O Grande Aviso – milhões serão convertidos para a Verdade. Isto será um grande
milagre e vai trazer alegria às multidões.
As Perseguição pelo Dragão Vermelho e pelos que não que são de Deus
Embora Satanás se erga através dos seus pobres seguidores equivocados, que ele afastou de Mim
– a única esperança de salvação eterna –, isso será por apenas um curto período. Será, devo porém
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avisar-vos, um período assustador de perseguições, liderado pelo Dragão Vermelho e por entidades
políticas, e não por Deus. Através da oração e dos Sacramentos vós encontrareis a força para
perseverar durante estes desafios. Todos esses eventos foram preditos e devem acontecer, para que o
mal possa ser finalmente erradicado do mundo. É necessário, portanto, que esta purificação e esta série
de Castigos, tenha lugar. Porque só assim o mundo ficará pronto para o Novo Paraíso na Terra.
Nunca ignoreis o Meu Chamamento. Só quando virdes as profecias que vos são reveladas
pelos Meus mensageiros escolhidos, vós começais a materializar que sabeis, com certeza, que sou
Eu Quem vos fala.
O Vosso Divino Salvador, Jesus Cristo.

Rejeitai a Obra do Espiritismo da Nova Era
Domingo, 15 de maio de 2011, 17:00

Minha amada filha, Eu estou a pedir a todos os Meus seguidores que denunciem o trabalho do
Movimento Nova Era, que tomou conta do mundo.
O Cristianismo foi sempre um dos principais alvos de Satanás. Porque ele é tão esperto que
ele vai sempre tentar seduzir os de almas vazias e espiritualmente perdidas. Ele vai sempre tentar
apresentar as suas mentiras formuladas no que parece ser amor. Então, ele vai tentar controlar as
mentes dos Meus filhos, usando antigas táticas pagãs, concebidas para libertar as vossas mentes das
chamadas tensões da vida moderna. Acautelai-vos com aqueles que não resistem às práticas que
pretendem trazer o vosso estado mental a uma fase de esquecimento, em nome da meditação. Uma
vez que vós permitais que a vossa mente seja controlada desta maneira, Satanás e seus demônios
podem progredir em silêncio que vós não percebereis, tão suave será a transição.
Evitai as antigas práticas espirituais, incluindo o uso de cartas de tarot
Muitas, muitas almas no mundo estão esfomeadas por orientação espiritual. Na sua busca de
dar sentido às suas vidas, estão inconscientemente a deixar-se levar para práticas que equivalem ao
paganismo. Quaisquer falsos dogmas que vos incitem a acreditar que a paz no vosso coração e na
vossa alma pode ser alcançada através de antigas práticas espirituais, devem ser evitados em todos
os momentos. Aprendei a reconhecer o que elas realmente são.
O uso de cristais, meditação, reiki, yoga, cartas de tarot, a crença em espíritos guias,
metafísica e os chamados curandeiros, que são chamados para vos seduzir a acreditar numa
existência superior alternativa criada por Deus, o Pai Eterno.
Aviso sobre os Mestres Ascensos
Muitos de vós que hoje estais constantemente a procurar conforto espiritual na prática de
seguir os vossos anjos, também deveis estar alerta para o fato de que, uma vez que os Mestres
Ascensos sejam mencionados, podeis ter a certeza de que esses anjos não vêm do Céu. Mestres
Ascensos, Meus filhos, são anjos caídos e vêm do escuro. No entanto sereis informados, se estais
convencidos, de que eles vêm da luz. Tudo isso é espiritismo pagão e, se os deixais assumir as
vossas vidas, eles acabarão eventualmente por vos arrastar para baixo, para os poços das trevas,
quando menos esperais. Satanás será muito cuidadoso quanto ao modo como apresenta estas negras
mentiras porque, sempre que ele as diz, vós acreditareis que essas coisas são todas boas.
A maioria dessas práticas são apresentadas como sendo boas para a vossa autoestima, a
confiança, o controle sobre as vossas vidas – o que é uma mentira. Não só essas práticas vos levarão
para longe da Verdade, como trazem enorme tormento, uma vez que os espíritos malignos entram
nas vossas almas como resultado direto dessas práticas.
A Bíblia adverte sobre os perigos da magia
A verdade nunca pode ser adulterada. Os ensinamentos dados ao homem na Bíblia Sagrada
advertem a humanidade sobre os perigos da magia, adivinhação e adulação de falsos deuses. No
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mundo de hoje, estas práticas são apresentadas como inofensivas, mas necessárias ao vosso bemestar espiritual. Devido à natureza das suas almas mansas, muitas delas serão naturalmente atraídas
para as Práticas da Nova Era, por causa da fachada falsa de amor que elas exalam. Nada poderia
estar mais longe da Verdade.
Aviso sobre a devoção fanática aos anjos
Lembrai-vos que Satanás e os seus anjos caídos têm cuidado, e engenhosamente as desenham
para vós, dessas mentiras insuspeitas. Para aqueles de vós que promoveis uma devoção quase
fanática aos Santos Anjos, Eu tenho a dizer. Porque não anunciais a Palavra de Deus, Meu Pai
Eterno, em primeiro lugar? Não é essa obsessão pelos Anjos apenas outra forma de idolatria? Sim,
em todo o caso orais pela ajuda dos Santos Anjos, no entanto há sempre esta pergunta. A vossa
devoção aos Anjos é gasta no vosso amor por Jesus Cristo, o Filho de Deus. ou Deus, o Pai Eterno?
Se sim, então vós Me ofendeis, ao vosso Divino Salvador, Jesus Cristo.
Acordai agora para as mentiras do chamado espiritismo. Os anjos que vós atraís para
participar em tais práticas não virão do Céu ou da Luz. Eles parecem vir da Luz, ma isso é o engano
que Satanás e os seus demônios usam para camuflar habilmente as suas ações.
Recordai uma lição final. Fazeis as vossas práticas pagãs, tanto quanto gostaríeis de parecer
estar a prestar homenagem à Divina Luz do Céu, mas é uma mentira. A mentira, e aqueles que vós
convencerdes a seguir esta viagem bizarra para um dito reino espiritual que, afastado do Reino do
Meu Pai, levar-vos-á tão perto de Satanás que, a partir de certo ponto não haverá retorno.
O único Reino Divino de Amor que existe fora da terra é o Céu. Qualquer outra coisa que vos
for dito, é falso. Satanás, porém, quer que vós acrediteis que existe. A realidade é que ele está a
arrastar todas aquelas almas inocentes e supersticiosas para a escuridão do Inferno, com ele e com
todos os anjos caídos. Tudo em nome do falso amor.
Lembrai-vos de que o amor, o amor verdadeiro, só pode vir de Deus, o Pai Eterno.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Importância do Jejum e da Auto Negação
Segunda-feira, 16 de maio de 2011, 11:30

Minha querida filha, tu estás finalmente a perceber que sem Mim não és nada. É através das
Minhas Graças que recebes a vida no Reino de Meu Pai. Sem a Minha Presença a tua vida será
estéril e desprovida de qualquer significado real. Ó como Eu queria que todos os Meus filhos
entendessem a vida que Eu posso dar-lhes, especialmente através do Sacramento da Santa
Eucaristia. Pois é somente quando vós me recebeis nas vossas almas frágeis, através do Pão Divino
e do Vinho, que sentis realmente o Meu Amor. Esse amor fortalecer-vos-á, não só na vossa alma
como na mente. A Minha Presença irá levantar-vos e tornar-vos-á Meus verdadeiros seguidores.
Um seguidor Meu, que não Me recebe regularmente através deste Santíssimo Sacramento,
será como um navio que está apenas meio cheio. Vós precisais do Meu Corpo e Sangue, que foi
derramado por todos vós, para vos encher com a Minha Verdadeira Presença. Porque, sem isso, vós
não sereis capazes de encontrar a verdadeira força para proclamar plenamente a Minha Glória.
Filhos, vós deveis entender que a crença na Minha existência é apenas parte da vossa jornada
espiritual. Há muito mais que precisais de entender. Será apenas através da negação dos prazeres da carne
que vós ficareis realmente realizados. Pelo fato de que Satanás controla o homem através das tentações
da carne, assim também vós deveis negar-lhe o acesso a esses prazeres que podíeis procurar. O jejum é
uma das formas mais poderosas para livrar a vossa alma de Satanás e seus demônios. Assim, poucas
pessoas no mundo podem empenhar-se neste sacrifício que, no entanto, é tão simples e não prejudica a
vossa saúde. Um dia de jejum por semana, trar-vos-á graças especiais. Ao fazerdes pequenos sacrifícios
em Minha honra, o Divino Salvador, não só salvareis almas, mas aproximar-vos-eis de Mim. Outros
sacrifícios, renunciando a bens materiais, também vos trarão para mais perto do Meu Sagrado Coração.
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A vida, Meus filhos, não deve ser toda sobre a procura de coisas materiais, se elas
excedem as vossas necessidades reais. Ao aceitardes necessidades simples e Me dedicardes o
vosso tempo experimentareis o Verdadeiro contentamento. Não apenas isso, mas pela primeira
vez na vossa vida vós sabereis o significado da verdadeira liberdade. Lembrai-vos de Satanás, o
homem que controla através dos desejos da carne, incluindo alimentos, roupas, sexo, casas,
carros, férias, vida de luxo, música, álcool e idolatria de pessoas famosas. Ao aceitardes que
isso são simplesmente ilusões, então vós entendereis que o vosso tempo na terra não deve ser
desperdiçado com tais inúteis atividades.
O vosso tempo na terra, filhos, é apenas parte de vossa viagem para a eternidade. A vida, de
uma forma diferente, prosseguirá após a morte. Independentemente da possibilidade de as pessoas
acreditarem em Deus, o Pai Eterno, ou não, a vossa alma continuará a existir após a morte. Procurai
agora a Luz para que a vossa alma experimente a verdadeira felicidade na eternidade e num lugar
elevado no Paraíso. Para atingir este nível de santidade espiritual, por favor fazei sacrifícios da carne,
enquanto ainda estiverdes vivos na terra. Oferecei, também, todos os vossos sofrimentos em vida
pelas almas perdidas e colhereis os frutos que vos esperam na próxima vida.
O Vosso Amoroso Salvador, Jesus Cristo.

Honrai o Meu Pai
Quarta-feira, 18 de maio de 2011, 17:00

Minha amada filha, Eu perdi o tempo que Me prometeste ontem. Eu percebo que levas uma
vida muito ocupada, mas lembra-te que Eu Sou a vida a que tu deves procurar, acima de todas as
tuas atividades do dia.
Tempo para o homem refletir honestamente sobre a sua vida
O tempo para a humanidade refletir sobre a sua vida de uma forma verdadeiramente honesta,
chegou. Todos os Meus filhos, em todos os lugares, em todos os cantos do mundo, devem fazer esta
pergunta. Será que eles ou elas não acreditam que Deus Pai existe? Como o Fim dos Tempos predito,
aproxima-se cada vez mais um número de escolhas que agora terá que ser feita. Vós, Meus filhos
aceitais que Deus, Meu Pai Eterno, vos criou? Se o fizerdes, então respondei à próxima pergunta.
Quanto tempo vós gastais agradecendo os dons da vida, a vossa família e amigos? A casa em que
viveis? O alimento que vós comeis? Se não o fizerdes, vós não sois um seguidor da Verdade.
Mostrai respeito por Meu Pai
Para aqueles de vós que acreditais em Deus, o Criador de Todas as Coisas, que não sabeis que
a oração é vital para beneficiardes da próxima vida gloriosa que Ele planeou para vós, falai com Ele
diariamente. Mostrai-lhe o respeito que Ele merece. Porque por não Lhe prestais atenção vós Me
ofendeis. Para todos aqueles Meus devotados seguidores, Eu, o vosso Divino Salvador, Jesus
Cristo, chamo-vos a vós agora para entenderdes como é importante honrar o Meu Pai. Não está a
ser-Lhe dada a atenção que Ele merece. Muitas pessoas têm uma imagem de Deus, o Pai, como
sendo severo, assustador e zangado. Então, em reverência, sois vós que o empurrais para um lado.
Se vós soubésseis quanto Ele anseia pelo vosso amor, cairíeis de joelhos neste instante pedindo-lhe
para vos perdoar. Por favor, orai a Deus Pai. Ele precisa do vosso amor. Ele precisa da vossa
devoção. A oração para o Meu Pai produz tremenda Misericórdia, quando vós pedis ao Meu Pai
para vos proteger e conservar, em Meu Nome. Ele raramente recusa o pedido de acordo com a Sua
Vontade Santíssima. Deus, Meu Pai Eterno é muito amoroso, compassivo e a fidelidade a Ele vai
trazer as Graças grandes do mundo e a salvação.
Orai a Meu Pai, para evitar desastres globais
Orai a Meu Pai em Nome de Seu Filho amado, para evitar desastres globais e Ele ouvirá as
vossas orações. Muito poucos Cristãos no mundo chamam, especialmente, por Ele para pedir
qualquer ajuda. Ele, que tão amorosamente criou o homem à Sua imagem, foi esquecido. Mostraihttps://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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lhe a honra que agora é necessária para ajudar a aliviar as catástrofes ecológicas que ocorrem na
Terra durante a Grande Tribulação.
O Meu Pai segura o mundo em suas mãos. Os Seus filhos, porém, não mais O honram ou
adoram. Eles são alheios ao fato de que, enquanto Satanás continua a roubar as almas, só há um
poder que irá suportar a eternidade, que é o poder de Deus. Na Sua Misericórdia, ele ouvirá os
vossos gritos de socorro. Por favor, chamai por Ele agora, especialmente nestes tempos de
grandes mudanças.
O Vosso Amado Salvador, o Filho de Deus Pai Todo Poderoso, Jesus Cristo.

A responsabilidade dos pais no mundo de hoje
Quinta-feira, 19 de maio de 2011, 18:15

Minha amada filha, o mundo já sucumbiu às profundezas do desespero na sua falta de crença
na existência de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Mesmo as crianças pequenas já negam alegremente a
Sua existência. Essas almas vazias e endurecidas insultam não apenas o Meu Pai Eterno, mas
causam-Me profunda angústia.
Tão fundo vós caístes filhos, que fostes completamente descartados de todo o sentido da
espiritualidade com que nascestes. Até onde achais que o vosso amor ao mundo e o vosso materialismo
vos levarão? Aqueles de vós absortos na riqueza e no conforto de todas as atrações mundanas, deveis
saber que em breve tudo vos será tirado, como parte da Purificação que está pela frente.
Responsabilidade dos Pais
Porque ensinastes aos vossos filhos a importância do homem materialista, em detrimento das
suas pobres almas pequenas? O vosso objetivo principal é o de ensinar aos vossos filhos a importância
de criar e construir riqueza. Raramente lhes ensinastes a moral de que precisam para os dotar para as
responsabilidades da idade adulta, em relação a como eles devem mostrar respeito pelos outros. Para
entenderem a importância da honestidade e da necessidade de mostrar compreensão para com os seus
irmãos e irmãs. Infelizmente, Meus filhos, perdestes completamente o caminho espiritual necessário
para que eles possam chegar ao destino final. Vós não tendes vergonha? Quando aprendereis que o
amor obsessivo pelo dinheiro e tudo o que ele oferece acabará em desastre? Será só quando vos
despirdes desses confortos, que vós percebereis como estais sozinhos.
Ouvi-Me agora, enquanto podeis. Colocai as necessidades da vossa família primeiro, pois isso
é certo. Aprovisionai-os. Mas por favor, não incentiveis os vossos filhos a tornarem-se escravos da
riqueza e do desejo de fama, pois estaríeis a empurrá-los para os braços de Satanás. Os vossos filhos
nasceram e a vida foi-lhes dada por vós, fisicamente. Mas eles foram criados por Deus, o Pai
Eterno, quando lhes deu a sua alma. Mostrai por todos os meios a vossa responsabilidade como
pais, provendo as suas necessidades físicas de criança. Mas lembrai-vos de que as suas almas
precisam de alimento. Ensinai-lhes a Verdade dos Meus Ensinamentos e a importância de cuidar
das suas almas. Só então estareis a dar aos vossos filhos o verdadeiro alimento do corpo e mente, do
qual eles precisam para sobreviver e para que possam desfrutar da Vida Eterna.
O Vosso Amoroso, Divino Salvador, Jesus Cristo.

Confusão sobre o que a Minha Segunda Vinda significará
Sexta-feira, 20 de maio de 2011, 10:00

Minha querida e amada filha, muitas pessoas perguntam o que a Segunda Vinda realmente
significa, deixa-Me então explicar.
Eu vim ao mundo pela primeira vez para redimir a humanidade da escuridão eterna, para que
ela pudesse beneficiar da Vida Eterna. Deus, o Pai Todo-Poderoso, na Sua Misericórdia, enviou-Me
para que todos os Seus filhos pudessem ter vida. Até então, devido aos pecados de Adão e Eva, isso
não seria possível. Eu venho de novo, desta vez, para recompensar a todos aqueles que Me seguem.
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Muita confusão existe no mundo em relação a este evento. Muitas pessoas acreditam que a
Minha Segunda Vinda indica que o fim do mundo chegou. Não é o caso, em vez disso significará o
Fim dos Tempos, em que Satanás e seus seguidores criam um tormento incalculável no mundo e
serão banidos da terra por 1.000 anos.
Sobre o Novo Paraíso na Terra
Este Novo Paraíso que Eu prometi acontecerá quando o Céu e a Terra se fundirem para se
tornarem num só. Esta nova vida, que Eu trago para todos os Meus seguidores devotados é de amor e
glória. Vós, Meus seguidores, tereis no entanto que suportar muito sofrimento enquanto esta transição
ocorre. Para ajudar a preparar o mundo para este grande evento, Eu estou a trazer, antecipadamente, um
grande dom da Minha Misericórdia. O Grande Aviso, que dará a cada um de vós a oportunidade de ver
os vossos pecados e como eles Me ofendem, permitirá que vejais a Verdade. Quando perceberdes a
mancha do pecado que existe dentro de vós, só então entendereis realmente a tristeza que Eu sinto.
Um vislumbre do que vai acontecer no Juízo Final
Ao permitir a todos a experimentar este grande ato da Minha Misericórdia, vós tereis um
vislumbre verdadeiro quanto ao que acontecerá no dia do Juízo Final. Desta forma, está a ser-vos dada
uma oportunidade justa para voltardes para Mim, mais uma vez. Olhai, Eu Amo a todos vós com tal
paixão, profunda e duradoura, que Eu farei todo o possível para vos salvar das garras do enganador.
Atentai que Satanás aumentará agora as suas atividades através dos vossos irmãos e irmãs,
para vos persuadir a voltar as costas a Mim, mesmo depois deste grande evento ocorrer. Agora,
deveis abrir a vossa mente, e abandonar todo o raciocínio humano para aceitardes a Verdade da
vossa existência na terra. Cada mentira expressa no pensamento humano, científico e lógico, será
perpetrado para vos impedir de aceitar a Verdade.
Satanás não quer que vós, Meus filhos, venhais a Mim. A imoralidade que vos prende deve
ser quebrada, mas isso só pode ser feito com a vossa ajuda. Não lhe permitais que perturbe o vosso
julgamento com as suas mentiras. Será muito difícil para vós ignorar os seus argumentos, insultos e
escárnio. Porque é a maneira como ele funciona.
Satanás operará através de outras pessoas para vos desanimar
Muitos de vós não sabeis que Satanás está a trabalhar assim, através de outras pessoas, cujos
pontos de vista vós podeis respeitar. Mas é exatamente como ele funciona. Ele vai comunicar
através daquelas pobres almas que são atraídas para o escuro. Ele garantirá que as suas mentes estão
bloqueadas para a Verdade da Minha Glória e da vida eterna, que é vossa por direito. Nunca deixeis
a sua influência afectar o vosso amor por Mim. E lembrai-vos, como ele não vai ganhar esta
batalha, então as pobres almas que o seguem serão lançadas no Inferno com ele. Se desejais a Vida
Eterna então usai este tempo na terra para renunciar a Satanás, enquanto podeis.
Eu vou governar a terra por 1.000 anos
Minha filha, Eu governarei a terra por 1.000 anos. Não vos enganeis porque Eu Sou agora
responsável por eventos como os que já se desenrolam no mundo. Eu já preparei o caminho para o Meu
Novo Reino sobre a terra e o tempo está próximo. Muito mais próximo do que muitos imaginais.
Alegrai-vos pois esta notícia será bem recebida por todos. Ela trará o fim de todo o sofrimento no
mundo. Ela vai acender uma fonte de amor e de glória para todos os Meus filhos compartilharem.
Este Novo Paraíso está para lá da vossa compreensão, mas ouvi isto. Esta nova vida oferece a todos
os Meus seguidores devotos uma vida livre de preocupações. Vós não querereis mais nada. Tudo será
fornecido por Mim. Todos e cada um de vós que escolhestes este Reino Glorioso, ficareis espantados com
a jóia preciosa que vos espera. Orai agora para que os vossos irmãos e irmãs abram os olhos para a
Verdade das promessas que Eu fiz, para que também eles possam entrar nesta nova vida na Terra.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.
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O perdão é o caminho para a libertação
Sábado, 21 de maio de 2011, 10:40

Minha filha, o perdão é o caminho para a libertação. Quando perdoais aqueles que vos
ofendem ou vos magoam, tornai-vos livres de espírito. É quando a alegria enche as vossas almas.
Isso significa também que Eu estou presente dentro de vós. Quando perdoais aos outros isso é um
sinal de amor, não só para o vosso próximo, mas do vosso amor por Mim, o Divino Salvador.
Aqueles que não crêem em Mim, sabei também vós que, quando perdoardes aos outros, Eu estou
presente e caminho convosco. No entanto, vós não tendes ideia de que este é o caso.
Perdão é amor. O Meu Amor é infinito. Mas Eu imploro-vos, Meus filhos, para permitirdes
que Eu vos perdoe pelos vossos pecados. Se vós puderdes pedir-Me, para o fazer, não só ficareis
livres, como o amor e a alegria que experimentareis vos surpreenderá. Este ato de humildade
permitirá que comuniqueis com amor com os outros. A vossa Luz brilhará e afetará os outros de
uma maneira especial, mas nem vós nem eles estarão cientes disto. O Meu Amor, após o ato de
Redenção ocorrer, inundará as vossas almas. A vossa alma limpa será como um imã, que chama os
outros para vós.
Perdoar os outros não é fácil, Meus filhos. O orgulho e um sentimento de autoestima
impedem que ocorra este grande ato de misericórdia. Isso é obra de Satanás. Porque ele sabe que a
falta de perdão leva a outros pecados mais graves contra Deus Pai. Quando vós não conseguirdes
perdoar os outros, antes de mais construireis um ressentimento que, ao agravar-se, leva ao ódio e
mesmo ao assassinato. Em muitos casos, pode levar à guerra.
Se as pessoas, em todos os lugares, se perdoarem umas às outras, afavelmente, então o ódio não
existirá. O assassinato será menos frequente, e o amor, o Amor de Deus, o Pai Eterno, espalhar-se-á.
Aprendei a perdoar-vos uns aos outros. Afastai o orgulho e pedi a Minha Misericórdia. Pois
quando vós pedis algo que está de acordo com a Minha Santa Vontade, o vosso pedido será concedido.
O Vosso Amado Salvador, Rei de Misericórdia, Jesus Cristo.

Novas revelações sobre inundações na França, neste verão
Domingo, 22 de maio de 2011, 14:30

Minha amada filha, a revelação que foi dada a 18 de Março de 2011, à meia – noite de que a
erupção vulcânica na Islândia ocorreria em Maio, já aconteceu. Tu podes perguntar-te porque
ficastes tão chocada quando isso aconteceu, como previsto. Então Eu vou explicar. Embora a
maioria das tuas dúvidas quanto à autenticidade da Minha comunicação estejam dissipadas para ti,
ainda havia um temor da tua parte, de que não discernisses estas profecias corretamente. Tu deves
elevar-te agora com confiança e deixa-Me acalmar os teus medos. Vai agora e publica sem
hesitação outros eventos já revelados para ti. Ao fazeres isso, mais pessoas entenderão que sou Eu,
Jesus Cristo, quem agora requer a atenção que é necessária para ajudar a salvar almas.
Quando estas profecias forem confirmadas, haverá poucas dúvidas nos corações dos Meus
seguidores sobre a sua autenticidade. No entanto, as almas endurecidas que se recusam a
acreditar e que sempre darão uma resposta lógica quando testemunharem a Verdade, ainda não
estão convencidas.
Inundações em França, Onda de Calor na Turquia
Ouvi-Me agora. Inundações ocorrerão no sul da França, neste verão. Uma onda de calor
terá lugar na Turquia. Outros eventos ecológicos, o que causará desordem, incluindo um
terremoto na Inglaterra (mas não imediatamente), alguns dos quais terão impacto sobre outros
países europeus. Esperai um aumento nos níveis do mar, no Mediterrâneo, que irá chocar a
todos. Terremotos também serão sentidos na Noruega e na América do Sul. Eu, Minha filha,
revelo outros eventos para ti, mas apenas com um motivo em mente. Converter os Meus filhos.
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Se e quando aceitarem que Eu falo com eles através de ti, então isso vai trazer-Me alegria. Não
tenho nenhum desejo de assustar os Meus filhos, mas esses eventos continuarão a aumentar em
todo o mundo, como parte do Grande Castigo que está pela frente. Eles são uma parte
necessária na Batalha contra o enganador.
Orai agora, Meus filhos, para diluir e evitar esses eventos, porque a oração é extremamente
poderosa como meio de perdão.
Vai agora em paz. Não tenhas medo de publicar essas profecias, que ocorrerão.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.

Porque comunico eu desta forma com o mundo
Segunda-feira, 23 de maio de 2011, 09:45

Minha amada filha, é o momento de refletir sobre as Minhas Mensagens Sagradas, para
garantir que muitos pecadores em todo o mundo prestam atenção a elas.
Não vos enganeis, estas Mensagens estão a ser dadas ao mundo como uma Dádiva para ajudar
a salvar a todos vós, todos os Meus filhos, inclusive aqueles que seguem caminhos diferentes dos de
Deus, o Pai Eterno.
As pessoas, especialmente as católicas, ficarão confusas quando Eu as não colocar à frente
dos Meus outros filhos de diferentes credos. A escolha das Minha Palavras é programada para que
elas sejam ouvidas por todos e não apenas por alguns escolhidos. O Meu Amor não discrimina.
Aqueles de vós que questionais a forma como Eu falo à humanidade através desta mensageira, ouviMe agora. Embora vós, Meus seguidores, entendais que a Verdade nunca mudou desde o tempo da
Minha Crucificação, sabei, porém, que Eu devo estender o Meu Amor a todos os filhos de Deus.
Nenhum é melhor do que o outro.
Minha filha, tu não deves responder ou tentar defender a Minha Palavra quando és
desafiada a explicar porque falaria Eu dessa maneira. A Minha Palavra é Divina. Ela não deve
ser alterada ou modificada para atender aos que se consideram especialistas em direito
teológico. Pois a Minha Palavra será dada ao mundo numa linguagem que seja claramente
compreendida pela humanidade de hoje. Muitos perguntarão porque nestas palavras não se usa
a mesma terminologia, ou expressões, utilizadas pelos Meus profetas e apóstolos do passado, e
Eu vou responder-lhes agora.
Recordai que os Meus Ensinamentos nunca mudam. Não importa o idioma que Eu uso hoje
para comunicar de uma forma moderna, a Verdade permanece na mesma, intacta.
Desconfiai dos visionários ou videntes que afirmam que estão a receber Mensagens de Mim
que utilizam a linguagem antiga ou extratos da Bíblia Sagrada. Pois essa não é a forma como Eu
comunicaria à humanidade, hoje. Porque faria Eu isso? Não iria Eu afastar uma nova geração? Os
que ignoram da linguagem contida no Livro Sagrado do Meu Pai?
A simplicidade é a chave, Meus filhos, ao comunicar a Minha Santíssima Palavra. Lembraivos, quando ensinardes os outros sobre a Verdade da Minha Existência, que a simplicidade na
abordagem é essencial. Se vós não fizerdes isso, não chegareis a essas almas perdidas, porque elas
vão fazer ouvidos de mercador.
A Minha Mensagem de Amor
A Mensagem do Meu Amor é muito simples. Eu sou a Vida pela qual os Meus filhos na Terra
anseiam. Explicai que Eu Sou a Verdade. Deixei isso claro. Sem Mim, não há Vida Eterna. Usai as
profecias que Eu revelo a esta mensageira para ganhar a atenção dos não-crentes. É para isso que
elas estão a ser dadas ao mundo. Não para os assustar, mas para provar de que Eu estou a comunicar
hoje de forma que a Minha Santíssima Palavra não só seja ouvida, mas acreditada.
O Vosso Salvador Amoroso e Mestre, Jesus Cristo, Rei de Misericórdia.
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Os Céus abrir-se-ão durante o Aviso
Segunda-feira, 23 de maio de 2011, 14:30

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

Se encontrardes dificuldade em rezar
Terça-feira, 24 de maio de 2011, 18:00

Minha amada filha, Eu estou feliz hoje porque muito Trabalho foi feito para dar a Minha
Santíssima Palavra ao mundo através do teu Trabalho. Tu nunca deves sentir que não está a fazer o
suficiente por causa da quantidade de pessoas que rejeitam estas Mensagens. Os Meus filhos que
não aceitam a Minha Palavra agora, fá-lo-ão a seu tempo. Então, eles estarão com fome de ouvir a
Minha Voz.
Mantém-te focada em Mim, agora. Não te deixes levar pelos que desprezam estas Mensagens.
Nunca desanimes, pois aqueles que já estão a ouvir a Minha Palavra estão, de fato, a espalhar a
Verdade aos outros, pelo seu amor por Mim.
A conversão é um desafio difícil num mundo tão cego para a Verdade da Vida Eterna. É
necessária perseverança, com a ajuda do Espírito Santo, cujo poder está agora a ser sentido em
toda a parte, ao redor do mundo. Os Meus filhos voltarão, eventualmente, para Mim. Mas não
todos. Aqueles que preferem o conforto artificial que lhes é oferecido pelo impostor, vão
encontrar muita dificuldade em rejeitar a vida que levam. Orai agora por todos os da vossa
família, e amigos, para que todos possais unir-vos no amor por Mim durante O Aviso. Porque,
se vós aceitardes esse evento como o vosso percurso para a libertação, sereis recompensados
com a Minha Misericórdia.
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A oração não é fácil
A oração não é fácil para muitos dos Meus filhos que acham o recital de longas orações
repetitivo e um pouco enfadonho. Se esta é a forma como orais e estais a lutar contra isso, sentaivos a seguir e sossegadamente e comunicai Comigo, em silêncio. Basta refletir sobre a Minha vida
na terra. Lembrai-vos do tempo que Eu lá passei e das lições de amor que Eu dei a todos vós. Isso é
suficiente. Deixai-vos ficar serenos de espírito e Eu sentar-Me-ei convosco em contemplação. Eu
caminho com cada um. Eu estou presente a cada minuto do dia, não importa o que estais a fazer. Eu
nunca estou longe. Lembrai-vos que Eu sou o vosso amparo na vida. Apoiai-vos em Mim. Pedi o
Meu apoio com sinceridade e Eu ouvirei o vosso Chamamento. Eu nunca recusarei o vosso pedido,
se ele estiver de acordo com a Minha Santa Vontade. No entanto, quando vós pedis favores que,
deliberadamente, são para obterdes excessos mundanos, Eu sei que nunca vos darei isso. Porque Eu
nunca posso dar-vos presentes que Eu sei que são maus para a vossa alma. As Minhas Dádivas são
feitas para que Eu vos possa trazer para mais perto do Meu Coração. Pois quando isso acontece, vós
não querereis nada mais.
O Vosso Amoroso e Devoto Salvador, Jesus Cristo.

Eu gostaria de agradecer aos que ajudam na divulgação da minha Santa Palavra
Quarta-feira, 25 de maio de 2011, 16:00

Eu venho agora para dar coragem a todos os Meus seguidores, pois quando reconhecestes a
Minha Verdadeira Voz respondestes com grandes obras de generosidade. Aos de vós que estais a
dar de bom grado o vosso tempo para promover e difundir as Minhas Mensagens, Eu gostaria de
vos agradecer. Meus filhos preciosos, trazeis grande alegria ao Meu Triste Coração, neste momento
da história. Meus filhos, vós sois bravos, corajosos e estais infundidos com o Dom do Espírito
Santo. A vossa lealdade e a entrega que Me fazeis do vosso tempo, amor e devoção à Verdade, trarvos-á grandes Graças no Novo Paraíso, Eu prometo, Meus filhos.
Eu guiarei a vossa mão durante este Sagrado Trabalho e vós sentireis o Meu Amor. Nunca
tenhais medo de proclamar a Minha Palavra, pois cada pequeno esforço feito por qualquer pessoa
que promova estas Mensagens será recompensado.
Ide agora, Meus preciosos fiéis seguidores. Espalhai a Minha Santa Palavra e ajudai os vossos
irmãos e irmãs que precisam de Orientação.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Mensagem de aviso para os Líderes do mundo
Quarta-feira, 25 de maio de 2011, 22:00

Minha filha, os países de todo o mundo estão a borbulhar de agitação, tanto em relação ao
ódio mostrado do homem pelo homem, como pelos transtornos ecológicos que estão pendentes.
Este é o lugar onde a Mãe Natureza em breve desencadeará o inesperado, para mostrar ao homem
que ele não tem, independentemente da sua afirmação de arrogância, o controle sobre nada.
O homem tem muitas lições a aprender. Os constantes esforços para conquistar o poder ao
mais alto nível, por aqueles que têm autoridade, estão a ter efeito sobre o homem comum, o qual
tem que contar com os líderes governamentais e empresariais para cuidar das suas necessidades. A
ajuda de que o homem necessita só irá manifestar-se quando os líderes governarem com verdadeiro
amor nos seus corações pelo seu povo. Infelizmente, a ganância e o desejo de poder significam que
esse não é de fato o objetivo de muitos dos líderes mundiais de hoje.
Deus Pai não vai mais tolerar os vossos atos pecaminosos
O Meu aviso aos líderes de todo o mundo, que sois vós, é este. Infligi práticas desleais e
dificuldades sobre o vosso povo e a Mão do Meu Pai Eterno cairá rapidamente nos países e locais
em que vós residis. Ele não vai mais tolerar os vossos atos pecaminosos. Podeis esconder-vos, mas
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isso será inútil. As vossas armas de destruição serão destruídas. O tratamento que destes aos vossos
concidadãos criará uma situação à qual, quer queirais quer não, vós tereis que responder perante
Deus, o Pai Eterno. As vossas responsabilidades morais devem ser respeitadas, pois vós sereis
julgados pelas vossas eventuais ações.
Conduzi o vosso povo com amor, dignidade e respeito pelo seu bem-estar físico e moral.
Negai ao vosso povo o direito à liberdade religiosa ou infligi-lhe ditaduras de qualquer espécie, que
o obrigue a parar ou a reduzir as suas práticas religiosas em nome da unidade política, e então vós
estareis condenados. Não só sofrereis pelas vossas ações, mas o vosso julgamento será severo.
Qualquer um de vós que jure fidelidade ao seu povo em Nome de Deus, o Pai Eterno, e prepare
novas leis injustas que lhes neguem o seu direito à liberdade de alimentos, de abrigo e religiosa, terá
que enfrentar a Ira e a Mão de Deus Pai.
O mundo está agora a sofrer em todos os países por causa de ditaduras, embora não em
lugares que vós assumis. O mundo está também a sofrer por dificuldades financeiras, o que torna os
fracos mais vulneráveis. Eu digo agora aos líderes que têm algum sentido do dever cristão, que
luteis pelo direito de permitir que os Meus Ensinamentos influenciem as vossas decisões que
tenham um impacto direto sobre Meus filhos em todos os lugares.
Aqueles de vós que fazeis conluio nos corredores do poder, para suprimir um grande número
de países, de forma controlada, que afetará nação após nação e trará dificuldades a toda a parte,
estai cientes de que as vossas ações serão punidas. Deus, o Pai Eterno, tem sido paciente até agora
na esperança de que vós veríeis a futilidade dos vossos caminhos. Ao invés, empurrais para a frente,
como um Grupo de Elite que se considera mais importante do que o resto da raça humana. As
vossas ações, estais avisados, acabarão em desastre. A vossa fidelidade à dominação, riqueza e
ganância deixar-vos-á não apenas nus e vulneráveis, mas em pior estado do que aqueles de que
abusais através do abuso de poder.
Chegou o tempo da batalha para livrar o mundo do mal e do Estado de Satanás. Deus Pai está
agora prestes a desencadear muitos terremotos, tsnumais e inundações, num esforço para vos fazer
acordar. Os vossos planos para derrubar os líderes mundiais, que estão no poder de grupos
religiosos, e de introduzir medidas de controle, incluindo Uma Moeda Mundial, não serão
ignorados. Como testemunhareis agora esses eventos a desenrolarem-se, é impossível que vós os
ignoreis. Estes eventos abalarão a vossa cega ambição de poder. Vós acordareis para o erro dos
vossos percursos. Enquanto o fazeis, Eu estarei de pé, esperando. Vós correreis para Mim e
pedireis, não só perdão, como usareis o vosso amor por Mim para fazer a paz. Vós, Meus filhos,
que tendes um profundo amor subjacente por Mim, sois agora a Minha maior esperança para
derrotar o mal, a injustiça e a corrupção política no mundo. Orai pelas Graças que vos possam
ajudar a voltar para Mim.
Catástrofes climáticas não testemunhadas desde os dias de Noé
A oração, como Eu já disse antes, ajuda a diluir os desastres no mundo, que são agora
encabeçados por uma série de catástrofes relacionadas com o clima, nunca antes testemunhada pelo
homem desde os dias de Noé. O mundo, como sabeis, sofrerá tantos eventos de uma só vez que o
caos e a confusão serão a regra.
Porque permitis vós que isso aconteça? Eu falo para as pessoas com enorme influência
política e financeira que estão a par do que está a acontecer, por detrás de portas fechadas. Esta é a
última oportunidade que vos é dada, com um sentimento de Amor e de Compaixão para com o
homem, em todos os lugares, para voltardes agora e parardes os vossos caminhos demoníacos. Ou
enfrentai as consequências.
O Vosso Justo Juiz, Jesus Cristo, Rei de Misericórdia.

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

67

Livro da Verdade

Lidar com dificuldades financeiras
Quinta-feira, 26 de maio de 2011, 13:00

Minha amada filha, é Meu desejo que agora comeceis a jejuar pelo menos um dia por semana.
Fazendo isso muito Me agradareis. Esse sacrifício reforçará a vossa pureza de alma, e trar-vos-á
para mais perto do Meu Sacratíssimo Coração.
Os Meus filhos no mundo enfrentam muitos desafios nestes tempos. Desafios com que nunca
tiveram que lidar antes. O maior desafio agora é lidar com a forma como o dinheiro está a tornar-se
escasso. Isso é muito assustador para muitos, que precisam dele para manter as suas casas e
alimentar as suas famílias. A segunda dificuldade é a falta de uma significativa orientação espiritual
nas vossas vidas, a qual, até agora, era vista como importante.
Perdendo o vosso rendimento, vós perdereis as vossas aspirações aos bens de luxo do mundo.
Para que serve um carro de luxo se vós não podeis alimentar a vossa família? Que uso tem um
vestido bonito, se vós não podeis manter o calor em casa, se não podeis dar-vos ao luxo de a
aquecer adequadamente? Só quando os Meus filhos se vêem privados dos excessos a que se
acostumaram, é que eles compreendem a realidade em que já foram mergulhados perguntais a vós
mesmos o que é importante agora? Uma vez que estais alimentados e vestidos, o que será então? A
superioridade humana não é mais relevante quando estais a lutar para sobreviver, pelos elementos
básicos. A inveja da riqueza e do estatuto do vosso próximo não importa mais. Só agora é que vós
procurareis os confortos espirituais que perdestes por tanto tempo nas vossas vidas.
Na vossa busca para encontrar o conforto voltais-vos para Mim e para o Meu Pai Eterno,
Deus, o Criador de Todas as Coisas. Não vos tenteis a procurar soluções nos curandeiros espirituais
a menos que eles Me representem. Não procureis o consolo artificial em estimulantes para aliviar a
vossa dor e tristeza. A única maneira que encontrareis para vos livrardes de preocupações e angústia
é quando vos ligardes a Mim, Jesus Cristo, o vosso Salvador.
Estou à espera, agora. Pedi-Me para vos ajudar e Eu suprirei as vossas necessidades básicas.
Eu sempre vos fornecerei o que vós quiserdes. Mas vós deveis pedir-Me primeiro. Nunca deixeis as
vossas preocupações para vós mesmos. Compartilhai-as Comigo. Entregai-Me todas as vossas
preocupações. Eu responderei, imediatamente. Pois encho-Me de alegria quando vós confiais em
Mim completamente.
Eu amo a todos vós.
O Vosso Devoto Salvador, Jesus Cristo, Rei de Misericórdia e Compaixão.

O pecado será sempre pecado, não importa como o justificais
Domingo, 29 de maio de 2011, 17:30

Minha amada filha, como Eu choro por todos os Meus filhos que pecam, porque eles não
entendem os Meus Ensinamentos. Muitos deles não estão conscientes de Me ofenderem porque
ou eles nunca foram ensinados da Verdade ou decidiram defender os seus pecados. Muitos dos
pecadores tentam justificar o seu ato, porque ouviram os outros mostrar tolerância, como
pretexto para justificar o pecado. O pecado sempre será pecado aos Olhos de Meu Pai, não
importa quão pequeno seja o pecado. Muitos daqueles que cometem pecado, penosos de
alguma forma, conseguem sempre defender o seu, assim chamado, “direito de pecar”, ficando
cegos para o mal que o pecado representa.
Os Meus filhos têm a sorte de Eu os perdoar pelos seus pecados
Se apenas os Meus filhos em todos os lugares soubessem da Minha Misericórdia, eles então
perceberiam quão afortunados são por lhes dado este grande Dom do perdão, o qual Eu lhes ofereço
nesta vida. Se não pedirdes perdão regularmente, então os vossos pecados levar-vos-ão a continuar
a pecar novamente e novamente. Quanto mais pecais, mais vos afastareis de Mim e mais difícil será

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

68

Livro da Verdade

voltardes para Mim. Ouvi-Me. A Minha Misericórdia é para todos vós beneficiardes. Aceitai isso de
Mim agora. Não permitais que o mundo vos prenda, deixando-vos amarrar às tentações do pecado.
Uma vez que vós pecais, ficais presos e não sabereis para onde deveis virar-vos. O pecado faz com
que vos sintais desconfortáveis, profundamente e dentro de vós.
A tolerância é moda hoje
Assim, muitos dos Meus filhos bradam que têm necessidade de “tolerância da sociedade”. A
tolerância está na moda hoje no seu sentido amplo. Ela pode ser moldada habilmente para defender
cada forma de pecado conhecido do homem no mundo de hoje. Todos reivindicam o direito à
tolerância. Qualquer que seja o pecado, ele será entendido na maioria dos casos como “um direito”.
Não importa que estes pecados sejam considerados como “sendo adequados” porque eles serão
sempre errados. É tempo de o homem enfrentar a Verdade. Para que se torne de novo responsável.
Para aceitar que os atos de pecado em que participa são moralmente errados. Para tratar os outros
seres humanos, incluindo as crianças no útero, como iguais em tudo.
Orai firmemente por graças para verdes a Verdade como ela é. E não a versão adulterada que
vós optastes por acreditar para favorecer os vossos interesses egoístas. Há apenas uma Verdade.
Nos vossos corações, cada um de vós conhece a diferença entre o certo e o errado. Aceitai isso
agora se vós quereis que Eu vos salve dos fogos do Inferno.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.

As espadas da justiça vão cair agora
Segunda-feira, 30 de maio de 2011, 03:00

Ouvi-Me agora, Meus filhos, em toda a parte. As espadas da Justiça cairão sobre os que não
se preparem adequadamente para O Aviso.
As Minhas Chamas da Divina Misericórdia, apresentadas ao mundo para dar a cada um de
vós uma prova do que será o Dia do Juízo Final, serão mal interpretadas por muitos de vós. Este
grande dia de O Aviso aproxima-se a cada mês, portanto vós deveis agora pôr de lado o tempo de
preparação para a Minha Divina Misericórdia.
Muitas almas têm dificuldade de entender o que este evento realmente significa. Então, como
resultado, muitos morrerão de choque, o que Me entristece. Porque aqueles que não sobreviverem,
será por causa do estado deplorável das suas almas.
Católicos de toda a parte, procurai a confissão agora, se quiserdes beneficiar do Meu Grande
Ato de Amor e Misericórdia. Credos Cristãos e outros, falai em silêncio e dizei a Deus como vós
estais arrependidos, o quanto lamentais as vossas transgressões e, depois, pedi-Lhe o perdão pelos
vossos pecados.
Somente aqueles que são fortes de coração, no vosso amor por Mim e a Deus Pai TodoPoderoso, estão preparados de forma adequada. Os outros, por causa da sua força de mente e de
caráter vão finalmente entender a Verdade e aceitar-Me com o amor em seus corações.
Quanto aos demais, tão duro será o choque, que, quando as suas almas lhes forem reveladas,
na sua escuridão, eles cairão mortos. Então, será tarde demais para obter o perdão. Não haverá
esperança para eles. Orai, orai todos vós para que tantas almas quanto possível sobrevivam ao
Grande Ato de Misericórdia.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Aviso para os que estão envolvidos com seitas satânicas
Segunda-feira, 30 de maio de 2011, 22:00

Minha filha, tu estás a ficar muito mais forte agora e, através da tua obediência à Minha
Santíssima Vontade, podes agora alertar o mundo para o que está pela frente.
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Quando Eu falo sobre o pecado Eu não revelo os pecados vis que são cometidos, os quais
mesmo os pecadores recorrentes achariam difíceis de entender. As práticas repugnantes
realizados pelas chamadas sofisticadas sociedades ocidentais, por trás de portas fechadas,
chocar-vos-iam no âmago.
As atrocidades do maligno, onde crianças são ritualmente assassinados em deferência a
Satanás, são uma realidade no mundo de hoje. Mas esses são apenas alguns dos atos
intensamente perversos cometidos pelo homem, influenciado por Satanás. Ide assim tão longe,
Meus filhos, e vereis que é impossível voltar para Mim. Outros atos que quebram o Meu
Coração incluem o abuso físico, particularmente de jovens crianças inocentes. Deixai-Me
soletrar-vos o tipo de pecados que trariam um grande sofrimento a muitos de vós, se Eu os
descrevesse com detalhe. Os seguidores de Satanás, através dos seus cultos, são selvagens no
tratamento do ser humano, pelo qual eles não têm nenhum respeito. Sacrifícios, incluindo
sacrifícios humanos, blasfêmias, zombaria e atos em que Eu sou profanado, e o Meu Pai Eterno
e a Minha Amada Mãe, são rituais correntes. Então, estes adoradores satânicos têm a pouca
vergonha de ostentar o seu desrespeito em público através da música, cinema, Televisão e
artes. Os culpados de tais sacrilégios enfrentarão a condenação eterna, em que arderão no
Inferno por toda a eternidade.
Este é um dos últimos avisos que recebereis de Mim, o Vosso Salvador Jesus Cristo. É
também um pedido final Meu, para vos salvardes, enquanto vós podeis.
Eu, Jesus Cristo, não faço ameaças vãs. Eu farei tudo para vos salvar. Mas, para lá de um
certo ponto, não há nada que Eu possa fazer para vos impedir de obterdes a consolação falsa que
vós entendeis que é oferecida pelo maligno. Destravai já os grilhões satânicos, pelos quais sois
agora obrigados a fugir para Mim. Eu vos salvarei, mas deveis pedir-Me para vos perdoar enquanto
estiverdes vivos, nesta vida.
Lembrai-vos que a escolha é vossa. Céu ou Inferno. Vós escolheis enquanto estiverdes ainda
vivos, nesta terra. Porque vós não o podereis fazer quando passardes para a próxima vida.
O Vosso Sempre Paciente e Amoroso, Jesus Cristo.

Dizei-lhes que Eu os amo, mas eu quero que eles falem comigo
Terça-feira, 31 de maio de 2011, 10:00

Minha amada filha, esta tem sido mesmo uma jornada extraordinária para ti, em tão curto
tempo. Eu percebo que agora estás cansada. A velocidade com que essas Mensagens foram
recebidas por ti e publicadas em tantas línguas, tão rapidamente, mostra a urgência que
representam. Isso também te mostra a Orientação Divina no trabalho, no seu formato mais
perfeito.
Estas Mensagens, enquanto cheias dos Meus Ensinamentos estão realmente a ser dadas
para explicar a importância das vossas almas nesta vida, enquanto podeis. Muitas pessoas, ao
lerem estas Mensagens, especialmente os de pouca fé em Deus, o Pai Eterno, ficarão
perturbadas por elas. Muitas serão convertidas. Algumas ficarão com medo do seu futuro nesta
terra e de suas famílias e amigos.
Por favor, diz-lhes que Eu os amo
Se abrirem primeiro as suas mentes, para o fato de que Deus realmente existe, então eles
estarão prontos para a segunda fase. É quando eles começarão a interrogar-se porque esta
comunicação está a ocorrer, porque Jesus Cristo, Filho Unigénito de Deus, o Pai Eterno, tomaria
tais medidas extraordinárias, que eles chegarão à conclusão óbvia. É porque Eu Amo a cada um de
Vós e Eu vos quero salvar. Eu quero cuidar de todos e Eu devo fazer as coisas mais extraordinárias
para vos trazer para perto do Meu Coração.
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Eu quero tocar nos vossos corações, para que uma Luz se acenda nas vossas almas. Não há
nada a temer neste mundo, se vós confiais em Mim completamente. Eu tenho planos maravilhosos
para vós, que vos colocarão mais perto do Meu Sagrado Coração. As dádivas mais extraordinárias
esperam por vós. Não tenhais medo da agitação mundana. Eu protegerei todos aqueles que
acreditam em Mim e satisfarei as vossas necessidades de carne. Confiai em Mim, o Senhor da
Humanidade, enviado mais uma vez para vos salvar das trevas eternas.
Voltai para Mim como crianças inocentes
Não há necessidade de aprender as orações se vós sois ignorantes. Sim, elas são úteis, mas
tudo o que Eu vos peço é para falardes Comigo. Da maneira como normalmente conversais com um
amigo. Relaxai, confiai em Mim. Pedi a Minha ajuda. A Minha Misericórdia está cheia e
transborda, apenas esperando para vos lavar com Ela. Se vós conhecêsseis a compaixão que Eu
tenho por todos na terra. Mesmo os pecadores. Os Meus filhos são Meus filhos, mesmo manchados
do pecado nas suas almas. Eu detesto o pecado, mas Amo o pecador.
Muitos de vós tendes medo de pedir regularmente perdão. Vós nunca vos deveis preocupar.
Nunca. Se estiverdes realmente arrependidos sereis perdoados.
O pecado, Meus filhos, será um problema constante. Até os Meus mais devotos seguidores
pecam. E pecam. Uma e outra vez. É um fato. Uma vez que Satanás o desencadeou, o pecado
tornou-se generalizado. Muitos sentem demasiada vergonha de voltar para Mim. Eles baixam a
cabeça e fecham os olhos quando se comportam mal. Muito orgulhosos e envergonhados, eles
continuam como se ele fosse esquecido. O que eles não entendem é que o escuro atrai o escuro.
Então, quando vós pecais uma vez é muito mais fácil pecar novamente. Ao bloquear a vossa
consciência, então o ciclo anda ao redor e ao redor. Em seguida, o pecador dá qualquer desculpa
para ignorar o que fez de errado. Eles vão continuar a cair mais para baixo, em espiral. Isso é
porque eles não sabem como pedir perdão. Porque eles não entenderam a importância da humildade
e acham impossível voltar para Mim. Não é complicado saber como Me pedir perdão. Nunca sintais
medo de Mim. Aguardo cada um de vós que tenhais a coragem de condenar os vossos próprios
pecados. Quando vós ganhardes esse hábito, alguns dons extraordinários vos serão dados. Depois de
confessardes os vossos pecados, estareis em estado de graça. Então, quando receberdes o
Sacramento da Eucaristia, sentireis uma energia crescente que irá surpreender-vos. Então, e só
então, vós encontrareis a verdadeira paz.
Nada vos perturbará. Sereis mais fortes, não só nas vossas almas. A vossa mente estará mais
calma e controlada. Vós enfrentareis a vida com uma visão diferente e mais positiva. Quem não
quereria uma vida assim?
Filhos, voltai para Mim durante estes tempos de tristeza no mundo. Deixai-Me mostrar-vos a
alegria que tereis quando voltardes para Mim.
Lembrai-vos de que Eu dei a Minha Vida por vós, uma vez. O Meu Amor não tem limites. Eu
responderei à vossa chamada. Tudo o que precisais de fazer, é pedir.
O Vosso Precioso e Amado Salvador, Jesus Cristo.

As Profecias de Garabandal vão agora tornar-se realidade
Terça-feira, 31 de maio de 2011, 15:30

Minha amada filha, percorremos um longo caminho em tão pouco tempo. Isso foi por uma
razão. Foi o tempo necessário para dar a Minha Santíssima Palavra a um mundo faminto do Meu
Amor. Ainda assim, eles não escutam. Porque eles não querem saber. Enquanto muitos dos Meus
leais seguidores estão agora alertados para as mudanças que aí vêm, muitos não têm interesse
sequer nas advertências dadas ao mundo pela Minha Amada Mãe, até hoje. As profecias dadas em
Garabandal vão agora tornar-se realidade. Prepara-te agora para este evento, pois tu tens apenas
alguns meses para preparar a tua alma.
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Por favor, não temas minha filha, pois Eu sei que esses eventos te têm posto triste porque
estás a pensar no futuro dos teus filhos. O Aviso vai mudar tudo. Mas ele vai apresentar uma
bifurcação na estrada. A humanidade, ao ser despertada para a Verdade da existência de Deus,
então, através de sua própria e livre vontade escolhe um de dois caminhos. O caminho da salvação.
Ou o caminho da perdição.
O Castigo acabará com grande parte do mundo
Orai fortemente para que o homem escolha o primeiro. Porque, se não o fizer, o mundo
sofrerá o Castigo mais severo e muito dele será exterminado. Porque desejam isso os Meus filhos?
No entanto, por causa do pecado, o homem, infelizmente, optou por ignorar a Minha promessa e
seguiu o caminho do enganador. Eu disse-vos que não dou uma data para O Aviso, que é conhecido
apenas por algumas almas escolhidas. Pois, se esta data fosse pública, as pessoas seriam tentadas a
buscar a redenção com um sentimento de falsa humildade. Confiai em Mim. Todos ficareis bem,
filhos. Vós sois abençoados por vos ser dado este maravilhoso Dom da Revelação. O mundo vai
agora parecer mais sossegado e um pouco estranho, nos próximos meses, que antecedem O Aviso.
Pois quando isso acontecer, embora seja visualmente espectacular num céu tranquilo, será uma
experiência mística na qual vós ficareis mais preparados para este encontro silencioso com a vossa
própria consciência.
Lembrai-vos que, quanto mais pessoas forem prevenidas deste evento, mais almas serão
salvas. Orai, orai a Minha Divina Misericórdia pelas almas que morrerão durante O Aviso. Elas
precisam das vossas orações.
O Vosso Amoroso Salvador, Jesus Cristo.
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MENSAGENS DE JUNHO DE 2011
O Papa Bento tem agora os dias contados
Quarta-feira, 1 de junho de 2011, 11:00

Minha amada filha, tu foste apenas testada mais uma vez, no Meu Santíssimo Nome, para te
desviares da Verdade. Isso será uma situação normal, pois nem um dia passará sem que o enganador
tente tirar-te deste Trabalho, colocando dúvidas na tua mente.
Tu não deves olhar para Mensagens de outros visionários ou ouvir qualquer outra pessoa que
afirme vir em Meu Nome, se te derem uma Mensagem para o mundo que seja contrária à Palavra
que recebes de Mim.
As Minhas profecias são-te fielmente comunicadas, Minha filha. Satanás continuará a
desbastar e machucar quando tu menos esperas. Então, fica em guarda em todos os momentos. Os
dias do Meu amado Vigário estão agora contados. Ele deixará o Vaticano antes que O Aviso ocorra.
Confia em Mim. Obedece-Me. Tu estás agora a progredir bem. Mas nunca tires os olhos de Mim.
Contudo, não tenhas medo de viver a tua vida como farias normalmente, desde que a oração e
a devoção a Mim seja uma parte integrante e importante. Eu vou garantir que tu não estás sozinha
neste Trabalho, a partir de agora, e que apenas aqueles que são dirigidos por Mim têm qualquer
influência no teu discernimento.
Confia em Mim quando Eu digo que Satanás não sabotará as Minhas Palavras nem contaminará
estas Mensagens que tu recebes de Mim. Isso não acontecerá neste caso, pois esta missão é primordial
e toda a proteção te é oferecida, Minha filha. Se te sentires preocupada com quaisquer Mensagens,
simplesmente pergunta-Me pela resposta e te será dada. Não perguntes a ninguém pelos seus pontos de
vista, pois eles não estão qualificados para comentar a Minha Divina Palavra.
Nunca te envolvas com Mensagens de outros visionários. Isto é muito importante pois que
prejudicaria o teu Trabalho.
Até agora tu sabes que Eu, o vosso Salvador e Rei da Humanidade, estou com Autoridade.
Nenhum homem deve manchar a Minha Palavra. Nunca. Sê grata, pois foi-te oferecido o Dom da
profecia, e obedece-Me em todos os momentos. Nunca Me ofendas por duvidares. Esses tempos
estão bem para trás de ti. Procura-Me com humildade no teu coração e alma. Mantém silêncio
quando a Minha Palavra é ridicularizada, atacada, negada, contradita e questionada, porque não é
para responderes por Mim. Tu vais aprender muito mais de Mim, Minha filha, se te sentares e Me
ouvires. Eu infundi a tua mente com o Dom do discernimento. Aceita este Presente. Não duvides.
Alegra-te Comigo.
Esta é uma Missão muito importante, diferente de tudo quanto Eu enviei para a humanidade,
desde os profetas antigos. Ela vai exigir força da tua parte em termos humanos. O que é importante
agora é simplesmente comunicares Comigo através da Oração, Adoração e os Sacramentos
Benditos. Qualquer outra coisa deve ser mantida fora disto. A tua família é muito importante em
todos os momentos. Tudo o que está fora destas duas entidades cai para uma categoria mais baixa.
Tenta relaxar e sentir o Meu Amor. Não percas tempo valioso. Basta unires-te Comigo, em plena
união, e estás segura de danos. Eu amo-te, Minha filha, e Eu confio em ti.
O Teu Devoto Salvador e Professor, Jesus Cristo.

Satanás recruta jovens através da cultura pop
Sábado, 4 de junho de 2011, 17:00

Minha amada filha, a conversão é o resultado direto das Minhas Mensagens, que te são dadas
e que estão a ser espalhadas por todo o mundo. Alegrai-vos porque Eu disse-vos que a Minha
Palavra, quando lida, inflamaria as almas em toda parte, incluindo os pecadores mornos. Quando Eu
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dei a Minha Palavra ao mundo, há milhares de anos, aos Meus amados apóstolos, elas provocaram
um impacto profundo sobre a humanidade. Hoje, independentemente dos seguidores de Deus, do
Pai Eterno e do Seu Filho, Jesus Cristo, muito do que foi ensinado foi infelizmente esquecido.
As Minhas comunicações através de ti, Minha filha, tentam simplificar os Meus
Ensinamentos. A razão mais importante para Eu falar agora é para vos lembrar, ensinar e inspirar a
Minha Santíssima Palavra nas mentes dos Meus filhos, para que eles possam ser salvos das garras
de Satanás.
Minha filha, Eu preenchi a tua alma através do Dom do Espírito Santo com o poder do
discernimento. Esse poder foi-te dado não apenas para que pudesses entender estas Mensagens mas
para te revelar o mal do pecado. Agora, quando testemunhares o pecado sentirás tristeza, de tal
modo que te sentirás agitada. Eu estou a mostrar-te agora quanto Eu sofro quando vejo os Meus
filhos em pecado.
Muito do que vedes no vosso dia-a-dia, através dos meios de comunicação, dos filmes e da
TV confundem-vos. O pecado, quando presente nas almas, manifesta-se de tal forma que fica
exposto por certos sinais. Minha filha, podes agora através das Minhas Graças discernir
imediatamente o pecado em alguém. O primeiro sinal que sentirás será a arrogância e o orgulho,
pelos quais um homem se considera mais importante do que outro. Os outros sinais que se te
apresentam derivam do pecado do orgulho e da ganância.
Um dos pecados mais desenfreados no mundo de hoje é a perversidade sexual. Quando ele é
apresentado ao mundo, está sempre camuflado pelo humor. Esta é uma maneira inteligente de tentar
convencer os outros de que é uma coisa natural, uma maquilhagem humana. Minha filha, qualquer
pessoa no mundo gosta de rir e precisa de senso de humor, que é um dom de Deus. Porém, quando é
promovido o comportamento sexualmente desviante, é normalmente apresentado como uma forma
de vos fazer rir. Isto é, não apenas se rebaixam as mulheres, como se influenciam as crianças para
que elas aceitem o comportamento decadente do mal, como sendo a cultura pop normal.
Satanás gosta de recrutar almas jovens. Então, ele usa meios modernos para atingir estes
cordeiros afastados de Mim. Meus filhinhos, sem querer vós imitais os comportamentos
repugnantes, que serão alimentados ainda mais pela pressão dos vossos parceiros.
Aviso à Indústria da Música
Advirto agora todos os realizadores de filmes, música e da indústria das artes. Se continuardes a
contaminar os Meus filhos, sereis punidos severamente. Os Meus filhos desencaminhados são
marionetes no arsenal de Satanás. Ele atrai-vos primeiro pelo fascínio da fama, riqueza e opulência.
Depois, ele invade a vossa alma. Ele arrastar-vos-á ainda para as profundezas da depravação, onde os
seus demônios entram no vosso corpo para que possam satisfazer os seus próprios desejos e atos
horríveis, sexualmente depravados. Durante todo o tempo vós pensareis que se trata apenas de um
entretenimento inofensivo. Não sabeis que as vossas almas estão a ser roubadas? Não vos importais?
Não percebeis que ao cometerdes esses atos obscenos de depravação sexual estareis perdidos para
sempre? Como ansiais por luxúria e mais emoção, quando o último ato já não vos excita, tornais-vos
insaciáveis. De seguida autodestruir-vos-eis. Porque achais que muitos de vós, que estais a viver esta
fachada, que é a cultura da celebridade, cometem suicídio? Tomando overdose de drogas. Sentem-se
deprimidos. É o desespero rasgando os seus corações. Vós não sabeis que Satanás quer as vossas
almas rapidamente? Quanto mais cedo morrerdes em pecado mortal, mais depressa Satanás pode
roubar as almas de Deus, o Pai Todo-Poderoso, o vosso Criador.
É difícil para os Meus filhos entenderem que são apanhados nesta mentira. Mas pensai nisto.
Mesmo quando estais em pecado há ainda a luz de Deus presente em vós. Muitos pecadores e ateus
não percebem isso. Eles continuam na sua espiral descendente de pecado, aproximando-se do
Inferno. No entanto, é apenas por causa da Luz de Deus que se mantém vivos. Sem a Luz de Deus
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esta terra seria uma escuridão. Esta escuridão, uma vez experimentada, vai aterrorizar-vos. Os
vossos atos pecaminosos não serão apenas repulsivos para vós, mas quereríeis correr e escondervos. Depois, se a Luz de Deus aparecesse de repente, vós não seríeis capazes de suportar o Seu
brilho ou o poder.
Sem a Luz de Deus, há escuridão total na alma. Porque, Meus filhos, nada poderíeis fazer sem
essa Luz, não seríeis capazes de sobreviver se essa Luz se apagasse.
Alimentai a vossa alma – ela é tudo o que levareis convosco na próxima vida
O Aviso dar-vos-á uma ideia do que será essa sensação. Caso estejais em pecado mortal não
tenhais medo, pois é só isso. Um Aviso. Infelizmente, tão chocantes são os vossos pecados, quando
os virdes no seu estado bruto, que poderão afectar-vos fisicamente com o choque. Não espereis até
então. Fazei algo agora pela vossa vida espiritual. Considerai a dignidade da vossa alma. Alimentai
as vossas almas, porque é tudo o que levareis convosco na próxima vida. O vosso corpo é de menor
valor. No entanto, se usardes o vosso corpo, que vos foi dado por Deus Pai Todo-Poderoso como
uma Dádiva, de uma forma pecaminosa, fazendo com que os outros pequem, o vosso corpo será a
causa da queda da vossa alma.
Pensai, Meus filhos, na vossa felicidade futura. Porque o vosso tempo na terra é apenas uma
fração do tempo que experimentareis na vossa existência. Deixar de cuidar da vossa alma, garante o
vosso abandono total no Inferno, porque não existe vida eterna para além da dor e da tortura.
Todos os dias milhões flutuam rapidamente em direção aos portões do Inferno
Todos os dias milhões de almas, no momento da morte, flutuam rapidamente em direção aos
portões do Inferno. Pessoas poderosas, líderes, ricos, pobres, cantores, atores, terroristas, assassinos,
estupradores e aqueles que fizeram abortos. O único denominador comum que todos eles
compartilham é isto. Nenhum deles acreditou que o Inferno existia.
O Vosso Amoroso Salvador e Mestre, Jesus Cristo.

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

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

As Chaves de Roma estão agora a ser recuperadas por Deus, o Pai Todo-Poderoso
Segunda-feira, 6 de junho de 2011, 10:30

Minha amada filha, sê forte agora. O conteúdo das Minhas Mensagens para ti, está a causar-te
temor, mas tu não deves sucumbir. Às vezes sentes-te muito sozinha neste Trabalho apesar de Eu
estar contigo todos os dias, e não estou longe de ti. As Minhas Mensagens, como Eu já disse antes,
nem sempre trazem alegria para as almas. No entanto, os crentes entenderão que o Castigo é
necessário para ajudar a purificar o mundo.
Eu sei que às vezes é difícil sintetizar o conteúdo, mas deves colocar toda a tua confiança em
Mim. Eu estou a instruir-te mais uma vez, não te envolvas com as pessoas que crêem em Mim, que
desafiam, analisam ou encontram falhas na Minha Santa Palavra. Porque nem tu, nem as almas,
tendes autoridade para o fazer. Tu deves obedecer-Me agora. Aqueles que continuam a desprezar e
a denunciar a Minha Palavra, não devem ser a tua preocupação. Sim, claro, tu serás criticada
quando proclamares a Minha Palavra. Ignora aqueles que tentam agora envolver-se contigo. O
tempo é muito curto para o desperdiçares com tais desvios. As pessoas com quem te deves
preocupar são os Meus pobres filhos que não têm fé, ou que não Me conhecem, ou o Meu Pai
Eterno. Eles são os únicos motivos de grande preocupação para Mim.
Assim, enquanto Cristãos bem-intencionados, desperdiçam sempre o seu precioso tempo a
tentar discernir a Minha Palavra e dedicam o seu tempo a analisar os Meus Ensinamentos, em vez
de, simplesmente, orarem pelos seus pobres irmãos e irmãs.
Minha filha, informa o mundo que os desastres ecológicos preditos vão agora atacar a Terra.
Tudo vai começar agora. Muitos. Tão rapidamente. E tudo devido à cegueira, relativa à Palavra de
Deus Pai, dos pecadores mergulhados nos seus antros de iniquidade.
Os crentes não devem ter medo
Crentes, orai agora. Não tenhais medo. Vou oferecer-vos a Minha proteção Divina em todos
os momentos, mesmo quando sois ridicularizados em Meu Nome. A oração dar-vos-á força e
coragem, enquanto o maligno e os seus asseclas derramam agora o seu veneno sobre os Meus
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filhos. Como os seus atos hediondos de guerra contra a humanidade começam a crescer, através do
terrorismo, do monopólio das moedas mundiais e do envenenamento da terra através da
contaminação deliberada, ouvi-Me agora. A Ira de Deus Pai vai agora cair e rapidamente. A oração
deve ser realizada em grupos em todo o mundo, porque ajudará a evitar alguns desses eventos.
Orai pelo Meu amado Papa Bento XVI. Ele está cercado por inimigos de Deus muito
poderosos. Ávidos do poder e controle da Minha Igreja. A oração pode ajudar a atrasar a sua partida
iminente, em que ele é forçado a deixar o Vaticano como predito. Rezai, rezai, rezai por este
período de tempo, que para ele será o mais escuro, que se abateu sobre os Meus servos sagrados,
Bispos, Cardeais e todos os Meus verdadeiros seguidores. As chaves de Roma serão agora
recuperadas por Deus, o Pai Todo-Poderoso.
Chegou o tempo para a batalha contra Satanás e seus malignos seguidores. As suas tentativas
para sabotar a humanidade serão tratadas mais severamente, pois eles vão suportar grande
sofrimento pelos seus atos malignos.
Erguei-vos agora, Meus filhos. Colocai toda a vossa confiança, e devoção em Mim, como
prioridade. A oração Diária, a Missa e a Eucaristia vão ajudar-Me e ao Meu Pai a acabar com este
mal. Segui-Me. Tomai o Meu Cálice. Quando o fizerdes, desfrutareis da Vida Eterna.
O Vosso Amado Salvador, Rei da humanidade, Jesus Cristo.

Mensagem da Virgem Maria sobre os seus filhos perdidos
Terça-feira, 7 de junho de 2011, 14:45

Minha filha, estes últimos dias não têm sido fáceis. Quando obedeces ao meu filho, isso é
tudo o que importa. Por favor, não permitas que dúvidas ou medos entrem no teu coração nesta fase,
pois quando isso acontece, é porque o enganador está a trabalhar.
Abre o teu coração para permitir que as graças inundem a tua alma de modo que possas
aproximar-te do meu querido Filho. Estás agora mais próxima da tua Mãe Santíssima, que te apoia e
orienta em todos os momentos. Esta parte da tua missão é difícil de lidar, mas lembra-te que o
Trabalho para o meu Filho nunca é fácil. Vai tornar-te mais forte, apesar da tua hesitação, porque
vais ainda seguir as Suas instruções, e isso é bom. Ora agora por todos os meus filhos perdidos em
todos os lugares, porque eles estão vazios de amor, o verdadeiro Amor que o meu Filho lhes
oferece. Este Amor é a sua salvação. Então, por favor, oferece todas as tuas orações por essas
pobres almas perdidas.
Vai agora em paz e continua a fazer tudo o que meu Filho te pede, em todos os momentos.
A Tua Mãe Santíssima, Maria Rainha do Céu.

Mensagem para os Padres, Bispos e Cardeais, acerca do Falso Profeta
Terça-feira, 7 de junho de 2011, 15:50

Minha amada filha, tu sofreste porque o enganador está a atormentar-te. Deves orar muito e
resistir aos seus ataques. Coloca toda a tua confiança em Mim e deixa-Me lidar com isso. Em vez
disso, ficas aborrecida, quando tu deves oferecer-Me esse sofrimento com alegria no teu coração. Se
te lembrares que é por estares em união Comigo que esses sofrimentos acontecem, e que tu és
verdadeiramente abençoada como uma alma escolhida, sentir-te-ás em seguida de forma diferente.
Muitos dos Meus seguidores estão agora a começar a perceber o que está a acontecer ao
mundo e, através das Graças do Espírito Santo, eles estão a erguer-se para o desafio de defender a
Minha Palavra. Este exército de fiéis, ficará mais forte agora e, sem medo, levará os pecadores para
a salvação.
O Meu Santo Vigário Papa Bento precisa das vossas orações. Orai por ele diariamente porque
que ele precisa de proteção a todos os níveis, para o defender através do tormento que se avizinha. É
importante que os Meus seguidores se mantenham alerta para qualquer novo Papa que possa vir a
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seguir, pois ele não será de Deus. Por favor, exortai a todos os Meus sagrados servidores para se
prepararem para os desafios terríveis, os mais assustadores que jamais tereis de enfrentar no vosso
ministério. Requer uma grande coragem, enfrentar a Verdade dos Meus Ensinamentos. Assim,
muitos dos Meus servos sagrados estão cegos para as promessas que Eu fiz, quando Eu disse que
viria novamente. Quando é que eles acham que isso seria? Então eles são usados para recitar os
Meus Ensinamentos e esqueceram-se de que podem testemunhar esses eventos a qualquer momento
e, talvez, até mesmo em sua própria vida? Pois esse é um dos maiores desafios de hoje.
Se Eu enviei profetas ao mundo, milhares de anos atrás, então, é certo, Eu vou de novo enviálos no período de preparação do mundo para quando Eu voltar.
Acordai para as lições que ensinardes nas vossas congregações. Percebei que sou Eu Quem
fala convosco agora. Muitos virão em Meu Nome, mas poucos falam a verdade. Esta Mensagem
vem de Mim, o vosso Divino Salvador. Orai pelo discernimento de reconhecer a Minha verdadeira
Voz, quando vos é dada. Abri agora o vosso coração e ouvi o que Eu tenho a dizer-vos. Chegou a
hora de vos informar que as profecias contidas no Livro da Revelação estão prestes a desenrolar-se
diante dos vossos olhos.
Vós, Meus amados servos, deveis lutar com bravura pelo vosso amor por Mim, contra os
obstáculos colocados pelo enganador, que vos desafiará até o fim da vossa resistência. Vós deveis
reconhecer que o falso profeta está prestes a seduzir-vos. A encantar-vos. A convencer-vos de que
ele representa a verdade. Vós deveis agora mostrar a vossa fidelidade a Mim e ao Meu Pai Eterno.
Por favor, não desespereis. Pois, embora estes eventos vos venham a assustar e perturbar, a vossa
fidelidade e lealdade deve ser para Comigo.
Pela primeira vez no vosso ministério a vossa fé será agora verdadeiramente testada. A
Igreja de Pedro é a Minha Igreja. Mas quando as Chaves forem entregues de volta a Deus Pai, o
que será agora, a Igreja tornar-se-á parte do Meu Reino. Eu sou a Verdade. Segui a Verdade em
todos os momentos.
Orai a Mim agora pelas graças necessárias para garantir que vos erguereis acima do engano de
Satanás, a tempo. Caso contrário, o falso profeta enredará os Meus amados filhos através das suas
formas de fascínio e carisma. As formas do enganador, para os que se enredam com ele. Satanás
não vencerá a Minha Igreja, se os Meus servos estiverem alerta para o engano e se o virem pelo que
ele é. Uma mentira diabólica da qual, se vos envolverdes de novo e jurardes fidelidade a essa
abominação, não haverá retorno!
Ouvi-Me agora. Ligai-vos a Mim para a orientação e as graças especiais necessárias para
trazer o Meu rebanho de volta para Mim e para o Meu Pai Celestial. Porque, quando vós o fizerdes,
Eu darei essas Graças, o que não vai demorar muito, para vós terdes força para defender a Minha
Palavra a todo custo.
Eu amo a todos vós e anseio pelo vosso apoio durante estes Tempos Finais.
Jesus Cristo.

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

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

Mensagem de Amor a todos os Meus Seguidores
Quarta-feira, 8 de junho de 2011, 21:00

Minha querida e amada filha, Eu alegro-Me hoje com a fé mostrada pelos Meus amados
seguidores em todo o mundo, que estão a ouvir o Meu Chamamento através destas Mensagens.
Eu alegro-Me por causa da profunda fé mostrada pelos Meus amados filhos, num mundo que
Me rejeita. Os Meus filhos preciosos, aqueles que acreditam em Mim, trazem-Me lágrimas de
alegria em momentos de tristeza. Se não fossem os que Me têm uma profunda devoção, Eu não
me consolaria.
Meus filhos, que Me amais, tendes que Me ouvir agora. Deixai-Me abraçar-vos nos Meus
Braços e explicar-vos a importância da vossa fé. A vossa fé é como uma chama no Meu Coração,
que nunca morre. Ela pode piscar de vez em quando, mas vou incutir em vós a energia para
manterdes essa chama incandescente. Vós, Meus filhos da Luz, devorareis a escuridão, mas tendes
que ficar juntos como um só para lutar contra o anticristo.
Satanás não pode vencer, pois isso é impossível
Compreendei sempre este importante fato. Ele, o enganador, não pode, e não vai vencer pois
isso é impossível. Portanto, vós deveis sempre aceitar que a Minha Luz e a do Meu Pai Eterno
nunca diminuirão. Pois não é Luz que se apague. Mas é no escuro que ele atrairá aquelas pobres
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almas que cairão para Ele. Esses pobres filhos equivocados estão no Meu Coração e significam
tanto para Mim quanto vós. Meus filhos, como em qualquer família, vós deveis cuidar dos vossos
irmãos e irmãs rebeldes. Não importa a gravidade dos seus pecados, nunca os julgueis. Trazei-os de
volta para Mim. Falai com eles. Orai à Minha Divina Misericórdia por eles, para que possam ser
salvos das garras do maligno no momento da morte.
Gritai agora das colinas. Lembrai a todos a Verdade. Ignorai as provocações. Mas ao explicar
aos Meus filhos quanto Eu os amo, não forceis a vossa opinião sobre eles. Em vez disso, explicailhes simplesmente que eles foram criados por Deus Pai. Dizei-lhes que Ele Me enviou, ao Seu único
Filho, para os salvar. Para lhes dar uma possibilidade de viverem a Vida Eterna. E em seguida,
dizei-lhes que Eu os amo e que Eu ando com cada um deles a cada minuto do dia. Mesmo quando
Eu testemunho a sua rejeição e o mal que fazem aos outros, Eu ainda estou lá, ao lado deles,
esperando que eles voltem para Mim e Me peçam ajuda. Quando o fizerem, Eu vou abraçá-los com
lágrimas de alegria e de alívio. Ajudai-Me a salvar essas preciosas almas. Não deixeis que o
enganador os leve de Mim. Eles são a vossa família. A Minha família. Nós somos um. Apenas uma
alma perdida é demais.
Obrigado, Meus amados filhos, em toda a parte. Sabei que Eu estou convosco agora, numa
presença muito mais forte, através do Espírito Santo, do que em qualquer outro momento da
história. Segurai a Minha Mão e vinde Comigo para o Novo Paraíso na Terra, que será a vossa
gloriosa casa no futuro.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo, Rei da Misericórdia.

A minha Orientação Espiritual bloqueará os atos de destruição de satanás
Sábado, 11 de junho de 2011, 15:30

Minha querida filha, tem sido uma semana de testes em que a Minha Palavra foi por um lado
abraçada por muitos, enquanto, ao mesmo tempo, foi absolutamente negada como fraude por
outros. Será que os que negam a Minha Palavra não leram a Verdade? A Verdade contida no Meu
Livro Sagrado? O Livro da Revelação que foi dado a todos os Meus filhos para os ajudar a entender
o tumulto que será causado no fim dos tempos, pela propagação das mentiras criadas por Satanás e
seus demônios. A menos que vós entendais a Verdade contida no Livro da Revelação, como podeis
então entender as Mensagens que Eu trago hoje para vós?
Achais vós que Eu vos voltaria as costas e vos deixava à mercê de Satanás e seu exército do
mal? Vós não percebestes que Eu iria tentar avisar-vos e depois ajudar-vos?
A Minha grande Misericórdia destruirá o efeito que Satanás tem sobre os Meus filhos. Venho
mais uma vez para vos salvar das suas garras. A Minha Dádiva de O Aviso diluirá o terror, que
continuaria a ganhar impulso se ele não ocorresse.
Eu comunico-Me convosco agora não apenas para vos preparar para este grande Ato da
Minha Misericórdia, mas para vos guiar através do labirinto de destruição planeado pelo grupo do
mal, cujo rei é o maligno. A Minha influência espiritual bloqueará os atos de destruição de Satanás,
significativamente. Ouvi a Minha Palavra. Segui as Minhas instruções. Guiai-vos e apoiai-vos uns
aos outros na fé e tereis a ajuda necessária para seguir no caminho rapidamente, até às promessas
que Eu vos fiz.
Muitos de vós, Meus preciosos filhos, terão medo mas, por favor, não deixeis que o medo
bloqueie a Verdade. Satanás usa o medo para vos impedir de aceitar a Minha Mensagem de Amor.
Muito do que Eu digo agora é muito difícil de entender para vós. Mas entendei isto. Se Eu não vier
agora e mostrar a Verdade, então vós estareis perdidos. Vós podereis achar que é um período muito
difícil de viver. Enquanto antes Eu vos preparei através dos Meus profetas, Eu vou preparar-vos
hoje através desta mensageira para o tempo em que Eu voltarei.
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Esta é uma dádiva gerada pelo Meu profundo Amor por todos os Meus filhos, para lidarem com o
reinado iminente do anticristo e o seu aliado, o falso profeta, que enganarão a Minha Igreja na terra.
Baixai as vossas defesas. Abri os vossos olhos para a Verdade. A Minha Palavra é dada hoje
simplesmente para vos lembrar da Verdade dos Meus Ensinamentos. A Minha Sagrada Escritura é a
Verdade. A Verdade está refletida na Minha Sagrada Escritura. Se Eu lembrar hoje as promessas
que vos fiz antes e o caminho para a salvação, então isso é apenas uma repetição da Minha Santa
Palavra. A Verdade será sempre a mesma. Ela nunca pode ser mudada ou adaptada para servir a
humanidade. Ela será sempre a mesma.
Deixai-Me ajudar-vos a entender o que está a acontecer agora. Não vos acovardeis. Eu amo a
todos vós e quero simplesmente segurar as vossas mãos, filhos, e proteger-vos. O Meu objetivo é
garantir que cada um de vós viverá a vida Comigo no Novo Paraíso na terra.
O Vosso Sempre Amado Salvador, Jesus Cristo.

Os “libertadores” do Oriente Médio querem controlar os Judeus
Sábado, 11 de junho de 2011, 22:00

Minha amada filha, é com amor que Eu falo contigo esta noite porque, muito em breve, mais
e mais dos Meus queridos seguidores unir-se-ão para lutar contra o enganador. Agora, ele e os
influentes grupos ricos atrás do qual ele se oculta, estão a conspirar para obter o controle sobre
todos vós, mas vós não podeis ver isso.
Eles serão interrompidos mais cedo do que vós pensais. Muitos deles vão converter-se durante
O Aviso. Isso enfraquecerá o Grupo Mundial Satânico, a tal ponto que muitos se interrogarão qual o
caminho a tomar, tão confusos eles vão estar. Muitos então, voltarão para Mim, filhos, os que
procuram a redenção.
A vingança, poder, controle e ódio, combinados, criam a maior ameaça para a sobrevivência do
homem. Todas as guerras que vedes, que ocorrem no Médio Oriente, foram orquestradas. Elas não são
uma coincidência. Compreendei de uma vez que os países não se revoltaram por si próprios. Eles são
ajudados pelo Grupo maligno, em todos os governos. Esses governos que controlam o mundo. Esses
líderes do Médio Oriente estão a ser ajudados a abrir o caminho para a libertação. Eles proclamam-se
em nome da justiça pacífica, para ajudar os Meus filhos. Mas essa não é a sua intenção. A sua intenção é
o controle do Meu amado povo, os Judeus, que estão agora sob ameaça de todos os lados.
Todos esses eventos serão interrompidos por O Aviso. Todos os envolvidos neste mal global
terão que enfrentar-Me, um por um, quando Eu lhes mostrar como Me ofenderam. Muitos cairão de
joelhos e implorarão por redenção.
Isso, Meus filhos, é muito importante para os maiores pecadores, por toda a parte e,
especialmente, aqueles que controlam os vossos meios de subsistência voltarão para Mim, e maior
será a Minha Misericórdia. Orai para que todos aqueles que testemunharem a Verdade, durante O
Aviso, percebam que Eu os amo e se convertam.
A oração é muito poderosa, Meus filhos. Quando orais a Deus Pai, em Meu Nome, para a
salvação das almas, Ele não vos recusará.
A vossa lealdade a Mim e a oração diária são necessárias, urgentemente, para afrouxar o
aperto com que Satanás detém os Meus filhos, que por direito são Meus.
O Vosso Salvador Misericordioso, Jesus Cristo.

O amor abundante em adoração faz-vos mais fortes e calmos
Domingo, 12 de junho de 2011, 19:00

Minha querida filha, as graças recebidas pelos Meus filhos na Adoração Eucarística são
poderosas. Elas não só concedem as graças para lidardes com uma vida de sofrimento, mas vós
ficais mais fortes no vosso amor por Mim, o vosso Salvador Dedicado e Leal.
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O amor que é derramado sobre as almas durante a Adoração, é dado em abundância. As almas
sentem esse aumento das Minhas Graças de muitas maneiras diferentes. A primeira graça é a paz
nas vossas almas. Vós ides sentir esta paz instantaneamente depois de ter completado o vosso tempo
em íntima união Comigo.
Assim, muitos dos Meus filhos estão a negar a si mesmos as muitas graças que tenho para
oferecer na Adoração, onde passais uma hora do vosso tempo perante a Minha Presença no altar.
Embora os Católicos estejam cientes da força da Eucaristia, muitos não reconhecem a importância
deste mais importante momento Comigo em contemplação. Eles, simplesmente, ignoram esse Dom.
Eles aborrecem-se por gastarem esse tempo extra Comigo.
Ó, se vós soubésseis quão fortes vos faria isso. Os vossos medos e preocupações seriam dissipados
se apenas Me fizessem companhia em reflexão íntima e tranquila. Se os Meus filhos pudessem ver a luz
que envolve as suas almas durante essa Hora Santa e especial ficariam maravilhados.
Meus filhos, é durante esta hora que ficais muito, muito próximos de Mim. Este é o momento
em que a vossa voz, os vossos apelos, as vossas promessas de amor por Mim, serão ouvidas. Muitas
graças maravilhosas vos são dadas, filhos, neste momento, por favor não ignoreis os Meus apelos
para passardes este tempo na Minha companhia.
As recompensas deixar-vos-ão livres de preocupações
As recompensas deixar-vos-ão livres de preocupações, a luz do vosso coração, mente e alma,
acalmar-vos-á. Quando Me receberdes durante a Eucaristia Eu preencho as vossas almas. Mas
quando vós vindes a Mim em Adoração, Eu envolver-vos-ei de tal forma, que as comportas do Meu
Amor Misericordioso inundarão a vossa mente e corpo. Vós sentireis uma força que irá produzir
uma confiança tranquila que tereis dificuldade em ignorar.
Vinde a Mim agora, Meus filhos. Eu preciso da vossa companhia. Eu preciso que faleis
Comigo quando a Minha Presença Divina é mais forte. Eu vos amo e quero derramar todas as
Minhas graças sobre vós, para que possais infundir as vossas almas no Meu Sagrado Coração.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Entregai-me os vossos problemas e eu aliviarei o vosso fardo
Segunda-feira, 13 de junho de 2011, 18:00

Minha amada filha, a oração está a aumentar agora num ritmo mais forte devido ao Dom do
Espírito Santo, que tem penetrado nas almas de todos os Meus seguidores em todo o mundo. Os
vossos ouvidos estão agora mais alerta para a Minha Santíssima Palavra.
Orai por todos os Meus pobres filhos atormentados que estão a sofrer grandes dificuldades no
mundo como resultado dos atos de horror de que são vítimas. Tudo por causa dos pecados da humanidade.
Deixai-Me lembrar-vos, Meus filhos em toda a parte, para recitardes o Meu Terço da Divina
Misericórdia em cada dia. Orai também, e Eu incluo todos os Cristãos com fé, o Santo Rosário da
Minha Amada Mãe, essa oração poderosa que enfraquecerá o poder de Satanás sobre os Meus filhos.
Tudo o que Eu peço a todos vós, que estais tristes com estes acontecimentos e preocupações,
é que Me entregueis agora todas essas preocupações e Me permitais lidar com elas. Confiai em
Mim e o vosso fardo será facilitado. Deixai-Me guiar-vos para uma situação mais pacífica. Meus
filhos, relaxai e permiti que a Minha paz inunde as vossas delicadas almas famintas. A escuridão
que sentis provém do medo. O medo decorre de falta de confiança. Quando vós perdeis a confiança
em Mim, Satanás coloca dúvidas nas vossas mentes.
Nunca subestimeis o que ele faz quando constantemente faz jogos para vos virardes contra o
vosso próximo. Este engano é sempre e essencialmente dirigido aos Meus seguidores mais devotos.
Ele odeia-vos, se vós Me amardes. Ele nunca descansará até que vos perturbe. Ele ri quando vós
vacilais. Não lhe dêem esse poder, porque quando vós o fizerdes, a vossa fé em Mim enfraquecerá.
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A oração a São Miguel e a recitação do Santíssimo Rosário são as vossas armas mais
poderosas contra Satanás.
Ide agora com mais confiança e entregai-Me os vossos problemas e preocupações, porque Eu
estou aqui à espera de vós em todos os momentos para vos trazer para a Luz. Eu amo-vos, Meus
filhos. Confiai mais em Mim.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

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

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

O Esnobismo Intelectual Religioso ofende-Me
Quarta-feira, 15 de junho de 2012, 10:00

Minha filha, hoje Eu quero avisar os Meus seguidores que publicamente proclamam o Meu
Nome para seguirem a Verdade dos Meus Ensinamentos e para os tratarem cuidadosamente.
Eu amo a todos os Meus seguidores e especialmente aqueles que mostram humildade em
todos os momentos. Eu sinto-Me triste, quando os Cristãos sérios que dizem a Minha Palavra
tentam analisar os Meus Ensinamentos de uma forma forte e com autoridade. Não basta espalhar
a Minha Palavra, tal como eles sentem que devem passar os Meus Ensinamentos, para um debate
humano intelectual que serve apenas um propósito. Provar aos outros que eles são mais
qualificados para entender a Minha Santíssima Palavra. A sua intenção é provar que eles estão
certos no seu discernimento, mas afastam os Meus verdadeiros seguidores. A sua devoção solene
e séria por Mim pode torná-los, muitas vezes, impotentes no seu verdadeiro amor por Mim, que
deve resultar em humildade.
Eles devem manter as suas vozes, cheias de crítica intelectual, caladas. Eles devem parar para
ouvir a Minha Voz e resistir à tentação de provar os seus conhecimentos de assuntos espirituais aos
outros. Quando fazem isso, eles são culpados do pecado do orgulho. Eles não Me conhecem.
Porque eles não têm tempo para ficarem sossegados e humilharem-se diante dos Meus Olhos, que
estão a ver tudo. Até que esses Meus solenes seguidores se tornem pequenos aos Meus Olhos e se
humilharem diante de Mim, Eu não vou ser capaz de os atrair a Mim.
Glorificai-Me. Honrai a Minha Palavra. Segui o Meu exemplo. Nunca persigais os outros em
Meu Nome, especialmente os vossos companheiros Cristãos.
O Vosso Amado Mestre e Salvador, Jesus Cristo.
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Comunicar com uma sociedade jovem, materialista e inconstante
Quarta-feira, 15 de junho de 2011, 23:00

Minha amada filha, os desafios e a secura espiritual, que tu estás a sofrer neste momento, está
autorizada por Mim para te trazer para mais perto, em união Comigo.
Às vezes, quando sofres, Eu tenho que virar-Me para o lado para que Eu não tenha que ver a tua
tristeza. No entanto, como tu suportas cada lição e te levantas para partir para a próxima fase, tu vais
tornar-te ainda mais forte do que dantes. Quanto mais profundo for o teu sofrimento pela crueldade e
abuso das outras pessoas, que te ridicularizam devido a este Trabalho Sagrado, mais graças receberás.
Como sofres em Meu Nome
No entanto, sofreres em Meu Nome não é suficiente. Não deves reclamar abertamente por
esses tormentos. Minha filha, para Me contentares deves sofrer em silêncio. Para o mundo exterior,
tu deves aparecer alegre. Só então a tua alma será fortalecida para que Eu te possa trazer para o
nível de santidade, em que Eu preciso de ti para a tua Missão. Quando evoluíres desta forma, os
frutos renderão quando proclamares a Minha Palavra, ou seja, as Minhas Mensagens serão ouvidas
de forma mais eficaz em todos os cantos do mundo.
Agora, enquanto Eu preparo todos os Meus filhos para o maior desafio desde a Minha
Crucificação, é vital que todas as pessoas ouçam a Minha Santíssima Palavra. A Verdade que está a
ser revelada agora será ouvida, não só pelos crentes, mas por aqueles que não querem saber de
Mim, ou que não querem aceitar a Verdade da existência de Deus, o Pai Eterno.
Comunicar com uma sociedade jovem, materialista e inconstante
Minha filha, deves usar métodos que comuniquem a Minha Palavra a uma sociedade jovem,
materialista e inconstante. Certifica-te que a comunicas de uma forma que eles entendam, prestem
atenção e falem. Pois, será esse Trabalho bom, se reforçar simplesmente a Minha Santa Palavra apenas
aos crentes? Sim, é importante que os Meus seguidores estejam lembrados das promessas que Eu fiz
quando Eu disse que viria de novo, mas é para aquelas almas sem conhecimento, compreensão ou
interesse na Minha Compaixão para com a humanidade, que Eu devo chegar a todo o custo.
Minha filha, e Meus seguidores, vós tendes o dever de informar agora da Verdade os
agnósticos, ateus e toda uma geração de jovens. Falai com eles em tom suave. Nunca sejais
agressivos Usai palavras de encorajamento. Tornai a Minha Palavra interessante.
Não é o fim do mundo
Falai com eles sobre a promessa que Eu fiz para o Novo Paraíso na Terra. Isso não significa
que o mundo vai acabar mas sim que uma Nova Era de Paz, alegria e felicidade vai agora começar.
Eles não podem, e não devem, virar as costas para esta Glória. Orai por eles. Trazei-os a Mim e vós
recebereis orientação especial e graças.
A simplicidade e a verdade devem ser as vossas armas escolhidas. Persuadi pelo exemplo.
Minha filha, tu deves agora planear e usar métodos novos e diferentes para comunicar a Minha
Palavra. Ser-te-á enviada ajuda para conseguires isso.
Espalha a Minha palavra usando comunicações modernas
Os métodos modernos de comunicação devem ser utilizados para garantir que a Minha
Palavra se espalhe rapidamente. Ora, agora. Procura editoras em todos os países onde tu possas
produzir os volumes em tantas línguas quanto possível. Usa áudio, vídeo e outros meios, para
espalhares a Minha Palavra rapidamente. Apela a voluntários para encaminharem as Minhas
Mensagens para as multidões.
Portanto, Minha filha, vai salvar almas. Eu amo-te. A tua força e determinação para ter
sucesso neste trabalho, que deriva do puro amor que tens por Mim e pela Minha Amada Mãe, trará
almas que iriam para o Inferno, de volta aos Meus Braços e à salvação eterna.
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Ignora aqueles que desrespeitam o Meu Nome
Sê corajosa. Ignora os abusos. Não respondas aqueles que mostram desrespeito pelo Meu
Nome. Os Meus seguidores serão os que te magoarão mais. Muito bem intencionados, os Meus
verdadeiros discípulos caem no erro de vez em quando. O vosso conhecimento dos Meus
Ensinamentos pode criar um sentimento de orgulho que leva à arrogância. Em seguida, o
orgulho intelectual fervilha. As Minhas pobres almas amorosas e sérias, cujo amor por Mim não
está em questão, nunca devem olhar por baixo para aqueles que sintam que estão no caminho
errado. Eles não devem cair na armadilha de Satanás de assumir uma posição de superioridade e
de solene rigidez. Isso torna-se então numa batalha de inteligência para ver quem, em termos
humanos, é mais experiente do que o outro ou tem uma compreensão melhor da Verdade dos
Meus Ensinamentos.
Lembrai-vos que Eu vos ensinei. A Verdade é simples. A Verdade é o Amor. Na vossa
procura para provar a interpretação da Minha Santa Palavra, se vós não mostrardes amor e
paciência, então a vossa versão da verdade não vem de Mim.
Amai-vos. Vós sois todos iguais aos Meus Olhos. Mas aqueles de vós que sairdes do vosso
caminho para ajudar a trazer as Minhas almas perdidas de volta para Mim, então vós sereis
aumentados aos Meus Olhos.
O Vosso Divino Salvador, Rei de toda a humanidade, Jesus Cristo.

Os meus filhos vão encarar-Me pela primeira vez durante o Aviso
Segunda-feira, 20 de junho de 2011, 11:45

Minha querida filha, prepara os Meus filhos agora porque, muito em breve, eles virão diante
de Mim em toda a Minha glória e compaixão. Vou mostrar-Me a cada homem, mulher e criança a
partir da idade da razão, muito em breve.
Este dia maravilhoso, quando Eu vier mostrar-vos a Minha Misericórdia, em oposição à
Minha Justiça, deve ser bem recebido por todos. Alegrai-vos por todos vós, por todos e cada um de
vós, que Me encarais pela primeira vez.
Muitos estarão cheios de amor e felicidade por esta maravilhosa reunião. Outros, ficarão com
medo. Mas não há nada a temer porque Eu vos amo a todos. O pecado será a única divisão, mas se
vos arrependerdes e aceitardes a verdade das vossas ofensas contra Mim e Meu Pai Eterno,
percebereis a maravilhosa Misericórdia que vos está a ser oferecida. Para os que vão ficar com
medo Eu digo. O medo vem do pecado. Com o pecado nas vossas almas ficareis afastados de Mim.
Aceitai os vossos pecados pelo que são, uma fraqueza humana. Então, olhai para Mim e Eu levarvos-ei para a Vida Eterna e para a Verdade.
A Minha Misericórdia traz notícias maravilhosas
A Minha Grande Misericórdia traz uma notícia maravilhosa para os Meus filhos em todo o
mundo. Quando O Grande Aviso ocorrer, vós tereis uma oportunidade de mudar as vossas vidas
para melhor. Quando a Verdade da Minha existência for revelada, então a conversão será
generalizada.
Então, e só então, após O Aviso ocorrer vai ser dada uma oportunidade ao mundo para
suportar o Grande Castigo que se seguirá, se multidões de pecadores não se arrependerem. Então, a
Mão do Meu Pai vai cair em todos os lugares sobre aqueles que se recusam a ouvir a Verdade,
aqueles que viram as costas para o amor, o amor por Mim e pelos vossos irmãos e irmãs. Por causa
dos vossos caminhos pecaminosos, nessa fase, vós não sereis mais aceites. Isso pode ser a gota de
água. À poderosa influência de Satanás, será retirada autorização para manter o seu vício de atrair a
humanidade. Aqueles que teimosamente seguirem o caminho perverso em que perseguem os Meus
filhos, serão obrigados a parar.
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O Grande Castigo
Um Grande Castigo, como nunca foi testemunhado, nem nos tempos de Noé, será desencadeado
por Deus, o Pai Eterno. Meus seguidores, podeis dizer que esta não é a maneira como Jesus fala,
podeis fazer esta pergunta. Se Jesus é pleno de Misericórdia porque é que Ele, ou Deus Pai, permitem
que o exército de Satanás continue e infligir terror aos Meus filhos? É pela ausência de amor de todos
os filhos de Deus que este Grande Castigo acontecerá. Arrependei-vos todos vós. Rejeitai as promessas
vazias de Satanás. Rejeitai a falsa vida vazia que ele vos oferece. Aceitai, quando vós ouvirdes o Meu
Nome ser rejeitado no mundo de hoje, que isso vem diretamente da influência de Satanás. Sem que os
Meus filhos se afastem dele, então não poderá haver paz no mundo.
Aceitai este Aviso como uma Mensagem de Puro Amor. Aos que estão no poder, Eu digo
isto. Rejeitai as mentiras, às quais vós prestastes fidelidade, ou sofrereis as consequências.
Eu mostrar-vos-ei a Grande Misericórdia durante O Aviso, a solução para uma Nova Era de
paz. Aceitai-a e o Castigo será evitado. Rejeitai-a e apenas os Meus seguidores podem ser salvos.
Será tarde demais para o resto de vós.
O Vosso Amado Salvador, Justo Juiz, Jesus Cristo.

Mensagem da Virgem Maria sobre a comunicação aos jovens2
Quarta-feira, 22 de junho de 2011, 18:00

Eu venho em Nome de Jesus Cristo. Eu Sou a Mãe de Deus, a vossa Rainha, a Mãe Querida
de todos os Anjos.
Minha filha, tens sido testada precisamente por causa do Trabalho que tu fazes para o
meu amado Filho e como resultado ficaste mais forte. Sabes agora o que tem de ser feito para
que o maior número possível de jovens entenda que o meu filho, Ele, o meu Filho Mais
Precioso, Salvador do Mundo, fará tudo para salvar todos aqueles que estão na Terra na
ignorância da Sua Misericórdia.
Aos filhos que teimosamente se recusam a ouvir a Verdade, ela deve ser dita e muito em
breve. Por favor, informai os jovens de todo o mundo que Jesus caminha com eles a cada segundo
do dia. Ele importa-se muito com eles. Eles não têm ideia da profundidade do Seu Amor. Ele quer
abraçá-los no Seu Sagrado Coração, de modo a que eles possam apreciar a Nova Era de Paz na
Terra. Mas apenas eles poderão responder.
Minha filha, é muito difícil para as pessoas entender a Verdade da existência de Deus, o Pai.
Convencê-los da verdade, do sacrifício do Seu Filho Amado, é muito difícil. Este, meus filhos, deve
ser o vosso objetivo.
Ide em Paz e Amor.
A Vossa Amada Mãe, Rainha dos Anjos.

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

Minha amada filha, agora fortalecida, depois de teres sofrido a prova mais difícil até agora,
vais passar a transmitir os Meus apelos urgentes para o mundo inteiro.
Eles, Minha amada filha, precisam de saber que, quando Eu chegar em breve, ficarão face a
face Comigo. Como Eu desejo mostrar-lhes que Eu realmente existo, e como Eu aguardo a alegria
nos seus rostos quando eles testemunharem o Meu Amor e Misericórdia.
Muitos dos Meus filhos cairão e chorarão lágrimas de alívio. Lágrimas de alegria e felicidade.
Lágrimas de admiração e amor. Pois, finalmente, será possível viver uma Vida Nova depois, onde
todos podem seguir a Verdade dos Meus Ensinamentos.
2

Depois de uma aparição privada em que Ela apareceu à visionária por mais de 30 minutos.
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Os Meus filhos não vão perceber o significado deste Grande Ato de Misericórdia, a maior
dádiva concedida à humanidade desde a Minha Crucificação. Pois será através desta Dádiva de O
Aviso que os olhos do homem serão finalmente abertos para a Verdade de toda a sua existência, na
Terra e fora dela.
Aqueles que estais vivos neste mundo de hoje deveis entender como sois privilegiadas por vos
ser dada a prova da Existência de Deus, o Pai Eterno e de Mim, o Seu Filho Amado, embora isso
esteja para lá da vossa compreensão.
Após O Aviso não voltareis aos vossos velhos hábitos
Eu exorto a todos vós para que quando virdes a Minha presença e vos forem mostrados os
vossos pecados, não só não Me ofendais como não vos impulsioneis para baixo, a caminho do
Inferno, pois vós não deveis voltar aos vossos velhos hábitos.
O período após O Aviso é crucial para a paz mundial e a vossa salvação. Não rejeiteis esta
Dádiva. Agarrai-a com ambos os braços. Deixai O Aviso trazer-vos como um, em união Comigo.
Se fizerdes isso e orardes, por orientação, vós sereis recompensados com o Novo Paraíso na Terra,
onde vós não querereis mais nada.
Alegrai-vos. Ouvi-Me. Prestai atenção à Minha Mensagem e permiti que o Meu amor vos
envolva no Meu glorioso Reino.
Eu amo a todos vós. A próxima vez que vós sentirdes uma pontada de amor no vosso coração
por outro amigo, lembrem-se de que esse dom vem de Mim. Sem amor não há vida.
O Vosso Rei da Divina Misericórdia, Jesus Cristo.

Pessoas comuns, boas pessoas, viram-Me as suas costas
Quinta-feira, 23 de junho de 2011, 21:10

Minha amada filha, a alegria que sinto hoje é o resultado das graças concedidas durante a
Adoração, ontem. Agora tu sabes como é importante para Mim permitir derramar tais graças sobre
essas almas, durante este momento muito especial na Minha presença pessoal.
Como identificar as almas perdidas
Hoje Eu quero falar convosco sobre as almas perdidas no mundo e como identificá-las. Os
Meus seguidores, muitas vezes erroneamente, acreditam que as almas perdidas são as que estão em
pecado mortal. Isso não é necessariamente verdade. Uma alma perdida pode ser uma pessoa que
não acredita em Mim ou no Meu Pai Eterno. Almas perdidas podem ser também aqueles filhos
muito presos no seu dia a dia, que procuram ganhar dinheiro, construir riquezas ou carreiras, e
desejam coisas materiais. Tudo por causa da alegria que eles acreditam que essas coisas lhes trarão
às suas vidas futuras. São pessoas comuns, boas pessoas, mas que Me viram as costas.
Muitos desses Meus filhos têm um bom coração. Eles podem ter muito amor pelos seus
semelhantes, sua família e amigos. Eles podem ser populares e bem vistos. E, ainda assim, eles
podem ser almas perdidas. Como é isso, podeis vós perguntar? Porque eles não acreditam que a sua
alma é tão importante quanto as suas necessidades físicas e, assim, negligenciam-nas. Ao
negligenciar a sua alma, eles são propensos a tentações lançadas no seu caminho em cada dia. Eles
acham que é difícil resistir aos bens do mundo, sem considerar que o tempo que investem nas suas
ambições poderia ser gasto mostrando amor aos outros através da partilha. Na acumulação de
dinheiro eles podem tornar-se orgulhosos. O orgulho faz com que seja difícil comportarem-se como
Meus verdadeiros seguidores.
Meus filhos, se vós gastardes todo o vosso tempo a perseguir os sonhos em que acreditais que
este mundo vos oferece riqueza, bens e posições de poder, há pouco tempo para rezar ou nutrir as
vossas almas para a próxima vida. Assim, muitos dos Meus filhos nunca podem entender que os
bens materiais os deixam vazios por dentro. Eles não escutam os Meus seguidores, que conhecem a
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Verdade. Ao não reconhecer a existência de Deus, o Pai Todo-Poderoso, eles não podem ter sucesso
em agradar a alguém, além deles mesmos. Por fora essas pessoas vivem activas e saudáveis, vidas
preenchidas, sem se importarem com o mundo. Mas este tipo de estilo de vida não pode ser
alcançado de maneira correta, sem acreditar na vida eterna. A humildade falta nas suas vidas.
Vós podeis dizer, em vossa defesa, que precisais de alimentar as vossas famílias e cuidar de
outras pessoas que dependem de vós e, assim, alcançar estas metas? A Minha resposta é não, não.
Vós não estais com o objetivo de alimentar as vossas famílias. Em muitos casos, vós estais focados
em excessos, para satisfazer os vossos desejos. Quanto mais fazeis isso, mais vós ficais perdidos
para Mim e Meu Pai Eterno.
A não ser que os Meus filhos acordem e reconheçam as formas que Satanás usa, todas as
atrações de glória do mundo, para os colocar numa falsa sensação de segurança materialista, eles
não poderão vir a Mim. O tempo deve ser gasto nesta vida em louvor do vosso Criador. A cuidar do
vosso próximo através de obras de caridade. Em colocar as necessidades dos outros antes de vós
próprios. Seguindo os Meus passos.
A não ser que os Meus filhos que não acreditam em Deus Pai, ou que acreditam n’Ele mas
que escolheram por conveniência dedicar-lhe qualquer homenagem, porque eles estão mais
preocupados com assuntos mundanos, então verão que é difícil entrar pelas portas do Céu, o
Verdadeiro Paraíso por que anseiam. A Terra é apenas uma fase em todo a vossa vida. O Céu, é
mesmo um vislumbre do que ele oferece, e não pode ser experimentado nas vossas vidas na Terra.
Nenhuma dessas atrações mundanas vale o vosso esforço, se isso significa que têm que perder a
jóia, que é o Céu.
Os traços essenciais para entrar no Meu Reino Glorioso são: fé, amor, humildade e um desejo
de Me agradar.
O Vosso Amado Mestre e Salvador de toda a humanidade, Jesus Cristo.

As pessoas não sabem o que é a sua alma – a resposta é simples
Sábado, 25 de junho de 2011, 01:30

Minha amada filha, a tua voz, ao ser ouvida finalmente pelos Meus servos sagrados em todo o
mundo, cai silenciosamente nos locais alheios à existência de Deus Pai Todo-Poderoso.
Vós podeis dizer que eles não escutam, mas eles não podem escutar, se eles não ouvirem.
Sede valentes agora, falai com tantos quantos puderdes. Pedi às pessoas para publicarem as notícias
da Minha Palavra. Chamai-os. Interrogai-os. Explicai-lhes que eles devem ler as Minhas Mensagens
antes de as recusarem. Pois só quando eles sentirem a força que vem dos Meus Lábios Divinos, em
que o Meu espírito irá atrair os seus espíritos, é que finalmente entenderão que sou Eu Quem está a
comunicar com o mundo.
Estou triste, Minha filha, por causa das profundas barricadas que hoje bloqueiam todas as
tentativas da Minha Abençoada Mãe e de Mim, Seu Precioso Filho, para falar através de visionários
para o mundo. No passado, a humildade era um pouco mais dominante. Hoje, essa característica
importante desapareceu. Em seu lugar, no mundo, tudo o que exala inteligência humana, fascínio ou
apelo físico, é aceite como uma prioridade na vida das pessoas. A espiritualidade morreu. Eles são,
Minha filha, meramente conchas vazias. Conchas que quando abertas não são nada. A substância da
alma é no que Meus filhos se devem esforçar. Isto é difícil para muitas pessoas, especialmente aquelas
cujas mentes estão cheias de sabedoria humana, onde pouco espaço resta para a sabedoria espiritual.
Tal é a falta de espiritualidade, alimentada pelo poder de Satanás, que as pessoas ficam
presas, com as suas almas abertas para cometerem o pecado. A falta de espiritualidade ou crença em
Deus, entrega as almas à contaminação pelo enganador. O rei do engano leva as almas à crença de
que apenas o corpo e a mente se entrelaçam para vos completarem. Infelizmente, vós não podeis ser
completos sem a vossa alma.
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O que é a vossa alma?
Muitas pessoas não sabem o que é a sua alma. Como se sente ou se reconhece. É a vossa
mente? A vossa consciência? A resposta é simples. A vossa alma, sois vós. É quem vós sois. A
vossa consciência. As vossas crenças. O vosso entendimento, o que representa a verdade ou o que é
a verdade, o que vós acreditais que é. Não é uma parte separada de vós, queridos filhos. É algo que
pertence a um outro mundo. Ela está presente no interior de cada ser humano.
A vossa alma pode ser cuidada, seguindo os Meus Ensinamentos. Ela pode ser negligenciada
pelo pecado, que é muito difícil de evitar. Mas pode ser reabastecida, confessando ou expressando
remorso e começando de novo. Ou ela pode ser destruída. Alguns, deliberadamente, destroem a sua
alma, pecando pelos prazeres ou vícios deste mundo, no pleno conhecimento do que estão a fazer.
Outros, negam que eles têm uma alma. A sua arrogância convence-os de que eles sabem tudo. Que
a vida começa e termina nesta terra.
E depois há aquelas almas jovens que, não por culpa própria, foram criadas pelos pais em
tempos de fartura, em que não queriam nada em sentido material. A sua religião é baseada em
ganhos materiais. Lutando por mais estímulo a sua ambição continua a aumentar até que,
eventualmente, não haja mais nada por que possam lutar até que a morte os enfrente. Então, eles
estão perdidos. Intrigados. Confusos. Com um profundo e doentio sentimento dentro, eles sabem
que algo está errado. A alma está a dizer-lhes, mas eles não sabem como responder. Eles são os que
vós precisais de salvar.
Eu apelo a todos os Meus seguidores em todos os lugares para Me ajudarem a salvar todos os
Meus pobres filhos. Eu sei que Eu estou a pedir um ato extraordinário de generosidade da vossa
parte. É uma enorme responsabilidade. Mas, para obedecer à Minha Santíssima Vontade vós deveis
ajudar-Me a salvar grande parte do mundo das garras de Satanás e do terror que ele exerce.
Ide agora em frente, Meus seguidores, todos vós e espalhai a Minha Palavra a um mundo
cansado, perdido e desiludido. As Minhas Graças derramarão sobre cada um de vós, justamente
para a conversão. A alma pode escapar do horror do Inferno.
Eu amo a todos vós. Abraço-vos, Meus seguidores, Meus filhos preciosos, em toda parte.
Como vós Me trazeis conforto diário. Como vós Me consolais. Agora, trazei-Me mais almas.
O Vosso Divino Redentor, Salvador de toda a humanidade, Jesus Cristo.

Virgem Maria – Satanás perde o seu poder quando o meu Rosário é recitado
Sábado, 25 de junho de 2011, 15:00

Minha filha, mantém-te sempre focada no meu Filho porque, Ele precisa da tua atenção.
Deves colocar toda a tua confiança n’Ele e nunca deixes ninguém afastar-te dos Seus Olhos.
Ele, minha filha, escolheu-te como uma das mensageiras importantes para estes tempos, para
que almas perdidas sejam salvas. Diz às pessoas para orarem o meu Santíssimo Rosário, mesmo os
não católicos, pois esta é a maior arma contra a influência do enganador, que geme de dor quando
ele é recitado. O seu poder é enfraquecido quando os meus filhos dizem esta oração. Quanto mais
os meus filhos rezarem o Santo Rosário mais almas podem ser salvas.
Minha filha, tens uma Missão muito difícil, muito mais difícil do que qualquer um dos profetas da
história. Isso, por causa da escuridão do espírito no mundo. Nunca antes uma tal escuridão desceu, em
que os meus filhos viraram as costas para o meu Filho. Ele, que teve uma morte terrível para os salvar.
No entanto, eles não só se esqueceram disso, como optaram por negar a Sua existência.
A oração por mim, e Vossa Mãe Santíssima, fere o Demônio, que se encolhe e perde o seu
poder quando o Meu Rosário é recitado. Esta é a arma que me foi dada para que Eu possa ajudar a
salvar as almas perdidas, antes de finalmente esmagar a cabeça da serpente. Nunca subestimeis o
poder do Rosário, pois mesmo apenas um grupo de pessoas dedicadas à devoção regular do meu
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Santo Rosário pode salvar a vossa nação. Digo aos meus filhos que tenham cuidado quando virardes
as costas à oração. Quando fazeis isso, vós estais a deixar a abertura para o enganador, que vos
envolve num caminho encantador, mas perigoso, até à escuridão. Trazei os Meus filhos para a Luz,
difundindo a devoção ao Meu Santíssimo Rosário.
A Vossa Amada Mãe, Maria Rainha da Paz.

Primeira Mensagem de Deus Pai: Está na hora de Eu recuperar o meu Reino Glorioso
– o Novo Paraíso na terra durará 1.000 anos3
Sábado, 25 de junho de 2011, 16:00

Eu venho em Nome do Meu Amado Filho, Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Eu Sou
Deus Pai e Eu estou a falar contigo pela primeira vez. Minha filha, Eu escolhi falar hoje contigo
para que Eu possa informar a humanidade do Amor que Eu tenho por todos.
Muitos não Me conhecem. Eles pensam que sim, mas para milhões dos Meus filhos Eu Sou
apenas uma entidade sem rosto. Tão pouco sabem do Meu desejo de lhes conceder o Meu Amor por
eles, da forma como foi destinado.
O Meu Nome é usado livremente em todo o mundo, por muitos que não reconhecem que foi
pela Minha Mão que o mundo, e as suas criaturas, foi feito. Para aqueles que estão confusos a
respeito de quem Eu Sou e estão com um pouco de medo de Mim. Eu não estou para ser temido,
pois o Meu Amor é Puro por todos os Meus filhos. Tanto Eu vos amo, que Eu fiz o maior sacrifício
de todos para vos trazer de volta aos Meus Braços e dar-vos a oportunidade de serdes salvos do
enganador. Eu enviei o Meu Amado Filho, Jesus Cristo, ao mundo, para que vós possais
compreender a Verdade do Amor. Este Amor, quando aceite por vós, salvar-vos-á a todos.
O Meu Coração está partido pela forma como muitos de vós não vos voltais para Mim e Me
mostrais o vosso amor. Eu anseio por que vós possais simplesmente voltar e pedir-Me ajuda. Não
há necessidade de temer o Meu Amor, pois foi através do Meu Amor que vos foi dada a vossa
primeira respiração. Eu criei cada um de vós à Minha Semelhança, para que Eu pudesse ter uma
família. Eu criei o mundo por Puro Amor, para que vós, Meus filhos, pudesses compartilhar
Comigo este Paraíso. Assim, tão amorosa foi esta criação que cada detalhe foi muito
cuidadosamente construído. Então, Eu fiquei tão feliz quando o Paraíso na Terra foi criado, que os
anjos se alegraram e o Céu ficou iluminado com as chamas do amor, como nenhum ser humano
poderia jamais imaginar. E depois ele foi destruído pelo pecado causado, pela serpente.
Meus filhos, deixai-Me explicar. Está na hora de Eu recuperar o Paraíso que Eu criei
cuidadosamente para que possamos, novamente, tornar-nos numa família.
Uma família que se unirá, por causa dos poderes ilimitados do amor que a mantém unida.
Este Novo Paraíso na Terra já está a ser planeado para todos os Meus filhos.
Ele irá durar 1.000 anos na terra, e ninguém deve ser excluído, pois isso quebraria o Meu
Coração. O Meu Amado Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, estão a esforçar-se para vos trazer
de volta ao Meu abraço carinhoso, para que o Paraíso criado no início possa, mais uma vez, emergir
como a maior Dádiva de todas para os Meus filhos desfrutarem.
Este Paraíso será um lugar de amor, beleza, glória, e será a casa de todos os que são puros de
coração e de alma. Ele é para cada alma na terra, e é o objetivo contido dentro de cada alma na
Terra, incluindo aquelas que não entendem isso.
O Meu Filho fala para o mundo e prepara-se para mostrar a Sua grande Misericórdia, durante
O Aviso, para dar a todos os pecadores a oportunidade de desfrutarem do Novo Paraíso na Terra.
3

Nota da visionária: Pouco antes de receber esta Mensagem, tinha eu acabado de recitar a Divina Misericórdia, quando
de repente o Espírito Santo me anunciou que eu estava para receber uma Mensagem de Deus Pai. Eu tremia de nervos.
Fiz então a pergunta: “Em nome de quem vindes Vós?” Esta foi a resposta.
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Vós deveis ouvir a Minha Voz. Peço a todos vós que presteis atenção. Voltai para Mim.
Aceitai que Eu Existo. Que Eu Sou a fonte de toda a vida, de toda a Criação, de toda a Glória.
Quando o fizerdes sereis recebidos no Meu Paraíso na Terra, que oferece tudo com que poderíeis
sonhar. Escutai o Meu Filho e as Mensagens que Ele dá ao mundo para vos converter a todos. Para
os que não querem ouvir, mesmo assim, ou que continuem no caminho hediondo do pecado,
nenhuma Misericórdia será mostrada.
Eu sou o Deus de toda a Criação. Eu sou o Deus do Amor, da Compaixão. Eu Sou também o
Deus de Justiça. A Minha Mão cairá sobre a humanidade, que, através da fidelidade ao maligno, se
recusar a seguir o caminho do Amor e da Verdade.
Pois já está na hora de Eu recuperar o Meu Reino Glorioso, o que nenhum homem, pelo
pecado, vai parar. Se o tentarem, eles estarão perdidos para sempre.
Eu Sou o vosso Deus, o vosso Criador. O Meu Amor nunca morre. Ele está em chamas e
cheio de ternura por vós, para que vos possa trazer de volta a Mim, à herança que Eu tão
amorosamente Criei. Por causa do pecado, muitos dos Meus filhos vão ter que perder o seu direito a
esta herança, e darão um passo atrás para permitir que aqueles que verdadeiramente Me amam
entrem pelas Portas sem obstáculos.
Por favor, filhos, não recuseis o Meu Apelo à humanidade. Aceitai agora a Misericórdia que
está a ser oferecida pelo Meu Amado Filho. Aceitai-o de braços abertos.
Deus Pai, Criador e Criador de Todas as Coisas.

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

Minha amada filha, o Meu tempo está perto agora. Há muito pouco tempo para advertir e
preparar todas aquelas pobres almas que ficarão tão chocadas durante O Aviso que não perceberão
o que estão a testemunhar. Eles deviam ser informados para que possam saber o que os espera. Se
eles abrirem os seus corações para este grande momento da Divina Misericórdia ser-lhes-á dada a
oportunidade da Vida Eterna.
Este grande Aviso é a manifestação da Minha Divina Misericórdia dada à Irmã Faustina. Este
grande Ato da Minha Misericórdia foi anunciado, e será durante O Aviso que a Minha Misericórdia
envolverá o mundo inteiro. O Meu Sangue e Água jorrarão, para que todos vós, finalmente, saibais
a Verdade. Dizei aos que não acreditam em Mim, ou no Meu Pai Eterno, que este evento irá
acontecer. Então, quando isso acontecer, eles vão ser capazes de suportar o choque da Minha
Misericórdia, que salvará milhões de almas durante O Aviso, das garras de Satanás. A Verdade,
quando for revelada, vai poupar muitos dos fogos do Inferno.
O Espírito Santo, posteriormente presente em todos os lugares, Meus filhos, ajudará a derrotar
as obras do maligno. Todos vós deveis espalhar a Palavra, acerca de como a humanidade precisa de
preparar as suas almas com antecedência. Até mesmo os crentes, vós deveis entender que também
ficareis emocionalmente perturbados ao ver o vosso próprio comportamento pecaminoso no
passado, tal como ele aparece para Mim.
Eu exorto a todos vós a procurardes à Confissão. Os Cristãos, deveis ajoelhar-vos e orar por
Redenção. Os que não tendes a certeza desta profecia por favor, mantende os vossos corações
abertos, pois quando vós assistirdes a este evento ecológico, mas sobrenatural, é importante que
entendais que este é o maior milagre jamais visto, a Minha Grande Dádiva para todos vós.
Considerai isto. Isto é como o Dia do Julgamento Final que vai desenrolar-se, só que desta vez não
sereis condenados. Recebereis um novo sopro de vida, em que a vossa alma será salva, para que
possais restaurar o nível que Eu desejo dela.
Crentes, orai agora pelos outros com todo o vosso coração, que eles serão salvos.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.
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Continua a espalhar a Minha Palavra – Eu estou a enviar-te muitos voluntários
Terça-feira, 28 de junho de 2011, 19:30

Minha amada filha, os obstáculos estão a ficar maiores, os quais tu deves transpor quando sofres
por Mim. As tentativas do enganador para te afastar a partir deste Trabalho nunca foram tão poderosas.
Tu deves permanecer firme, forte e em posição contra tais ataques. Sabei que ele, o enganador, nunca
te irá tirar de Mim, ele ainda vai tentar e continuará a tentar. Esta é uma das fases mais difíceis da tua
Missão. É solitária, difícil e causa uma profunda dor física, bem como a dor da alma. Tu deves confiar
em Mim para te ajudar a lidar com esses ataques e a reconhecê-los pelo que são.
Agora Minha filha escuta-Me. Tu deves continuar a espalhar a Minha Palavra rapidamente em
todo o mundo usando toda a ajuda que é te enviada. Eu estou a enviar-te muitos voluntários e o seu
Trabalho já está a dar frutos.
Tudo o que tu precisas de fazer agora é manter a comunicação da Minha Palavra para salvar
almas. Nunca desistas. Ele é tentador e sei que o abuso a que tu tens que resistir não é fácil para ti.
Deixa-Me segurar as tuas mãos fortemente e guiar-te através da força que é exigida de ti. As
Minhas Bênçãos foram distribuídas em torno de ti para reforça da tua armadura, para que nada fique
agora no caminho para assegurar que o mundo possa ouvir a Minha Voz.
O Teu Amoroso Salvador, Jesus Cristo.

Confessai os vossos pecados agora – não vos assusteis
Quarta-feira, 29 de junho de 2011, 19:00

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

Não permitais que as falhas humanas da Minha Igreja vos afastem de Mim
Quinta-feira, 30 de junho de 2011, 20:00

Minha amada filha, Eu sorrio esta noite com alegria no Meu coração porque, finalmente, as
pessoas mais jovens estão a ouvir a Minha Palavra, através da Internet, assim como predito.
Desta forma, mais pessoas serão capazes de dizer ao mundo como se preparar para O Aviso.
O Meu Coração rejubilou de alegria quando Eu vi o amor que os Meus filhos têm por Mim em
todos os cantos da terra. O Meu Amor nunca morre. Eles, os Meus seguidores estão cheios do Meu
Amor que eles sentem nos seus corações. Agora, eles podem dizer ao mundo, incluindo os cínicos,
o quanto eles Me reverenciam, louvando a Minha Glória para todos. Essas Minhas criaturas
corajosas e amorosas atrairão agora para a Verdade aqueles que Me resistem, porque elas estão
nesta terra como um primeiro exemplo.
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Os Céus regozijam-se com aqueles que proclamam abertamente seu amor por Mim na
internet. O Meu Amor por eles surge publicamente para que as Minhas Graças sejam derramadas
sobre cada um deles, estendendo-se de uns aos outros em cada canto do globo.
Eu venho agora para vos salvar antes do Dia do Julgamento
Lembrai-vos de uma lição, Filhos. A Verdade dos Meus Ensinamentos nunca mudará. O erro
humano, os pecados dos Meus servos sagrados e aqueles que abusaram da Verdade para a adaptarem
às suas próprias ambições podem ter sujado o Meu Nome, mas eles nunca mudarão Quem Eu sou. Eu
Sou o Salvador da humanidade. Eu vim pela primeira vez, para vos salvar, para permitir o perdão dos
vossos pecados. Agora eu volto de novo, para vos salvar antes do Dia do Julgamento.
Porque o Meu Amor é tão poderoso, ele irá agora penetrar completamente em todo o mundo
pelo poder do Espírito Santo, para vos atrair de volta e ficardes entrelaçados no Meu terno Amor.
Filhos, senti agora o Meu Amor. Não permitais que o vosso desapontamento com as falhas humanas
da Minha Igreja vos afaste de Mim, Jesus Cristo, ou do Meu Pai Eterno.
Para aqueles que viraram as costas a Mim por causa dos pecados da Igreja
É por causa do pecado que fostes tentados a bloquear a verdade. Aqueles de que são responsáveis,
na Igreja, pela vossa falta de crença em Mim, não são honestos convosco. Porque, se realmente eles Me
amarem não darão desculpas. Satanás está agora em todo o lugar no mundo, filhos, a tentar convencervos em cada oportunidade de que a vossa Fé não é relevante. Não é importante. Que a vossa fé não vos
garante um lugar no Céu. Em alguns casos, vós acreditais que a Misericórdia de Deus é infinita e que
vós podeis ser salvos depois de viverdes uma vida onde não causastes danos a outros. Frequentemente,
desafiais-Me quando Me culpais pelo mal no mundo. Isto é, quando vos zangais Comigo e com Deus, o
Pai Eterno. Como pode Deus permanecer e permitir que tal maldade se manifeste no mundo? Onde
existe assassinato, estupro, aborto, tortura, ganância e pobreza? Vós deveis agora parar e ouvir-Me.
Lembrai-vos de que o pecado, causado por Satanás, e que a maioria das pessoas de hoje não
acredita que existe, pode infestar cada um de vós por causa do dom que vos foi dado pelo vosso
Criador, o Deus Pai. Este Dom do livre-arbítrio é dado a todos. Alguns usam esse dom para as boas
obras, em que eles mostram amor por todos, enquanto outros abusam dele para tirar vantagem sobre os
outros. Quando Satanás atrai os de vontade fraca e livre, então eles tornam-se capazes de cometer
grandes atrocidades. O livre-arbítrio é vosso, filhos. Quando ele fica contaminado através do estrago
dos pecados, isso resulta no mundo. Deus Pai não pode forçá-lo a parar de fazer algo quer seja certo ou
errado. Portanto, Ele não interferirá com o vosso livre-arbítrio. Ele encorajar-vos-á sempre à oração, a
fim de receberdes as graças necessárias para evitar o pecado. Será através do vosso livre-arbítrio que
vós tomareis uma das duas decisões. Voltar-vos para Deus, ou permitir a vós mesmos serdes seduzidos
pelas mentiras de Satanás, que destorcerá a vossa mente para longe da Verdade.
Lembrai-vos de que Eu sou a Verdade. Satanás não quer que vós vejais a Verdade. Ele usa a
vossa inteligência e apresenta argumentos sofisticados para vos seduzir. Ele pode mesmo
convencer-vos de que algo está mal, quando é bom. Então, quando vós acreditais que é hipócrita
voltardes a orar em louvor de Deus Pai, por causa dos pecados da Igreja, deveis reconhecer esta
fraude pois que o é. Outra maneira de vos incentivar a afastar-vos de Mim. A Verdade. Agora,
filhos mostrai amor constante e defendei o Meu Nome num mundo incrédulo.
Muito em breve vós encorajareis os outros a ouvir as vossas opiniões. Assim como aqueles que
afirmam que não acreditam em Mim gritam alto o quanto eles Me odeiam, Vós deveis agora dizer ao
mundo que vós Me amais. Só então uma conversão maciça será avivada no mundo. Deixai-Me erguervos agora para que possais preparar os Meus filhos para entrarem no Meu Novo Paraíso na terra.
Lembrai-vos, apenas aqueles que crêem em Mim e no Meu Pai Eterno podem entrar neste Paraíso.
Ide agora e trazei-Me multidões.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.
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MENSAGENS DE JULHO DE 2011
A Oração pode evitar a desarmonia no mundo
Sexta-feira, 1 de julho de 2011, 23:00

Minha amada filha, a oração e a devoção a Mim, é como a água dada a um homem sedento.
Quando faltar a água, a vossa sede continuará de modo que, sem água, eventualmente vós
morreríeis. Aqueles que Me conhecem, Me amam e mostram devoção para Comigo, deveis
entender uma coisa. Se não continuardes a receber o Meu Corpo e a orar a Mim regularmente,
perdereis muito rapidamente o vosso desejo por Mim. Sem este desejo, ficareis afastados de Mim,
até que as vossas cabeças sejam viradas pela tentação do pecado, plantada nas vossas mentes por
Satanás. Meus filhos, sem Mim, realmente presente nas vossas vidas, vós não sois nada.
Ficai em guarda em todos os momentos. A oração protege-vos do pecado. A vossa devoção a
Mim pode atrair o enganador, que vos tentará mais vezes. No entanto, sem devoção regular por
Mim, vós caminhareis sem rumo neste mundo.
Crentes, entendei que a oração pode evitar muita desarmonia no mundo. Realmente, as
orações desta visionária e doutros videntes aliviaram os perigos imediatos enfrentados pelo Papa
Bento, mas não por muito tempo. A oração à Minha Santíssima Mãe pode mover montanhas, diluir
o impacto das atrocidades do maligno, incluindo as preditas, e a conversão dos pecadores.
Lembra-te desta lição, Minha filha, dos atos de oração para a tua armadura contra o enganador.
Tu, mais do que tudo, deves aprender a necessidade da oração regular na tua Missão. Precisas de passar
mais tempo em reflexão silenciosa Comigo. Porque se não fizeres isso, o teu discernimento sobre as
Minhas Mensagens torna-se fraco e podem ocorrer erros. Tem cuidado, Minha filha, quando te referes
a datas das profecias dadas. Se Eu disser meses, poderá ser qualquer um dentro de um ano. Nunca
confundas a interpretação humana com aqueles prazos que te são dados por Mim. Eu não te dei
quaisquer datas específicas para eventos, apenas directrizes. Estas profecias acontecerão apenas pela
Mão do Meu Pai Eterno. Confia mais em Mim. As tuas orações e as dos Meus seguidores podem
ajudar a retardar, ou em alguns casos, a evitar desastres. Lembra-te sempre disso.
Ora, ora, ora. Pois, quando o fizeres do coração, as tuas orações são ouvidas. Ora,
especialmente por aqueles líderes mundiais, cujas vidas serão encerradas em breve, pelos seus
odiosos atos de maldade. Eles e aqueles com os corações endurecidos, culpados dos crimes de
desumanidade, precisam das tuas orações, acima de tudo. Reza sempre pelos pecadores, porque Eu
amo a todos os Meus filhos e Eu preciso das tuas orações para os salvar do Fogo do Inferno.
O Vosso Sempre Misericordioso, Jesus Cristo.

A batalha montada por Satanás para desacreditar estas Mensagens está a intensificar-se
Sábado, 2 de julho de 2011, 10:00

Minha amada filha, este período será difícil para ti, com as Mensagens que penetram no
mundo. Mais pessoas atacarão estas Mensagens e, quando elas o fizerem, ignora-as.
A Minha Santa Palavra está a ser espalhada como Eu disse. Agora Eu quero proclamar os
principais pontos das Minhas Mensagens, e ir ainda mais além. Já sabes como fazer isso, portanto,
começa hoje. O que Eu estou a pedir de ti é desafiador, mas terás mais ajuda para fazeres isso.
Entretanto, vais precisar de outros, para orarem por ti, porque a batalha que Satanás está a
montar para desacreditar estas Mensagens intensifica-se. Deves orar para a proteção contra o mal
que ele vai infligir em ti, através de outros. Aceita que esta série de acontecimentos são essenciais
para te manteres em estado de humildade. Entende que és a Minha Voz para o mundo. Promove a
Minha Voz e faz isso logo que possas.
Eu amo-te, Minha filha. Repousa completamente em Mim e Eu conduzir-te-ei completamente
por isso.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.
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Os Ateus e os Cientistas dirão que o Aviso foi uma ilusão
Domingo, 3 de julho de 2011, 18:30

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

Aos Meus Seguidores que denunciam estas Mensagens
Terça-feira, 5 de julho de 2011, 14:30

Minha filha amada, hoje é um dia especial por isso agrada-Me dizer-te que, aqueles cuja fé foi
reforçada pelas Minhas Mensagens, podem estar certos de que a vossa recitação diária da Divina
Misericórdia salva almas. Meus filhos, nunca deveis esquecer que as orações, quando ditas com
sinceridade e com o coração, serão sempre ouvidas. As orações são sempre ouvidas e quaisquer
intenções especiais são cumpridas de acordo com a Minha Santíssima Vontade.
Meus filhos, por favor continuem com as vossas orações, porque elas ajudarão a aliviar o
período do Grande Castigo. O Meu Pai está pronto para assumir o Seu Santo Reino e a iniciar o Seu
reinado, mais uma vez, quando o novo Paraíso na Terra emergir. O mal no mundo nunca foi tão
intenso. Por causa da enorme população mundial e das obras do maligno, a guerra está em toda
parte. O ódio demonstrado pelo homem é palpável. Se este ódio se manifesta por ganância política
ou controle sobre os países por parte de outros, é tudo a mesma coisa. Satanás tem muitos
seguidores. Eles, os seus seguidores, em muitos casos, não estão cientes de como ele influencia
cada pensamento e ação em todas as vezes, durante todo o dia.
Se os Meus filhos pudessem ver a quantidade de demônios presentes em tais homens,
ficariam enojados. Eles possuem muitos dos Meus filhos, em que os únicos sinais visíveis são pelas
suas más obras. Rezai, rezai agora, Meus seguidores, para que essas pobres almas perdidas possam
ser salvas durante O Aviso.
Entre hoje e O Aviso tudo que Eu vos peço, filhos, são as vossas orações, considerando
especialmente a Divina Misericórdia. O Meu Pai salvará as almas que se dediquem a orar esta
oração da Divina Misericórdia uma vez por dia, de preferência às 3 horas da tarde.
Para aqueles Meus seguidores que denunciam estas Mensagens, Eu imploro-vos para orardes
ao Espírito Santo para pedir o dom do discernimento, antes de rejeitardes a Minha Santa Palavra.
Para aqueles de vós que insultais o Meu visionário e destinatário destas Mensagens, deveis fazer
esta pergunta. Se é Satanás, acreditais vós, quem influencia estas Mensagens, então porque vos
pediria ele para rezardes? Para buscardes o perdão? Para receberdes a Santa Eucaristia? Então,
sabeis que isso é impossível.
O enganador influenciará os Meus seguidores em primeiro lugar para vos incentivar a negar a
Minha Palavra, porque ele sabe que vai ser a vossa rejeição das Minhas Santíssimas Palavras, de
Amor, que me fará doer mais.
Rejeitai Satanás e seus maus caminhos agora. Virai-vos para Mim. Eu imploro-vos para que
não permitais que ele vos influencie desta forma. As vossas orações são necessárias agora para
salvar os Meus pobres filhos que não vão sobreviver a O Aviso.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

96

Livro da Verdade

A importância dos Sacramentos – o Matrimônio e a Primeira Santa Comunhão
Quarta-feira, 6 de julho de 2011, 15:30

Minha querida e amada Filha, vê agora como a Fé dos Meus Filhos começa a crescer e a
florescer. Apesar de existir muita escuridão no mundo, a luz dos Meus seguidores começa a brilhar
a cada dia por causa da chama do Espírito Santo, que desceu sobre o mundo inteiro.
Minha filha, hoje Eu desejo lembrar a todos os Meus seguidores a importância da oração para
atenuar o sofrimento no mundo. As vossas orações estão agora a evitar muitos dos desastres globais
preditos. As preces são a mais poderosa forma de os mitigar, e, quando as fazem em nome de
terceiros, elas são atendidas.
Se bem que Eu esteja feliz com os que têm uma fé forte, ainda estou com receio por
aqueles que são negativos para a Minha Divina Luz. A Verdade. Muitos vagueiam agora em
todo o mundo, como se estivessem em estado de letargia. Nada lhes traz alegria. Nenhuma
quantidade de conforto material alivia as suas dores. As suas almas vazias estão perdidas. Por
favor rezai por elas.
Minha filha, por favor reza pelo Meu Vigário Papa Bento, pois ele está cercado por
forças maçônicas, que agora estão a fazer todos os esforços para o destronar. Essas forças
demoníacas foram-se infiltrando na Minha Igreja desde o Vaticano II, e têm diluído os Meus
Ensinamentos. Muitas das leis que foram aprovadas ofendem-Me, em especial a apresentação
da Minha Santa Eucaristia por leigos. A falta de respeito demonstrada por Mim e pelo Meu
Eterno Pai através da introdução dessas novas leis, para facilitarem a moderna sociedade,
fazem-me chorar de tristeza.
A Santíssima Eucaristia deve ser recebida na língua e não pode ser suja por mãos humanas.
Mas é precisamente isso o que os Meus sagrados servos têm feito. Essas leis não foram transmitidas
por Mim em Espírito. Os Meus servos sagrados têm sido levados por caminhos que não se
coadunam com os Ensinamentos dos Meus Apóstolos. Hoje os Meus Sacramentos não são levados
muito a sério, especialmente por aqueles que procuram os Sacramentos do Matrimônio e da
Primeira Santa Comunhão.
O Voto do Matrimônio é muito sério, basta lembrar que é um Sacramento e que é feito na
presença de Deus Pai. Para muitos é tudo materialismo, apenas aparato exterior. Muitos que
recebem o Sacramento do Matrimônio não têm a compreensão da sua importância para o futuro.
Muitos quebram os seus votos tão facilmente. Porque o fazem? Porque desempenham a cena da
Sagrada União para se separem a seguir? Isso é uma zombaria sobre uma das mais importantes
uniões abençoadas pela mão do Meu Eterno Pai. Muitas pessoas não prestam qualquer atenção à
Vontade do Meu Pai, para que nenhum homem separe tal união. Ainda que muitas pessoas se
divorciem, essa é uma lei que não é reconhecida pelo Meu Pai. O divórcio é apenas uma maneira
fácil de fugir das vossas responsabilidades. Todos os casamentos são feitos no Céu. Nenhum
homem pode destruir um casamento sem ofender o Meu Pai.
A Primeira Santa Comunhão
Receber o Meu Corpo no Sacramento da Eucaristia pela primeira vez é um outro exemplo de
como Eu sou ridicularizado. São muitos os pais que não dão atenção para a importância de os seus
filhos receberem o Pão da Vida. Eles estão mais preocupados em vestirem bem os seus filhos do
que na oferta maravilhosa que eles estão a receber. Esta oferta guiá-los-á até à salvação. Contudo o
materialismo que rodeia o evento não tem nada a ver com as suas almas. Para Mim a parte mais
triste é que a essas crianças não lhes está a ser dito nada sobre Mim. O Amor que Eu tenho por essas
crianças é completamente pleno. Quando elas recebem a Santa Eucaristia, em perfeito
conhecimento do que estão a receber, então as suas almas tornam-se puras. Quanto mais elas Me
receberem desta forma mais forte será a sua fé.
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Lembrai-vos que sem os Sacramentos a vossa fé torna-se fraca. Depois de algum tempo, sem
o consolo das Minhas Bênçãos Especiais, ela fica dormente. Toda a Fé em Mim e no Meu Pai
Eterno desaparece no tempo, é apenas uma centelha minúscula que se queima de tempo a tempo.
Retornem para Mim através dos Sacramentos. Demonstrem respeito pelos Sacramentos da forma
que é suposta e ireis realmente sentir de novo a Minha Presença.
Lembrai-vos que os Sacramentos existem em razão de serem os nutrientes de que vós
necessitais para a Vida Eterna da alma. Sem eles a vossa alma morrerá.
Eu amo a todos vós. Por favor recebam-Me adequadamente, respeitando os Sacramentos, que
são para vós uma Dádiva de Deus, o Pai Todo Poderoso.
O Vosso Salvador Amoroso, Rei da humanidade, Jesus Cristo.

Narcisismo, uma epidemia maligna presente no mundo de hoje
Quinta-feira, 7 de julho de 2011, 21:00

Minha amada filha, Eu quero que o mundo saiba que o Meu Amor por vós infunde de todo o
Meu Ser, enquanto Eu Me preparo para o Grande Aviso. Eu estou cheio de alegria, porque sei que
os Meus filhos, especialmente aqueles que não Me conhecem, vão finalmente aceitar que Eu existo,
durante o Meu Grande Ato de Misericórdia.
Um dos mais preocupantes traços que têm infestado os Meus filhos neste mundo é o do amor
narcísico, o ego. Esta epidemia do mal é predominante em todos os níveis da sociedade, e um dos
ataques favoritas de Satanás e dos seus demônios é introduzi-la nas almas dos Meus filhos em todos
os lugares. Eles podem ser vistos a ataviar-se e propagandear-se, para que os outros os adorem. O
seu primeiro amor é por si mesmos, unicamente, e, quando isso não é suficiente, como anseiam a
atenção das pessoas em torno deles, eles incentivam-nas abertamente a adorá-los.
Hoje, a infestação de Satanás é tão grande na maneira como que essas pobres almas se
apresentam, que é difícil de ignorá-las. A sua obsessão pela sua aparência significa que eles vão
mesmo tão longe como danificar os seus corpos, fazendo o que for preciso para satisfazer o seu ego.
Quando Satanás está presente em tais almas, é fácil de detectar. Essas pessoas vão estar
cheias de vaidade e tenderão a ser vistas em lugares de influência. O pecado do narcisismo vai
intensificar-se durante o Fim dos Tempos, no qual muitos vão garantir que a sua aparência, o
seu bem-estar e egoísmo, será obtido à custa dos seus amigos e até mesmo das suas próprias
famílias. O amor por si mesmo é considerado uma característica admirável no mundo de hoje.
Esta busca de autoestima nunca pode ser satisfeita, porque Satanás garantirá que essas pessoas
lutarão por mais e mais.
Filhos, o pecado do orgulho é um dos que está a intensificar-se agora no mundo. Não aceiteis
essa forma de comportamento, como parte do vosso dia-a-dia. Assim, muitos jovens usam essa
figura da chamada perfeição física como objetivo a alcançar. No entanto, o seu comportamento é
digno de pena, se vós abrirdes os olhos e os vires pelo que eles são. É uma violação do Primeiro
Mandamento, e cada pessoa que persistir neste caminho será levado pelo enganador para futuras
desordens.
O narcisismo pode observar-se em todas as áreas da vida, incluindo política, moda, media,
cinema e até mesmo na Minha Própria Igreja. A humildade não pode ser alcançada, se vós sofreis
de narcisismo. Sem humildade, vós não podeis entrar no Reino do Meu Pai.
O Vosso Amoroso 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.

Deixai os meus Servos Sagrados conhecer o conteúdo das Mensagens para que possam
preparar o seu rebanho
Sábado, 9 de julho de 2011, 16:00

Minha amada filha, assim como tu segues em frente confiante no teu discernimento das
Minhas Mensagens, em seguida paras e sentes o tormento das dúvidas. Estas dúvidas, nesta fase da
Minha comunicação, podem confundir-te. Cada passo atrás que tu dás, é um teste à tua fé, Minha
filha. Porque nenhum homem pode assumir que ele será sempre digno de Mim. Aceita esse
sofrimento, Minha filha, pois estes desafios assaltar-te-ão sempre neste trabalho. Confia em Mim e
entrega o teu livre-arbítrio continuamente para te ajudar a ficar mais forte neste Trabalho.
Minha filha, há neste momento um número de visionários com que Me comunico, com a
ajuda de Minha Mãe Santíssima, o Arcanjo Miguel e da Santíssima Trindade, mas eles são menos
do que tu pensas. Alguns dos apóstolos estão escondidos da vista, o seu trabalho é conhecido apenas
dos santos do Céu. Depois, há aqueles que o mundo acabará por reconhecer como Meus
mensageiros. Tu és um desses. Não será uma Missão fácil, Minha filha, é por isso que eu permito
que tu sofras reveses, testes e erros. Só quando te acostumares a esses episódios, tu continuarás a
ficar mais e mais forte até que, eventualmente, não te importarás de uma forma ou doutra do que os
outros pensam de ti. Tu estás a seguir todos os passos desta Missão e nunca deves esquecer isso.
É importante que tu verifiques que a muitas pobres almas seja dada a Verdade da Minha
Palavra. Tu deves deixar os Meus Servos Sagrados conhecer o conteúdo delas para que possam
preparar o seu rebanho, ante da O Aviso. Não é importante se a Igreja autentica essas Mensagens,
porque o tempo não está do seu lado. Eles, os Meus Servos Sagrados, demorarão muitos anos para
aceitar as Minhas Mensagens, portanto há que prosseguir.
Tu, Minha filha, farás muitos inimigos em Meu Nome. Isso é algo que tu terás que aceitar,
portanto não permitas que esses obstáculos fiquem no teu caminho. As Minhas Mensagens estão já
a converter milhares de almas perdidas. É fundamental, então, que tu Me obedeças em todos os
momentos. Assim, mais almas podem ser salvas.
Eu percebo que este trabalho é solitário e assustador para ti, mas lembro que Eu só escolho os
de coração aberto, que são suficientemente fortes para lhes dar a Minha Palavra. Por sua vez, a
força que tu vais encontrar vai ajudará a acelerar o curso destas Mensagens a um público mais
vasto. Então, por favor, nunca te sintas de coração em baixo. Por enquanto tu esforças-te por sentir
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alegria no teu coração quando carregas a Minha Cruz, o que raramente é o caso. Tu vais ser
experimentada. O teu sofrimento está a salvar milhões de almas e tu deves estar grata por isso.
Todos os santos estão a trabalhar ao teu lado para te manter forte e te proteger de Satanás, que fará
tudo o que puder para te impedir. Mas ele nunca vai conseguir isso, porque a Mão de Meu Pai cairá
sobre aqueles que tentam sabotar o Meu Trabalho, para salvar tantas almas quantas Eu possa através
de ti. Apoia-te em Mim e Eu te impulsionarei neste Trabalho para que as Minhas Mensagens sejam
ouvidas por milhões de pessoas, crentes e não crentes, em todos os cantos do globo.
O Vosso Amado Mestre, Salvador da humanidade, Jesus Cristo.

Não receeis a conversão, ela criará um grande sentimento de amor e paz
Domingo, 10 de julho de 2011, 12:10

Minha amada filha, muitos dos Meus filhos que estão assustados com as Minhas Mensagens e
encontram dificuldade em enfrentá-las, por favor, ouvi-Me agora. O mal que está a aumentar em
todo o mundo, pela mão da humanidade, é consequência do pecado. Isso não pode continuar. Por
favor, não temais por não mudarem os planos agora em curso pelo grupo mundial do maligno. Meus
filhos, precisais de estar cientes do que está a acontecer. É importante que todos estejais avisados
sobre as ações desse grupo e os seus planos sinistros, que eles criaram para vos controlar.
Por favor, dêem as boas vindas a O Aviso
O Meu Aviso, o Grande Ato de Misericórdia, é como uma Dádiva muito grande de Amor, por
favor dêem-lhe as boas vindas, que isso resultará em muita conversão. A conversão será tão
generalizada que criará um grande sentimento de amor e paz, quando os Meus filhos forem humilhados
por este grande evento. Então haverá a força dos seus números. Quanto mais as pessoas acreditarem em
a Verdade, mais fraco será o impacto do grupo mundial. A oração, e muita, pode evitar os estragos com
que vos tentarão punir. Por favor, nunca vos esquecais de rezar o Santo Rosário e a Divina Misericórdia,
pois ambos combinados têm força para ajudar a limpar grande parte desse mal. Ide agora. Não temais.
Olhai com entusiasmo para o novo começo, uma nova paz onde o mal será erradicado a favor do bem.
Esta é a Minha Promessa, filhos, para vós.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Chamada de personalidades de elevado perfil para espalhar a minha palavra
Quarta-feira, 13 de julho de 2011, 16:15

Minha amada filha, quando tu viras as costas a Mim, tens depois dificuldade em encontrar-Me de
novo. Sei que acreditas que Eu te faço exigências difíceis, mas a Minha Palavra, a ser transmitida para
o mundo, é de tal urgência que deves obedecer-Me, como Eu te pedi. Lembra-te que Me entregaste o
teu livre-arbítrio, Minha filha, o que foi uma Dádiva maravilhosa. Honrar essa dádiva não é fácil para
ti, porque tu és apenas humana, afinal. Agora, Eu peço-te mais uma vez para ouvires o Meu apelo e
passares mais tempo na Minha companhia. Eu preciso de ti para sentires o Meu Amor, e não apenas o
Amor que Eu tenho por ti, mas o que tenho por cada um dos Meus filhos, nesta terra.
Eu quero que os Meus seguidores espalhem a Minha Palavra de paz e harmonia em todo o
mundo. Eles devem oferecê-la em toda parte e lembrar a cada um a necessidade de promoverem as
Minhas Mensagens de Amor. Por favor, pedi a cantores, aos meios de comunicação, a
personalidades ou a alguém cuja voz seja ouvida e respeitada para ouvir os Meus pedidos. Tomai o
Meu Cálice de Amor. Bebei dele, pois ele vos trará a salvação que almejais, não só neste mundo
mas na próxima vida. Compartilhai isso com os vossos próprios seguidores.
Como fazer isso é convosco, pois aos que responderem ao Meu Chamamento ser-lhes-ão
dadas as graças necessárias para fazerem este Sacratíssimo Trabalho. Filhos, lembrai-vos disto.
Quanto mais subirdes agora a espalhar a Minha Santíssima Palavra e a falar a todos a Verdade, mais
fácil será para os Meus filhos passar o Grande Castigo, bem como a perseguição que está a ser
planeada pela nova ordem mundial.
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As Minhas Mensagens para a humanidade devem ser ouvidas, avaliadas e accionadas, e depois
levadas a todos para lhes lembrar que devem abrir as suas mentes para aceitar a existência de Deus Pai
Todo-Poderoso, o Santo Poderoso. Pois, quando eles fizerem a paz Eu Vou reinar novamente.
Pelo Sacrifício que Eu fiz por todos vós com a Minha morte na Cruz, ouvi a Minha chamada e
fazei o possível para que todos os que vós conheceis entendam que Eu estou a comunicar-Me com o
mundo, tal como fez o Meu Pai, por meio dos profetas anteriores ao Meu tempo na terra. Sede
fortes. Sede corajosos e orai a Mim por Orientação durante a vossa Cruzada em Meu Nome e do
Meu Pai Eterno.
Jesus Cristo, Rei da humanidade, Salvador e Redentor.

As Minhas Mensagens trarão lágrimas de conversão
Quinta-feira, 14 de julho de 2011, 14:30

Minha amada filha, tu nunca deves esquecer que aqueles que falam em Meu Nome serão
escarnecidos, ridicularizados e farão o papel de bobos. Esta é a Cruz de que Eu falo. Nunca fiqueis
desiludidos quando isso acontece.
Muitos desafiam agora a Minha Palavra Sagrada. Alguns fazem-no com perguntas genuínas, que
decorrem do amor por Mim, enquanto outros estão programados para que a Minha Palavra pareça uma
tontaria e um absurdo. Meus filhos, deveis aceitar que Eu incremente agora as Minhas comunicações
com todos vós por causa da falta de tempo. Não importa se a Minha Palavra é desafiada em vez de
recebida com alegria, para vós saberdes, que quando Eu comunico com os Meus filhos desta forma, é
porque os obstáculos se apresentam. É assim que vós sabereis que sou Eu. Se ao lerdes as Minhas
Mensagens, Meus filhos, sentirdes lágrimas, então deveis saber que essas são lágrimas de conversão –
uma Dádiva para todos e para cada um de vós, através do poder do Espírito Santo.
Muitos dos Meus filhos sentem-se confusos porque quando a Minha Palavra é dada ao
mundo, desta maneira, pode perturbar, a sua rotina normal. A Minha Palavra não vai trazer
felicidade a todas as almas porque, às vezes, a Verdade pode ser assustadora. Se eles se sentarem
primeiro e permitirem que a Minha Paz inunde as suas almas, submetendo-se eles próprios à Minha
Santa Vontade, eles experimentarão verdadeira alegria. Confiai em Mim, filhos. Não Me bloqueeis.
Ouvi com atenção o que Eu digo e Eu vos levarei na Minha viagem para a salvação eterna.
Lembrai-vos que Deus Pai está agora ao comando do Seu Reino, pelo que nenhum homem pode
tombar. Qualquer tentativa de fazer isso resultará em fracasso. Como pecadores, continuai a insultarMe e ao Meu Pai Eterno, que a Sua Mão ficará pronta para cair rapidamente. Por causa de O Aviso Ele
vai sustê-la até que a conversão tenha sido alcançada. Entretanto, todos aqueles que não aceitam a
Verdade, deveis saber que vós tendes agora pouco tempo para preparar as vossas almas.
Orai por todos e por cada um de vós para que as almas possam ser salvas.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo, Rei da humanidade.

Execução, eutanásia, aborto e suicídio
Sexta-feira, 15 de julho de 2011, 17:30

Minha filha, quando os Meus filhos sentem amor nos seus corações, eles podem ter a certeza
que Eu estou presente nas suas almas. O Meu Amor vai manter os Meus filhos mais fortes quando
menos o esperem. Isso também é Verdade para os pecadores endurecidos, cujo exterior esconde,
muitas vezes, um coração terno.
Cada pessoa na Terra é um filho Criado por Deus Pai. Devido a isso, a Luz existe dentro de cada
pessoa, embora possa ser muito fraca quando as almas são atraídas para a escuridão. No entanto, a Minha
Luz ainda está presente. Pois sem ela haveria escuridão completa, em que essa Luz não podia funcionar.
Quando as almas alcançam um terrível estado de escuridão, muitas vezes recorrem ao suicídio. Isto é
devido à fraqueza da alma e do espírito. Satanás rouba as suas almas ao convencê-los a acabar com as
suas vidas. Muitos dos Meus seguidores não entendem o estado que tamanha escuridão pode ter sobre aa
suas almas, então eles devem rezar muito por esses filhos que estão nesse estado de desespero.
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Deus, o Meu Pai Eterno, é sempre Misericordioso e ajuda sempre essas almas, as quais
sofrem de tal forma que as suas mentes não podem funcionar em pleno estado de razão. Um pecado
mortal só pode ser cometido quando uma pessoa, em plena capacidade mental, tem intenções claras,
quando ele ou ela sabe que o que estão a fazer é errado. Então, por favor, não penseis que essas
almas estão completamente perdidas, pois muitos não sabiam o que estavam a fazer.
Estai cientes de que a eutanásia é desaprovada pelo Meu Pai, e não é tolerado que uma pessoa
possa tirar a vida de outra, conscientemente. Nenhuma razão pode ser invocada para justificar isso
em Nome do Meu Pai. A tolerância pode ser apresentada através do argumento de tratamento
humanitário, para justificar esta ação, mas nenhuma pessoa exceto o Pai Todo-Poderoso pode
decidir sobre a data da morte, pois não é um direito do homem. Nunca lhe será dada a autoridade
para cometer esse pecado mortal.
Toda a desculpa é dada pelo homem, ao tirar a vida de outro, mas nenhuma delas será aceite
como direito seu, em quaisquer circunstâncias. Isso aplica-se à execução, aos pecados do aborto e da
eutanásia. Elevai-vos todos agora, e lembrai-vos de que seríeis julgados duramente se quebrásseis o
mais Sagrado de todos os Mandamentos do Meu Pai. Não Matarás. Lembrai-vos de que há um só Deus
e só Ele pode decidir quando a vida é para ser tirada. Se quebrardes esse Mandamento, com pleno
conhecimento do que fazeis, vós sofrereis o tormento do Inferno para a Eternidade.
Por favor, Eu vos imploro, não cedais às pressões de Satanás, que constantemente incentiva a
tirar a vida, de modo a que ele possa roubar as almas que de outra forma seriam destinadas ao Reino
Glorioso de Meu Pai.
O vosso Divino Salvador, Mestre e Redentor, Jesus Cristo.

Uni as vossas famílias para desfrutar o Novo Paraíso na terra
Sábado, 16 de julho de 2011, 23:00

Minha amada filha, quando as almas se perdem podem parecer no exterior cheias de vida
vivas, alegres ao máximo. No entanto, elas podem estar perdidas para Mim e isso traz-Me grande
tristeza. Então, muitas pessoas no mundo vivem as suas vidas diárias, cheias de coisas para fazer,
tão ocupadas que se esquecem que esta terra é feita de barro. Que o tempo gasto aqui é muito curto.
Que todos os pertences pessoais se transformam. Eu estou a dizer-vos agora, Meus filhos, para
unirdes as vossas famílias e amigos como um só , perto do Meu Coração, pois quando fizerdes isso
desfrutareis do Novo Paraíso na Terra por 1.000 anos, ainda unidos. Esta é a Minha promessa para
todos vós. Vivei as vossas vidas de forma responsável. Colocai sempre as vossas famílias antes de
tudo, também nesta terra. Colocai sempre a vossa confiança em Mim.
Trazei a vossa família para Mim. Se eles não vierem de boa vontade, orai a Mim. Eu dar-lhes-ei o
incentivo de que eles precisam. Eu responderei sempre às orações que rogardes para a salvação das almas.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Qualquer homem que alega ser Eu é um mentiroso, porque Eu nunca me manifestarei
a Mim próprio como Homem
Domingo, 17 de julho de 2011, 15:40

Minha amada filha, um dos momentos mais confusos vai surgir em breve, quando não só os
que clamarão vir em Meu Nome serão falsos, como surgirão aqueles que vão clamar ser Eu. Meus
filhos, deveis entender isto. Eu vim pela primeira vez como homem para salvar a humanidade do
pecado. Desta vez virei para julgar. Embora muitos vão ficar face a face Comigo, durante O Aviso,
Eu não virei pela segunda vez até o Dia do Juízo.
Qualquer homem, que reivindique ser Eu, é um mentiroso. Tais almas, e são muitas, Minha
filha, não querem fazer mal. Então, eles são iludidas, pois o enganador convence essas pessoas de
que elas não só têm Poderes Divinos, mas que são o Filho de Deus Incarnado. Mas isto é falso.
Porque Eu nunca Me manifestarei num outro ser humano, nesta terra. Isso nunca poderia acontecer.
Nenhum homem é digno de tal honra, pois isso não foi predito.
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Muitos vão agora avançar e afirmarão que eles são Eu, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para
aquelas pobres almas Eu digo isto. Caí de joelhos agora e pedi a Deus Pai para vos proteger do
enganador. Ele quer confundir-vos para que, por sua vez, não só confundais os Meus filhos que
esperam o Meu regresso à Terra, mas agravareis o ridículo exaltado pelos ateus. Não só
envergonhareis o Meu Nome, como vós estareis inconscientemente as desviar as pessoas da sua
crença em Deus Pai Todo-Poderoso.
Eu também desejo alertar aqueles que afirmam realizar milagres. Qualquer um que faz
afirmações de manter tais poderes, não é de Deus, porque há somente um Deus, e só Ele, ou Eu, Seu
Amado Filho Jesus Cristo, pode fazer essas coisas. Satanás, por outro lado, também possui poderes.
Ele pode criar ilusões. No caso de curas milagrosas, Satanás pode trazer, através dos chamados
curandeiros, cujos poderes são procurados no ocultismo, soluções temporárias, em que os milagres
podem parecer que foram conseguidos. Mas eles não vão durar muito tempo. Satanás também
produz os chamados milagres, incluindo visões, vistos por muitos nos céus. Mais uma vez são
ilusões, e não são de Deus.
Meus filhos, ao tentardes mostrar a vossa fidelidade para Comigo, estais a ser tentados pelas
forças do mal, em cada dia. Vós deveis apenas concentrar-vos em Mim e no Meu Pai Eterno. E
lembrai-vos que Eu não caminho nesta terra como um ser humano. Posso estar presente na Terra em
Espírito, mas Eu nunca Me manifestarei a Mim Próprio como homem.
Orai por orientação todos os dias e por discernimento para poderdes distinguir as mentiras da
Verdade.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

A vossa arma de escolha é o vosso amor por Mim
Terça-feira, 19 de julho de 2011, 23:45

Minha amada filha, reconhecidamente que estás agora envolvida numa rotina e podes fazer
uma pequena pausa. Como resultado, tu ficarás mais forte, mas por favor lembra-te que ainda te
deves concentrar em Mim em todos os momentos.
O Meu Amor por todos os Meus filhos é muito Poderoso e é bastante diferente do amor de
que se fala livremente neste mundo. Os Meus filhos sentem o Meu Amor, quando Eu lhes bato à
porta e eles a abrem para Mim. Quando Eu chego à sua porta eles têm duas escolhas. Eles podem
abrir a porta e permitir que Eu entre ou eles podem deixar-Me de fora. Quando eles Me permitem
entrar nas suas almas o Meu Amor penetra no seu ser. É um Amor que eles encontram, que pode
fazê-los sentirem-se fracos com a surpresa, mas tão intensa é a alegria, que não conseguem parar
para dizer aos outros a sua boa notícia.
Os Meus amados seguidores, que Me amais, entendei isto. Por causa do vosso amor e
devoção por Mim, Eu permiti que o Meu Amor irradie a partir de vós para que se torne contagiante
e se espalhe para abraçar outras almas. Uma vez que vós Me permitis entrar nos vossos corações,
Eu encher-vos-ei com as Graças do Espírito Santo, para que vós possais dizer a todos isto que Eu
preciso vos dizer agora.
Primeiro que tudo Eu amo-vos com uma profunda ternura do Meu Coração, porque com o
Meu Amor Eu vou agora erradicar o mal do mundo, para que assim Eu possa levar os Meus filhos
ao abraço do vosso Sempre Amoroso Criador, Deus-Pai.
Por favor, nenhum de vós, Meus devotos seguidores, deveis permitir que o medo entre nos
vossos corações porque O Aviso se aproxima a cada semana. Pois quando este Grande Ato da
Minha Misericórdia acontecer, vós ireis rejubilar. Pela Minha Dádiva para vós, ficareis mais perto
do Meu Coração do que antes. Isso far-vos-á tão fortes, que navegareis sem hesitação em direção ao
Novo Paraíso na Terra, tão tranquila será a transição.
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O Meu Amor é agora mais Poderoso do que nunca, enquanto vós, Meus amados seguidores,
fazeis tudo o que podeis para espalhar a Minha Palavra. Usai todos os meios que podeis para dizer às
pessoas para se prepararem para O Aviso. Meus filhos, vós sois corajosos e trazeis alegria e felicidade
ao Meu Doloroso Coração, que anseia a cada segundo por salvar todas as Minhas almas perdidas.
Eu confio agora em vós para orardes tanto quanto possais pelos pecadores que não resistam ao
teste que O Aviso lhes coloca. Ide agora, Meu amado e forte exército. A vossa arma de escolha é o
vosso amor por Mim. Vós reconhecereis no vosso coração que sou Eu Quem fala e que sou Eu
Quem bate agora à vossa porta. Agora vós deveis bater às portas dos Meus servos sagrados em todo
o mundo, para que eles leiam com convicção a Minha Santa Palavra.
O Vosso Amado Salvador E Redentor, Jesus Cristo.

Vós estais agora no meio da tribulação
Quarta-feira, 20 de julho de 2011, 23:00

Minha Filha, como sabes és a vidente mais improvável por causa da tua falta de conhecimento
de assuntos Santos. Porém, és a mensageira escolhida. Deves compreender que serás incapaz de
defender as Minhas Mensagens, com verdadeira autoridade, portanto, fica em silêncio quando te
pedirem para interpretares as Minhas Mensagens.
Tu serás provocada e desafiada a envolveres-te em argumentos religiosos e especialmente
escatológicos mas não deves jamais responder ou dar a tua própria interpretação sobre as
questões. Por causa deste Trabalho serás desprezada. Zeladores espirituais surgirão entre os
Meus seguidores, especialmente teólogos e os que têm estudado as Escrituras em todas as suas
vidas. Assim, guarda silêncio em ti porque não tens nenhum conhecimento e, como disse antes,
não tens autoridade para o fazer.
Segue somente as Minhas instruções e resguarda-te. Responde aos pedidos de oração por
todos os meios e ajuda a agregar os Meus seguidores e devotos que prometam o seu apoio a este
Trabalho conjunto.
O tempo é curto, agora. Tudo vai acontecer rapidamente. O Aviso está agora próximo pelo
que não há muito tempo a perder para rezar pelas pobres almas que estão perdidas. Recitando a
Minha Divina Misericórdia, com particular dedicação a essas almas, muitos milhões serão salvos.
Vós estais agora, Meus filhos, no meio do que é chamado A Tribulação, como está predito no
Meu Livro Sagrado. A segunda parte, a Grande Tribulação, começará como Eu disse antes do final
de 2012. Isto não tem a intenção de vos incutir medo, Minha filha, mas é para terdes consciência da
urgência com que os Meus filhos devem rezar pela Minha Ajuda.
Já através das orações dos Meus visionários em todo o mundo, o poder da nova ordem
mundial, conduzida pelas forças maçônicas, começa a diluir-se e a deslindar-se diante dos vossos
olhos. Muitas mais destas poderosas e ávidas organizações mundiais dobrarão os seus joelhos em
humilhação, pela forma como responderam, não apenas a Deus Pai, como pelas suas perversidades
perante aqueles que têm responsabilidades na terra.
Reparem agora nos aglomerados de grupos poderosos na terra, que agora tentam encobrir os seus
próprios pecados e escondem a verdade, com receio dos que ocupam elevados cargos. A Oração, Meus
filhos, está a trazer isto à tona. Deus Pai está agora, de modo impressionante, a punir esta gente antes
que possam infligir, o plano demoníaco que prepararam para controlar os Meus filhos.
Filhos, este é um tempo de sofrimento pela influência de Satanás, que nunca tinha sido tão
poderoso, nestes últimos dias do seu reino na terra. Combatei estes caminhos do demônio, filhos –
todos vós. Basta verdes a devastação que ele está a causar quando vira irmão contra irmão, país
contra país, provocando ódio entre todos vós e vosso desrespeito pela vida de cada um dos outros. E
há ainda o puro ódio que ele instiga nos Meus filhos contra Mim, vosso Amado Salvador. O ódio
que ele desperta por Meu Pai está a atingir dimensões epidémicas. A mais poderosa forma de ódio
pelo Meu Pai é conseguir que o homem negue que Ele exista.
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Como vós deveis sentir angustia, filhos, pelo que tendes que enfrentar diariamente no mundo
atual. Nenhum homem pode ignorar a profunda e perturbante inquietação agitada por Satanás e
pelos milhões de demônios infiltrados no mundo. O Meu Amor será agora comprovado perante
todos vós. Pelo Meu Aviso Eu venho uma vez mais para vos salvar, através da Misericórdia de
Deus Pai. Acreditai em Mim e no Meu Pai Eterno e não tereis nada a temer. Ignorai o que está
acontecendo e caireis no que vos foi adequadamente preparado.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Segunda Mensagem de Deus Pai: Nenhum homem deixará de ouvir a palavra do Meu
Filho antes de chegar o tempo do Seu Retorno
Sábado, 23 de julho de 2011, 17:15

Eu vim em Nome do Meu Amado e Precioso Filho, Jesus Cristo.
Minha filha escolhida, embora por vezes tu vaciles na atenção aos chamamentos do Meu
Amado Filho para ouvires a Sua fala, tens subido aos Meus Olhos por causa da Dádiva que Lhe
deste. A tua Dádiva de te tornares uma alma vítima para ajudar a salvar milhões de almas, faz com
que Ele chore de alegria e alívio. Pois muitas almas estão a ser perdidas para os Fogos do Inferno
todos os dias, a cada segundo e a cada respiração.
O Meu Filho requer a tua total submissão agora Minha filha. Não hesites em obedecer ao Seu
comando todos os dias. O teu coração está cheio de amor e compaixão, não só pelo Meu Precioso
Filho, mas por todos os Meus filhos. Tocada pelo Espírito Santo vais agora sentir o amor
instantâneo por estranhos em quem vais ver a Minha Luz. Minha filha, foram-te já dadas as graças
para veres tanto o amor como o mal em todos. Também serás capaz de discernir rapidamente o
pecado nas pobres almas extraviadas.
Este Trabalho, agora, requer que te cerques de toda a proteção. Eu, Minha filha, proteger-te-ei
e aos teus entes queridos, porque agora tu serás o alvo do maior esforço do maligno. Ora e pede-Me
por essa proteção todos os dias e serás poupada à intensidade da perseguição. Agora deves chamarMe para te ajudar a espalhar estas Mensagens, para que a Voz do Meu Filho seja ouvida e
reverenciada como deve ser.
Minha filha, os Meus Mensageiros têm pouco conhecimento ainda sobre o que é exigido de ti.
Muita informação, de uma vez, somente pode ser dada a ti. Tu serás agora inspirada por Mim e
cumprirás, com a Minha Orientação, as Profecias Preditas, quando a Palavra do Meu Filho for
espalhada, precisamente como o Santo Evangelho, para a humanidade. Nenhum homem vai deixar
de ouvir a Palavra do Meu Filho, antes de chegar a hora do Seu retorno. Foi-te dada esta tarefa e,
por esta Dádiva, deves baixar a cabeça em apreciação deste Glorioso pedido dos Céus.
Minha filha, serás assistida de todas as maneiras, mas deves obedecer ao Meu Filho em todos
os momentos. Levanta-te agora, Minha filha, para a necessidade do homem ouvir a Palavra de aviso
que o Meu Filho transmite às almas, para que elas não tenham de sofrer os tormentos do Inferno,
como devem, se morrerem em pecado mortal, sem primeiro lhes ser ter dada a oportunidade de
serem redimidos pelo Meu Filho durante O Aviso.
Deixai agora a Minha paz inundar as vossas almas. O Meu Coração acompanha cada
movimento que fazes. Nunca sintas que estás sozinha neste Trabalho, pois estás a ser orientada a
cada minuto do dia.
Deus Pai.

Agosto 2011, mês de salvação das almas
Sábado, 23 de julho de 2011, 17:30

Minha querida filha, tu fazes-Me tão feliz. A tua entrega total significa que agora Eu posso salvar
mais almas em toda a parte. Uma alma vítima, Minha filha, não é inteiramente claro para ti qual é o pleno
significado, mas, a seu tempo, será. Então, tu serás tão forte que sofrer por Mim te trará alegria, não
tristeza. Não vai ser fácil, mas então, trabalhar para Mim, o vosso amado Salvador, não pode ser fácil.
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Foi por inspiração de Deus, Meu Pai Eterno, que tu foste incentivada a fazer este sacrifício final
por Mim. Esta é uma Graça muito especial, Minha filha, embora não pareça sê-lo em termos humanos,
pois as Minhas Graças não são sempre para trazer alegria e felicidade nas vossas vidas. Elas podem
trazer sofrimento, mas, ao mesmo tempo, fornecem-vos uma visão real do Meu Glorioso Reino.
Muitas, muitas pessoas, em todo o mundo, formam o Meu precioso exército. Eles vão, através
da oração, do sofrimento pessoal e da propagação da Minha Palavra, salvar almas. A maior força do
Meu exército é a salvação das almas, a menor será o impacto do Castigo.
Peço a todos os Meus filhos para passarem o mês de Agosto a rezar a Divina Misericórdia
pelas almas perdidas que não vão sobreviver a O Aviso. Um dia de jejum por semana também é
necessário, assim como a Missa diária e receber a Minha Santíssima Eucaristia.
Se um número suficiente de vós fizer isso, no que Eu chamo o mês da “salvação das almas”,
meses depois milhões de almas serão salvas por todo o mundo. Fazei isso por Mim, filhos, e tornarvos-eis parte do Meu Reino Glorioso. As vossas almas, no momento da morte, juntar-se-ão a Mim
no Paraíso. Esta é a Minha promessa mais solene.
Eu amo-vos, filhos. Agora ide e formai o mais poderoso exército do mundo. O Exército do
Amor. O Exército da Salvação.
O Vosso Amado Salvador, o Redentor da humanidade, Jesus Cristo.

Deus Pai destruirá os que planeiam derrubar as moedas
Domingo, 24 de julho de 2011, 23:00

Minha amada filha. a devoção dos Meus seguidores e lealdade a Mim e ao Meu Pai Eterno já está a
fazer uma grande diferença. Vós, Meus filhos, deveis saber que a vossa devoção acende chamas de tal
magnitude no Meu Coração, que parece que ele vai explodir de amor por vós. O Céu alegra-se agora pelo
modo como vós, Meus amados filhos, Me honrais com tal paixão e devoção. Vós sabeis, nas vossas
almas, que sou Eu Quem fala. Que Sou Eu que levo uma sensação de amor e ternura ao vosso coração.
Eu tenho uma Mensagem para todos vós, filhos, que seguis a Minha Santíssima Palavra
Divina, neste website. Num mundo moderno é assim que se deve comunicar. Este e outros canais de
comunicação serão utilizados para garantir que a Minha Palavra é ouvida e sentida por todos os
crentes, não-crentes e aqueles que não Me conhecem de todo.
Por favor, sabei que todos os esforços que vós fazeis pelo vosso amor por Mim estão a ter um
impacto. Eu ouço cada um de vós. Eu sei a alegria que Eu trouxe à vossa alma. Eu congratulo-Me
com a maneira como o vosso trabalho está e espalhar a Minha Palavra. Eu recompensarei cada um
de vós com Graças especiais e favores. Por favor, pedi-Me para ouvir as vossas orações. Vinde a
Mim. Eu ouvirei o vosso apelo.
Já o trabalho da Nova Ordem Mundial está a começar a intensificar-se. Está em queda nas
orações – as vossas orações. Deus, o Pai Eterno destruirá os que continuam a infligir sua trama
horrível para derrubar as moedas do mundo, bem como aos líderes políticos que estão a tentar
derrubá-las. A Sua Mão vai agora continuar a atacar para vos proteger, filhos.
Por favor, Eu chamo a todos vós para falardes a muitas vozes influentes, incluindo os meios
de comunicação, sobre estas Mensagens. Muitos vão considerar-vos delirantes, quando falardes
destas Mensagens. Não tenhais medo, pois as Graças que recebereis em fazer este Trabalho excede
em muito o abuso inicial que suportareis.
Ide em frente agora, Meus amados filhos, com amor e alegria nos vossos corações. A Minha
Palavra é para ser bem-vinda. Afinal, vós sabeis que Eu estou convosco, para que Eu possa
fortalecer os laços de amor com todos os Meus seguidores, que Eu escolhi para ficarem perto do
Meu Sagrado Coração. O Meu Precioso Sangue, derramado com tanta boa vontade por cada um de
vós, para que pudésseis ser salvos, cobre-vos todos os dias.
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Vós sois o Meu amado exército, e juntos elevar-nos-emos para trazer todos os vossos irmãos e
irmãs ao seu legítimo e glorioso lar, novamente.
Eu amo e alimento cada um de vós, filhos. Nunca vos esqueçais disso. Quando orardes a
Mim, em cada dia, esta oração:
“Ó meu precioso Jesus, abraçai-me nos Vossos Braços e permiti que a minha cabeça
descanse sobre os Vossos Ombros, para que eu possa erguer-me até ao Vosso Reino Glorioso,
quando for a hora certa. Permiti que o Vosso Precioso Sangue flua no meu coração para que
possamos ser unidos como um só”.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Satanás é impotente contra os Meus Seguidores Devotos
Segunda-feira, 25 de julho de 2011, 09:00

Minha amada filha, é com grande alegria que Eu, mais uma vez, te falo da conversão que está a
acontecer agora no mundo. Como mais atrocidades estão a ser cometidas pelo homem através da
influência de Satanás, mais dos Meus filhos estão a começar a questionar os níveis de intenção de
assassinatos, que prevalecem agora no vosso mundo. Quanto mais mal vos é mostrado, maior também
é a percepção de que Satanás existe de fato, e que é ele que o faz. Aqueles que não acreditam que ele
existe, então deixai-Me explicar-vos como podeis assinalar os seus perversos trabalhos.
Cada vez que os Meus filhos testemunham o assassinato, o suicídio, a guerra, a corrupção dos
Governos e dos que estão no poder, arrogantes, gananciosos e injustos, sabei que esses atos são a
manifestação de Satanás. O maligno ficou agora desesperado por envenenar as mentes dos Meus
filhos, que ele fará tudo o que puder, neste momento da história, tão intensa é a sua raiva. Vós, Meus
filhos, sois os seus alvos. Enquanto ele encontra facilidade em infectar as almas que deixam espaço
aberto à sua influência – aqueles que procuram continuamente a sua própria glória na terra – ele
descobre que aumenta a dificuldade em enfraquecer o espírito dos Meus devotos seguidores. Tão
abençoados eles estão, através do Dom do Espírito Santo, que ele, Satanás, é impotente contra eles.
Todos aqueles que obedecem às Minhas instruções de oração, tornar-se-ão mais fortes na
mente e no espírito. Então eles não se importam se Satanás os ataca em fúria, devido ao escudo da
sua armadura ser muito forte. Isso não significa que ele não use todos os métodos para vos seduzir
através dos desejos da carne. Isso não significa que ele não vos faça mal, sussurrando aos ouvidos
de pessoas próximas de vós e das pessoas que vós amais. Ficai firmes, Meus seguidores, pois será
através da vossa força que ele será esmagado para sempre. Ele, Meus filhos, tornar-se-á impotente
conforme se espalha a conversão. Como pode ele levar-vos a beber pela sua taça maligna de ódio
pela humanidade, se vós não ansiastes por todas as suas promessas vazias? Quanto mais fortes,
menos ele vos incomodará.
Sabei agora que quando vós testemunhardes a agitação global, o enganador está a trabalhar.
Meus seguidores, sabeis agora instantaneamente a maldade de Satanás, porque as suas obras são tão
flagrantemente óbvias. Orai para que, também, os vossos irmãos e irmãs ao sofrerem o testemunho
das suas más obras, as reconheçam pelo que são. É somente quando os não-crentes finalmente
aceitarem que Satanás existe que eles vão voltar para Mim, por refúgio.
Orai agora pela conversão global. A conversão que vai acontecer, não apenas por causa de O
Aviso, mas por causa da Verdade.
O Vosso Amado Mestre e Salvador, Jesus Cristo.

Apelo aos Padres e Freiras da Igreja Católica Romana
Segunda-feira, 25 de julho de 2011, 21:00

Minha querida e amada filha, a Palavra está agora a espalhar-se rapidamente como foi
previsto relativamente a O Aviso.
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Os meus pobres sagrados servidores estão a sofrer, Minha filha. Por favor pede a todos para
lerem as Minhas Mensagens, para orarem bastante por todos os servos sagrados, freiras, pastores e
todos os que liderem congregações Cristãs em todo o mundo.
A Igreja Católica está a ser perseguida para além da sua resistência.
Satanás e o seu exército têm atacado a Igreja Católica Romana, através da infestação. O seu
desejo é enfraquecer a Minha Igreja, através da perversidade do abuso clerical que levou a esta
terrível situação.
As pobres crianças que sofreram abuso sexual foram atacadas pelos sequazes de Satanás, que
estavam presentes naqueles servos sagrados, que se permitiram eles próprios serem seduzidos por
Satanás em pessoa.
Satanás caminha na Minha Igreja porque ele quer arrastá-la para a perdição. Quanto aos Meus
pobres e inocentes padres e freiras, ambos são vítimas de preconceitos causados pelas mãos
daqueles que têm culpa dos pecados e que os lançam sobre eles.
O meu apelo aos Meus amados sacerdotes e freiras e sagrados servidores é este. Não
desistam. Lembrem-se que, com o vosso esforço, ficareis erguidos aos Meus Olhos, se conseguirdes
resistir a esses ataques. Deixai-me enxugar as vossas lágrimas agora que estais a ser perseguidos de
forma nunca antes experimentada na Minha Igreja.
Vós, Meus amados servidores, sois os Meus apóstolos e nunca deveis ceder a estas pressões
externas. Vós nunca deveis desistir da vossa vocação para Me seguir. Recordai-vos que Eu Sou a
Vossa Igreja. Eu choro lágrimas de grande tristeza, por vós. Vós estais agora a sofrer pelos pecados
de vossos irmãos e irmãs, que sucumbiram ao próprio demônio. Rezai, rezai, rezai, tende coragem e
levantai-vos com dignidade para transmitirdes a Minha Sagrada Palavra.
Eu preciso do vosso apoio, mais do que nunca. Eu preciso de vós para ministrares os
Sacramentos a uma congregação faminta e desiludida. Por favor não Me abandoneis, especialmente
neste momento, em que Satanás se infiltra na Igreja Cristã com os seus seguidores.
Voltai agora e rezai arduamente para que vos salveis a vós próprios do falso profeta que
caminha nos corredores do poder dentro do Vaticano. Ele vai levantar-se em breve. Não vos vireis
para ele ou perder-vos-eis de Mim para sempre.
Esta é a Minha promessa. Ajoelhai-vos em humildade e pedi ao Espírito Santo que ilumine as
vossas almas, para assim serdes capazes de discernir a Verdade dentre as mentiras que sereis
forçados a engolir pelo falso profeta.
Nunca vos desiludais com as provações que ireis suportar. Aceitai-as como uma oferta que
vos foi feita – a força da mente e da alma. Assim vós guiareis os Meus filhos no final dos tempos
com humildade, dignidade e força. Sede bravos agora. Eu estou a guiar-vos. Voltai agora e rezai por
graças extraordinárias que vos tornarão fortes na vossa Divina Missão.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Mensagem da Virgem Maria – “Alma Vítima”
Quinta-feira, 28 de julho de 2011, 14:25

Minha filha, é com grande alegria que Eu venho ajudar-te e guiar-te na tua Missão de ajudares
o meu amado Filho, Jesus Cristo, a salvar ainda mais almas. A tua rendição final para ofereceres ao
Altíssimo, Deus Pai, a tua vontade em te tornares numa alma vítima foi aceite com grande alegria
nos Céus.
Tu, minha filha, vais agora salvar aquelas almas que, caso contrário estariam destinadas às
trevas. Esta oferta será recompensada com especiais Graças, que te darão a resistência para
suportares facilmente as situações. O teu espírito, minha filha, será reforçado de tal forma, que os
assuntos pertencentes ao mundo material ser tornarão pequenos aos teus olhos.
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Chama-Me sempre, à tua Mãe e mentora, para te trazer para o seio do meu precioso e amado
Filho, Jesus Cristo e Deus, o Altíssimo. Reza agora para te preparares adequadamente para te
consagrares a ti própria, corretamente, a este importante desafio.
Eu cobrir-te-ei sempre com o meu Manto Sagrado e tu, minha doce filha, serás para sempre
guardada no meu Coração.
A Tua Amada Mãe, Rainha dos Anjos.

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

Minha filha, a secura espiritual que tu tens tido nos últimos dias, quando percebeste que te era
impossível rezar, foi obra do enganador, que tentava que te afastasses de Mim.
Agora que tu estás empenhada em te tornares numa alma vítima do Meu Pai Eterno para Me
ajudares a salvar almas, ser-te-ão oferecidas protecções extraordinárias para prevenir que o
enganador te distraia.
Está a chegar o tempo de grande quantidade de orações nesta vossa oportunidade final, Filhos,
para ajudar a salvar as almas que não sobreviverão a O Aviso. Por favor, tomai atenção ao Meu
apelo para que rezeis arduamente por essas almas durante o mês de Agosto, designado como o mês
da Salvação das Almas.
Difundi pelo mundo para que rezem em grupos por todo o lado e para seguirem as Minhas
instruções de Missa diária, Eucaristia diária e um dia de Jejum por semana durante todo o mês. Não
subestimeis o valor que as vossas orações, terão quando for ocasião de salvar almas.
Começai a rezar pelos membros das vossas próprias famílias que estão em pecado ou que não
são crentes. Incluí amigos e conhecidos que voltaram as costas aos Meus Ensinamentos e que de
bom grado infligiram injustiças sobre outros. Eles precisam agora das vossas orações.
Este é o tempo para uma serena reflexão, porque o dia de O Aviso se aproxima. É o
chamamento ao silêncio, à oração ininterrupta, e Eu ordeno aos Meus sagrados servidores por todo
o lado que liderem os Meus filhos para que rezem pelas almas condenadas4. Apenas a oração as
pode agora ajudar, especialmente a recitação do Terço da Minha Divina Misericórdia.
Uni-vos no Amor a Mim.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Vós não pertenceis a Satanás, vós pertenceis-Me e ao Meu Eterno Pai
Sábado, 30 de julho de 2011, 15:30

Minha amada filha, há momentos em que pensas que não serás capaz de suportar as provações
que recebes por causa das Minhas Mensagens, mas não deves temer. O medo não é algo que tu
precises de sentir. Se primeiro tu puderes deixar-Me tirar os teus medos, confiando em Mim
completamente, ficarás livre.
Ó, como os Meus filhos se esqueceram do poder do Reino Divino, Minha filha. Se eles
pudessem por um momento baixar o seu escudo, eles poderiam ver claramente as partes do Meu
plano Divino para a humanidade a manifestar-se. Este escudo, o escudo da inteligência humana,
impulsionado pela lógica humana, que por sua vez é incendiada pelos avanços que o homem tem
feito através da ciência, nada mais é do que palha. Parece sólida, mas está vazia de substância.
Contudo, o homem acredita que ela fornece proteção contra a Verdade, a Verdade da Presença
Divina de Deus.
4

Quando a visionária recebeu esta Mensagem ela assumiu que a expressão “alma enfrentada a condenação” era o
mesmo que dizer “almas condenadas”, uma vez que que Jesus pediu que todos os filhos compreendessem, de fato, que
TODAS as almas que enfrentam a condenação podem ser salvas, através da oração da Divina Misericórdia em seu
favor. Ele instruiu Maria para mudar a frase “almas condenadas”.
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Meus filhos, o vosso escudo, que Me bloqueia e aos Meus Ensinamentos das vossas vidas, será a
vossa perdição. Ele, com o tempo, não vos oferecerá nenhuma proteção, e vai queimar-se tão rápida e
instantaneamente como a palha que vós ficareis nus. A vossa nudez revelará o engano de Satanás e de
todas as suas promessas vazias de segurança, num mundo que realmente não existe. A teimosia do
homem em aceitar a Existência de Meu Pai Eterno será a causa da sua expulsão para as trevas.
Quando vós virdes a Minha Luz, as chamas do Meu Amor materializarem-se nos Céus, logo
deixareis as vossas dúvidas. Isso não será uma ilusão. Será uma realidade e vós deveis humilhar-vos
e abrir os vossos olhos para a Verdade. Não tapeis os vossos olhos com medo. A minha presença
deve ser recebida com agradecimento por vós, como a vossa última oportunidade de salvação. É
assim que Eu venho para vos envolver nos Meus Braços. Isto é, Eu, o vosso Salvador, mais uma
vez venho para vos trazer de volta da borda da escuridão e desespero. Eu tenho dito que Eu nunca
vos abandonarei. Eu nunca vos deixarei à mercê de Satanás, pois vós não lhe pertenceis. Vós
pertenceis-Me e ao Meu Pai Eterno, o vosso Criador.
Quando vós observardes as chamas de glória nos Céus, ficai alegres. Não tereis jamais
quaisquer dúvidas sobre a existência de Deus Pai, as quais desaparecerão. Para beneficiardes das
Graças que O Aviso traz para as vossas almas, para que vos possais salvar, vós deveis surgir
pequenos aos Meus Olhos e pedires-Me o perdão dos vossos pecados. Então, o Meu Amor fluirá
nas vossas almas e vós voltareis para Mim e à vossa legítima casa.
Resisti á Minha Misericórdia, por arrogância ou raciocínio intelectual, e vós estareis perdidos.
Aguardai agora a Minha Misericórdia, com alegria e entusiasmo para que vos torneis
completos de novo. Vós ireis renascer.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.
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MENSAGENS DE AGOSTO DE 2011
Estai preparados em todos os momentos
Segunda-feira, 1 de agosto de 2011, 23:00

Minha amada filha, finalmente tu estás agora verdadeiramente em união Comigo. Verás agora
porque há uma urgência em ajudar as pessoas a abrirem os seus olhos, para que se possam
converter, a fim de entrarem, no Reino do Meu Pai.
Então, muitos homens hoje escarnecem de Mim. Quando o Meu Nome é mencionado pelos
crentes de uma forma reverenciada, também eles são ridicularizados, escarnecidos, e riem-se deles.
Depois, existem os outros, que ficam com raiva quando desafiados em Meu Nome. Há também
outros, que não só Me negam, mas que também Me odeiam. Nunca antes houve tantas pessoas no
mundo que virassem as costas para a fé.
Muitas almas escolheram demitir-se de qualquer pensamento de que Eu, ou o Meu Pai Eterno,
existimos. Eles pensam que não importa se acreditam ou não e que isso é irrelevante nas suas vidas.
Muitos que são mornos na sua fé, admitem casualmente os Meus Ensinamentos, que eles
simplesmente murmuram nos seus empregos. Eles acreditam que têm muito tempo na vida para
dedicarem o tempo necessário à sua fé. Isto é especialmente verdade para a geração mais jovem que
pensa que a sua fé não é algo de que precisem de se preocupar de momento. Eles acreditam que têm
muitos anos pela frente para Me honrarem, ao vosso amado Salvador, e ao Meu Pai Eterno. É por
isso que as pessoas mais velhas tendem a acender a sua fé num estágio posterior das suas vidas,
quando começam a pensar na outra vida.
Aquilo que o homem não consegue compreender é que eles podem morrer a qualquer
momento, a qualquer hora, de qualquer idade, desde o nascimento até à velhice. Não importa. Eles
devem estar preparados em todos os momentos.
Eu imploro a todos os crentes para rezardes por discernimento, para ensinar os jovens em
todos os lugares da necessidade urgente de abrir os olhos para o amor que Eu e Meu Pai Eterno
temos por cada um deles. Ajudai a abrir os seus olhos para a promessa do Paraíso. É o vosso dever
para Comigo agora, para que Eu não perca os Meus filhos jovens para as mentiras que Satanás
espalha no mundo de hoje.
Ajudai-Me a salvar todos os que acreditam que o tempo é abundante para eles, a prestarem
atenção às suas almas na preparação para o Novo Paraíso na Terra, que se aproxima, que será
realidade num piscar de olhos, quando a maioria de vós menos o esperar.
O Vosso Amado Mestre e Salvador, Jesus Cristo.

Perguntas a Jesus
Segunda-feira, 1 de agosto de 2011, 23:30

Depois de receber a Mensagem intitulada “Estejam preparados para todos os tempos” a
Mensageira viu uma imagem de Jesus, na qual Ele parecia triste.
Ela então perguntou-lhe: “Estais triste?”
Resposta: “Sim, e cansado. Os pecados do homem estão a partir o Meu Coração em dois”.
Pergunta a Jesus: “Como posso ajudar?”
Resposta: “Reza, e muito, por isso. A devoção dos Meus seguidores, através do dia, recitando
a Minha Divina Misericórdia e o Santo Rosário, salvará os Meus Filhos. Os Meus seguidores
devem perseverar, mesmo que seja difícil.”
Pergunta a Jesus: “O que mais Vos preocupa?”
Resposta: “Aqueles que não somente Me odeiam mas que escolheram adorar a Satanás em
rituais obscenos, os quais não conseguem ver como são falsos.”
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“Os meus sagrados servidores que perderam o amor por Mim.”
Aqueles que perseguem os outros.
“Os assassinos que não respeitam a vida das Minhas crianças.”
“O aborto, a pior forma de genocídio. Eu derramo lágrimas a todo o momento, por Minhas
pequenas almas que nunca tiveram a sua primeira respiração.”
“As guerras e a facilidade com que são utilizadas por aqueles que, se fossem colocados no
meio do campo de batalha, fugiriam de cobardia. Muitas destas pessoas que declaram a guerra só o
fazem para ganharem poder. Eles ofendem-Me muitíssimo.”
Pergunta a Jesus: “O que Vos faz feliz?”
Resposta: “A fé dos Meus seguidores e aqueles que estão determinados a ajudarem-Me a
salvar almas. Eu Amo-os com muita ternura e compaixão. Eles serão largamente recompensados no
Reino do Meu Pai.”

Deus Pai: Uma das mensagens mais urgentes para a humanidade
Terça-feira, 2 de agosto de 2011, 20:15

Eu venho em Nome do Meu Filho Jesus Cristo. Eu Sou o Deus Pai e desejo comunicar com o
mundo inteiro. É minha intenção suster a severidade5 do Castigo, para dar à humanidade uma
oportunidade de abrir os seus corações para a Verdade da Minha existência. Os Meus preciosos
filhos devem saber que Eu Sou em primeiro lugar Deus da Misericórdia e da Justiça.
A Minha Misericórdia foi levada a limites extraordinários. Eu irei, devido ao poder da oração,
segurar a Minha Mão, em Graças, para que os homens possam aliviar o ódio que se manifesta em
muitas almas, por todo o mundo.
Estai atentos, Meus Filhos, quando Eu vos aviso que se falhardes em evitar a expansão do pecado,
é porque disso resultará um Castigo que destruirá a grande maioria da humanidade. Tamanho Castigo
não foi testemunhado desde os dias do dilúvio, que inundou e destruiu a terra no tempo de Noé.
Eu não permitirei mais que os Meus filhos ingratos destruam aqueles que Me têm
demonstrado lealdade. Nem Eu vou ficar parado e deixar que a Nova Ordem Mundial destrua a
Minha Criação. Os Meus Filhos. A Minha Terra.
Prestai atenção, agora, a este Aviso final que está a ser dado à humanidade. Afastai-vos agora
do caminho do pecado e sereis salvos. Afastai-vos da vossa cega sedução pela atração de Satanás,
que vos atrai através do amor a vós próprios e às maravilhas materiais. Se continuardes a profanar
este maravilhoso mundo Criado por Amor a vós, por esse caminho, então vós não ficareis mais aqui
e não causareis mais danos.
Eu Sou o Deus do Amor, de cólera lenta, mas a Minha paciência está a esgotar-se. Aqueles
que continuam a mutilar e a destruir os Meus Filhos através da guerra, e do controle das finanças
mundiais, saibam que os seus dias estão contados. A vossa oportunidade de redenção é agora a
última. Se não responderdes adequadamente durante a grande Graça de Misericórdia que é O Aviso,
então vós e os vossos seguidores sereis destruídos.
A Minha Glória será conhecida por cada homem, mulher e criança. Aqueles que escolherem
partilhar o meu Reino terão vida eterna. Aqueles que não o fizerem experimentarão uma vida de
escuridão, como nunca poderiam imaginar, nem querem.
Os seguidores de Satanás, que conscientemente idolatram a sua maldade, ouvi agora a Minha
promessa. A vós, Meus filhos perdidos, será oferecida a mão do amor e da paz, uma vez mais, durante O
Aviso. Agarrai-a porque será a vossa tábua de salvação para regressardes ao seio do Meu Amor. Ignorai
o Meu apelo e sofrereis por toda a eternidade, e não mais regressareis à Minha querida família.
5

Aos que não entendem o termo “suster a severidade” isso significa conter-se – obstáculo – diferir o presente.
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Este é agora, Minha filha, um dos mais importantes avisos para salvar os vossos irmãos e
irmãs das torturas do fogo da condenação eterna.
O Rei do Altíssimo, Deus Pai Todo Poderoso.

Mensagem da Virgem Maria – Eu aparecerei ao mundo apenas mais algumas vezes
Quarta-feira, 3 de agosto de 2011, 09:45

Minha filha, neste Trabalho não há necessidade de temer por que foi predito para que a
conversão tenha lugar. Infelizmente nem todos os homens podem ou serão salvos. Os que
perseguem o meu precioso Filho no mundo atual, são piores do que aqueles que o executaram
durante a Crucificação. Porque o meu Filho morreu para salvar a humanidade do pecado, uma lição
foi aprendida em todo o mundo sobre a necessidade da devoção ao meu Filho. Muitos que
conhecem a Verdade escolheram ignorar isso.
Eu fui enviada tantas vezes para encorajar a oração em todo o mundo e no entanto os meus
avisos para os filhos, ao longo do tempo, foram esquecidos. Hoje, quando Eu me torno conhecida
através dos visionários em vários países, não só eles são ignorados mas eles sofrem zombarias. A
minha presença e os sinais que Eu mostro nos céus e várias outras manifestações são rejeitados. Até
mesmo os padres e bispos ignoram os meus avisos. Também eles se afastaram da crença nas
intervenções Divinas. Como eles são cegos ao rejeitarem a minha ajuda, a vossa Mãe Amada.
O meu Filho sofre tanto, o Seu Coração está quebrado de vos ver hoje em agonia por causa do
mal do pecado. Os meus filhos não têm ideia de como Ele sofre pelo tormento que ele testemunha
no mundo, quando Ele vê a crueldade do homem.
O Minha filha recorda aos Meus filhos que Eu vou aparecer apenas mais algumas vezes no
mundo, porque chegou o tempo para a Batalha final em que Eu esmagarei a cabeça da Serpente.
Meus filhos, deveis saber o quanto sois amados e acarinhados pelo meu Filho amado. Exortoos a abrir o coração e a mostrar-Lhe o amor e a compaixão que Ele merece. Ele, o vosso Salvador,
que aceitou de bom grado a morte na sua forma mais cruel para vos salvar, quer agora salvar esta
geração das armadilhas de Satanás.
Ele, o enganador, sorri minha filha, porque ele sabe que conseguiu roubar preciosas almas.
Rezai, rezai, rezai agora para que o meu Filho seja ouvido durante O Aviso e para que o Seu Dom
de Redenção seja aceite de braços humildes e abertos.
Lembrai-vos que, como vossa Mãe, Eu irei sempre implorar clemência para os meus filhos.
As minhas lágrimas correm por aqueles que não querem ouvir a Verdade, porque só será através da
oração constante, podem essas almas infelizes ser redimidas.
A Vossa Amada Mãe, Nossa Senhora Rainha das Dores.

O meu Aniversário é um Dia Festivo muito especial
Quinta feita, 4 de agosto de 2011, 20:30

Minha Filha, amanhã é um dia de Festivo muito especial para Mim, a Vossa Amada Mãe, por
ser o dia do Meu aniversário.
O Meu Coração está triste, por causa do abuso que o meu amado Filho está a sofrer pelos
pecados do homem. Eu sorrio ao ver os Meus filhos devotos a fazer tudo o que podem, para salvar
almas, mas as Minhas lágrimas ainda correm porque Eu não consigo suportar o sofrimento que vejo
no vosso mundo.
Minha filha, não vires as costas nem por um momento, quando difundes as mensagens do
Meu Filho, Jesus Cristo, e de Deus, o Altíssimo, pois o tempo esgota-se. Dedica todo o tempo que
puderes a este serviço. Vai em frente, Minha filha. Eu cobrir-te-ei com meu o Manto Sagrado em
todo o tempo.
A Tua Amada Mãe, Rainha dos Céus.
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Tempo de espera – Diz aos outros para saberem o que esperar
Quinta-feira, 4 de agosto de 2011, 21:40

Minha querida e amada filha, o mundo cada dia cai mais em decadência. Entre os Meus filhos
existe uma mistura de esperança, preocupação, zanga e desespero, por causa da guerra e da falta de
dinheiro para alimentar e vestir as suas famílias decentemente. Mas prestai atenção ao seguinte. Vós
não tendes que vos defender por vós mesmos por muito mais tempo, porque muito brevemente,
após O Aviso, haverá um sentimento mais positivo de Luz e Amor no mundo. Nem tudo está
perdido, Minha filha.
Rezai por aqueles que se convertam durante O Aviso para que permaneçam no caminho da
Verdade. Rezai para que o amor por Mim e pelo Meu Eterno Pai se torne mais forte entre os
seguidores que realmente já sabem a Verdade.
Enquanto os Meus filhos abraçarem o Dádiva de O Aviso, nada há a temer.
Os que não permanecerem no caminho da verdade e voltarem aos caminhos pecaminosos têm
muito a temer. O Meu Pai não lhes permitirá que infestem os outros através dos seus rebeldes e
perversos caminhos. Eles serão sustidos. Tristemente, muitos se afastarão da verdade e tentarão
continuar a infligir o poder e o controle sobre o resto dos Meus filhos.
Rezai para que o Castigo seja diluído. As vossas orações ajudarão à conversão e a evitar tais
situações. Este é agora o tempo de espera. Orai. Preparai e assegurai agora que tantas pessoas
quanto possível saibam o que esperar.
Este mês de Agosto, “Mês da Salvação das Almas”, é muito importante. Por favor
perseverai na vossa devoção durante este mês para que as almas que vós salvardes sejam em
multidões. O Céu rejubila com o amor e a generosidade de coração e alma dos Meus seguidores
que fizeram este compromisso, uma Dádiva preciosa para Mim, para que as pessoas sejam
salvas durante O Aviso.
Vai agora, Minha filha, e espalha a Minha Palavra. Vai em paz e Amor.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Deus Pai – O papel do sofrimento
Domingo, 7 de agosto de 2011, 14:45

Eu sou o Alfa e o Omega. Eu Sou o Deus Pai, Criador do Homem e do Universo.
Minha preciosa filha, Eu aceito agora finalmente a tua Dádiva para Mim para ajudar a salvar
almas. A tua oferta é aceite com amor e alegria. Este não será um caminho fácil, mas serás
protegida, uma vez que Me peças a Minha ajuda todos os dias.
O teu sofrimento será mental e uma escuridão de alma. Quando ficares pior, lembra-te
daquelas criaturas que serão salvas por causa do teu sofrimento.
Vai para a Adoração tão frequentemente quanto possas para ganhares a força necessária para
este Trabalho. As Mensagens do Meu Amado Filho continuarão. Elas devem ser publicadas como
antes porque as Suas Mensagens para o mundo aumentarão, não diminuirão. Tu estás a ser ajudada
por muitos santos que intercedem em teu favor.
Continua a orar à Santíssima Trindade pelas graças necessárias para ficares forte. Nunca te
sintas abandonada, pois isso parece ser parte do teu sofrimento. Descansa a cabeça. Mantém-te
silenciosa e aparece alegre para o mundo exterior. Ignora aqueles que te vão magoar. Em vez disso,
lembra-te que é por causa da Luz Divina que brilhará através da tua alma que conseguirás afastar a
escuridão nos outros. Somente então perceberás o tormento que queima o coração do Meu Filho,
quando Ele vê o pecado no mundo. O teu sofrimento será apenas uma fração do que Ele sofre a
cada minuto do dia.
Aceita agora a Graça que também te foi dada por seres chamada para seres uma alma vítima.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

115

Livro da Verdade

Lembra-te, Minha filha, estás no Meu Coração em todos os momentos. Eu vigio-te e protejote. Sorri agora. Não tenhas medo, porque este Trabalho trará grandes recompensas para ti e para a
tua família e entes queridos no Meu Reino Glorioso.
O Vosso Amado Pai, Deus, o Criador de Todas as Coisas.

Os filhos não podem ser desencorajados pelas histórias de desespero que a
humanidade enfrenta
Segunda, 8 de agosto de 2011, 19:45

Minha querida filha, passaram-se dias desde que Eu comuniquei contigo. Isto é para te dar a
oportunidade de escutares O Aviso do Meu Adorado Pai, Deus, o Altíssimo, para te ajudar a
entenderes o papel do sofrimento para salvar almas.
Os dias estão agora a ficar mais curtos pois O Aviso está próximo. Tudo está preparado para
as chamas do Meu Amor envolverem o mundo inteiro como um todo. Os anjos e os coros do Céu
esperam agora o dia de Glória, no qual Eu regresso para dar ao homem a última oportunidade de
aceitar a Minha existência e a do Meu Eterno Pai.
Os filhos não podem ser desencorajados por rumores das histórias de desespero que a
humanidade enfrenta. Em vez disso, olhai para Mim agora e confiai-Me os vossos receios. A
humanidade receberá uma maravilhosa oferta. O homem não apenas se encontrará face a face
Comigo mas ficará radiante por aprender e ver a Verdade antes colocada diante dos seus olhos.
Será um grande dia na história, em que a Esperança e o Amor serão mostrados a todos vós.
Mesmo os pecadores empedernidos cairão e chorarão de remorso. Estas são boas notícias, filhos,
pois todos poderão ser salvos se abandonarem o vosso orgulho e ego. Todos, por sua livre e
espontânea vontade, devem estar unidos para Me permitir entrar nos vossos corações e guiar-vos
em direção à Luz.
Para muitos pecadores em pecado mortal esta Luz queimará os seus olhos e a sua alma. Será
doloroso. Se puderem ao menos suportar o medo por verem quanto Me ofenderam, eles ficarão
mais fortes e converter-se-ão.
Portanto, filhos do Meu Exército, digo-vos de novo. Sorriam perante os eventos, os mais
extraordinários nas vossas vidas, e o vosso autêntico amor por Mim e pelo Meu Eterno Pai inspirará
as vossas almas. Tanto amor inspirará as vossas mentes, corpos e almas, que sereis renovados em
espírito para sempre. Rezai agora por todos vós, pois o tempo é curto. O mundo está agora a ser
preparado para O Aviso pelo que está pronto para a Minha Grandiosa Dádiva.
Prossegui Meus filhos, com a devoção deste mês à Salvação das Almas, para que até ao fim
do mês de Agosto milhões de almas sejam salvas pelos vossos esforços.
Lembrai-vos filhos, Eu Estou presente em todos os vossos dias. Observando. Guiando. Eu
amo a todos vós. Mantende-vos leais aos Meus desejos para salvar as almas torturadas.
Jesus Cristo.

Turbulência no mundo, causada pela falta de amor por Mim
Terça-feira, 9 de agosto de 2011, 20:30

Minha querida filha, chegou o momento da turbulência no mundo, onde o homem se levantará
contra o homem, irmão contra irmão e vizinho contra vizinho, como predito. Os eventos surgirão
agora uns após os outros. Muitos países experimentarão isso. Há muita raiva, decepção e medo no
mundo, entre os Meus filhos. Dizei-lhes que estes eventos são inflamados por Satanás e que a
turbulência ainda surgirá e intensificar-se-á antes de O Aviso.
Isto, Minha filha, foi anunciado apenas como um dos sinais que a humanidade experimentará
durante 2011, o ano da Purificação. Os Meus filhos testemunharão em choque o mal que existe no
mundo, as almas daqueles que se movem por puro ódio e raiva para com os outros. Não há
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vencedores, Minha filha, nesta Batalha que continuará em fúria. É pela mão do homem que essas
atrocidades acontecem. É por causa de sua falta de amor por Mim e pelo Meu Pai Eterno, que eles
se tornam cúmplices de Satanás.
Rezai, Meus filhos, por todos aqueles que sofrem por causa da agitação no mundo. Para que
alguns países escapem a essas explosões de fúria e destruição. Esta guerra de ódio será vista em
vários países e nações. Terror, confusão e tristeza serão sentidos por muitos.
Por favor, confiai no Meu Pai, Deus, o Pai Eterno, pois as Suas Mãos ajudarão a acabar com
essas calamidades, filhos. Mantende-vos fortes, alerta e leais a Mim, o Vosso Amado Salvador.
Tudo vai melhorar no vosso mundo quando vós perceberdes a importância do amor nas vossas
vidas e a importância da harmonia e carinho para com o vosso vizinho. A oração ajudará a reduzir o
impacto dos distúrbios do mal.
Lembrai-vos que guerra, violência e assassinato não são de Deus. Eles são criados por
Satanás. A sua raiva já atingiu níveis sem precedentes, e a sua fúria está a ser exercida sobre os
Meus filhos, por infiltração nos que são fracos de espírito e sem amor nos seus corações.
Ouvi-Me agora. Amai-vos como Eu vos amo. Rejeitai agora Satanás, seus seguidores e seus
fantoches. Orai a São Miguel Arcanjo para proteger a vossa comunidade. Orai a Mim por
orientação. Orai e invocai o Espírito Santo para descer aos vossos países.
O Vosso Misericordioso Salvador, Jesus Cristo.

Orai pelos que não podem ver além do ganho material
Quarta-feira, 10 de agosto de 2011, 00:05

Minha amada filha, tu deves perseverar neste sofrimento, porque, ao fazeres isso estás a salvar
almas. O teu sofrimento de hoje revela a tortura que Eu suportei às mãos do pecado do homem.
A ganância do homem está agora elevada a tal extensão que a moral não mais se aplica na
vossa sociedade. O pecado humano da ganância significa que não vos importais que sofram pela
vossa mão, desde que as vossas concupiscências sejam satisfeitas. Deixai-Me dizer-vos que aqueles
que atormentarem os outros através da ganância e da avareza não escaparão aos Meus Olhos. Eu
observo. Eu vejo. Eu tremo quando Eu testemunho o caminho feito que homem escolheu,
afundando-se para obter riqueza à custa dos outros.
Minha filha, eles vão ser despojados dos bens materiais, a menos que implorem a Minha
Misericórdia. O dinheiro deles será inútil. O homem que sucumbe a torturar as almas, roubando o
que legitimamente pertence aos seus irmãos e irmãs, não ficará com nada além de cinzas. Orai pelos
que não podem ver além de ganho material, porque, se não voltarem as costas a esses atos maus,
serão deixados de lado e não entrarão no Reino do Meu Pai.
Fazei mal para os outros neste mundo e vós sereis jogados fora e lançados dentro do covil de
Satanás. O que pode parecer vosso direito legítimo, a riqueza adquirida à custa dos outros, trar-vosá tormento para a eternidade.
Largai já as armas da ganância e da gula. Procurai a redenção, pois, quando o fizerdes, a paz
retorna à sociedade.
O Vosso Salvador, Bondoso Justiceiro, Jesus Cristo.

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

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

Aos meus seguidores já foi dado o Dom da Intercessão
Sexta-feira, 12 de agosto de 2011, 23:45

Minha querida filha, o amor dos Meus seguidores mantêm-Me sustentado. Eu choro lágrimas
de alegria quando Eu testemunho o amor dos Meus seguidores que te cercam e te abraçam com as
suas orações.
Minha filha, através do Dom do Espírito Santo eles foram chamados a proclamar a Minha
Santíssima Palavra, para o mundo através destas importantes Mensagens.
Se ao menos as outras almas que Me seguem, e que sabem que Eu estou a comunicar através
de vários visionários, abrirem os olhos e ouvirem o que Eu tenho a dizer, então, as vossas orações
beneficiarão as pobres almas que não se prepararam para O Aviso.
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O Meu amor brilha através dos Meus filhos fiéis, por toda a parte do mundo. A luz do Meu
Amor que brilha através deles gera muita conversão agora no mundo. Este mês, embora os Meus
filhos não estivessem informados, milhões de almas estão agora a ser salvas por causa da devoção
dos Meus amados seguidores. Os Meus filhos preciosos são orientados pelo Meu comando para a
oração e devoção durante este mês Agosto, o mês da Salvação das Almas. Diz aos Meus filhos que
a oração e o jejum deles criou muita felicidade no coração afetuoso do Meu Pai. Uma abundância
de graças flui agora sobre essas queridas e consagradas almas, para que elas sejam capacitadas com
o dom de intercederem, pelas almas perdidas deste dia em diante.
Como Eu anseio por manter cada um deles nos Meus Braços, junto ao Meu Sagrado Coração,
para que Eu lhes possa mostrar quanto Eu amo a todos eles. Tão valentes, tão leais e apesar de
diversões pecaminosas, de vez em quando são bons. Os seus corações e as suas almas estão agora
infundidos com a Minha compaixão e com o Espírito Santo, que guiará o Meu precioso exército
enquanto marcha para a vitória para Me ajudar a reivindicar mais almas.
O Vosso Amado e Leal Salvador, Rei da humanidade, Jesus Cristo.

Deus criou o mundo – Nenhum outro planeta pode ser habitado pelo homem
Sábado, 13 de agosto de 2011, 17:00

A conversão, Minha filha, tem de ser agora uma prioridade para os Meus filhos, assim como
comunicar, aos demais, as Minhas Mensagens para o mundo. Apenas uma alma por dia traz-Me
grande alegria, Meus filhos, quando os outros começarem a abrir os olhos para a Verdade.
Minha querida filha, quando o homem está tão ocupado em cada dia, há pouco tempo para a
oração na sua vida. A oração, Meus filhos, pode significar um momento, uma hora, uma Palavra ou
qualquer tipo de comunicação Comigo. Não importa onde o homem chame por Mim. Pode ser em
casa, no jardim, no carro, no trabalho, bem como na Minha Igreja. Onde falais Comigo não é
importante, embora Me possais agradar mais se falais Comigo na Minha Casa.
Muitas pessoas acreditam erroneamente que Eu não posso ouvir os seus pensamentos, sentir a
sua dor, a sua tristeza ou a sua alegria. Eles não percebem que eles foram criados por Meu Pai, o
Todo-Poderoso, Criador de Todas as Coisas? Aquele que tudo sabe e vos chama a todos para
parardes por um momento, apenas um dia. Pedi a Minha ajuda para vos fortalecer. Um momento é
tudo o que Eu peço, esse momento precioso que partilhais Comigo, para que Eu possa entrar nas
vossas almas com o poder do Espírito Santo. Ainda que apenas com um sussurro, se vós chamais
pela Minha ajuda, sereis ouvidos. Se não partilhais Comigo, Eu não posso responder, porque Eu
nunca iria interferir com o vosso livre-arbítrio.
Eu sou como um Pai à procura de um grupo de filhos que brincam. Todos ocupados,
correndo, conversando uns com os outros, alguns rindo e noutros casos a lutar entre si. A maioria
das crianças responde aos adultos quando os chamam à atenção. Mas alguns são teimosos, viram as
costas e recusam a fazer o que lhes é pedido. Algumas crianças são afectuosas. Algumas nem tanto.
Porém, poucos mostram ódio absoluto numa idade imatura. No entanto, quando Eu Olho para os
Meus filhos, no mundo de hoje, Eu vejo o ódio e, pior ainda, completa indiferença à Minha
existência, de Jesus Cristo, o vosso Amado Salvador. Muitos até odeiam o som do Meu Nome.
Meus filhos, às vezes vós viveis como umas crianças, em grupos rebeldes, sem disciplina,
porque acreditais que o mundo é vosso, impondes mesmo regras como entendeis, controlais, abusais.
Pouca reverência, mostrais vós pelo Pai, o Criador de Todas as Coisas. Tão arrogante é hoje o homem
que ele acredita ter surgido a partir de uma hierarquia ainda maior do que a do Meu Pai Eterno. Então,
ele continua a procurar mais sobre as suas origens, mesmo que a Verdade lá esteja para ele ver o tempo
todo. Tanto tempo está sendo desperdiçado em atividades inúteis. Sonhos inúteis, todos fabricados
pelas mentes desses cientistas, cujo orgulho na sua própria inteligência, um Dom de Deus Pai, significa
que eles acreditam que vão encontrar fatos novos sobre as suas origens.
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Porque é que estes filhos não percebem que a terra foi criada para o homem? Nenhum outro
planeta pode ser habitado pelo homem, porque isso não faz parte do plano do Meu Pai. Como o
homem é insensato quando tenta preencher o vazio do espírito dentro das suas almas. Toda a
nutrição e realização podem ser seus, se ele se sentar e aceitar a Verdade. A verdade da existência
de Deus, o Pai Eterno, o Criador do Universo.
O Vosso Amado Salvador, Mestre e Justo Juiz, Jesus Cristo.

Desfrutai a vida gloriosa que vos aguarda por 1.000 anos
Domingo, 14 de agosto de 2011, 14:25

Minha amada filha, tu continuas a defender a Minha Palavra quando, na Verdade, não há
necessidade.
A Minha Palavra perfurará os corações dos crentes como uma espada, quando eles
contemplarem as Minhas Mensagens, que te foram dadas para o mundo. Eles saberão a Verdade,
quando lerem a Minha Palavra, pela Minha Luz Divina, que terá um tal impacto sobre eles que
terão dificuldade em ignorá-la. Muitos questionam, e continuarão a questionar como fizeram
durante o tempo de Noé. Eles foram avisados mas não escutaram. Eles bloquearam e afastaram-se
da Voz do Meu Pai, quando Ele enviou Mensagens através de Noé e dos outros profetas. Somente
aqueles que escutaram e obedeceram foram salvos.
Ouvi agora as Minhas Mensagens. Abri os vossos corações e permiti que a Minha Palavra
seja dita às almas dos vossos filhos. Ignorai as distrações mundanas. Concentrai-vos apenas na
Minha Voz. Fazendo isso, vós salvareis as vossas almas.
Aqueles que não querem escutar, porque viraram as costas, decidirão com o tempo, virão com
bocas esfomeadas para devorar a Minha Santíssima Palavra, após ocorrer O Aviso. Pois então vós
estareis prontos para seguir a Minha orientação, para que Eu possa conduzir-vos adequadamente
para o Novo Paraíso na Terra, onde vós e vossas famílias, com o vosso amor unido, desfrutareis da
Vida Gloriosa que vos aguarda por 1.000 anos. Nenhuma doença. Não há falta de alimentos.
Nenhumas preocupações. Apenas o amor na sua forma mais pura. A única entidade gloriosa, que é
a vossa herança legítima.
Por favor, orai firmemente agora pelo discernimento de aceitar a Minha Santa Palavra,
quando vos é apresentada, filhos. Considerai ser uma das maiores Dádivas no tempo das vossas
vidas. Abraçai-a em mente, corpo e alma. Pois só então vós encontrareis a Verdadeira Paz.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Ajudai-Me a salvar todos os jovens – Os mais vulneráveis da vossa sociedade
Segunda-feira, 15 de agosto de 2011, 00:05

Minha amada filha, como o Meu Pai Eterno, Deus, o Altíssimo, prepara o mundo para as
futuras alterações. Ele está cheio de pena e tristeza porque o homem ainda está cego para a Verdade
da Sua existência.
Quando o Meu Pai começar agora as mudanças, para preparar o Meu Retorno à Terra, Ele vê
tanto pecado no mundo que Ele chora de tristeza pela inevitabilidade das almas que se percam dele,
eventualmente. A oração para salvar aqueles que ainda vivem no mundo de hoje, que
voluntariamente se afastaram Dele, em puro desafio, apesar de conhecerem e aceitarem a Sua
existência, pode ajudar a salvar as suas almas. Continuai a rezar e a fazer sacrifícios pessoais por
essas almas, Minha filha, visto que sem oração deves temer pelo seu futuro.
Eu confio que aos Meus seguidores orem pelas almas perdidas. O tempo escasseia para
convencer os cegos sobre a fé, para abrir os seus olhos para a Verdade da existência de Deus Pai.
Uni as mãos, Meus filhos da luz, de modo que o vosso círculo de amor e de devoção por Mim
seja suficientemente forte para tirar aquelas almas que não acreditam ou aceitam a Minha Existência
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ou do Meu Amado Pai. Não quebreis esta corrente de fé, para poderdes alcançar a salvação dos
vossos irmãos e irmãs que já não seguem o caminho para a Verdade da Vida Eterna. Em vez disso,
porque eles estão enfraquecidos pela sedução das atividades mundanas, eles precisam de orientação
firme para os ajudar.
Não intimideis aqueles que não acreditam em Deus. Persuadi-os suavemente. Informai-os
sobre a Minha Crucificação e como o Meu Pai Eterno fez o último sacrifício para salvar os Seus
filhos, dando-lhes o Dom da Graça da salvação, do perdão total dos pecados.
O Meu Pai chama agora todos aqueles que estão a ler estas Mensagens pela primeira vez. Vós
deveis ler cada Mensagem cuidadosamente. Orai então ao Espírito Santo pela graça de serdes
capazes de ver que estas Mensagens são de origem divina. Abri os vossos corações para receberdes
a Minha Palavra. Senti-Me nas vossas almas, pedindo-Me o seguinte.
“Jesus, se isto é realmente de Vós, por favor inundai a minha alma com o Sinal do Vosso
Amor para que eu possa reconhecer-Vos tal como Vós sois. Não me deixeis ser enganado por
mentiras. Mostrai-me a Vossa Misericórdia abrindo-me os olhos para a Verdade e para o
caminho do Vosso Novo Paraíso na Terra.”
Lembrai-vos filhos, que é somente pelo Meu profundo e Terno Amor que Eu venho ao mundo
comunicar convosco desta forma. Não é para vos chocar. Impressionar. Criar controvérsia ou
debate. É para ajudar a salvar todas as almas, especialmente da jovem geração que não tem interesse
na religião tão ocupados eles estão com as suas vidas, onde Deus tem um pequeno lugar. É por falar
para eles numa linguagem que eles entendem que Eu espero alertá-los para os ventos prestes a
ocorrer. Eles são um dos grupos mais vulneráveis na vossa sociedade, filhos. É vital que Eu os
alcance o mais rápido que Eu puder.
Reuni agora Meus filhos, Comigo, para salvar todos os jovens no mundo de hoje. Ajudai-Me
a abraçá-los no Meu Reino, pois que nem uma única alma preciosa está perdida para Mim.
O Vosso Amado Salvador de toda a humanidade, Jesus Cristo.

Como pedir-Me para vos ajudar a resolver as vossas preocupações
Quarta-feira, 17 de agosto de 2011, 23:00

Minha amada filha, as graças derramadas sobre ti estão a ser-te dadas para que fiques ainda
mais forte neste Trabalho, dando-te uma confiança extra.
A confiança Mim, filhos, é muito importante. Sim, traz muita alegria ao Meu Sagrado
Coração, quando Eu sinto o vosso amor por Mim. No entanto, só quando vós confiardes
verdadeiramente em Mim e deixardes todas as vossas preocupações, passando-as para Mim, para
que eu possa cuidar delas, é que podeis ter uma sensação de Verdadeira Paz.
Assim, muitos dos Meus filhos oram por intenções especiais. Eu escuto cada um. Mas quando
orais a Mim por algo muito importante para vós, livrai-vos dos vossos medos. O medo não vem de
Mim. Ele é vos dado por Satanás como uma forma, de vos atormentar. Vós não entendeis isso?
Quando temeis algo que sentis que tem um controle sobre a vossa vida, então, quanto mais
temerdes, mais o problema se enraíza.
E só quando vós parardes e Me disserdes
“Jesus, eu entrego-Vos todas as minhas preocupações nesta matéria em confiança para
que o problema agora seja Vosso para resolveres de acordo com a Vossa Santíssima Vontade”.
a vossa mente pode ficar em paz. Isto é o que Eu quero dizer por confiança, filhos.
Convicção em Mim significa que vós exibis uma grande confiança. Confiai em Mim. Eu
morri pelos vossos pecados – de cada um de vós, vivo hoje, mesmo nesta época. Porque não
confiaríeis em Mim?
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Eu amo-vos como a nenhuma outra criatura sobre a terra. Ninguém vos ama ou pode amar
como Eu. Lembrai-vos disto em todos os momentos.
Ide agora em paz e amor. Eu estou ao vosso lado de manhã, de tarde e de noite apenas à
espera por vosso chamamento.
O Vosso Querido Amigo e Salvador, Rei de Misericórdia, Jesus Cristo.

A Grande Tribulação está a ser mitigada através da oração
Quinta-feira, 18 de agosto de 2011, 20:45

Minha filha, aqueles Meus seguidores que interpretam bem a matéria da Sagrada Escritura
tendem a empolgar-se com a sua própria interpretação humana, e assim a lição que Eu tenho
pregado para vos amardes uns aos outros é tão facilmente esquecida. Amai-vos uns aos outros.
Honrai a vossa mãe e o vosso pai. Honrai o Vosso Criador, Deus Pai, e vivei como Eu vos tenho
dito com amor e temor pelo Meu Pai.
Por isso, muitos homens instruídos, levados por uma análise dos Meus ensinamentos,
esqueceram-se de uma coisa. Isto é, quando Eu vier novamente para julgar. Nunca, por um
momento eles consideram que esse tempo possa muito bem acontecer nas suas próprias vidas e não
num futuro distante. Porque então eles pesquisam e continuam a procura de mais significados na
Sagrada Escritura, quando a verdade é tão simples. Porque não vos lembrais que o amor é tudo o
que Eu peço? O Amor, por Mim, o vosso Salvador. O Amor a Deus o Pai, e o amor por todos?
Para aqueles especialistas intelectuais que proclamam serem capazes de analisar os Meus
Ensinamentos e depois vão longe demais, tentando prever uma data para quando Eu virei de novo, Eu
digo isto. Se tentardes assumir que tendes capacidade de discernir o ano do Meu retorno, então vós estais
redondamente equivocados. Pois a ninguém será dada essa data, nem aos anjos no Céu, nem à Minha
Amada Mãe. Mas isto Eu posso revelar. A Tribulação começou há algum tempo. A Grande Tribulação
começará no final de 2012. Este terrível período está a ser mitigado através das orações dos Meus
amados seguidores. Também pode ser diluída através da conversão obtida após O Aviso ocorrer. Meus
filhos, este evento é uma boa notícia. É para ajudar a erradicar a escravatura do homem ao maligno.
Os especialistas religiosos exibem uma arrogância que Me causa repulsa
Muitos, infelizmente, vão ignorar os Meus apelos para se prepararem, tão apanhados eles
estão por este chamado debate intelectual religioso, baseado no raciocínio humano. Cada um
tentando ultrapassar o outro para provar que ele ou ela é mais qualificado(a). Esses especialistas
ostentam uma arrogância que Me causa repulsa. Eles não são melhores do que foram os fariseus. A
sua ignorância bloqueada fica patente perante a Verdade, quando ela é apresentada diante dos
vossos próprios olhos.
A Minha Palavra está a ser ignorada pelos Meus Servos Sagrados
A Minha Palavra tem caído em ouvidos moucos. A Minha Palavra é ignorada pelos Meus
Sagrados Servos, enquanto Eu tento comunicar com eles neste momento da história. No entanto, depois
de O Aviso, não haverá desculpas para não se sentarem e escutarem as Minhas instruções. Nessa altura,
deixareis cair os braços em súplica para Comigo, para que Eu vos guie através do Grande Castigo.
Porque quando esta profecia é revelada para os que duvidais da Minha Palavra, através desta mensageira,
Eu peço-vos então para assumirdes o Meu Cálice Sagrado, beberdes dele e lutardes para salvar almas.
Exorto a todos vós, incluindo os autoproclamados especialistas bíblicos, para se sentarem com
humildade e fazerem esta pergunta. Porque iria Eu encorajar os crentes simples a envolverem-se
numa discussão sobre o Meu retorno à terra? Tudo o que importa agora é que Eu estou a chegar.
Estai preparados em todos os momentos. Nunca julgueis os outros em Meu Nome. Procurai o Dom
da humildade a qualquer custo, pois ele será o vosso passaporte para o Céu.
O Vosso Amado salvador, Jesus Cristo.
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O que incentiva os jovens a terem tanta vergonha de Mim?
Sexta-feira, 19 de agosto de 2011, 23:00

Minha amada filha, o Meu Amor para com os jovens, especialmente na sua adolescência e no
início da idade adulta é muito profundo. Como os seus pais, Eu sinto amor, felicidade, preocupação
e às vezes arrelia quando Eu os vejo a crescer. Ó como o Meu Coração se parte quando Eu os oiço a
dizer que eles não acreditam em Deus, o Meu Pai Eterno. Eles, os Meus filhinhos, foram
condicionados a negá-Lo, para que possam ser vistos e ajustados com os seus amigos, para não
parecerem diferentes deles.
O fato é que já não é fácil para uma pessoa jovem confessar o seu amor por Mim mesmo se
eles aceitam a Minha existência. Este reconhecimento pode causar-lhes constrangimentos quando a
crença em Mim, Jesus Cristo ou no Meu Pai Eterno, é desprezada a favor de um chamado 'ser
superior'. O que os incita a sentirem-se tão envergonhados por Mim? Por que sentem eles
necessidade de obedecer a um mundo vazio de espírito ou no que respeita à alma?
A música e as artes têm uma enorme influência sobre essas pequenas almas preciosas, a quem
não foi dita a verdade do Céu ou do Inferno. Eles, como todos os Meus outros filhos, que persistem
em evitar qualquer menção a Mim, aos Meus Ensinamentos ou à existência do Meu Pai Eterno,
estão exatamente na mesma probabilidade de serem perdidos para o deserto.
Eu peço aos pais que digam aos seus filhos a Verdade da sua existência na terra. De onde
vieram e o destino que os espera após esta vida. É vosso dever ajudá-los a abrir os seus corações
para o Meu Amor. Trazei-os a Mim suavemente, mas usai quaisquer meios possíveis para ajudar a
salvar as suas almas. Fazei isso por amor a eles. Vós podeis estar equivocados das vossas funções
ao longo dos anos, mas agora é a hora de fazer as pazes. Ao rezar a Divina Misericórdia pelas suas
almas, vós podeis ajudá-los. Se possível, é melhor que eles caminhem em direção a Mim, com as
mãos estendidas para Mim nesta vida, de sua livre vontade.
Para os jovens Eu digo isto. Se vós acreditais em Mim, não tenhais medo de reconhecerdes
isso em público. Não Me negueis porque Eu sou a vossa salvação, sem a qual não há vida. Quando
os outros virem quão forte é a vossa crença, eles estarão mais inclinados a abrir os seus corações
para Mim. Isso requer muita coragem da vossa parte, mas as graças que vós recebereis de Mim
superam o vosso medo. Depois de dizerdes às pessoas vos respeitem ao falardes de Mim. Pode
parecer estranho estar a falar sobre Mim em exaltação e de entre assuntos mundanos a seguir, mas
vós ficareis mais fortes na vossa fé quando o fizerdes. Não só experimentareis uma grande riqueza
de amor no vosso coração por Mim, como salvareis as almas dos vossos amigos.
Usai a internet para divulgar as Minhas Mensagens. Falai sobre elas. Não importa que vos
ridicularizeis. Porque, quando o fizerdes muitos, muitos jovens de todo o mundo terão a vida eterna
como resultado da conversão gerada.
Ide agora, Meu exército jovem e precioso. É agora a hora de ganhar coragem para espalhar as
Minhas Mensagens que estão a ser dadas ao mundo, a esta geração, para vos lembrar de Quem sou
Eu, porque Eu vos salvarei a todos das profundezas do Inferno, e é por isso que Eu estou a chegar
agora para vos salvar mais uma vez.
Esta é a hora para Eu vir, para tomar as vossas mãos nas Minhas.
Eu amo-vos.
O Vosso Amado Salvador e Amigo, Jesus Cristo.

Dinheiro em demasia corrompe a alma
Domingo, 21 de agosto de 2011, 23:00

Minha amada filha, Eu visito-te hoje à noite enquanto o mundo começa a irromper em
violência continuada, assim como nação após nação se bombardeiam umas às outras, na procura de
poder e glória. Orai por todas aquelas almas que perecem com essa violência, para que possam
encontrar a graça no Reino do Meu Pai.
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Minha filha o mundo sofrerá agora mudanças preditas na sua purificação, para que o
homem possa ser digno da Minha Promessa. Eles vão continuar a ser despojados das coisas
materiais pelas pessoas gananciosas, responsáveis pela sua morte súbita. Como estes
sofrimentos se intensificam, esses filhos ficarão livres dos grilhões que os prendem às
promessas vazias de Satanás. Ele, que seduz os ricos prometendo-lhes ainda mais, continuará
agora a desfilar a parada de opulência para todo o mundo ver. Ele fará isso para que os Meus
filhos não apenas invejem os ricos e famosos, mas para fazerem tudo o que puderem para os
imitar. Ao lançar os Meus filhos para este covil, onde o aparato da riqueza ostensiva aparece
como uma importante meta a atingir, ele consegue afastá-los da Verdade.
Uma vez descobertos e nus Eu cobrir-vos-ei novamente, filhos, só que desta vez uma couraça
blindada proteger-vos-á da maldade dos homens perversos. Uma vez armados, vós estareis prontos
para entrar de novo no mundo com uma visão diferente da vida. Uma vida em que o amor pelo
vosso semelhante passa a ser o vosso objetivo número um. Quando vós mostrardes amor uns pelos
outros, provareis o vosso genuíno amor por Mim.
Esta fachada de riqueza e opulência, a que muito poucos dos Meus filhos no mundo têm
acesso, é só isso. Uma frente. Pois não há substância por trás dela. Vós sereis escarnecidos na
procura de semelhante riqueza, embora o enganador vos convença que deveis aspirar a grandes
riquezas e fama. A Verdade é que, enquanto estais ocupados, perseguidos por desejos vazios e sem
sentido, ignorais o vosso dever para Comigo.
Nunca permitais que o desfile de riqueza e fama vos seduza filhos, sabeis que o dinheiro em
demasia corrompe a alma. Aqueles que têm tanto dinheiro que serão incapazes de o gastar nesta
vida, devem dá-lo às pessoas infelizes que têm pouco para comer. Fazei isso e vós podeis salvar as
vossas almas. Se tendes apetite depois dos excessos, quando vós já tendes o suficiente para
alimentar e vestir uma nação, então vós morrereis de fome. O alimento da vida é a vossa humilde
aceitação desse amor de uns pelos outros e foi o que Eu vos ensinei. Amar o próximo significa
cuidar de quem não tem nada.
Acordai e aceitai a Verdade antes que seja tarde demais para vós. É mais difícil para os que
tendes imensas riquezas materiais encontrar a proteção do Meu Pai, a não ser que a partilheis com
outros. Lembrai-vos disso. Os que tendes pouco e invejais aqueles que parecem ter todo o conforto
material, que desejais para vós, também deveis ter cuidado. Há apenas uma mansão, à qual deveis
tentar aceder, é a mansão que vos espera no Novo Paraíso na Terra. Somente aos humildes de
coração, mente e alma, será dada a chave.
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.
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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.

Nenhum pecado é tão grave que não possa ser perdoado
Terça-feira, 23 de agosto de 2011, 23:45

Minha filha, tu estás agora a começar a compreender o Meu sofrimento. Quando Eu peço e
escolho almas para sofrer, elas sofrem tanto como Eu sofri, durante a Minha tortura e a Minha
Crucifixão. Tal como a Minha morte salvou os homens do pecado, também vós sofrereis bastante
para poder salvar os homens da condenação eterna. Oferecendo o vosso sofrimento, de bom grado,
vós fazeis um sacrifício de modo a que as almas da humanidade sejam presentes às Graças de Deus.
Se eu pedisse a mais almas para fazerem o mesmo elas teriam receio e declinariam. Mesmo
que muitas almas sofram, elas não estão conscientes para serem igualmente almas escolhidas.
Muitos dos Meus filhos perguntarão porque algumas pessoas sofrem e outras não? A Minha
resposta é que Eu escolho o coração que revela humildade na sua vida, aquele que coloca as
necessidades dos outros antes das suas. A alma de coração terno que faz o papel de sofredor por
Mim. Isso é um Dom de Mim. Pode não parecer um Dom, mas quando vós ofereceis este Dom vós
estais a salvar milhares de almas diariamente ao Meu lado.
Eu quero agora pedir aos Meus seguidores para fazerem um sacrifício diário semelhante, para
Me ajudarem a salvar as almas em pecado mortal até ao momento da sua morte, durante O Aviso.
Por favor pedi-Me este Dom. Por esta humildade de coração, Eu peço-vos também para fazerdes
um sacrifício pessoal pela Minha Glória. Aos que sintam que não são capazes de fazer isto, então
Eu vos abençoo com as Minhas Graças especiais, pois Eu sei que o amor que tendes por Mim, e as
vossas orações, estão realmente a salvar as almas dos vossos irmãos e irmãs.
Meus filhos, notai isto. O Meu Exército de seguidores está a crescer diariamente por causa destas
Mensagens. Este crescimento será um exército de milhões brevemente. Eu chamo apenas aqueles que
são bastante bravos para assumir o Meu desafio. A bravura provém do amor. A interpretação de
bravura é diferente de um homem para outro. Eu peço-vos simplesmente que falem ao mundo sobre o
Meu Amor. Recordai-lhes a Verdade contida nas Sagradas Escrituras. Dizei-lhes que Eu vou regressar
para lhes oferecer o grande Dom das Minhas Graças, em breve. Se Eu viesse do Céu julgar-vos cedo
demais, as vossas palavras para o Céu seriam áridas, tão generalizado está hoje o pecado.
Espalhai as Minhas boas notícias. Lembrai-lhes que quando sentirem amor genuíno e Puro
Amor por alguém, mesmo que seja apenas um raio de Luz passageiro ou uma boa ação que
testemunhem, então Eu estarei presente.
Dizei-lhes que sem amor eles murcharão e se tornarão em nada.
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Dizei-lhes que quando Eu os vir, eles estarão despidos das suas posses mundanas a Meus
Olhos. Eu vejo apenas as suas bondades e maldades de alma.
Para as pobres almas assustadas, envergonhadas pelo seu estilo de vida, dizei-lhes que Eu sou
indulgente, Todo Misericordioso, e que serão bem-vindos aos Meus Abertos e Amorosos Braços.
Todos terão que fazer o caminho até Mim e pedirem-Me para os ajudar. Eu nunca afastarei os
apelos dos pecadores, não importa quão negros sejam os seus pecados. Eu perdoarei a todos os que
estejam verdadeiramente arrependidos pelas ofensas que tenham antes cometido.
Os vossos corações ficarão leves e o Meu Amor trará de volta a Luz às vossas vidas. Eu
voltarei em Glória, filhos, não para vos assustar mas para vos trazer o Meu Dom, esse mesmo Dom
que vos foi negado pela obra de Satanás.
Vinde. Inclinai as vossas cabeças. Colocai a vossa vergonha de parte e pedi-Me para vos
perdoar agora. Nada me choca, filhos. Nenhum pecado é tão grave que não possa ser perdoado por
Mim se o Verdadeiro remorso estiver presente. Não vos demoreis. Procurai a redenção agora antes
que seja demasiado tarde.
O Vosso Amado Jesus Cristo, Redentor da humanidade.

As profecias anunciadas através desta profeta, desenrolam-se agora
Quarta-feira, 24 de agosto de 2011, 16:38

Minha filha amada, todas as nações do mundo se esforçam por ler as Minhas Mensagens,
dadas a ti. Isso será assim quando eles testemunham O Aviso em que eles, então, procurarão a
Minha Orientação para lhes dar força.
Tu estás cansada agora, Minha filha, em crescente sofrimento, mas terás alívio em poucos
dias. Tudo isto é exigido de ti, porque Eu preciso do sofrimento para Me ajudar a resgatar as
pessoas em pecado terrível. Experimenta e vê os benefícios que ele traz, pois um dia tu rejubilarás
Comigo quando testemunhares os frutos deste Trabalho.
Marchai em frente, Meus filhos, com força, para que as profecias anunciadas através desta
profeta, desenrolam-se agora, assim como, acreditareis na autenticidade deste website.
Orai agora, Meus filhos, para que vós, o meu exército, aumenteis em número e vos unais
como um para lutar na Batalha espiritual que se avizinha.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

O caos climático será agora experimentado por um número de países. O Meu Pai
está zangado
Quinta-feira, 25 de agosto de 2011, 20:00

O Meu querido e amado apelo a todos os guerreiros da Minha oração, para orarem pelos
outros. Neles incluem-se os não-crentes e os que estão enredados em violência e ódio. Eles
andam desesperadamente a tentar encontrar o amor e paz nas suas vidas e acho isso impossível.
Vós deveis orar muito por eles, porque sem as vossas orações eles mergulharão no fogo do
Inferno. Não deixeis isso acontecer. Se eles só podem ser encorajados a andar um pouco para
Mim e estar preparados para ouvir as Minhas Palavras, a eles serão dadas as Graças para que eu
possa levá-los em Meus Braços.
Minha filha, o mundo precisa agora de se sentar e atender-Me. Muito em breve, eles vão
assistir a uma série de terremotos e inundações. O caos será experimentado em vários países através
de catástrofes climáticas. Estes são os castigos lançados por Meu Pai sobre a humanidade. O pecado
será punido, Minha filha, e os países que são culpados de promover o aborto não escaparão à Mão
do Meu Pai quando ela cair. A oração tem evitado muitos atos de punição, mas o homem continua a
pecar e a ofender o Meu Pai, com atos vis e repugnante de homem contra homem, incluindo
crianças inocentes no ventre.
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Exorto-vos a rezar agora pelos Meus filhos nos países que não escapem dessa punição. O Meu
Pai está zangado. Ele não ficará mais sentado a ver como o homem destrói a humanidade. A Terra
implodiria se o homem não parasse. Ele, o Meu Amado Pai, irá reter muito deste Castigo até depois
de O Aviso. Depois disso, apesar da conversão do homem, o homem continuará a voltar ao pecado.
As punições aplicadas são para mostrar ao homem quão duro o Meu Pai pode ser. Ele ama todos os
Seus filhos, mas Ele criou este mundo e o homem simplesmente não será autorizado a destruí-lo.
Orai agora, Meus filhos, por todos os vossos irmãos e irmãs.
Jesus Cristo, Rei da humanidade.

Mensagem para o Clero – Não permitais o assédio moral por sociedades seculares
Sábado, 27 de agosto de 2011, 00:10

Minha filha, se mais padres e membros da Igreja cristã abrissem as suas mentes e aceitassem
o que Eu estou a dizer agora para o mundo, através destas Mensagens, em seguida o Meu Coração
ficaria mais luminoso.
São os Meus devotos seguidores que seguram a vela de Luz com que propagam as Minhas
advertências para o mundo, para incentivarem os Meus filhos a redimirem-se aos Meus Olhos. Ó
como Me entristece ver como estão fechadas as mentes destes Servos Sagrados, que proferiram
votos de comunicar as Minhas Palavras, os Meus Ensinamentos para o mundo. Eles quebram o Meu
Coração, tão empedernidos se tornaram os seus próprios corações.
Os Meus Ensinamentos casam-se de fato com Revelações Divinas, que têm o seu lugar como
sempre tiveram desde o início dos tempos. Pensariam eles que a Minha Mãe e Eu não iriamos
comunicar com os Meus filhos ao longo dos séculos? Eles estão felizes por prestarem atenção ao
mundo dos santos passados, muito tempo depois das suas Mensagem serem dadas ao mundo. Mas
não é assim hoje. A diferença é que, atualmente, não lhes será concedido tempo que lhes permita
digerir estas Mensagens depois do evento. Porque não haverá mais tempo, como sabeis.
Eu chamo-vos, Meus servos, e ao Meu Santo Vigário, para lerem as Minhas Palavras para a
humanidade, agora. Nunca antes vós necessitastes da Minha intervenção no Mundo, como agora.
Lembrai-vos que Eu Ressuscitei da morte e Prometi que voltaria. Quão estais vós preparados, agora?
Quantas vezes lembrastes aos Meus filhos a necessidade de se redimirem aos Meus Olhos? Quantas
vezes estivestes dispostos a escutar os pecados dos Meus filhos quando estáveis muito ocupados? Não
está a ser oferecido tempo para ouvir as confissões. Vós decepcionastes-Me, Meus servos Sagrados, e por
isso Me ofendestes grandemente. Negar aos Meus filhos o direito ao Sacramento é imperdoável. Acordai
agora e segui as Minhas instruções. Cumpri o vosso dever para com os Meus filhos conforme Me
prometestes através dos vossos votos Sagrados. Por favor não volteis as costas aos Meus Ensinamentos.
É especialmente a fé dos Meus amados e sagrados servidores que está a enfraquecer consideravelmente.
Isso é provocado pela maldição de Satanás, que tem caminhado no meio de vós, causando estragos
dentro e fora da Minha Igreja. Lembrai-vos disto, Meus sagrados servidores. Esse é o trabalho de
Satanás. Vós nunca deveis ceder aos seus tormentos e assim afastar-vos do vosso dever para Comigo.
Ouvi-me agora. Atendei aos Meus avisos e preparai as Minhas ovelhas para que possam
procurar a redenção para os seus pecados, agora. Movam-se agora para que a Minha igreja continue
a lutar pela Verdade dos Meus Ensinamentos e não permitais que o assédio por parte das sociedades
seculares vos empurrem para um canto, tolhidos de medo. Pois se assim fizerdes vós estareis a
sucumbir às tentações do maligno, cujas mentiras já destruíram grande parte da Minha Igreja.
Meus Sagrados Servidores, Vós sois a Minha tábua de salvação e Eu preciso de vós agora
para me ajudardes a salvar os Meus preciosos filhos, que enfrentam tormentos que dão a volta às
suas mentes sobre a Verdade dos Meus Ensinamentos e da existência do Meu Eterno Pai.
Eu chamo-vos, agora, para que Me escuteis quando Eu vos chamo.
O Vosso Adorado Mestre, Jesus Cristo.
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Muitas almas estão a perecer no inferno por causa do pecado da pornografia
Domingo, 28 de agosto de 2011, 17:00

Minha querida e amada filha, ouve a Minha Santíssima Palavra, tal como eu alerto a
humanidade para a urgência de implorar ao Meu Pai o perdão dos seus pecados.
O tempo é curto agora, pois O Aviso está prestes a chegar. Nunca deixeis para amanhã o que
precisais de fazer hoje. O remorso pelos vossos pecados é crucial antes que peçais perdão pelos
vossos pecados. Sem remorso genuíno é inútil. São tantas as almas enegrecidas que Eu vejo no
Mundo, Minha filha. Há pouca Luz, e se fosses testemunhar, a profundidade a que o homem caiu
ficarias chocada. Assim, muitos milhões dos Meus filhos caem diariamente no abismo da corrupção
pecaminosa, da qual lhes é impossível afastarem-se a menos que vós rezeis por eles.
Eles estão cegos para a Verdade e mesmo que lhes seja mostrada agora a Minha Luz, eles se
contorceriam e esconderiam de Mim. Orai por eles.
Os Meus filhos são culpados do pecado odioso, desfrutando o fato desse mau comportamento
ser visto como entretenimento. A Pornografia infiltra-se em tantos lares, em todo o mundo, pelos
canais de televisão, que apresentam tais atrocidades, como diversão inofensiva. Esses mesmos
canais recusam-se a falar no Meu Nome. A violência é também vista com fascínio, não apenas pela
TV mas também em jogos, tornando-a assim tão aceitável que as pessoas consideram agora o ato de
violência como uma coisa natural.
Os demônios de Satanás, quando entram nas almas, começam a manifestar-se no corpo
humano, para que os seus atos se tornem claramente visíveis aos Meus seguidores, que se
encolhem de horror pelo que têm que testemunhar. O corpo humano, infestado pelos demônios
de Satanás, tem comportamentos grotescos. Os seus movimentos físicos são destorcidos e vão
emular as mensagens satânicas requeridas pelo maligno para seduzir as mentes nas pessoas
fracas. As almas fracas, vazias de amor por Deus, são atraídas para ele e eventualmente vão
imitá-lo, para assim, também elas, honrarem Satanás e tudo o que ele representa, na forma
como se comportam.
Filhos, não podeis vós ver como Satanás trabalha? Meus seguidores, vós deveis dizer aos
que não compreendem como ele trabalha no negócio pornográfico. É quando Satanás se
prepara para destruir almas e sugar os participantes no fogo eterno. Estes culpados de
comportamentos sexuais desviantes e os que ostentam o seu corpo de modo obsceno e imoral
sofrerão dores lancinantes até à eternidade.
Ajudai a salvá-los agora, filhos, pois eles não têm ideia de como a impureza moral Me
desgosta. Eles estão cobertos na escuridão. Trazei-os até Mim para que a Minha Luz os possa
abraçar e salvar do fogo do Inferno.
Os pecados da carne são abomináveis para Mim. Muitas almas sofrem no Inferno devido aos
pecados da pornografia e aos atos de sexualidade desviante. Fazei-as saber agora qual será o seu
destino a menos que elas demonstrem remorso.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Aqueles que proclamam a Minha Verdadeira Palavra dada através dos Visionários
serão ridicularizados
Domingo, 28 de agosto de 2011, 23:00

Minha querida e amada filha, Satanás e os seus demônios estão a tentar atormentar-te agora.
Deves compreender este fato e depois virar-lhe as tuas costas. Não respondas nem te envolvas pois,
se o fizeres, darás mais poder ao maligno sobre ti. Ignora as suas provocações e segura a Minha
Mão pois Eu Estou ao teu lado para te proteger de tais danos.
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Diz aos Meus seguidores que, como eles tomam o Meu Cálice e marcham para difundir a
Verdade do Meu retorno à Terra, eles irão também sofrer. Eles serão insultados, rir-se-ão deles e
farão figura de tolos ao falarem em Meu Nome. Diz-lhes que, quando isso acontecer, alguma dúvida
que pudessem ter em relação a estas Mensagens irá desaparecer. Meus filhos, compreendei sempre
que aqueles que proclamam a Minha Verdadeira Palavra através de mensageiros genuínos serão
ridicularizados, precisamente como almas eleitas, cujo importante papel é o de transmitirem as
Minhas Mensagens divinas ao mundo. Vós, Meu exército, não sereis diferentes. Esta é uma difícil
lição para vós absorverdes. Sabei que ireis sofrer sempre nesta vida, quando caminhardes Comigo.
Sabei também que realizareis isso carregando a Minha Cruz. Apenas por ser assim, estais
qualificados para dizer a Minha Palavra. Nenhum profeta, nenhum apóstolo Meu, encontra esse
caminho de modo fácil. Vós deveis rezar para terdes força para suportar esses desafios que testarão
a vossa fé até ao limite.
Quando segurardes a Minha Cruz, para aliviares a Minha carga, vós ficareis carregados com o
fardo. Se acreditardes em Mim, completamente, envolvei os vossos braços nos Meus, Eu vos
suportarei e vos darei as forças de que necessitais para esta jornada. Uma jornada tão cheia de
espinhos que os vossos pés vão sangrar. Mesmo que a vossa fé seja muito forte vós não sereis
capazes de viver a vossa vida sem o Meu Puro Amor.
Vós, Meus amados filhos, sois o Meu precioso exército. Um dia vós estareis a caminhos do
Céu, das maravilhas gloriosas, onde os anjos cantarão de prazer pelo Trabalho que fizestes para
Mim na vossa vida na terra. Eu recompenso os Meus devotos seguidores pela lealdade e firmeza do
seu amor por Mim. Vós fostes abençoados como Minhas almas escolhidas que recebestes o Dom de
ver a Verdade, enquanto outros simplesmente viraram as costas.
Lembrai-vos que vós estais agora a receber as Graças do Espírito Santo e como resultado vós
sereis incapazes de Me negar. Este caminho, contudo, está cheio de pedras que machucarão os
vossos pés, de pedregulhos enganadores, que vos desafiarão, bloqueando o vosso caminho e
intimidando-vos a regressardes pelo caminho de onde viestes.
Levantai as vossas mãos gentilmente e dizei:
“Eu nunca negarei os caminhos do Meu Senhor. Nem negarei a existência de Jesus Cristo,
que a humanidade tem tentado destruir, não apenas no Seu sofrimento na Cruz, mas também
depois disso. Eu estou em união com Jesus Cristo. Eu falo em Seu Nome. Eu caminho com Ele.
Ele levanta-me para que eu, à minha maneira humilde, ajude a abrir os vossos corações para o
Puro Amor que Ele tem no Seu Coração para todos vós e para cada um de vós”.
O Meu precioso exército ergue-se agora que Eu conduzo-vos ao longo desta acidentada mas
Divina caminhada, para o Novo Paraíso na Terra, que vos espera. Por favor, assegurai-vos que
recolheis o maior número dos Meus filhos convosco, ao longo do vosso caminho, para que assim
possamos ficar unidos como uma família.
O Vosso Amado Jesus.

Deus Pai: “A Minha Mão cairá com força sobre as nações que legalizaram o aborto”
Segunda-feira, 29 de agosto de 2011, 00:05

Eu venho em Nome do Meu Filho Jesus Cristo. Eu sou o Alfa e o Ómega, Deus o Altíssimo.
E desejo dar aos Meus filhos em todo o mundo esta Mensagem.
A Minha Mão está a ser retida da punição ao homem pelos pecados que comete, pelo poder da
oração. Eu aplicarei um castigo severo, se o homem não se afastar do pecado do homicídio e do
aborto. Meus filhos, vós já vistes a Minha fúria através de terremotos, inundações, tsunamis e outras
turbulências ecológicas. Devo castigar-vos, filhos, porque vós não fostes capazes de prevenir a
punição pelas ofensas contra os vossos semelhantes.
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Os pecados de aborto serão punidos quando a Minha Mão cair com força sobre as nações que
toleram tal abominação. Não vos será permitido o assassinato da Minha Criação indefesa e que os
vossos governos continuem a fazer leis tolerando essa prática covarde; vereis a Minha ira descer
com tanta força, que implorareis pela Misericórdia de vida. No entanto, vós nunca parastes para
pensar sobre tirar a vida aos nascituros.
O assassinato não será mais tolerado por Mim. Vós sereis impedidos e rapidamente. Orai
pelas almas desses seres indefesos e pedi a redenção. Não aceiteis essas leis aprovadas pelos vossos
governos, dirigidos por pagãos, que não têm respeito pela vida.
A Minha punição aos países culpados pela legalização do aborto varrê-los-á das nações. Os
vossos países serão divididos em pequenas partes e cairão para dentro dos oceanos. As vossas vis
clínicas e os hospitais onde se realizam essas práticas serão encerrados e os culpados, entre vós,
serão lançados no fogo do Inferno pelos seus crimes hediondos.
Eu venho dar-vos este Aviso agora. Nunca tolereis o aborto. Ponde os pés à frente nos vossos
países e lutai para impedir este genocídio global e contínuo. Se os vossos governos continuarem a
infligir este seu ato de horror sobre a Minha Criação vós sereis tratados com uma poderosa reprimenda.
Atentai agora nisto, um dos Meus mais urgentes avisos para a raça humana. Tirai a vida aos
Meus nascituros e Eu tirarei a vossa. Orai arduamente, filhos, pela fé de todos os Meus filhos, pois
eles continuam a ignorar os Ensinamentos que lhes foram dados desde o início dos tempos.
Deus o Pai.

Escolhei pessoas que conheceis e vinde diante do Trono do Meu Pai para os salvar
Terça-feira, 30 de agosto de 2011, 14:30

Minha querida e amada filha, o Meu Coração está pesado de tristeza porque Eu vejo os Meus
preciosos filhos distraídos pelas mentiras que enfrentam.
Eu Amo-os tanto que choro de profunda tristeza quando Eu os vejo a vaguear à Minha
procura e são incapazes de o fazer. Eles sabem que há uma ligação perdida nas suas vidas, mas não
conseguem identificar o que é. Essa ligação é Amor. Eu Sou Amor. Eu Sou Quem eles buscam mas
eles não sabem o que procuram. Mesmo que Eu estivesse ao pé deles, esperando e esperando
pacientemente que se voltassem para Mim.
Demasiado tempo está a ser desperdiçado, Minha filha. Os Meus filhos olham para os lugares
errados para procurarem o contentamento e a paz que almejam. Mas eles não serão capazes de
encontrar isso, a menos que compreendam que só através da humildade terão tal possibilidade.
Até que os Meus filhos entendam que não podem existir sem o Amor de Meu Pai, Deus o
Altíssimo, eles morrerão vazios de amor e paz em seus corações. Eu estou exausto, Minha filha. Se
ao menos aqueles que se fecharam a Mim se voltassem para Mim. Se ao menos eles deixassem de
procurar o poder, o dinheiro e a glória das possessões terrenas, então conheceriam a Verdade.
Eu necessito que todos os Meus seguidores continuem a rezar pelas almas cegas que estão
perdidas. Nunca desistais das vossas orações que serão colocadas diante do trono de Meu Pai esta
semana. Por favor recitem a seguinte oração.
“Deus, o Altíssimo, eu venho esta semana diante do Vosso trono para invocar as almas dos
meus irmãos e irmãs que recusam o conhecimento da Vossa existência. Exorto-Vos a preenchêlos com as Vossas Graças de modo que eles abram os seus corações para escutarem a Vossa
Santíssima Palavra.”
Por favor, escolhei as almas que vós conheceis, e que não querem conhecer a Deus Pai,
colocando o nome delas. O Dom da oração será recompensado com a salvação deles. Ide agora,
Meu exército está preparado para o próximo estágio da guerra espiritual contra o Demônio.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.
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O Meu Exército aumentará até um grupo de mais de 20 milhões
Quarta-feira, 31 de agosto de 2011, 21:00

Minha querida e amada filha, o amor que Eu tenho por ti e pelos Meus seguidores surge
através de Mim e Eu sinto muita alegria. Como Eu amo a todos vós. A vossa dedicação, humildade,
confiança e Amor Puro para Comigo está a ficar mais forte a cada dia. Vós não sentis isso? Esta é a
Minha Graça para todas e para cada uma das Minhas almas puras que foram arrancadas das suas
vidas diárias para Me seguir no Caminho para o Paraíso.
Os Meus filhos, que foram despertados pelo Espírito Santo derramado sobre o mundo em
Maio, sentirão agora uma devoção a Mim, que não era antes conhecida por muitos deles. Estou a
reunir o Meu Exército rapidamente agora e isso aumentará até um grupo de mais de 20 milhões de
almas, em breve. Quanto maior for o exército mais poderoso será o Espírito Santo em trazer os
Meus filhos, unidos, para combater o enganador. A Minha Orientação Divina está agora infiltrada
nas vossas almas que vós entendeis isso ou não. É como se tivésseis um interruptor dentro de vós.
Quando o Meu Amor chama, vós deveis responder naturalmente para converter os outros. Este é o
poder do Espírito Santo e que agora está a ser sentido em todos os cantos da terra.
Todas as religiões, todos os credos, todas as raças e todas as nações irão responder à Luz da
Verdade, agora. Eles são todos muito preciosos para o Meu Pai Eterno. Ele está agora a chegar a
cada homem, mulher e criança para que oiçam o Seu Chamamento. Satanás não será capaz de
suportar as orações que são recitadas pelos Meus seguidores. O seu controle será perdido em breve.
A oração e a fé dos Meus seguidores põem-no furioso. Como ele é impotente nas suas tentativas de
colocar dúvidas na mente dos Meus fiéis, ele vai mudar a sua atenção para os pecadores fracos.
Esses filhos, estão tão confusos e já destruídos pelo pecado mortal que serão atraídos por ele. Por
causa da escuridão das suas almas eles serão incapazes de se defender. Rezai muito para que as suas
almas possam ser salvas.
Esta é uma época em que a Minha Igreja, embora enfrentando obstáculos extraordinárias
trazidos pelo pecado, será agora reconstruída pelos Meus seguidores na terra. Isso levará tempo,
mas quando isso acontecer, a Minha Igreja voltará à sua antiga glória e será renovada em força.
Ela entrará no Glorioso Reino do Meu Pai, juntamente com todo o Meu povo escolhido. A
doçura deste evento em que o mundo se libertará de Satanás e de todas as coisas demoníacas é para
ser bem-vinda, filhos. Esta é a Nova Era de Paz que vós tendes procurado com coragem na terra. Os
tempos podem ser difíceis futuramente para vós, filhos. Concentrai-vos em Mim. E vós
sobrevivereis. Em seguida, virá a paz que estais esperando.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.
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MENSAGENS DE SETEMBRO DE 2011
Como é difícil subir a Escadaria para o Paraíso
Sábado, 3 de setembro de 2011, 23:50

Minha amada filha, não fiques sob qualquer ilusão, O Impostor virou a tua cabeça para longe
de Mim nos últimos dias. Tu explicas isso com o fato de estares ocupada, mas essa não é bem a
Verdade. Tão astuto é ele, que deliberadamente interrompe cada minuto do teu tempo. Durante esse
tempo, tu sabias que não estavas a dedicar-Me esse tempo, não é assim? Sentiste-te distraída e
perdeste-te e então percebeste que estavas vazia por dentro, sem Mim. Fechaste-te o tempo todo, e
Eu, no entanto, permiti que te sentisses abandonada por Mim. Pois agora experimentaste o
desespero que se sente quando Eu rejeito as almas por causa do pecado. Tudo isso é importante para
o teu desenvolvimento espiritual. Embora possa parecer inútil que Eu permita isso, é parte da tua
preparação para a santidade, que exige de ti. Minha filha preciosa, continuarás a sentir uma forma
de abandono de vez em quando, tal como muitas almas que estão no mesmo caminho.
A escada da perfeição espiritual é muito longa. As almas darão um, dois e mais passos para
trás por cada passo que derem para Mim. Peço-te, Minha filha, que digas a todos os Meus
seguidores que se preparem cuidadosamente para esta escada que é essencial, antes que o degrau
mais alto seja alcançado. Na Minha Mensagem de 24 de novembro de 2010, quando eu te falei
nesta escada, Eu expliquei como algumas pessoas dão estes passos muito rapidamente. Mas tu sabes
que seria um erro. Fica ciente de que Eu as oriento ao longo das etapas a todo o tempo.
Meus filhos, subi agora cada passo da escada espiritual antes de chegardes aos passos
principais para a Porta do Paraíso. Sede pacientes. Não fiqueis desapontados quando cairdes.
Levantai-vos simplesmente de novo e começai a escalar todo o caminho.
Filhos, Eu levar-vos-ei pela mão até ao topo, se Me permitirdes.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Mensagem da Virgem Maria – Abandono como Alma Vítima6
Domingo, 4 de setembro de 2011, 21:50

Eu venho em Nome do meu amado Filho, Jesus Cristo. Eu sou a Santa Mãe de Deus.
Minha filha, tu estás a sofrer por meu Filho e, na passada semana, não foi fácil tu combateres
a força do mal, a fim de permaneceres fiel ao meu precioso Filho. Eu venho a ti esta noite para
tentar explicar o que está a acontecer. Como alma vítima, tu experimentarás períodos de abandono
em que os pensamentos sobre o meu Filho são banidos da tua mente. Então, como tentas dedicar
tempo para orares, não encontrarás tempo para fazer isso. Depois disso, ficarás confusa, e depois, a
solidão pela falta da presença do meu Filho, causar-te-á angústia. Não te inquietes, porque esta
forma de sofrimento é difícil, mas como alma vítima deves vivê-lo.
Por favor, ora pela coragem e por graças para aceitares esta nova forma de sofrimento, te
confundirá. Mantém a tua Missa diária e recebe a Santíssima Eucaristia, Não importando o que
esteja pela frente. Serás incitada pelo enganador para virares as costas a este Trabalho. Tu vais em
breve, uma vez mais, permitir que as dúvidas invadam a tua alma. Peço a todos que orem agora por
ti, para que a tua entrega ao meu Filho continue a salvar almas em toda a parte. Nunca te esqueças
disso, não importa, quão difícil seja o teu sofrimento.
Minha filha, Eu comunicarei sempre contigo quando perderes o teu sentido de orientação,
pois Eu sou a tua amada Mãe. Eu estarei sempre aqui para te proteger e orientar para o meu Filho,
para que os Seus desejos sejam cumpridos. Vai em paz e amor.
A Tua Amada Mãe, Rainha da Paz.
6

Esta Mensagem foi recebida após a Visionária ter recitado o Santo Rosário e depois de uma Aparição onde a
Abençoada Mãe apareceu por um período permanente de 20 minutos numa sala de oração privada.
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Amar o próximo como a vós mesmos é muito mais difícil do que vós pensais
Domingo, 4 de setembro de 2011, 22:00

Minha filha, agora é a hora de escutares as Minhas instruções para alertares os Meus filhos
para os tempos vindouros, de forma a preparar todos os Meus seguidores e da necessidade de
permanecerem em oração diária. Eles devem também receber o Meu Corpo na Sagrada Eucaristia e
rezar para a salvação das almas.
Os Meus filhos estão a tomar mais cuidado sobre as Minhas Mensagens, pois eles unem-se
para rezar por todos os Meus filhos, todos os dias, até O Aviso ocorrer.
Olhai os vossos irmãos e irmãs através dos Meus Olhos que os vêem como criações
milagrosas concedidas por Meu Pai Eterno, como uma Graça para a humanidade. Cada alma aflita é
igualmente amada. Nenhuma diferença é feita diante dos Olhos do Meu Pai.
Se vós, Meus seguidores, Me amais vós amareis o Meu Pai. Por sua vez, se fordes genuínos
no vosso amor pelo Meu Pai, vós amareis os vossos irmãos e irmãs. Vós deveis mostrar amor
especialmente por aqueles que podem ofender-vos através do seu comportamento. Alguns vos
insultarão, zombarão e ofenderão a reputação que pode prejudicar a vós e às vossas famílias. Eles
podem ser vossos conhecidos, pessoalmente, ou podem ferir-vos com as suas ações, de modo que
possa afectar a vossa capacidade de vestir e alimentar as vossas famílias. Não importa quanto as
pessoas vos magoam. Eu peço-vos, em Meu Nome, para seguirdes a Minha liderança. Orai por eles,
especialmente por aqueles que vos prejudicam. Pois quando orais por eles, vós diluís o ódio
vomitado por Satanás. Um ódio que poderia surgir por pensamentos de vingança.
Esta é uma das maiores dificuldades de todos os Meus Ensinamentos. Amai o vosso próximo
como a vós mesmos. Isso é muito mais difícil do que vós pensais. Quando puderdes alcançar este
ato de grande generosidade, ajudar-Me-eis a cumprir o Meu Plano para salvar mais almas.
O Vosso Amado Mestre e Amigo, Jesus Cristo.

Mantenham a vigília à Divina Misericórdia, agora – O Aviso está próximo7
Segunda-feira, 5 de setembro de 2011, 21:00

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

Virgem Maria: Ouvi sempre o vosso coração
Terça-feira, 6 de setembro de 2011, 20:20

Eu vim em Nome do meu amado Filho Jesus Cristo. Eu sou a vossa Santíssima Mãe.
Vós, meus filhos, estais a ser perseguidos. Todas as tentativas estão a ser feitas pelo
enganador para vos enganar. Vós, meus filhos, deveis obedecer a uma só Voz, que é a Voz do meu
precioso Filho Jesus Cristo.
7

Foram recebidas duas Mensagens, nesta tardinha, de Jesus Cristo. Na primeira Mensagem, há uma revelação privada,
com detalhes sobre quando o Aviso ocorrerá que foram dados à mensageira. A sua divulgação fica à disposição da
mensageira que decidiu não a publicar neste momento. Ela foi dada a um padre para que seja guardada em segurança.
Esta Mensagem será divulgada depois de O Aviso ter ocorrido. A segunda Mensagem é uma Mensagem para o mundo,
precisamente agora.
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Armai-vos agora, meus filhos, pois os ataques vão aumentar, como também o vosso
sofrimento. Vós, por meio das Graças que Eu vos concederei, ultrapassareis isso. Parai os vossos
pensamentos de medo e deixai de lado todas as dúvidas.
Não vos permitais distrações, pois elas vêm do trabalho do enganador. Elas não vêm do meu Filho.
Ouvi sempre o vosso coração. Então vós sabereis a Verdade. Eu, a vossa querida Mãe, amovos. Portanto, por favor, permiti-Me oferecer-vos todas as minhas protecções contra o maligno.
Ide em paz e amor.
A Vossa Amada Mãe, Mãe Rainha da Paz.

Como a fé dos Meus seguidores se torna mais forte, os ataques aumentam
Terça-feira, 6 de setembro de 2011, 20:30

Minha querida e amada filha, como sofres por Mim e quão forte te tornaste em resultado disso.
A Minha proteção está ao teu redor. Portanto, não tenhas medo. Como este Trabalho, continua
a converter almas, apesar disso, continuarão os ataques de Satanás. Aceita isso. Não deixes que ele
te confunda. Supera os desafios e fixa os teus olhos em Mim, em todos os momentos. Porque
enquanto o fizeres, nada mais importa.
O mesmo sofrimento será sentido por todos os Meus seguidores, tal como o Espírito Santo
continuará inabalável a atrair as almas dos Meus filhos em toda a parte. Como a vossa fé em Mim,
se torna mais forte, também os ataques deles contra vós aumentarão. Os Meus seguidores
compreenderão que têm que enfrentar e lidar com argumentos incomuns, abusivos e reações
incrédulas, e que terão dificuldade em lidar com isso. Por favor, diz-lhes para contarem com isso,
agora, uma vez que o tempo do Aviso se aproxima.
Satanás e os seus demônios invisíveis aos olhos humanos, estão a tentar destruir o amor nas
almas dos Meus filhos. Ele inspira a desconfiança de uns em relação aos outros. Ele causa
discussões e levanta dúvidas. Ele está cheio de ódio para com a humanidade. Ele causa guerras
entre os países, atritos entre concidadãos e fricções no seio das famílias. Todas essas são as suas
táticas favoritas e são sempre um sinal do seu desonesto trabalho.
Reconhecei isso pelo que representa. É o trabalho de Satanás. Lutai contra ele, filhos, sede
fortes. Pedi à Minha Amada Mãe para vos proteger, pois Ela é o seu maior adversário. Satanás
perderá o seu poder, se apelardes a Ela para vos ajudar.
Estes são tempos de desafio para todos os Meus seguidores, em toda a parte. Cada tentativa,
de cada origem, de amigos, de familiares e de colegas, será feita pelo trabalho do enganador para
vos encorajar, Meus filhos, a virarem-Me as costas.
Detenham-no como Eu vos disse. A oração e a devoção ao Imaculado Coração da Minha
Santíssima Mãe será a vossa arma.
Sede fortes agora. Eu amo a todos vós.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

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

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

Nunca ameaceis os outros em Meu Nome
Sábado, 10 de setembro de 2011, 15:30

Hoje, Eu falo contigo, Minha querida e amada filha, sobre a necessidade de Me obedeceres em
todas as coisas. Minha filha, todos os Meus seguidores, a fim de serem dignos do Meu Amor e devoção,
devem honrar os Mandamentos do Meu Pai. Ainda que vacilem, de tempo a tempo, eles terão que lutar
a todo o tempo para seguirem as regras do amor. Amai-vos uns aos outros e colocai o vosso próximo
acima das vossas próprias necessidades. Então, tudo o resto será colocado no seu lugar.
Aqueles que se chamam Meus seguidores devem ser muito cuidadosos quanto à forma
como espalham a Minha Santíssima Palavra. Se caírem na armadilha da arrogância, ou de
fazerem a vossa justiça, ou de condenarem os outros em Meu Nome, estão a ofender-Me
grandemente. Não ameaceis os outros com punições que eles podem esperar de Mim. Nunca
digais a alguém que Eu o punirei, só porque vos sentistes irritados com eles, por qualquer razão.
Porque, quando vós fizerdes isso, sereis culpados por Me Negardes, porque estareis destorcendo
a Verdade para seguirdes a vossa própria agenda. Nunca vos sintais superiores aos outros
porque vós sois privilegiados com a Verdade.
Filhos, Eu Amo a todos os Meus filhos, mesmo quando eles erram e estão perdidos. Orai por eles
em todos os momentos se quereis ser verdadeiros seguidores de Mim. Pregai a Verdade por todos os
meios. Dizei-lhes sempre quão grande e profundo é o Meu Amor pelos Meus filhos. Mas nunca deveis
julgá-los. Nunca digais aos outros quais os seus pecados, ou o que julgais serem os seus pecados, porque
eles serão punidos por Mim de alguma forma, pois vós não tendes o direito de fazer isso.
A Minha Mensagem de hoje é simples. Quando Me amais e falais em Meu Nome, nunca vos
deveis engrandecer a vós mesmos por isso. Vós nunca deveis ameaçar os vossos irmãos ou irmãs ou
lançardes atoardas em Meu Nome.
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Lembrai-vos, porque sois Meus seguidores vós sereis visados pelo enganador, precisamente por
causa da vossa fé. Assim, deveis ser cuidadosos para que ele não vos leve a pecar contra os vossos
irmãos e irmãs. Eu dou-vos esta Mensagem, Meus filhos, para vos guiar e para vos manter fortes.
O Vosso Amado Jesus, Rei da humanidade.

Não importa qual a vossa religião, há um só Deus
Domingo, 11 de setembro de 2011, 19:15

Minha amada filha, quando os Meus filhos sentem desespero, medo ou solidão, é só dizer-lhes
que devem voltar-se para Mim. Nunca antes tantos dos Meus filhos, em todo o mundo, sentiram o
vazio nas suas vidas. Sem orientação, eles tornam-se mais distraídos quando são alimentados com uma
dieta sem valor. A comunicação diária alimenta-os com histórias que mostram o mal presente no
mundo, com tantos países em tumultos. Depois, há a falta de alimento espiritual e, em seu lugar, uma
receita de mentiras, quando vos falam das maravilhas e ambições mundanas. Tudo isso, vós deveis
entender essas coisas que vos decepcionarão. Então, como vos esforçastes por tais objetivos estareis
ansiosos para chegar a esse topo e, de novo, ficareis decepcionados.
Lembrai-vos, filhos, que Eu sou o vosso alimento. Será apenas por Mim que encontrareis a
Verdadeira Paz, Alegria e Amor Puro nos vossos corações. Não é possível obter esse tipo de paz
num outro lugar.
Voltai para Mim agora, cada um de vós que estais a sofrer dor nos vossos corações. DeixaiMe amparar-vos e consolar-vos. Meus filhos, sois as Minhas almas perdidas, mas preciosas. Muitos
de vós já vos afastastes e não sabeis o caminho de volta para o Meu rebanho. Alguns de vós
escolhestes um rebanho diferente – um rebanho que não é o Meu.
Ouvi o Meu apelo para que quando vós ouvirdes a Minha Voz em vossas almas saibais a
Verdade. Eu sou o vosso caminho para o Meu Pai Eterno. Lembrai-vos que muitos de vós que
dais nomes diferentes para Deus Pai Todo-Poderoso, podeis porém estar a adorar o mesmo
Deus. Há mesmo um só Deus. O tempo está perto agora para o momento em que a Sua Glória
será revelada ao mundo. Não importa como seja a vossa interpretação, Deus Pai é Amor. A Sua
Misericórdia é abrangente. Vinde, voltai agora para Ele, onde quer que estejais no mundo. Ele
espera pelo vosso pedido.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

O Castigo será mitigado através da Oração
Segunda-feira, 12 de setembro de 2011, 12:00

Minha querida e amada filha, muito em breve o mundo vai parar e no período, após O Aviso,
o homem mudará a sua maneira de olhar o mundo. Não haverá mais prazeres materiais e excessos
de provocação. Não haverá mais pessoas a tratar como deuses, ídolos feitos de celebridade e
riqueza. Não mais eles serão tão rápidos a condenar cruelmente o seu próximo.
O Novo mundo, após O Aviso, será um lugar onde o amor por Mim e por Deus Pai será
reverenciado com respeito. Muitos líderes de países, onde não existe a fé cristã, prestarão
homenagem ao Meu Pai. Os que estão em lugar de poder, que controlam as finanças das pessoas,
arrepender-se-ão junto dos que controlaram. Muitos mais irão despir as suas vestes de poder e
partilharão com os seus irmãos e irmãs o pão que vem de Deus Pai. Este pão é para todos e é para
ser dividido em partes iguais. Muitas coisas boas irão acontecer como resultado de O Aviso. Mas,
infelizmente, muitas almas não serão suficientemente fortes na sua fé e voltarão aos velhos hábitos.
Seduzidos pelas promessas de riqueza, poder, controle e amor por eles próprios, rejeitarão Deus Pai.
Eles irão conhecer a Verdade, ainda assim isso não lhes será suficiente. Estes pobres e fracos
pecadores serão um espinho ao vosso lado, Meus filhos. Sem as vossas orações os seus pecados
provocarão estragos, num mundo que foi recuperado, durante esta nova purificação.
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A oração, Meus filhos, é muito importante. Vós deveis pedir a Deus Pai que aceite o vosso
pedido para anular a perseguição que está a ser planeada por essas pessoas. Bastante oração pode, e
poderá, evitar muitos dos horrores que esses pecadores tentarão infligir ao mundo. Muitos de vós
estais cegos para o plano que está ser traçado por detrás das vossas costas. Os sinais vão ser
revelados de forma consistente, mas vós falhareis no seu reconhecimento.
Meus filhos, como a vossa fé cresce, orai para que o Espírito Santo possa cobrir esses
pecadores e submergi-los. Eu, o vosso Precioso Jesus, protejo-vos, Meus amados seguidores. Sob o
Meu comando, Eu instruo-vos para orardes, não só por essas almas caídas, mas também para que a
perseguição aos homens comuns, mulheres e crianças, seja eliminada. Esses criminosos, que irão
desafiar o Meu Pai, continuando a aterrorizar pessoas inocentes, através de novos controles que irão
desencadear sobre o mundo, serão punidos.
A esses pecadores, têm-lhes sido dadas as maiores misericórdias desde a Minha crucificação.
Eles precisam de aceitar O Aviso, porque esta é a última oportunidade de redenção. Caso contrário
enfrentarão terríveis castigos. Esse castigo que é trazido pela Mão da Divina Justiça, através do
Meu Pai Eterno, não é desejável. No entanto este Grande Castigo, que foi profetizado, pode ser
mitigado através do poder da oração.
O Vosso Amado Salvador, Rei da Misericórdia, Jesus Cristo.

As mudanças que estão a ser introduzidas na Igreja, contradizem a Palavra de Deus
Terça-feira, 13 de setembro de 2011, 15:15

Minha querida e amada filha, Sou Eu Jesus que venho em carne.
A Minha Santíssima Palavra deve agora ser ouvida por todos os Meus Sagrados Servos em
toda parte. Todos os Meus seguidores devem partilhar estas mensagens com os Meus Servos de
todas as denominações Cristãs. É vital que eles sejam encorajados a escutar a Minha Palavra neste
momento crucial, antes que fiquem divididos em dois campos.
A obra do enganador infiltrou-se na Minha Igreja a todos os níveis. Muito em breve, agora,
lentamente mas seguramente, vós ireis ver as Santas Missas sendo reduzidas. Vós ireis ver a
remoção de orações especiais e de alguns dos sacramentos, como a confissão, que começarão a
diminuir. Eu apelo para que os Meus Servos Sagrados Me escutem agora e orem por discernimento.
É por isso que Eu vos chamo, agora, para que Eu possa salvar o vosso rebanho. O que Eu quero é
abrir os vossos corações, para que vós possais preparar-vos para esse fim e, assim, anunciardes a
marca da chegada de um Novo começo para o mundo.
Muito em breve vós sereis convidados a mostrar lealdade ao falso profeta. Vejam-no pelo que
ele é e julguem o seu trabalho para que possais ver os seus frutos. Pelo fruto que é, ele e os seus
servis devotos apodrecerão até ao âmago. Uma mordidela destruirá a vossa lealdade por Mim. Duas
ou mais mordidelas, colocarão uma tal barreira entre vós e o Meu Sagrado Coração que vereis que
será quase impossível entrar no Reino do Meu Pai.
Observai agora cuidadosamente as mudanças que vereis serem aduladas dentro do vosso
próprio sacerdócio. No início, alguns desses ajustes não parecerão ser um problema. Mas como o
tempo, com as mudanças em determinado sentido, sereis forçados a engolir as mentiras. As
mentiras virão de Satanás e serão disfarçadas como pele de cordeiro.
Para os puros de coração, isso será imediatamente entendido, e eles verão rapidamente a astúcia do
inimigo que está a projetar a destruição a Minha Igreja na terra a partir dos seus próprios corredores.
A Minha Verdade causará suspiros de indignação em todo o mundo, quando os Meus
Sacerdotes disserem, certamente, que esta profecia é uma mentira? A única mentira que eles
testemunharão será aquela que serão forçados a aprovar em oposição direta à Minha Sagrada
Escritura, que foi dada à humanidade corretamente desde o começo. Nunca vos permitais a aceitar
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qualquer outra verdade que não a que contém a Sagrada Bíblia. Serão introduzidas muitas
alterações que contradizem a Palavra do Meu Pai Eterno. Estas alterações, Meus sagrados servos,
não são de origem Divina, e vós deveis rejeitar essas falsidades se quereis permanecer fiéis a Mim.
Acordai. Resisti a essas mentiras que vós ireis enfrentar. Nunca as aceiteis. A Palavra do Meu
Pai Eterno nunca mudará. Ela não poderá nunca ser ajustada pela humanidade. Muitos de vós
ficareis tão perturbados que vos vereis isolados dos outros vossos companheiros servos sagrados.
Não receeis, há um só lado que vós podeis escolher. Será o lado onde Eu estiver. Não há outro lado.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Pedi o Dom do Sofrimento
Quarta-feira, 14 de setembro de 2011, 00:10

Minha amada filha, o teu sofrimento diminuiu e Eu gostaria de agradecer-te esta dádiva. Ele
regressará, mas tu serás capaz de o aceitar com muito mais alegria no teu coração. Eu preciso do teu
sofrimento, porque ele salva as almas dos pecadores que, de outra forma, acabariam no Inferno. Um
dia tu olharás para as suas almas e serás sobrecarregada de amor e alegria quando vires que se
sentam ao Meu lado, ao lado do Trono do Meu Pai.
Os pecadores serão sempre abraçados em primeiro lugar quando se arrependem. Eles estarão
sempre na linha de frente, para surpresa dos Meus seguidores. Estas almas foram trazidas a Mim
através das orações e sofrimento dos Meus seguidores, e das Minhas almas escolhidas. Os Meus
seguidores entenderão isso, porque eles, pela sua união Comigo, alegrar-se-ão com a salvação
dessas almas.
Agora, Eu preciso de muitas mais almas para serem salvas, Minha filha. Por favor, ora para
que tu e outras almas escolhidas aprendam como o sofrimento pode aumentar o número dos que vão
entrar no Reino de Meu Pai. Peço-vos para pedirdes as graças necessárias para vos ser dado o Dom
do sofrimento. Lembrai-vos que quando Eu concedo sofrimento é uma Graça especial, a qual trará
muitas mais almas ao seio do Meu Coração.
O Vosso Amado Jesus, Salvador da humanidade.

A Verdade é usualmente tratada com extrema cautela e rejeição pura e simples
Quinta-feira, 15 de setembro de 2011, 23:50

Minha querida e amada filha, estás agora a testemunhar mais detalhes sobre a dor que Eu sofri
durante a Minha crucificação. Abandono. Rejeição. Isolamento. Rejeitado por ondas de escárnio às
mãos das autoridades e, especialmente, dos Meus seguidores devotos. Até os Meus próprios
apóstolos Me rejeitaram, no momento da Minha necessidade. Portanto, tu não deves ficar
surpreendida pelo que está acontecendo também contigo.
Também a ti foi mostrada, hoje, à noite uma visão de Mim perante os Meus executores, aos
quais Eu tive que escutar, quando as suas mentiras infames Me condenavam e à Verdade dos Meus
Ensinamentos. Da mesma forma, também tu e os Meus Seguidores sereis tratados às mãos daqueles
que não aceitam a Verdade, ou a acham de mau gosto.
A Verdade, Minha filha, é usualmente tratada com extrema cautela e rejeição pura e simples,
e por vezes é considerada blasfema. Não tenhas medo. As Palavras que Eu te dou não são nada mais
que a Verdade. Tu não deves nunca ter medo de publicar as palavras que Eu te dou. Porque te iria
Eu dar inverdades? Por que iria Eu minar estas Mensagens, permitindo que uma mentira fosse
inserida a qualquer momento. Isso seria contrário à vontade do Meu Pai. Mesmo a Satanás não será
permitido interferir com estas Mensagens, não importa quão arduamente ele tente.
Como estas Mensagens se tornam mais intensas, elas começam a ser objeto de grande debate
e zombaria. Se bem que muitos sejam atraídos para isso, devido à sua indignidade, tudo isso não
deixará de ser removido pelo Espírito Santo, que afastará as suas almas.
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A seu tempo eles, Meus filhos, agradecer-Me-ão por ajudá-los com o arado a desbravar as
silvas espinhosas que tapavam os Portões do Paraíso, pois sem a Minha Orientação neste momento
eles estariam perdidos. Eles não teriam forças para serem levados em segurança através dos Portões
do Novo Paraíso, a Nova Era de Paz na Terra, que espera por todos os que Me obedecem e aos
Meus Ensinamentos.
O Vosso Amado Salvador e Professor, Jesus Cristo.

Os tempos de paz e glória estão próximos
Sábado, 17 de setembro de 2011, 18:50

Minha amada filha, tu estás finalmente a perceber que, quando te sentes rejeitada isso é
apenas um espelho da Minha própria agonia. Quando tu estás em união Comigo, como estás, isso
torna-se parte da tua vida a partir de agora. Quando as pessoas rejeitam as Mensagens que tu
publicas eles estão a rejeitar a Minha Santíssima Palavra. Quando elas se desafiam a encontrar
falhas, elas Me criticam. Quando elas olham por baixo para ti, elas Me ridicularizam. Quando elas
riem dessas Mensagens, elas Me Crucificam.
O que tu sentes é apenas uma fração do Meu sofrimento, mas Eu vejo com tristeza a cegueira
do homem para a Verdade da existência de Meu Pai Eterno. A dor e a tristeza que sinto, quando Eu
tenho que testemunhar os pecados do homem, incluindo os pecados dos crentes, é mais intensa.
Esse tormento quase nunca cessa, mas é aliviado com o sofrimento das almas vítimas. Ele também é
facilitado pelo amor que os Meus seguidores Me mostram, através de sua devoção a Mim.
Minha filha, embora Eu precise de sofrer para salvar as outras pobres almas infelizes, isso não
é algo que me dê prazer. Eu sinto dor por assistir, mas sinto conforto por isso. Há muitas coisas que
tu deves aprender, Minha filha, mas é difícil para ti entender. Os caminhos do Reino Divino não
poderiam ser compreendidos pela humanidade. Um dia entendereis.
Sabe, Minha filha, que os tempos difíceis, que o homem teve de suportar durante séculos, estão a
chegar ao fim. Esta é uma boa notícia para o homem que mostra o amor ao próximo e, como tal, que
Me ama. Também chegará ao fim, finalmente, o Meu Sofrimento, que suporto porque Eu Amo a todos
vós. Este amor é poderoso e sempre incrementado e será a razão da vossa salvação final.
Vai agora, Minha filha, e aceita o sofrimento com mais compreensão no teu coração. Alegrate, pois os tempos de Paz e Glória estão próximos.
O Teu Amoroso Amigo e Salvador, Jesus Cristo, Rei da humanidade.

O erro clássico quando vos tentais aproximar de Mim
Domingo, 18 de setembro de 2011, 18:50

Eu Venho em Nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Altíssimo. Eu Sou Ele.
Minha amada filha, porque quer o homem continuar a procurar respostas para a sua existência
através da ciência? Ele busca e pesquisa, mas as respostas que surgem são inverdades e tão afastadas
da verdadeira existência do reino espiritual do Meu Pai, que tu deves rezar por essas pessoas.
Eu sei que aceitar a Verdade da Minha Existência e a do Meu Amado Pai é muito difícil,
filhos. Por cada vez que os vossos olhos vislumbram a Verdade, Satanás vira-vos a cabeça para o
outro lado. Na maioria das vezes ele usará a lógica para convencer os Meus filhos de que o Reino
do Meu Pai é apenas fruto da imaginação das pessoas. Ele, então, usa os confortos do mundo
material para vos convencer do que deve ser a vossa prioridade.
Depois, há as almas que não compreendem a Verdade. Eles cometem um erro clássico ao tentar
aproximar-se de Mim. É fácil para eles assegurarem que, uma vez garantidos os bens materiais, então
eles podem seguir em frente com a sua própria jornada espiritual. Mas isso não é assim que funciona.
Vós deveis, por todos os meios, proteger as vossas famílias e as vossas casas. Vós deveis alimentar as
pessoas que dependem de vós. Depois, vós deveis colocar-Me antes de todos os bens materiais. Esse
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será o vosso passaporte para o Céu. O homem não é nada sem Deus. Não há luxos materiais que
substituam o amor de Deus, ou que o possam fazer. Nem vós podeis retê-los ou ao mesmo valor que
colocastes neles, se vós quiserdes realmente abraçar-Me no vosso coração.
Confiai em Mim e o resto será tratado. Se vós tentardes fazer tudo por conta própria e segurar
a riqueza, de modo a que possais ter o melhor dos dois mundos, decepcionar-vos-eis.
Lembrai-vos que o Meu Amor por vós alimentará as vossas almas. A riqueza material alimentará
os desejos do vosso corpo, mas eles deteriorar-se-ão ao longo do tempo e vós ficareis sem nada.
Por favor, filhos, não importa quão difícil seja, deixai-Me guiar-vos no caminho para a
verdadeira felicidade eterna. Basta pedir a Minha ajuda que Eu responderei.
O Vosso Amado Mestre e Salvador, Jesus Cristo.

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

Minha filha amada, é Minha intenção trazer cada homem, mulher e criança para o Meu Novo
Paraíso na Terra. Pois se apenas uma alma for deixada para trás ela quebrará o Meu Coração. É por
isso que o número de mensageiros que Eu envio para o mundo aumentou. É assim que se pode
espalhar a Minha Santa Palavra para incentivar a conversão.
Eu não envio mensageiros para assustar os Meus filhos. Em vez disso, o papel dos Meus
mensageiros é preparar cada pessoa na terra, de modo que eles fiquem prontos e dignos de viver
neste Novo Paraíso.
Meus filhos, os tempos que vós estais a viver não são agradáveis. A lei e a ordem foram
quebradas. A ganância fez com que a vossa estabilidade financeira vos fosse roubada. A auto
glorificação e a obsessão pela ambição fez com que a vossa fé também vos fosse tirada.
Como uma casa de família onde não há controle parental
Vós, Meus filhos, sois como uma casa de família onde não há controle dos parentes. Como
filhos mimados que sois, dotados de todos os confortos materiais que almejais, sem ter que ganhar
para eles. Vós estais providos com os alimentos para os quais vós não tivestes que trabalhar duro.
Tudo o que vos não satisfaz é substituído por uma outra novidade, um outro simulacro. Porém, nada
satisfaz por muito tempo. Então, há contendas entre os filhos, cada um na procura de controlar o
outro para garantir o seu próprio caminho. A guerra física pode desenvolver-se. Mas como ninguém
está no comando, eles ferem-se uns aos outros, por vezes com consequências graves.
É assim que Eu vejo o mundo. Os Meus filhos são infelizes, falta-lhes conforto espiritual,
mas recusam-se a ser guiados pela Minha Igreja. A Minha Igreja hoje, não pode controlar uma
população rebelde que não encontra devoção por Mim, por não ser tão estimulante como o
conforto da carne.
A guerra está a destruir a humanidade e leva ao declínio espiritual, criando um vácuo no
mundo, cujos efeitos a maioria de vós já sente nos vossos corações. Nada é o que parece. A glória
material brilha no exterior com a sua luz atraente para os que têm fome de conforto, mas, por detrás
dela, não há nada além de escuridão.
Eu sou a Luz que falta nas vossas vidas solitárias, confusas e um tanto assustadoras. É por
isso que está próximo o tempo para Eu entrar e assumir o comando. Vós, Meus filhos, deveis dar as
boas vindas e preparar-vos para a Minha Grande Misericórdia.
Vós deveis orar pelos vossos irmãos e irmãs e esperar, com os braços abertos, para acolher a
Minha Intervenção. Sede positivos. Tende esperança. Tende confiança de que mesmo os pecadores
mais empedernidos serão aliviados com o Advento deste Grande Evento, o mais importante desde a
Minha Ressurreição.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.
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As dúvidas fortalecem o vosso amor por Mim
Quarta-feira, 21 de setembro de 2011, 22:00

Eu venho em Nome de Jesus, que veio em carne e se fez homem.
Minha querida e amada filha, tu estás agora muito perto do Meu Coração, mas podes sentir-te
muito longe. Às vezes tu pensas que foste separada de Mim, quando na Verdade apenas te tens
aproximado, em união Comigo.
Minha filha, Eu estou agora a pôr a tua confiança mais forte, para que tu possas continuar
a proclamar a Minha Palavra para a humanidade. Esta é uma Missão muito importante. Por
causa dos demônios desencadeados aos milhões por Satanás, nestes tempos, eles estão a atacarte em cada esquina. As primeiras pessoas que eles usam são os crentes que fazem fila para te
atirar a primeira pedra.
Como o Meu grande Ato de Misericórdia para a humanidade se aproxima, assim também os
demônios tentam bloquear a Verdade e evitar que as pessoas, pessoas boas, invistam o tempo que
Eu preciso delas para salvar as almas dos Meus filhos sem crença. Não permitas que a calúnia cruel
que está a ganhar impulso te distraia do Meu Trabalho.
Prestai atenção agora à Minha Profecia. Por cada homem que se arrepende neste momento,
mais três almas podem ser salvas por homem. Pensai nisso, desta maneira. As bênçãos concedidas
ao homem que procura o perdão, serão dadas às famílias dessas pessoas. Toda a alma que reza a
Mim agora, e Me pede para salvar a sua família mais próxima e os amigos, receberá a Minha
Misericórdia em abundância.
A oração é a vossa salvação, Meus filhos. Quanto mais vós rezardes, mais Eu abrirei os
vossos corações e revelarei a Minha Verdade. A Minha Bênção foi agora estendida de uma forma
que esta terra não testemunhou antes. No entanto Eu não posso derramar essas Poderosas Graças a
menos que vós Me peçais por elas.
Minha filha, fica avisada de que uma crueldade que te surpreenderá surgirá agora num ataque
montado a estas Mensagens Divinas. Ignora. Fecha os olhos. Bloqueia os teus ouvidos. Em vez
disso ora para que essas almas vejam a iluminação.
As dúvidas, Minha filha, são desafios vividos não só por ti, mas pelos Meus amados
seguidores. Embora possam ser perturbadores, eles estão autorizados por Mim, para te tornares mais
forte em todo o teu amor por Mim.
Relaxai agora, Meus filhos. Aceitai a Minha Palavra. Vivei as vossas vidas como Eu espero
de vós. Colocai as vossas famílias antes de tudo. Elas nunca devem ser negligenciadas em Meu
Nome. Orai agora com calma e confiança e tende a certeza de que as Minhas Profecias acontecerão
sob o Comando do Meu Pai Eterno. Elas acontecerão de acordo com o momento perfeito previsto
pelo Meu Pai.
Nunca vos esqueçais, Meus filhos, que muitos segredos dados aos Meus visionários e
videntes, predizendo eventos futuros, foram mitigados através da oração. Muitos, mas muitos
desastres ecológicos foram evitados por causa da devoção mostrada à Minha Abençoada Mãe. Os
Seus devotos evitaram muitos terremotos, inundações e tsunamis, com as suas orações. A oração
pode ser muito poderosa. As orações de uma pessoa e o sofrimento podem salvar uma nação.
Lembrai-vos que Eu Amo todos os Meus filhos. O poder de salvar o outro encontra-se nas
vossas mãos, filhos. Não vos esqueçais do que Eu disse antes. A oração é a vossa armadura contra o
mal neste mundo. A oração pode mitigar desastres globais. Continuai orando pela paz no vosso
mundo. Orai, também, para uma fácil transição para o Novo Paraíso na terra, o qual aguarda que
todos os Meus filhos procurem a Redenção.
O Vosso Amado Jesus.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

141

Livro da Verdade

A adivinhação não vem de Mim
Quarta-feira, 21 de setembro de 2011, 23:30

Minha filha, esta viagem é para ti uma escalada. Tu estás pronta, mais do que alguma vez
imaginaste.
Não tenhas medo da tua Missão, pois irás ajudar a salvar grande parte da humanidade. O teu
papel foi profetizado e orquestrado no Céu. Tu és um instrumento. Eu sou o teu Mestre.
Tu terás sucesso nesta Sacratíssima Tarefa, a qual não pode falhar. Tu podes sentir, por vezes,
muita solidão, desânimo e falta de coragem. Aceita isso. O teu sofrimento entrega-Me almas
preciosas no momento da morte. Agora, estas almas oram por ti. Exultarias se visses o amor que
elas exalam por ti, chorarias de alegria.
Os Meus santos no Céu guiam-te e protegem-te do demônio e tu serás, assim, privilegiada
com muitas benesses que te surpreenderão e encantarão. Nunca hesites neste trabalho. Esta é uma
das maiores missões do Meu Trabalho na terra. Sê forte, brava e confiante, mas mantém a
humildade a todo o custo. Agora, o cenário está montado. Os eventos de que Eu falei, vão agora
surgir. À medida que eles aconteçam, mais a tua confiança regressa. Então, terás todas as provas de
que precisas. Sim, Satanás interceptou este Trabalho em algumas ocasiões. Eu tenho permitido isso
para garantir que permaneces humilde em todos os momentos.
Não publiques datas. Não te interrogues sobre o futuro das pessoas que te questionem. O
único futuro que Eu revelo está relacionado com o bem-estar espiritual dos Meus filhos. Sê grata,
pois foi-te oferecido o Dom mais especial. Como aceitaste prontamente, tu foste moldada para este
Trabalho desde o teu primeiro alento, e cumprirás inteiramente a Minha Sagrada Palavra até ao teu
último suspiro.
Vai, em Meu Nome, e ajuda-Me a salvar as almas de toda a humanidade com amor e alegria
no teu coração.
Eu amo-te. Minha preciosa filha. Regozijo-Me com o teu amor sincero por Mim e por Minha
Amada Mãe.
O Teu Jesus.

Virgem Maria: Rezai pela minha proteção em todo o mundo
Quinta-feira, 22 de setembro de 2011, 21:00

Minha filha, tu deves pedir aos meus filhos para rezarem a mim para que assim Eu possa
cobri-los com o meu Manto Sagrado, nestes tempos. O trabalho do enganador expande-se como um
relâmpago. O controle demoníaco que tu vês em tudo ao teu redor é comandado por ele e pelo seu
exército de demônios. Eles causam muito sofrimento e dor no mundo. Rezando o meu Santo
Rosário, impedireis o mal que ele tenciona causar no mundo.
Rezai, meus filhos, onde estiverdes, pela minha especial proteção contra o demônio.
Rezai para minorar o sofrimento do meu adorado Filho, que muito precisa da vossa
consolação. Ele precisa das vossas orações, filhos, enquanto salva a humanidade uma vez mais da
sua vida pecaminosa e desobediente.
Rezai agora como vós jamais rezastes antes.
A Vossa Amada Mãe, Rainha da Paz.

Dor pela perda dos meus filhos que não querem nada Comigo
Quinta-feira, 22 de setembro de 2011, 21:30

Minha amada filha, prepara a tua família para O Aviso. Pede aos Meus filhos em todos os
lugares para procurarem o perdão pelos seus pecados. O seu pedido deve vir do coração. Caso
contrário eles sofrerão a dor ardente do Purgatório, durante a Iluminação da Minha Divina
Misericórdia, em que Eu vou encarar todos e cada um de vós.
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A Purificação que aí vem deixará uma impressão duradoura e inesquecível nas vossas almas,
a qual vos manterá no seio do Meu Coração por toda a eternidade.
Para aqueles de vós que Me conheceis e amais, por favor preparai-vos agora para o Minha
Maior Dádiva. Arranjai velas bentas e Água Benta e estai prontos para que possais participar
nas orações dos santos do Céu para ajudar a resgatar as almas de todos os Meus filhos ao redor
do mundo.
Pela primeira vez nas vossas vidas vós estareis verdadeiramente sozinhos na Minha
companhia. Sem um som vós testemunhareis a Minha Crucificação, e os incrédulos compreenderão,
finalmente, a Verdade do Meu Sofrimento pela humanidade.
Vós, Meus filhos, entendereis e acolhereis o Meu Grande Dom de Misericórdia e ser-vos-á
dada uma força conhecida apenas pelos santos do Céu. Essa força forjará depois a espinha dorsal do
Meu novo exército na terra depois. Este grande exército salvará milhões de outras almas das garras
do exército liderado pelo anticristo. A oração, agora, poupará e ajudará a converter milhões durante
este momento crucial desde a Criação da humanidade.
Deixai-Me abraçar-vos, filhos, por antecipação. Permiti-Me dar-vos a coragem e a força
para Me trazerdes mais almas. Eu preciso do vosso amor. As Minhas feridas estão em carne
viva. A Minha tristeza está no auge pela perda de muitos dos Meus filhos que não querem ter
nada a ver Comigo.
Sinto-me desolado e sozinho. Ajudai-Me a salvá-los a tempo, filhos. Embora o Meu Grande
Ato de Misericórdia traga a Luz Divina no mundo, numa magnitude de tirar o fôlego, ele será
também um momento de dor por aqueles que não serão capazes de suportar o choque.
Por favor, não vos alarmeis. Eu venho com grande amor e compaixão por todos vós. É porque
Eu vos Amo que Eu já caminho para vos salvar dos atos vis realizados por potências globais que
querem exaurir a população do mundo. Eles querem fazer isso por meio do controle. Eu não vou
permitir que eles façam isso. O Meu Pai está à espera. Se o homem aceitar os pecados de que é
culpado, então o mundo se tornará um lugar de Paz e Amor. Se ele não conseguir atender a lição de
O Aviso, ele não será poupado. É então que a Mão do Meu Pai cairá.
Eu Sou Jesus Cristo, Rei e Salvador de toda a humanidade.

Deus Pai: O anticristo e a nova moeda mundial
Sexta-feira, 23 de setembro de 2011, 21:30

Minha filha, embora o mundo deva temer O Aviso, deve aceitar que as profecias contidas no
Livro da Revelação estão sobre nós. O estado da Santa Igreja está agora em risco, como o estado de
Israel. As Profecias vão ser reveladas ao mundo, que será controlado pelo anticristo, que vai tentar
controlar-vos totalmente através de uma Nova Moeda Mundial. Quando vós fordes controlados,
desta forma, sereis controlados em todos os sentidos.
O Aviso colocará fim a esta e outras atrocidades perversas, que foram planeadas por forças
globais que estão para além do entendimento dos Meus filhos, em todo o mundo. Peões inocentes
dentro deste esquema, não executado por vós, sereis protegidos pela Minha Mão de Justiça.
Erguei-vos, Meus filhos, e lutai contra essa sequência do mal através da oração. O
controle global e a perseguição estão a ser programados neste exato momento, e pode ser
evitado através da oração. Nem todos vós podeis ou sereis salvos, tal é a força do anticristo, que
irá manter-vos controlados.
Meus filhos, Satanás nunca ganhará. Não lhe foi concedido o poder, e embora comece agora a
perder ele vai arrastar muitas almas com ele, tantas quantas lhe for possível, para os poços do
Inferno. Eu choro com profunda tristeza pela Minha bela Criação e por aquelas Minhas almas
preciosas. Ah, se elas escutassem só a Verdade.
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A avaliação científica é um absurdo pois nenhuma ciência vai substituir a realidade do Meu
Reino Divino. Nenhuma pessoa na terra jamais pode sondar a beleza e o milagre que vos aguarda a
todos. Visto que é indescritível em termos humanos.
Em breve entendereis os planos que Eu tenho para salvar o mundo das mãos do enganador.
Eu amo todos vós e protegerei os Meus seguidores, em todas as fases, durante qualquer
perseguição planeada.
Olhai em direção a Mim. Abri os vossos braços e permiti-Me segurar e proteger a todos vós.
Os Meus filhos que crêem em Mim, nada têm a temer.
O vosso Amado Criador, Deus o Altíssimo, Deus Pai.

Explicai o horror do Inferno àqueles que estão cegos para a existência de Satanás
Sábado, 24 de setembro de 2011, 22:15

Minha amada filha, porque persiste o homem em negar a existência do Inferno?
Muitos dos Meus filhos, consideram-se modernos na sua perspectiva de negar publicamente a
existência do Inferno, ao proclamarem a sua crença em Deus, o Pai Eterno. Eles enganam os Meus
filhos quando usam a desculpa de que Deus é sempre Misericordioso. Ao convencer os Meus filhos
de que todos vão para o Céu eles, involuntariamente, tornam-se responsáveis por aqueles que
seguem a sua errada doutrina.
Satanás existe e, portanto, o mesmo acontece com o Inferno. O Inferno é um lugar para onde
Satanás leva as almas que lhe mostram fidelidade na terra. Essas são as almas que colocam de lado
todos os pensamentos de Deus e promovem e aceitam os atos perversos do mundo. Em alguns
casos, as pessoas podem mesmo vender as suas almas a Satanás em troca de uma vida de
celebridade, riqueza e poder. Muitos, na indústria da música têm feito isso ao longo dos anos. Pouca
atenção é dada à forma como essa lealdade se manifesta, muitas vezes através da inauguração de
grupos orientados para práticas do ocultismo.
Por outro lado, há os que vivem o que eles consideram ser simplesmente uma vida divertida,
despreocupada, na qual anseiam constantemente pela sua auto-satisfação. Eles são justamente
algumas das almas que, à chegada das portas do Inferno, ficam chocadas e abanam a cabeça em
descrença com o destino que os espera. Eles não conseguem aceitar que este terror que eles
enfrentam foi criado por eles próprios. Eles abusaram da liberdade que lhes foi dada na terra em
favor de todas as coisas que ofendem a Deus.
Meus filhos, por favor explicai o horror do Inferno aqueles que estão cegos para a existência
de Satanás. Não importa se eles vos ridicularizarem e magoam violentamente. É vosso dever
adverti-los do terrível destino que aguarda qualquer pobre alma que acabe lá.
Ateus, que no vosso leito de morte acreditais que o vosso sofrimento acabará com o último
suspiro, ouvi-Me agora. Para aqueles que na terra negastes a existência de Deus, embora a Verdade
vos tenha sido revelada durante a vossa vida, o vosso sofrimento no fogo do Inferno será apenas o
início da condenação eterna. Vós, Minhas pobres almas, que cometestes pecados graves pelo vosso
livre-arbítrio, rejeitastes-Me. Ao contrário, vós escolhestes Satanás. Ele espera-vos após a morte. Eu
estarei longe de ser encontrado. Porque será tarde demais para vos mostrar a Minha Misericórdia.
Rezai, rezai, todos vós, para que juntos possamos salvar estas almas. Não deve ser permitido a
Satanás roubar as suas almas. Ajudai-Me a salvá-las enquanto elas ainda vivem na terra.
O Vosso Amado Jesus.

Eu enviei agora os Meus Profetas para o mundo
Domingo, 25 de setembro de 2011, 11:45

Minha querida e amada filha, como convencer os jovens e aqueles que se ocupam com estilos
de vida sem sentido, é o desafio que Eu te coloco.
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O teu Trabalho é a utilização de toda espécie de ferramentas de comunicação modernas,
disponíveis, para convencer uma sociedade jovem e moderna da verdade da Minha Existência. Eu
prometo que todos os jovens filhos aos quais for transmitida a Verdade, seja de que maneira for,
sentirão a Minha Presença assim que lerem as Mensagens. Difundi e convertei agora, Minha filha,
em todos os cantos do mundo. Este foi o papel para o qual foste escolhida. Espalhando a Minha
Palavra profusamente, mais pessoas poderão ser alcançadas. Usai a internet e os meios de
comunicação. Os Meus seguidores envolvidos espalharão, a seu tempo, a Verdade por todo o lado.
Esta Missão só agora está a começar. As bases foram lançadas. Agora, de acordo com o
tempo perfeito para o Meu Pai, o mundo prestará atenção a estas Mensagens Divinas.
Eu prometi que regressaria. Para pavimentar o caminho, Eu tenho que enviar agora os Meus
profetas ao Mundo, incluindo-te a ti, Minha filha. Muitos estão a responder ao Meu Chamamento
em todos os países do mundo, embora as suas vozes sejam pequenas. A seu tempo, também eles
serão escutados, assim eles poderão proclamar a Minha Glória e ser arautos do Meu regresso.
Há algum tempo pela frente antes deste regresso Glorioso ter lugar. Até lá preparai os Meus
filhos. O Aviso irá converter milhões mas isso é apenas o começo. O período posterior pode e deve
ser utilizado para nutrir as almas e assegurar que elas são preparadas adequadamente para
conseguirem entrar no Novo Paraíso do Meu Pai na Terra.
Vós tendes muito a suportar, Meus filhos, mas também muito a olhar em frente quando
tiverdes acesso a esta Nova Era maravilhosa de paz, alegria e felicidade na terra. Impõe-se
perseverança, agora. Coragem e resistência, serão dados aos que invoquem o Espírito Santo. Vós,
então, Meu exército, levantareis as almas dos que se desviaram de Mim. Não deixeis que nenhuma
dessas almas preciosas vagueie e se perca no deserto. Orai por elas. Mostrai-lhes amor e
compreensão. Nunca lhes digais que estão condenadas nem as acuseis de pecadoras, porque isso é
uma grave ofensa aos Meus Olhos. Mantende-vos firmes, mas amáveis. Basta dizer-lhes a Verdade.
O resto é com eles.
Vós não podereis, Meus filhos, conquistar todas as almas. Apenas podereis fazer o vosso melhor.
O Vosso Amado Jesus.

Visão sobre a Minha Crucificação
Segunda-feira, 26 de setembro de 2011, 23:45

Minha amada filha, esta noite, pela primeira vez, eu dei-te uma visão da Minha Crucificação,
a qual te surpreendeu. No entanto, o que Eu te revelei é de enorme importância.
Muitos crentes mornos pensam que, quando Eu fui crucificado, que de alguma forma e porque
Eu sou Filho do Meu Pai, Eu não sofreria a dor física que o homem sofre. Eles são também de
opinião que, pelo Meu estatuto Divino, Eu não estava com medo, nem poderia, por causa da força
que Eu recebi do Meu Pai.
A Verdade é bastante diferente. Eu senti-Me muito sozinho e assustado. O Meu tempo no
Jardim foi aterrorizador por causa da Minha natureza humana. Lembrai-vos que Eu vim em
corpo humano. Eu tinha os mesmos sentimentos de dor e de tristeza que qualquer homem.
Muitas pessoas não entendem isso.
Eu senti-Me abandonado por Meu Pai Eterno, e isso foi assumido de algum modo pelos Meus
Apóstolos, que nada fizeram para Me confortar durante essas horas terríveis.
Quando eu enfrentei os Meus executores Eu tremia de medo e mal conseguia responder às
suas acusações. Eu senti-Me como qualquer ser humano ao enfrentar uma execução violenta. A
Minha Dignidade permaneceu intacta por causa do sacrifício que Eu sabia que tinha que fazer pela
humanidade. Um paradoxo, Eu sei, mas Eu também senti amor e alegria no Meu Coração durante
esse sofrimento. Porque Eu sabia que a Minha morte salvaria os Meus filhos para a eternidade. No
entanto, agora Eu quero que vos interrogueis sobre quantos podem ser salvos pela Minha morte na
Cruz. Quem quiser ser salvo realmente, que compreenda o seu significado.
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Por causa da Minha morte podeis agora entrar no Paraíso. Será que também sabeis que isso
será por vossa própria escolha e através do livre-arbítrio que vos foi dado? A crença em Deus Pai
deve ser a vossa prioridade. Vinde a Mim primeiro e Eu levar-vos-ei a Ele. Agi de acordo com os
Meus Ensinamentos, que vos foram dados através da Bíblia Sagrada. Amai o vosso próximo.
Mantende a vossa fé simples. Mantende uma visão equilibrada da vossa fé. Amai-Me. Rezai a Mim.
Adorai-Me. Permiti-Me amar-vos com o Meu Coração terno, para que a Minha Presença Divina
possa fluir nas vossas preciosas almas pequenas. Eu sou vosso. Vós sois Meus filhos É
simplesmente assim.
Quanto mais vós rezardes mais perto vós estais. Mais perto ficará o vosso coração de se
entrelaçar no Meu.
O Vosso Jesus, Salvador da humanidade.

Deus Pai: Os dias de Satanás na terra estão quase a terminar
Quinta-feira, 29 de setembro de 2011, 20:15

Eu Sou o Alfa e o Ómega. Eu Sou o Deus Pai.
Minha amada filha, o tempo está muito próximo para o mundo testemunhar a Minha
Misericórdia, que será mostrada ao ser humano pelo Meu Precioso Filho, Jesus Cristo.
Muitas forças do maligno infestam as almas perdidas que prestam submissão a Satanás.
Eles estão também preparados para O Aviso e, arrogantemente, acreditam que o poder que lhes
foi prometido por Satanás os conduzirá a um novo paraíso neste mundo, feito por eles próprios.
Esta é uma das maiores mentiras perpetradas por Satanás a que eles têm sucumbido. Pela
escuridão das suas almas, vê-se que os seus corações não mostraram qualquer misericórdia
pelos que acreditam em Mim, Deus, o Criador de Todas as Coisas. Contudo, o poder que eles
brandem é agora fraco.
Os dias de Satanás na terra estão a terminar. Mas ele, Satanás, não descansará até ter enredado
milhões destas almas perdidas e delirantes. Orai por elas, Minha filha, pois elas estão sem rumo.
Elas estão desarticuladas e, devido ao seu pânico, tentarão tudo para controlar os Meus filhos
através das suas possessões terrenas.
Tomai agora atenção à Minha Palavra. A humanidade não tem poder. O único poder será pela
oração, que é a armadura contra estas pessoas malvadas. Eles, em pecado mortal, têm-Me insultado
e à Minha preciosa Criação e, por isso, sofrerão. Muitos eventos serão agora revelados, perante os
olhos dos descrentes do mundo. Muitos dos Meus filhos ficarão aturdidos e chocados quando
sentirem o sofrimento do Purgatório e do Inferno.
Todos os pecadores, durante e depois de O Aviso, sentirão a experiência de onde estariam
após perderem as suas vidas. Os que estiverem em pecado sofrerão o mesmo fogo purificador, tal
como as almas do Purgatório que esperam a entrada no Meu Reino Glorioso. Os que estão em
pecado mortal sentirão o profundo desespero e a escuridão do fogo do Inferno. Este sofrimento não
durará muito tempo e, depois, eles provarão de novo o mundo anterior a O Aviso. O mundo será
muito diferente do que era antes. Por fim, os seus olhos abrir-se-ão para a Verdade do Céu, Inferno
e Purgatório. Então, eles terão que escolher o caminho que pretendem seguir. Podeis imaginar,
Minha filha, que eles irão seguir a direção do Meu Divino Amor e Compaixão, mas esse não será o
caso de muitos pecadores empedernidos. Tão infestados estão pelas falsas promessas vazias feitas
pelo demônio, que voltarão para trás e seguirão na sua direção. Eles lutarão fortemente, e através da
influência dos demônios liderados por Satanás, serão lançados nas profundezas do Inferno, que fará
com que as suas almas sejam sugadas para este plano demoníaco de dominação global.
Este é um chamamento urgente que incita a todos vós na busca da redenção dos vossos
corações pela vossa vida desobediente. Vós tendes tempo para o fazer mas fazei-o breve.
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Preparai-vos para pedir Misericórdia. Eu amo a todos os Meus filhos. Este grande evento é
para o bem de todos os Meus filhos. Por isso, em vez de recearem permitam que o Meu Amor vos
abrace e vos fortaleça. Por este caminho vós resistireis ao sofrimento que está à vossa frente.
O Vosso Amoroso Pai Eterno, Deus, o Altíssimo.

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

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

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

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

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

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

Minha querida e amada filha, os padrões climáticos estão a mudar agora, como mais um sinal
de que os tempos estão a mudar. Outras mudanças serão sentidas. O sol começará a pulsar e a girar
para transformar o mundo conforme está a ser preparado para O Aviso.
A Minha Cruz aparecerá primeiro. Eles ficarão chocados, mas tudo isso será dado como sinal,
e assim podereis preparar as vossas almas e pedir a redenção. Se fizerdes isso, vós não sofrereis
durante O Aviso.
Orai, orai, orai, Meus seguidores, por toda a parte. Regozijai-vos quando o Céu explodir, pois
sabereis que Eu estou verdadeiramente a chegar ao mundo. Por fim, a humanidade não será capaz
de Me negar. O Meu Amor irradiará em Todos os cantos do mundo e assim, Eu tentarei apanhar
todas as almas em toda a parte.
Tão inesperado será esse evento, que o mundo parará em grande choque. Quando lentamente
recuperar, muitos ainda ficarão na incerteza do que sucedeu. Tal como Eu venho, assim será com
também Satanás e os demônios do Inferno, que tentarão devorar as almas dos Meus filhos. Por isso,
deveis exortar a todos para aspergirem as vossas casas com Água Benta e terem velas abençoadas
em todos os locais da casa. Vós deveis manter-vos protegidos.
Para a preparação Eu peço-vos isto. Orai por aqueles que não conseguem aceitar, nos
seus corações, a Verdade dos Meus Ensinamentos. Orai especialmente por aqueles que farão
um tremendo esforço para Me negar, embora estejam cientes da Minha Crucificação para os
salvar.
Lembrai-vos que Eu morri por cada um de vós, para vos salvar. Lembrai-vos que desta vez Eu
regresso de novo para salvar cada um de vós. Não excluo nem um. Agora, Meus filhos, é a vossa
oportunidade de assegurarem um lugar na Era de Paz na terra. Porque não quereríeis vós fazer parte
disso? Porque preferiria alguém escolher, intencionalmente, as profundezas do Inferno, por troca
desta grande Dádiva?
Regozijai-vos! Orai. Dai graças a Deus por este Grande Aviso. Agarrai esta Dádiva com amor
e alegria nos vossos corações.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.
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Eu nunca vos abandonarei, filhos. É por isso que Eu estou a chegar
Segunda-feira, 3 de outubro de 2011, 12:30

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

A Era de Paz não está distante
Terça-feira, 4 de outubro de 2011, 15:30

Minha amada filha, a nova era está prestes a tornar-se uma realidade no futuro próximo.
A Era da Paz será apreciada por todos os Meus seguidores. Será um período de felicidade,
amor e paz. Não haverá doença, dor, preocupações financeiras, porque todas as coisas que vós
precisareis serão fornecidas por Mim. Vós, Meus filhos, em troca de nada Eu deixarei de cuidar de
vós e de vos abraçar no Meu Novo Paraíso, assim como um pai educaria um filho. Isso é por serdes
bem-vindos. É um objetivo para o qual todos deveis esforçar-vos.
Não há tempo de espera para vos preparardes para entrar no Meu Novo Paraíso de paz. Pois
vós deixastes isso para demasiado tarde. Planeei hoje, pois vós não sabeis quando irá acontecer. De
fato, acontecerá tão rapidamente e tão de repente, que vós, Meus seguidores, simplesmente estareis
lá num piscar de olhos. É por isso que deveis começar já a preparar as vossas almas pois apenas
com almas limpas podeis entrar.
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O tempo é essencial. Meus filhos, esta é uma das últimas chamadas para vós alterardes as
vossas vidas antes de O Aviso. Preparai cada dia e confiai na Minha Palavra Divina, pois estais
agora a ser comandados para seguir os Meus apelos de salvação das almas.
A Era de Paz já não está distante, e Eu exorto-vos a preparardes as vossas famílias, de modo a
que possais unir-vos no Meu Novo Reino.
O Vosso Divino Salvador, Jesus Cristo.

Grupos Globais sob o domínio do anticristo
Quarta-feira, 5 de outubro de 2011, 21:00

Minha querida e amada filha. Eu estou satisfeito pela forma como vós tendes aumentado o
número de horas em Minha Adoração. Isso é bom porque as Minhas Graças, que vos concedo durante
esse tempo especial, reforçarão a vossa vontade em espalhar as Minhas Mensagens ainda mais.
Agora, que muitos dos Meus filhos estão a entender que a atmosfera do mundo, quer política
quer econômica, se alterou para além da sua compreensão, estão perto de ver a Verdade. Os líderes
globais de que falo, que por cobardia escondem o que não podeis ver, estão a incrementar os seus
planos de dominação global.
Eles estão a construir exércitos, armas, e substâncias venenosas, com o objetivo de destruir os
Meus filhos. Teorias da conspiração são constantemente denunciadas quando observadores
perspicazes dizem a Verdade. Vós deveis entender quão poderosos são estes grupos, todos
combinados debaixo de uma fachada única de respeitabilidade, com a qual podem manejar a
verdade e encobri-la aos olhos do mundo.
Aceitai filhos, que o grupo do mal se levantou em guerra contra os Meus seguidores e líderes da
Igreja. Eles têm sempre conseguido infiltrar-se dentro da Minha Igreja. O seu veneno jorra maldade
como um rio e corre em todas as direções. Existe um plano, não só para vos enganar, mas também para
vos recrutar para a sua maneira de pensar. Por fora eles serão vistos a oferecer a salvação ao mundo
sob a aparência de esforços humanitários. As suas soluções criativas tornarão a vida mais fácil para
vós, na forma de unificação do vosso dinheiro, na vossa alimentação, na vossa saúde, no vosso bemestar e na vossa religião, como um só. Tudo sob um domínio. O domínio do anticristo.
Por favor, rejeitai as tentativas dessas pessoas do maligno de vos sugarem, Meus filhos
inocentes, para dentro dos seus planos perversos. Eles querem-vos através do vosso próprio
consenso, para rejeitardes a Deus, Meu Pai Todo Poderoso. Uma vez controlados, vós estais
perdidos. Eles irão controlar o que vós comeis, as práticas religiosas em que participais, e os
medicamentos serão fornecidos por eles.
Orai, orai a Deus Pai, para suster as suas atrocidades e pedi agora para Ele redimir as suas
almas durante o Aviso. Independentemente dos seus tortuosos planos, eles precisam acima de tudo
das vossas orações. Eles são os fantoches de Satanás, pobres almas extraviadas, e, em muitos casos,
não sabem o que estão a fazer ou a que ordens estão a responder.
Rezai o Terço da Minha Divina Misericórdia por essas almas, todos os dias que vós puderdes
durante o tempo que puderdes. Ajudai-Me a salvá-los.
O Vosso Jesus.

O vosso colapso bancário foi concebido pelo anticristo
Quinta-feira, 6 de outubro de 2011, 22:45

Minha querida e amada filha, orai muito porque o anticristo está prestes a sair do seu buraco e
saltar em cima do mundo para dizimar os Meus filhos.
O seu plano astucioso está ocultado por detrás de um charme encantador e exteriormente
articulado mas, se os Meus filhos olharem dentro dos seus olhos, apenas verão escuridão, pois ele
não tem alma. Ele não foi criado pelas Mãos de Deus Pai.
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Rezai, agora, Meus filhos, cada um de vós para o deter na destruição de todos aqueles que ele
controla no seio da Nova Ordem Mundial.
A oração pode mitigar muitos dos propósitos dos seus planos doentios contra a humanidade.
Infelizmente, muitos serão enganados por ele. Nunca antes Eu instei os Meus filhos com tanta
urgência por tanta oração, porque sem as vossas orações o cenário que ele está a orquestrar será
copioso como predito no Livro da Revelação.
A sua presença na Terra é sentida em todo o mundo, mas as suas ações estão escondidas da
vista. Ele é como uma pedra que quando atirada à água cria ondas que se podem estender por
milhas. Ele quer destruir-vos porque sois Meus filhos.
Os Meus filhos que seguem este movimento de forma servil estão com os olhos tapados. As
atrocidades secretas cometidas por estas pessoas criam imensa tristeza no Céu.
Filhos, Eu devo pedir-vos para rezardes a São Miguel Arcanjo para reprimir Satanás durante
estes tempos turbulentos. O anticristo move-se rapidamente e a sua influência estende-se muito
depressa a todo o globo para unificar a vossa moeda em toda a parte.
O vosso colapso bancário foi deliberadamente planeado pelo anticristo, pelo que quando os
vossos países necessitarem de ajuda ele e os seus sequazes darão origem ao resgate dos vossos países.
Acordai todos vós e vede o que está de fato a suceder diante dos vossos olhos. Ele espera
como ave de rapina mas as vossas orações podem mitigar as suas ações e pô-lo no seu lugar. As
suas mãos sujas esperam apertar-vos num abraço do qual dificilmente vos podeis desembaraçar.
Lembrai-vos, filhos, o tempo que resta a Satanás é curto. O anticristo foi enviado para roubar
almas ao Meu Pai. Essas almas provêem do Meu Pai, Deus o Criador de Todas as Coisas. A promessa
do anticristo de um universo eterno é um disparate. Muitas almas estão a ser seduzidas por esta sua
nova e sinistra doutrina. Eu vejo como elas caem neste antro de engodo e choram lágrimas amargas.
Uma vez que essas almas sigam este caminho de perdição, elas ficam contaminadas. A sua atitude para
com os outros, incluindo as suas famílias, altera-se como se os seus corações ficassem frios. O poder
de Satanás é forte, mas Deus Pai o pisará e punirá os seus seguidores nesta terra, muito severamente. O
Aviso será a última oportunidade para virardes as costas ao anticristo.
Rezai para que a Minha Luz penetre em cada uma e em todas as almas durante O Aviso, para
que especialmente as almas perdidas possam ser resgatadas desta terrível escuridão.
O Vosso Adorado Jesus.

O Purgatório não é um lugar em que vos deveis sentir contentes por entrar
Sexta-feira, 7 de outubro de 2011, 21:45

Minha querida e amada filha, a razão por que Eu envio tantas Mensagens para os Meus filhos,
é para os ajudar a preparem as suas almas de uma forma que não lhes foi possível até agora.
Muitos dos Meus filhos não leram a Santa Bíblia, nem estão conscientes de todos os Meus
Ensinamentos.
A maioria do tempo é gasto pelos Meus sagrados servos focando a parte dos Meus Ensinamentos
em que Eu convido todos a amar o próximo, o que é um coisa boa. Nenhuma Palavra é dita sobre as
consequências que a humanidade enfrenta por rejeitar o Pai. Porque é que os Meus servos sagrados
negam a existência do Inferno e porque pintam eles um quadro cor-de-rosa do Purgatório?
Aos Meus filhos têm sido ensinadas muitas coisas boas através das Igrejas que proclamam a
Glória de Deus Pai Todo Poderoso. Infelizmente, contudo, a existência do Inferno e do Purgatório é
minimizada em tal amplitude que os Meus filhos se tornaram complacentes sobre a sua existência.
Os Meus filhos estão também a ser enganados sobre a existência do maligno. Muitos dos
Meus sagrados servidores negam mesmo a sua existência. Ó como são tolos por acreditarem que os
homens podem fortalecer a sua fé sem saber ou entender a verdade sobre o poder do maligno.
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Esta falha de orientação dos Meus servos sagrados fez com que o mal no mundo florescesse
de uma forma que poderia ter sido evitada pela oração. Tem sido permitido a Satanás circular
livremente pela terra, por algum tempo, por causa da cegueira dos Meus sagrados servos. Se os
Meus filhos fossem devidamente preparados para tomarem consciência dos estragos causados por
Satanás, então a oração para mitigar essa influência teria sido muito mais poderosa.
A existência do Purgatório
A existência do Purgatório é mal entendida. Muitos acreditam que é simplesmente um período
de Purificação antes que as almas possam entrar no Paraíso, isto para as almas que não estejam em
estado de graça no momento da sua morte. Há diferentes níveis de Purgatório, filhos, e todas as
almas sentem uma negra dor de queimadura pelo fogo que se intensifica à medida que o nível é
mais profundo. Isto significa que as almas mais profundamente perdidas no Inferno sofrerão uma
dor mais forte pelas queimaduras do fogo. Se bem que, eventualmente, todas as almas do Purgatório
entrem no Reino do Meu Pai, esse não é um lugar onde os Meus filhos devam sentir alegria em
entrar. Por isso deveis combater o pecado e pedir perdão tão regularmente quanto possível, para
permanecerdes em estado de graça. É por isso que deveis obedecer aos Dez Mandamentos a todo o
tempo. É por isso que deveis, também, rezar por todas as almas que lá estão, porque sem as vossas
orações elas não poderão entrar no Reino dos Céus até ao Dia do Julgamento Final.
Este é o tempo de enfrentardes a Verdade, filhos.
Orai pelas graças que necessitais para ficardes livres do pecado e assim poderdes entrar no Paraíso.
Estai prontos todos os dias, para não ficardes fora dos planos, que estão realmente prontos, e que vos
esperam. Eu dou-vos esta Mensagem para que a Verdade fique clara. Estas importantes Mensagens não
vos foram apresentadas claramente durante décadas. É importante que estejais bem preparados.
Pela recitação do Terço da Divina Misericórdia, às 3 horas da tarde, Eu intervirei no momento da
vossa morte em vosso favor, não importa a quantidade de pecados que tenhais, e vos demonstrarei a
Minha Misericórdia. Eu digo-vos isto porque Eu vos Amo, não para vos assustar mas para assegurar
que vós divulgueis a Verdade nas vossas famílias. Hoje, a Minha Palavra é simplesmente uma
lembrança da Verdade, a qual vós tendes negado por detrás de uma máscara de tolerância. É como um
pai de uma criança que a estraga porque a ama muito. Se o pai sobrealimenta a criança, então a saúde
da criança sofrerá. Ainda que o pai, ao continuar a dar o alimento à criança, o faça por um equívoco de
amor. Isto pode causar a deterioração da saúde do seu filho. O filho, por sua vez, fica ignorante sobre
uma alimentação saudável, pois nada sabe acerca disso. Nunca lhe disseram nada.
Ide agora e dizei aos vossos irmãos e irmãs a verdade sobre o Inferno e o Purgatório, antes
que seja demasiado tarde. Porque se não fordes vós ninguém mais o fará.
O Vosso Mestre e Divino Salvador, Jesus Cristo.

Virgem Maria: O pecado da indiferença ao meu Filho é galopante8
Sábado, 8 de outubro de 2011, 14:22

Minha filha, há tantas almas destinadas ao exílio eterno, que não deveriam mais voltar ao Meu
Precioso Filho.
O meu Filho sofre grandemente de angústia por ver estes filhos balançarem de um caminho
pecaminoso para outro.
O pecado da indiferença ao meu Filho é galopante e, tantas vezes, quem conhece a Sua
Existência ainda escolhe de sua livre vontade renegá-Lo.
Agora é o tempo de vós compreenderdes Quem está Diante de vós, se não vos arrependerdes
durante a Iluminação de Consciência que em breve experimentareis.
8

Recebida durante uma aparição privada da abençoada Mãe de Deus, que durou 30 minutos.
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Os que dentre vós amais o meu Filho, tomai a Sua Cruz e ajudai-O a trazer de volta as almas
que Ele anseia apertar em Seus Preciosos e Amorosos Braços.
Muitos de vós, filhos, que realmente não conheceis o meu Filho, deveis compreender a
delicada ternura do Seu Coração. Pelo muito amor que Ele tem para vos dar a todos, podereis ver o
sofrimento causado pela rejeição em que vós o colocais, chorando e pedindo perdão pelos pecados
da humanidade.
Por favor, é urgente que rezeis arduamente, pela conversão tão desejada pelo meu Filho
durante O Aviso.
A Vossa Abençoada Mãe, Rainha de toda a humanidade.

Era da turba de falsos profetas enviados por Satanás
Sábado, 8 de outubro de 2011, 16:20

Minha querida e amada filha, tal como os Meus visionários saem para o mundo o mesmo
sucederá com os falsos visionários. Vós ireis conhecê-los examinando cuidadosamente as suas
mensagens para o mundo. Em algum lugar vós descobrireis que os Meus Ensinamentos e a Verdade
contida na Santa Bíblia foram adulterados. Tão subtis são essas mentiras, que só aqueles que têm
verdadeiro conhecimento das Sagradas Escrituras serão capazes de identificá-las.
Estai atentos a qualquer ódio que esses visionários criem entre os seus seguidores;
quando eles brigam, dividem-se e separam as famílias. Os cultos que emergem do trabalho
desses visionários surgirão agora diante do mundo para causarem confusão e ansiedade entre
os crentes.
Onde quer que a Minha Palavra esteja contida, encontrareis amor. As Minhas Mensagens
transmitem amor e harmonia e não deixarão de afectar as vossas almas. As Minhas Palavras dirão
sempre a Verdade e, mesmo se são por vezes gritantes e assustadoras quando vos são apesentadas,
Meus filhos, são por Amor.
Os falsos visionários transmitem mensagens que não são fáceis de ler ou compreender. Tal
como são, delas decorrerá um sentido de autoridade e uma sensação de amor. Porém, elas não trarão
paz às vossas almas. Esses visionários, muitos dos quais não são de Deus, seduzem primeiro, depois
controlam, até que finalmente sugam-vos num ninho de mentiras e enganos.
Satanás e o seu exército influenciarão esses falsos visionários e videntes. Ele pode até atacar
genuínos visionários quando, confundindo-os, os encoraja a desviarem-se para longe de Mim. Eu
exorto-vos, filhos, para estardes em guarda a todo o tempo.
Denunciai as mensagens que contradigam os Meus Ensinamentos, por qualquer forma que
vos permita ter a certeza de que são falsas.
Eu apenas falo para um restrito número de autênticos visionários e videntes em todo o mundo
de hoje. Há menos de vinte, são menos do que pensais. A cada um deles foi dado um papel
diferente, mas a Minha Voz e as Minhas Instruções têm um anel de familiaridade que ireis detectar.
Haverá um propósito em todas as suas Mensagens, pois elas são projetadas para encorajar ações da
parte deles com vista à preparação das vossas almas.
Quaisquer ações encorajadas por aqueles que se chamam a eles próprios de visionários e
videntes que vos pareçam estranhas, ou que encorajem os seus seguidores a praticarem ações que
não envolvam o amor dos vossos próximos, então voltai-lhes as vossas costas.
Tomai atenção, agora, pois esta é a era dos falsos profetas, os quais se darão a conhecer eles
próprios ao mundo, muito em breve. Assim como é a era da turba dos falsos profetas enviados pelo
enganador ao mundo para provocar a confusão e a escuridão das almas.
O Vosso Amado Jesus.
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Deus Pai: Atenção agora para o meu Chamamento Final à humanidade
Domingo, 9 de outubro de 2011, 15:30

Minha filha, diz ao mundo do Amor que Eu tenho por todas as Minhas criaturas, em toda a
parte. Informa-os também que Eu vou agora comandar o maior Ato de Intervenção Divina visto na
terra desde a Ressurreição do Meu Amado Filho, Jesus Cristo.
Tudo está preparado para o grande Ato de Misericórdia que Eu sancionei para ajudar a salvar
a todos vós.
O Meu Amor por vós significa que, enquanto Eu pretendo lutar contra o enganador, nesta sua
tentativa para destruir a humanidade, Eu vou conceder-vos o último Ato de Misericórdia para a
vossa conversão. Este último Ato, para vos resgatar aos Meus Olhos, significa que o homem pode
voltar a aprender a Verdade da Minha Existência.
Meus filhos, por favor curvai-vos e pedi Misericórdia para a vossa família e entes queridos.
Se eles não estão em estado de Graça, eles vão achar O Aviso difícil. Vós deveis informá-los sobre
a necessidade de meditarem sobre a Verdade.
O tempo é muito curto. O Aviso está quase sobre vós. Uma vez que está sobre vós tereis
tempo para decidirdes qual o caminho que desejais escolher. O caminho da Luz Divina ou o
caminho do enganador. A escolha será vossa.
Depois de algum tempo, se o homem não voltar as costas para os seus caminhos perversos, Eu
destruirei os países que prestam homenagem ao enganador. Eles tentarão esconder-se quando a
Minha Mão cair em punição, mas não vão ter nenhum lugar para onde ir.
A Minha paciência está a esgotar-se. Eu planeei agora unir todos os que acreditam em Mim, o
Criador de todas as Coisas, e levá-los Comigo para a Nova Era de Paz. Aqueles que escolherem
andar para o outro lado serão lançados nos Fogos do Inferno.
Tomai atenção, agora, a este Chamamento final à humanidade. Este é o momento para
decidirdes o vosso futuro. Orai pelos que estão cegos para o Meu Amor, por muito que, quando a
Verdade lhes for revelada, mais uma vez Me desafiem e Me voltem as suas costas.
O Vosso Adorado Criador, Deus Pai, Rei o Altíssimo.

Mensagem para a América, para abraçardes os vossos irmãos e irmãs de todas as
denominações
Terça-feira, 11 de outubro de 2011, 15:30

Minha amada filha, Eu desejo comunicar com o povo Americano. A Minha Mensagem para
vós é esta. Vós, Meus filhos preciosos, sofreis muito nestes tempos. Vós estais a experimentar uma
limpeza que é necessária para purificar as vossas almas.
Os grandes pecados na América que Me atormentam são os pecados do aborto e da
imoralidade da carne. Muitos dos Meus filhos estão infestados pelo enganador, que governa
escondido atrás de portas fechadas com os seus sistemas monetários e políticos. Muitos de vós sois
indiferentes a esse fato. Eu exorto-vos agora a rezardes pelo necessário afastamento dos seus planos
tortuosos para destruir o vosso país.
Meus filhos, a oração ajudará a mitigar o castigo que o Meu Pai vai desencadear no mundo contra
o pecado do aborto. Rezai, rezai e uni-vos para prestar homenagem ao Meu Pai. Pois pela união de
todos os religiosos que honram O Pai, o Deus Criador do mundo, vós podeis ajudar o vosso país.
Deveis orar por perdão, e confiar que as vossas orações serão respondidas de acordo com o
Tempo do Meu Divino Pai.
Abraçai os vossos irmãos e irmãs de todas as denominações religiosas que acreditam em Deus
Pai, e rezai unidos para redimirdes os pecados do vosso país. Meus filhos, tão vasto é o vosso país
que é importante que Eu possa salvar almas, tantas quanto possível. Eu apenas posso fazer isso por
meio da conversão que acontecerá durante O Aviso e através de vossas orações e devoção.
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Voltai para Mim agora, todos vós. Não discrimineis a religião dos outros, confiai apenas em
Deus Pai e Ele responderá às vossas orações.
Vós, Meus preciosos filhos estais perdidos. Foi-vos mostrada tanta confusão e apresentadas
verdades destorcidas sobre a existência de Deus Pai. Vós usais a religião como uma fachada para
lançar veneno sobre os mais infelizes do que vós. É a hora de aceitar a Verdade de que somente
através do vosso amor ao próximo, é que, como nação, vós podereis voltar para os Braços do Vosso
Criador, Deus Pai.
Eu amo-vos, com uma compaixão dilacerante em todo o Meu Ser. Eu luto para vos salvar
para que possais ser levados para a maravilhosa Era de Paz que vos espera nesta terra. Para
entrardes neste Novo Paraíso as vossas almas devem estar livres do pecado.
Orai por graças para obterdes o perdão para os vossos próprios pecados e pelos pecados
cometidos pelos vossos Governos.
Deixo-vos em paz e amor.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Virgem Maria: Tu ficarás sob enorme escrutínio e ataque
Quarta-feira, 12 de outubro de 2011, 14:22

Minha filha, este é um momento em que quando trabalhas para o meu Filho ficas sob enorme
escrutínio e ataque. Deves sempre honrar a vontade do meu Filho e obedecer-Lhe em todos os
momentos. Nunca defendas a Sua Santíssima Palavra, pois Ele não quer que o faças. Não respondas
ou te envolvas com aqueles que desafiam ou interpretam mal a Sua Palavra, pois isso pode causar
debate e dúvidas.
Agora, vais ficar sob ataque do enganador, mas tu deves rezar pela Minha Proteção e nunca
ceder a provocações. Ele, o enganador, trabalha através de outros para te magoar e, se permitires
que ele faça isso, estás a envolver-te com ele e a dar-lhe o poder que ele quer.
Permanece firme nesses casos, minha filha, e volta sempre para Mim, Eu cobrir-te-ei com o
meu Sacratíssimo Manto para te proteger dele e tudo ficará bem.
Sê corajosa e aceita isso como uma Dádiva de Deus, o Altíssimo, pois sem tal força tu não
poderias fazer este Trabalho eficazmente. Lembra-te sempre que não estás sozinha neste Trabalho,
porque todos os santos intercedem a teu favor e estão a ser-te dadas toda a espécie de Proteção Divina.
Continua na tua obediência ao meu Filho e tenta tornar-te alegre, pois aceitaste o sofrimento
que Ele permite para a salvação das almas. Deves continuar a recitar o Terço todos os dias e a orar
comigo, para que as almas possam ser salvas.
Eu abençoo-te, minha filha. O Céu rejubila com este Trabalho tão Sagrado em Nome do meu
precioso e amado Filho, que Ama toda a humanidade, mas chora de tristeza pelas almas que
rejeitarão a Sua Mão de Misericórdia após O Aviso.
A Tua Amada Mãe.

Nunca Me defendas pois é desnecessário
Quinta-feira, 13 de outubro de 2011, 00:10

Minha amada filha, Eu devo informar-te da necessidade de te absteres de defender a Minha
Santíssima Palavra.
Aqueles que questionam a Minha Palavra devem orar a Mim por orientação. Eu estou a
instruir-vos agora para nunca tentardes interpretar as Mensagens dos Meus Lábios Divinos.
Eu tenho-vos dito isto muitas vezes, e não vos foi dada a autoridade para o fazer. Em vez
disso, aceitai as Minhas Mensagens como elas são. Não duvideis delas. Não tenteis analisá-las, pois
o homem sabe muito pouco sobre o tempo e os planos Divinos. Nem o homem sabe nada sobre o
anticristo, embora pense que sim. Esses assuntos são de tal importância, que permanecem no
conhecimento do Meu Amado Pai.
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Eu peço-te que nunca Me defendas, pois é desnecessário. A vontade do Meu Pai, de
comunicar com a humanidade através de ti e de outros profetas é tudo o que importa. Como Eu já
disse antes, tu és a escritora. Eu Sou o Autor. Tu és o instrumento. Eu Sou o Mestre.
A obediência a Mim é esperada de ti em todos os momentos. Fazeres o que Eu digo, é
simples. O teu Trabalho será mais fácil se te abstiveres do debate intelectual sobre as questões
religiosas bíblicas, assuntos dos quais tu não sabes nada.
Lembra-te da importância da humildade, Minha filha. Permanece como uma criança pequena
aos Meus Olhos, em todos os momentos, e encontrarás a paz. Os desafios ser-te-ão enviados
durante este Trabalho. Aguarda-os. Não os rejeites. A tua dádiva para Comigo, pelo teu livrearbítrio, será aceite, mas deves aprender a importância de não tentares rejeitar o sofrimento, porque
isso é importante para a salvação das almas.
Eu amo-te, Minha filha, mas sinto a necessidade de te lembrar as Minhas instruções claras. Eu
não preciso de ser defendido. As Palavras que te são dadas não estão contaminadas e não
contradizem a Verdade, tal como prevista para a humanidade desde o início dos tempos. Muitas
versões da Verdade contida na Bíblia foram destorcidas para satisfazer a agenda do próprio homem.
Eu Sou a Verdade. Eu Sou o Pão da Vida. Sem Mim não há Vida.
Vai em frente com uma ideia mais clara sobre o que é esperado de ti. Tu estás protegida em
todos os momentos. Obrigado, Minha filha, pela força que tu estás a mostrar agora, mas permiti-Me
guiar-te sempre em todos os momentos. Dessa forma, esta viagem será fácil.
O Vosso Amado Jesus.

Eu não posso forçar as pessoas a converterem-se ou a voltarem para trás
Sábado, 15 de outubro de 2011, 19:00

Minha amada filha, quanto mais pessoas ouvem a Minha Palavra, mais o Meu Amor se
infiltra nas suas almas, assim que lerem as Minhas Mensagens. Eu vou falar para as suas almas e
despertá-las do seu sono, a fim de se unirem Comigo, para que Eu possa salvar almas em toda parte.
A força dos números ajudar-Me-á a conseguir a salvação das almas numa escala muito grande. Por
causa do livre-arbítrio, dado ao homem como um Dom, pelo Meu Pai, Eu não posso forçar as
pessoas a converterem-se ou voltarem à fé em Deus Pai. Isso terá de ser pela sua própria decisão. A
oração vai espalhar a conversão. O que Eu vos prometo. Basta pensar na Graça que espera as almas
quando vós, Meus filhos, rezais por eles.
Vós não sabeis o poder da oração. A oração, dita por multidões em ação de graças a Meu
Pai e em expiação dos vossos pecados, podem salvar o mundo. Tal é o poder que exerce.
Nunca antes Eu insisti tanto nas vossas orações, que devem vir dos vossos próprios lábios, e
com generosidade de coração para os pecadores endurecidos em toda a parte. Eu preciso das
vossas orações. Sem as vossas orações essas pobres almas não podem ser salvas, porque muitas
delas estão em trevas, de modo que o impacto de O Aviso terá pouco efeito. Vós, Meus
queridos e amados filhos, todos vós pecadores, muitos fazeis o vosso melhor para Me mostrar
o vosso amor, não percebeis que Eu confio muito em vós para Me fazerdes companhia. Juntaivos a Mim no Seio do Meu Sagrado Coração e pedi-Me as graças para salvar os vossos irmãos
e irmãs. Eu vou salvar milhões de almas quando vós dedicardes o vosso tempo a rezar A
Divina Misericórdia.
Este é o momento em que, ao recitardes A Divina Misericórdia, ela será mais eficaz.
Sede generosos de coração, mente, corpo e alma. Colocai as dúvidas de lado. Permiti-Me, ao
vosso Jesus, erguer-vos para vos trazer e a todos aqueles por quem orais, para a Minha Vida
Eterna.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.
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O vosso tempo na terra está num momento crucial
Domingo, 16 de outubro de 2011, 21:30

Minha querida e amada filha, porque é que quando a Minha Palavra é interpretada tantos dos
Meus filhos a acham tão ofensiva? Se bem que os Meus filhos devam sempre discernir cada
Mensagem, publicada por aqueles que reivindicam que vêm em Meu Nome, eles devem também
aprender a manter as suas mentes e os seus corações abertos a todo o tempo.
Ó, como Eu espero que especialmente os Meus seguidores possam abrir os seus olhos e
receber-Me nos seus corações. Sou Eu, Jesus, que vos chama para ouvirdes a Minha Voz, assim
como vos insto a virdes até Mim em oração.
O vosso tempo na terra está num momento crucial. Não falta muito tempo antes que que Eu
proclame a Nova Era de Paz e, por isso, Eu preciso que prepareis já as vossas almas.
Não permitais que a arrogância vos cegue para a Verdade. Não sabeis vós que Eu nunca vos
engano? Ouvi as Minhas instruções, para bloquear o demônio que turva o vosso julgamento. Não
lhe permitais que vos coloque à distância, para que ao ouvirdes a Minha Sagrada Palavra, saibais
que Sou Eu, Jesus Cristo, que vos chamo.
Filhos, se soubésseis quanta infestação tem sido lançada sobre as Minhas preciosas almas, o
mundo ao vosso redor ficaria chocado. Estas trevas cobrem mesmo, de tempo a tempo, os Meus
preciosos seguidores. A dor que Eu sinto, especialmente perante aquelas almas que rezam
regularmente e mostram verdadeira devoção, quando Eu testemunho as suas dúvidas, trazem-Me
lágrimas de grande tristeza.
Orai, orai, orai pela orientação do Espírito Santo. Se abrirdes o vosso coração endurecido e
pedirdes a Dádiva do discernimento Eu responderei ao vosso apelo.
Como ficareis tristes quando a Verdade vos for revelada durante O Aviso! São as vossas
orações para a salvação das outras almas que Eu vos peço agora.
Certamente, se duvidais da Minha Palavra, dada através destas Mensagens, podereis ainda
encontrá-la no vosso coração, rezando pelas almas perdidas.
Eu amo-vos e espero a vossa resposta ao Meu apelo à oração.
O Vosso Jesus.

O Meu Regresso, para vos salvar, será sentido em todos os cantos do mundo
Segunda-feira, 17 de outubro de 2011, 21:30

Minha querida e amada filha, os tempos estão em mudança ao vosso redor. O mundo está em
convulsão provocada pelo espírito das trevas. Vós estais cercados, com toda a evidência, daquilo
que o mal do pecado pode infligir sobre a humanidade. No espírito das trevas brilhará o espírito da
Minha Divina Presença, pois Eu venho para salvar de novo a humanidade.
Vós, Meus filhos preciosos, que sabeis a Verdade, deveis dizer aos demais quão afortunados
eles são por lhes ser oferecida esta maravilhosa Graça Divina. O Meu Amor faltará na terra, de tal
modo que vós ireis cair em humilhação e de joelhos chorando de tristeza, pela mágoa que haveis
causado por ofensas ao Meu Eterno Pai.
É através de Deus, o Altíssimo, que este grande Ato de Graças vos é agora apresentado.
Rejubilai, porque agora há uma Luz no mundo que atrai as almas fortes para os Braços de
Deus Pai.
Eu regresso para vos dar o que vós precisais, para vos tornar capazes, uma vez mais, para
levantardes os vossos olhos em adoração e Louvor a Deus Pai e agradecer-Lhe pela Justiça que Ele
agora demonstra aos Seus preciosos, mas perdidos filhos. Agora, Eu, Jesus Cristo, preparo tudo
para que possais enfrentar e suportar o testemunho da Verdade, para a graça de todas as almas,
incluindo os maiores pecadores e os não crentes em toda a parte.
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É a prova da Minha Existência e de que Deus Pai será revelado em toda a Sua Glória Celestial
a todos os homens, mulheres e crianças.
A Minha Presença será revelada de modo que ninguém a possa ignorar. Os Céus abrir-se-ão,
as estrelas colidirão, portanto o Meu regresso para vos salvar será sentido em todos os cantos do
mundo ao mesmo tempo.
Ó, como os Meus filhos rejubilarão quando testemunharem a Minha Divina Presença.
Mesmo os que estiveram nas trevas sentirão o Meu Amor tocar as suas almas frias, que se
inflamarão de novo.
Preparai-vos. Aguardai o Meu Glorioso regresso. Rezai por aqueles que têm medo nos seus
corações. Não tenhais medo de Mim. Aguardai este grande evento com amor e humildade nos
vossos corações.
Eu Amo os Meus filhos. Este Grande Ato da Minha Misericórdia será a prova disso.
O Vosso Adorado Salvador, Jesus Cristo, Rei da humanidade.

Deus Pai: Preparai o mundo para a chegada do Meu Adorado Filho, Jesus Cristo
Quarta-feira, 19 de outubro de 2011, 14:00

Minha filha, preparai o mundo para a chegada do Meu Adorado Filho, Jesus Cristo, que vem
agora como está predito para salvar de novo a humanidade.
A sua vinda será anunciada pelas trombetas do Céu e por coros de anjos que cantarão em
louvor para anunciar este grande evento.
A Minha Grande Dádiva para a humanidade está a ser-vos oferecida na figura do Meu Amado
Filho, que está a ser enviado para vos salvar antes do Julgamento Final.
Preparai as vossas almas para quando os vossos pecados vos forem revelados, pois Eu ordeno
que caiais em humildade aos pés do Meu Filho e que imploreis a Sua Misericórdia. Vós deveis
pedir-Lhe para vos perdoar e deveis aceitar a punição necessária para Purificar as vossas almas.
A Sua Misericórdia é tão grande que nenhum pecado, por mais grave que seja, deixará de ser
perdoado, se for mostrado arrependimento verdadeiro. É requerida humildade a todos vós para
serdes dignos de entrar na nova Gloriosa Era de Paz na Terra, pois o tempo está muito próximo.
Apenas as almas que verdadeiramente se arrependam e mostrem verdadeira lealdade ao Meu
Adorado Filho estarão prontas para entrar nos Portões. Vós deveis estar livres de pecados para
entrardes neste maravilhoso Novo Paraíso na Terra.
Meus queridos e amados filhos, Eu já preparei este Paraíso, com grande amor, para cada um
de vós. Esta é a herança por que vós tendes esperado. Este é o rumo, pelo qual o Dom da terra foi
originariamente oferecido a Adão e Eva.
Qualquer homem que rejeite este Paraíso na Terra, onde o mal não existe em qualquer forma,
está a virar as costas à salvação.
Esta é a vossa oportunidade final para libertardes as vossas almas das garras de Satanás e da
má influência que ele tem sobre as vossas vidas.
Abraçai este maravilhoso Dom de Grande Misericórdia. Graças a este Dom está a ser-vos
oferecida uma verdadeira oportunidade de salvação e um Paraíso Glorioso que vós não tendes
possibilidade de imaginar.
Aos pobres pecadores que rejeitam a oferta de perdão do Meu Filho, é vos concedido mais
tempo para regressardes à vossa fé. Porém, não vos será concedido muito mais tempo, pois a Minha
Paciência está a esgotar-se.
Aguardai agora o regresso do Meu Filho, para de novo vos salvar do pecado e vos trazer a
salvação eterna.
Deus Pai.
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A morte do Meu Filho Muammar Gaddafi
Quinta-feira, 20 de outubro de 2011, 15:15

Minha querida e amada filha, quaisquer dúvidas remanescentes que podeis ter tido, durante o
tempo em que escutais as Minhas Sagradas Palavras, vão ser agora minoradas.
Eu revelo profecias para provar ao mundo que sou Eu, Jesus Cristo, o Salvador de toda a
humanidade, e neste momento comunico com os Meus filhos em todos os lugares.
A Minha intenção não é sensacionalista, mas para assegurar que ninguém fique excluído de
escutar o Meu urgente apelo ao mundo.
A morte do Meu filho Muammar Gaddafi, por cuja alma vós e as pessoas próximas de vós
tendes orado durante os últimos meses, é uma das primeiras profecias que provarão ao mundo a
autenticidade destas Mensagens. Este é o Meu sinal, Meus filhos, para libertardes as vossas mentes
das dúvidas que têm persistido nas vossas mentes.
Tu, Minha filha, que a isso foste subjugada, foste escolhida para preparares a humanidade
para a Nova Era de Paz. Esse é o tempo que se seguirá, algum tempo depois de O Aviso.
Vai e prepara a próxima parte da tua Sagrada Missão para ajudares a salvar almas depois de O
Aviso. Foram-te concedidas graças para te manteres forte. Minha filha, em todos os lugares estão
por fim a escutar o Meu clamor para a conversão.
Os que mais Me magoam
Nunca demonstres medo neste Trabalho pois não há nada a temer. Nunca vaciles e não
permitas que contrariedades ou provocações verbais atrasem o teu Trabalho para Mim. Eu estou,
Minha filha, sempre ao teu lado. Lembra-te disso. Se e quando fores atacada, acerca da Minha
Sagrada Palavra, mantém silêncio. A Minha Sagrada Palavra será sempre atacada. Aqueles que
mais me magoam, são as almas santas que por medo e prudência são, tristemente, as primeiras a
insultar-Me por estas Mensagens. Satanás sabe que são os Meus escolhidos e devotos seguidores
que, quando me viram as costas, mais me magoam.
Tu já estás, Minha filha, a começar a sentir dor física pelo Meu sofrimento, mas estás agora
preparada para aceitares isso em união Comigo. Este processo não durará muito, mas enquanto
durar tu sentirás exatamente os mesmos tormentos que Eu sinto quando testemunho os pecados.
Este, Eu disse-te antes, é um Dom e muito poucas almas escolhidas o recebem. É por vezes
assustador, mas tu deves compreender que o teu sofrimento não só te aproxima do Meu Sagrado
Coração como salvará milhões de almas durante O Aviso.
O sofrimento tornar-se-á mais intenso quando O Aviso estiver perto. Suporta-o em silêncio.
Por este caminho, tu ajudar-Me-ás a salvar as preciosas almas que doutra forma seriam arrebatadas
pelo demônio.
Diz aos Meus filhos que Eu rejubilo com a força da Fé de que eles dão mostras. Diz-lhes
que eles estão perto do Meu Sagrado Coração. Diz-lhes que Eu os abençoo agora e lhes
concedo grandes Bênçãos para lhes dar a força que necessitam para seguirem as Minhas
Orientações, contidas nestas Sagradas Mensagens. Eles vão precisar de força, pois não é fácil
para os Meus filhos digerirem a enormidade de mudanças que a partir de agora vão envolver o
mundo.
Orai e uni-vos como um só. Juntos, olhai para o Céu como crianças com uma franca
confiança em Deus Pai. Pedi-lhe, no Meu Santo Nome, para vos juntar ao Seu Glorioso Exército
rumo à vitória da salvação eterna.
Abençoo-vos, filhos, com todo o Meu Amor Divino.
O Vosso Jesus.
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O Aviso é uma forma de Confissão Global
Sexta-feira, 21 de outubro de 2011, 20:30

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

Eu desejo que formeis um Exército de Grupos de Oração
Domingo, 23 de outubro de 2011, 19:15

Minha querida e amada filha, deve ser conhecido que Eu desejo que formeis um exército de
grupos de oração em todo o mundo. Eu ajudar-vos-ei, Meu exército, com as orações que Eu preciso
que sejam recitadas para salvar as almas. Estes grupos de oração expandir-se-ão, e dentro das suas
fileiras ascenderá um verdadeiro exército de devotos seguidores, que darão força à verdade da
Minha Divina Promessa de salvação para todos.
Estes grupos formarão um exército que, conforme determinou o Meu Adorado Pai, enfrentará
a escuridão demoníaca provocada por Satanás e pelos seus crentes e seguidores.
Sim, Minha filha, é difícil de entender mas há muitas pessoas que não só reconhecem
Satanás como lhe prestam obediência. Há muitas almas na escuridão que prestam reverência a
Satanás e idolatram o rei da escuridão. Muitas igrejas, escondidas da Luz dos Olhos de Meu
Filho, têm sido edificadas em honra de Satanás. Eles curvam-se perante ele, realizam missas
negras e insultam-Me com todo o tipo de blasfêmias e insultos, os quais vos chocariam e
desgostariam. O seu número está a crescer e muitos dos dedicados e empenhados seguidores de
Satanás trabalham em muito respeitáveis e elevadas posições nos negócios, na banca e em
círculos políticos. Eles estão unidos como um só em desafio a Deus, Meu Eterno Pai, no pleno
conhecimento daquilo que estão a fazer.
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Tal como Satanás odeia a humanidade por ter sido criada por Deus Pai, Criador de Todas as
Coisas, estes devotos de Satanás odeiam a humanidade. O ódio que eles sentem é tão profundo que
eles tentam formar um exército de elite para destruir milhões de vidas na terra. Na sua ânsia de
poder e fortuna eles visam limpar o caminho para as suas próprias necessidades e desejos de
controle da humanidade.
Entre estes estão os pecadores empedernidos para os quais Eu procuro a vossa ajuda, filhos.
Eu necessito das vossas orações para abrir os seus corações para as mentiras a que têm sido levados
a acreditar pelo enganador. Eles estão perdidos para Mim a menos que peçam a Minha
Misericórdia. É por isso que as orações podem ser a única graça salvadora. Este poderoso exército
liderado pelo enganador tentará causar terríveis destruições. Eles estão já a tentar envenenar os
Meus filhos da forma mais astuta, através da água, medicação e alimentos. Por favor ficai alerta a
todo o tempo.
A mão do Meu Pai cairá logo após o Aviso sobre essas almas perversas, se elas continuarem a
rejeitar a Minha Misericórdia. Entretanto, filhos, deveis levantar-vos e não deveis permitir que as
vossas nações sejam intimidadas. Orai pela Minha Proteção e conservai as vossas vidas na
simplicidade. Orai e recebei os Sacramentos. Pedi a Minha ajuda em todas as coisas e Eu
responderei aos vossos apelos de acordo com a Minha Santíssima Vontade.
Orai, orai, orai para mitigar os planos demoníacos para controle do mundo, tal como este
perverso grupo está a planear. Eles estão a ganhar poder no Médio Oriente e estão a planear o
controle da Europa antes de focarem outras partes do mundo. Os inimigos que vos serão revelados
através dos meios de comunicação não são os verdadeiros inimigos. Eles criam inimigos para
justificar retaliações, as quais têm sempre o mesmo objetivo. Para o controle. Para os próprios. Para
criar riqueza.
Orai para que eles se convertam, porque sem essa conversão as suas ações perversas causarão
muito mais tristeza e angústia. Se bem que o Meu Eterno Pai determine a sua punição, eles podem
ainda infligir danos que causarão enorme sofrimento entre os Meus filhos.
O Vosso Adorado Salvador, Jesus Cristo.

A Minha Vinda será mais breve do que esperais
Segunda-feira, 24 de outubro de 2011, 19:09

Minha querida e amada filha, tu não deves agora permitir que aqueles que continuam a
questionar e a fazer julgamentos acerca das Minhas Sagradas Palavras te incomodem. Ignora as
suas interrogações. Permanece em silêncio. Reza por eles e segue em frente pois não há muito mais
tempo agora.
Eu apelo a todos vós, queridos filhos, para vos sentardes calmamente e rezardes a Minha
Misericórdia. Por favor não entreis em pânico porque Eu venho apenas para vos salvar e não para
julgar. Não sabeis disso? Nada há nada a temer, apenas confiar em Mim completamente.
A Minha Vinda será mais breve do que esperais, portanto preparai as vossas almas. Orai por
todas as almas que Me tenham negado ou rejeitado a Minha oferta de Divina Misericórdia. Vós,
Minhas queridas almas, trazei conforto e bem-estar ao tormento e sofrimento que Eu suporto
quando vejo ódio por toda a parte no vosso mundo.
Vinde para junto de Mim, filhos, e deixai que vos abrace e vos dê a força e a confiança de que
precisais para Me louvardes. Vós, Meu especial exército, estais em união Comigo quer entendais
isto ou não sereis conduzidos pelo Divino Espírito Santo na luta para salvar almas.
Sentai-vos tranquilos, Meus filhos, e lembrai-vos que Eu estou sempre convosco. Rejubilai e
aguardai a Minha Vinda, pois Eu derramarei a Minha Misericórdia sobre todos os Meus amados
seguidores em todos os lugares.
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Não importa onde vivais, não importa de que parte do mundo sejais, vós sois Meus. Eu amovos. Olhai com os vossos corações abertos e confiantes pois estamos perto do Aviso.
O Vosso Jesus.

Deus Pai: Vós deveis rejeitar a escuridão e abraçar a Luz
Terça-feira, 25 de outubro de 2011, 15:30

Minha querida e amada filha, diz ao mundo que Eu abraço todos os Meus filhos nos Meus
Braços. Tudo ficará bem. Agora, tudo deve ser deixado nas Minhas Santas Mãos, tal como estava
destinado a ser.
Eu ordeno que o Meu Filho seja uma vez mais enviado ao mundo para salvar o homem da
devastação do pecado. Este é o Meu Ato de Justiça Divina para vós, Meus queridos filhos, e assim
posso reclamar o Meu Reino na Terra.
O medo não vem de Mim. O temor vem da escuridão. Quando Me temeis vós sabeis que isso
é da escuridão que envolve as vossas almas e não da Minha Grandeza Divina.
Para fazerdes parte do Meu Reino deveis rejeitar a escuridão e abraçar a Luz. Essa mesma
Luz está agora a ser-vos concedida pelo Ato de Divina Misericórdia do Meu Filho
O Meu Amor por todos os Meus filhos é tão grande que Eu vou usar todo o Meu poder para
resgatar as almas em todos os lugares. A Minha Mão de Justiça cairá sobre as almas que Me rejeitarem,
mas não sem que todos os esforços sejam esgotados para juntar todos os Meus filhos de todos lugares.
O Reino da Minha Grande Glória será revelado ao mundo brevemente. Nenhum dos Meus
filhos quererá rejeitar o Meu Reino Glorioso, o qual reinará na Nova Era de Paz na Terra.
Orai por todos os que vão ter dificuldade em abraçar a Verdade.
O Vosso Pai Todo Poderoso.

Falsos profetas tentam desvirtuar a Minha Santa Palavra
Quarta-feira, 26 de outubro de 2011, 15:30

Minha querida e amada filha, por favor diz aos Meus filhos para estarem de alerta para os falsos
profetas que falam eu Meu Nome, mas que divulgam palavras que não vêem dos Meus Lábios.
Muitos desses autoproclamados visionários, que aparecem ao exterior como católicos, e com
maneirismos associados a esta e a outras doutrinas católicas, são de fato seguidores da Nova Era.
Os seguidores da Nova Era estão agora infiltrados no mundo para convencerem os Meus
filhos que foram enviados para divulgar a Minha Santa Palavra. As Palavras deles parecer-vos-ão
verdadeiras. A linguagem que usam é sofisticada, amorosa, aparentemente bem pensada, mas será
uma dissimulação da mentira.
Esta é a era em que falsos profetas emergem e muitos dos Meus filhos terão dificuldade em
discernir a Verdade da ficção.
Tu, Minha filha, estás agora a ser focada por esses visionários que foram enviados para
difamar a Minha Santa Palavra. Não permitais que isso aconteça ou que os Meus filhos sejam
arrastados para as trevas, das quais será difícil libertarem-se.
Lembrai-vos disto. Esses falsos profetas são também Meus amados filhos, por isso rezai por
eles. Lamentavelmente, estão equivocados por acreditarem numa imaginária hierarquia e num
universo que não existe.
Tente cuidado com os que se referem a estes mestres ascendentes, que falam acerca de uma
nova era de luz onde Deus Pai é simplesmente visto como apenas mais outra faceta. Estas almas não
tomam a Minha direção. Elas expõem crenças instigadas pelo enganador. Em muitos casos estas
almas iludidas acreditam que estão a receber mensagens divinas. É assim que Satanás trabalha. As
suas suaves e calmantes palavras resultarão numa séria, fria mas convincente, ladainha de palavras.
Elas não vêm de Deus, o Altíssimo.
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Como vos disse antes, Eu falo ao mundo de forma simples. Eu não utilizo linguagem colorida,
disfarçada numa voz fria e superior. Eu tento não infligir medo nos vossos corações. Eu tento guiarvos unicamente para a Verdade e para a importância de amardes os vossos próximos.
Como são difíceis, para os Meus filhos, estes tempos confusos.
Orai, orai para que não vos torneis vítimas desta série de falsidades que são de difícil
entendimento e incutem temor nos vossos corações, que não vêm de Mim.
Filhos, ficai focados só em Mim. Eu tenho muito para vos dizer. Não vos deixeis distrair nem
por um minuto, pois isso vos será necessário para guiar as almas que estão tão mal que precisam das
vossas orações.
O Vosso Jesus.

Aguardai agora o nosso glorioso reencontro
Quarta-feira, 26 de outubro de 2011, 22:00

Minha querida filha, não deves agora preocupar-te com os constantes ataques feitos às Minhas
Mensagens por falsos videntes.
Neste momento já deves saber que Eu falo com mensageiros escolhidos que serão sempre
alvos de ódio. Quando fores atacada, lembra-te que também Eu estou a ser desafiado. A Minha
Santa Palavra é desagregada, analisada, questionada, criticada e considerada como não sendo digna
de vir dos Meus Lábios.
Ó, quão sabem pouco os Meus filhos. O medo e a desconfiança cega-os para a Verdade. Vós
ficareis surpreendidos por também a Minha Palavra ser descartada tão facilmente por falsas mensagens.
Como O Aviso está prestes a chegar ao mundo a Verdade será finalmente dada a conhecer a
todos os Meus seguidores. Será nessa fase que irão acolher a Minha Palavra a fim de santificarem as
suas pobres almas.
Tal como Eu os receberei e os acolherei junto a Mim com as suas lágrimas, eles ficarão
Comigo em amor e unidade. Antes de O Aviso eles continuarão a duvidar, mas não Me negarão
depois de virem até Mim. Por uma vez, eles estarão perante Mim e vendo o Amor que Eu tenho por
eles não Me quererão deixar em nenhum momento, tão profunda será a nossa união.
Aguardai agora o nosso glorioso reencontro.
O Vosso Jesus.

Meus filhos, vós sois abençoados se sofreis em Meu Nome
Quinta-feira, 27 de outubro de 2011, 15:30

Minha querida e amada filha, o crescimento do número de provações a que estais agora a ser
submetidos não é por acaso. Assim como Satanás continua a atormentar-vos, pensai só nas almas
que estais a salvar pelo vosso sofrimento. Tentai superar essas dificuldades e guardai-Me no vosso
pensamento em todos os momentos. Orai à Minha Amada Mãe por proteção e recitai o Santo
Rosário sempre que possível.
É importante que todos os Meus seguidores peçam proteção contra o enganador, que espera
todas as oportunidades para criar dúvidas nas vossas mentes.
Ele e todos os seus demônios estão por todo o lado. Eles usarão todas as táticas possíveis para
causar estragos nas vossas vidas. Sabei que, quando isso acontece, vós fostes tocados pelos Meus
Ensinamentos e que estais a carregar a Minha Cruz.
Nunca receeis filhos, pois vós sois capazes de sair dessa selva devido à força que Eu vos
concedo agora a todos e a cada um de vós, Meu exército. Vós triunfareis sobre o demônio e a sua
perversidade. Quanto mais rezardes um uníssono maior será o tamanho da vossa couraça. Nem um
dos Meus filhos que sofra a perseguições como consequência direta do seu Trabalho para Mim pode
ser tocado pelo próprio maligno.
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Vós, Meus filhos, sois abençoados se sofreis em Meu Nome, mesmo que tenhais dificuldade
em o entender.
Ignorai essas provocações. Virai as vossas costas. Não reajais. Mantende silêncio. Rezai para
terdes força. Eu estou convosco.
O Vosso Adorado Jesus Cristo.

O maior ataque contra a Minha Igreja desde a Minha Morte na Cruz
Sexta-feira, 28 de outubro de 2011, 22:40

Minha querida e amada filha, a lealdade da Minha Igreja a Mim, o vosso Amado Salvador, vai
ser testada em breve para além da sua resistência. A Minha Igreja ficou adormecida e na sua
sonolência não se preparou a ela própria para a chegada do anticristo. De fato, ele e os seus
seguidores têm identificado todas as fendas das Igrejas do Meu Pai pelo mundo fora.
A Igreja Católica é o alvo número um do anticristo e ele não vai parar até que vire a cabeça de
pelo menos metade da Minha Igreja nesta terra. Tão impreparados estão os Meus Cardeais, Bispos e
padres que eles não entenderam as mudanças subtis que ocorrem nas suas próprias fileiras. Não
demorará muito até que as divisões dentro da Minha Igreja comecem a tornar-se evidentes.
Este é o maior ataque contra a Minha Igreja desde a Minha Morte na Cruz. Meus pobres e
amados servos. Muitos deles são peões inocentes à mercê de um poder obscuro que tem o cuidado
de não se revelar.
Eu peço a todos os Meus servos para rezarem arduamente a fim de resistirem à abominação
que está no seu caminho. Deveis orar a Mim, da seguinte forma:
“Ó Meu amado Jesus, invoco a Vossa proteção e peço a Vossa Misericórdia para salvar os
meus irmãos e irmãs da Vossa Igreja de caírem vítimas do anticristo. Dai-me Graças e protegeiMe com a Vossa armadura de força para enfrentar as ações do demônio que estejam a ser
perpetradas em Vosso Sagrado Nome. Eu imploro pela Vossa Misericórdia e prometo a Minha
Fidelidade ao Vosso Santo Nome em todos os momentos”.
Erguei-vos, Meus servos sagrados, perante este mal e a besta de cuja boca sairão estas
obscenidades e mentiras.
Atentem sobre as mudanças na forma como o Meu Corpo e Sangue será consagrado. Se as
Palavras mudarem e negarem a Existência do Meu Corpo na Sagrada Eucaristia, então vós deveis
defender a Minha Divina Promessa. Quem Come o Meu Corpo e Bebe o Meu Sangue terá a Vida Eterna.
Sede bravos, Meus servos sagrados. Orai pela força de que vós ides precisar, assim como pela
vossa fé e obediência, que vão ser testadas para além da vossa resistência.
Eu Amo-vos e protejo-vos em todos os momentos. Dentre vós, apenas os mansos de coração e
humildes de alma beneficiarão da Minha Santa Proteção.
Orai por todos os Meus servos sagrados em todo o lado para que eles não rejeitem a Luz da
Verdade em favor do espírito das trevas que está prestes a emergir dentro da Minha Igreja.
O Vosso Salvador e Protetor, Jesus Cristo.

Virgem Maria: Abri os vossos corações para a verdade
Sábado, 29 de outubro de 2011, 16:49

Minha filha, vós deveis rezar pedindo a minha proteção a todo o tempo.
Vós estais a ser guiados e deveis colocar toda a confiança no meu amado Filho.
Orai pela conversão em toda a parte. Quantas almas perdidas precisam das vossas orações!
Não esqueçais isso, não importa quão difícil seja esta jornada para vós.
O espírito do mal está a cobrir grande parte da humanidade de uma forma que não aconteceu
antes. As ações enganadoras estão a intensificar-se e a sufocar os Meus filhos em todos os lugares.
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Mesmo aqueles que professam a vossa lealdade ao meu amado Filho estão a fazer ouvidos
surdos aos Seus apelos para salvar almas.
Tão arrogantes se tornaram por causa do orgulho que se esquecem de que a Santa Palavra do
meu Filho Jesus é a única vida de que eles precisam. A oração é vital neste tempo. Mesmo os que se
engrandecem a eles próprios aos olhos dos outros pela forma como proclamam a Palavra do meu
precioso Filho, ainda negam o Seu Chamamento porque os seus corações endureceram para a Verdade.
Filhos, vós deveis ouvir o meu Filho Jesus, agora. Ouvi o que Ele vos está a dizer. O Espírito
Santo, se Lhe permitirdes, abrirá os vossos corações para a Verdade, assim como Ele fala através
destas Santas Mensagens.
Eu choro de tristeza quando vejo como a Santa Palavra é rejeitada hoje. Quanto aos que O
condenam, é preciso que entendais que Ele vem agora não só para vos salvar. Ele vem também para
vos consolar nestes dias de trevas. Se vós realmente acreditardes que Ele é o Pão da Vida, então
permiti-Lhe que Ele desperte o vosso espírito de amor.
Orai pela conversão em todos os lugares, Não há muito tempo.
A Vossa Amada Mãe, Maria, Rainha do Céu e da Terra.

É a descrença daqueles que professam conhecer-Me que mais Me fere
Segunda-feira, 31 de outubro de 2011, 3:30

Minha querida e amada filha, a Minha Santa Palavra, que tem sido dada a um mundo
esquecido da Minha existência, incendiará as almas logo que O Aviso tenha lugar.
Por fim, a humanidade ouvirá a Minha Palavra permitindo-Me guiar-vos à Minha Nova Era
de Paz na Terra. Apelo a todos os Meus filhos, em toda a parte, para que deixeis cair as luvas e
escuteis o desafio da Minha Palavra.
Embora Eu nunca vos vá revelar a data da Minha chegada à Terra, posso dizer-vos que desta vez
voltarei em Espírito. Venho agora para vos salvar uma vez mais, durante o Aviso, de tal modo que o
homem se converterá. Por favor, permiti-Me que vos guie e permiti que a Minha Mais Sagrada Missão
seja difundida pelo mundo, para trazer conforto aos Meus filhos. Não Me obstruam. Não rejeiteis a
Minha Mão de Misericórdia. Não permitais que o orgulho permaneça no vosso caminho.
Acordai e aceitai que Eu fale agora convosco para que vos possa trazer para o Seio da Minha
Misericórdia. Finalmente, as vossas almas serão iluminadas com o fogo da Minha Divina Graça,
que será derramado sobre vós.
Todas as dúvidas desaparecerão. O poder de Satanás diluir-se-á rapidamente, embora ele não
vá renunciar ao seu domínio até ao fim.
Enquanto refletis sobre os Meus pedidos, deveis perguntar, a vós próprios, isto. Se vós
acreditais em Mim porque Me rejeitais agora? Porque mostrais raiva e ódio àqueles que vêm em
Meu Nome? Porque vos exaltais a vós próprios na Minha Igreja à custa dos Meus filhos? Lembraivos que vós sois todos iguais aos Meus Olhos.
Vinde até Mim agora com o coração humilde. Porque até fazerdes isso, vós não podereis
beneficiar da Minha Misericórdia ou receber as graças que Eu vos dou.
A Minha Voz chama agora a todos os não crentes para que aceitem a Existência do Meu
Pai Eterno.
Após O Aviso, permiti-Me ajudar-vos no caminho para a Vida Eterna. O Meu Coração sofre
quando testemunho almas perdidas. Mas sabei isto. É a descrença daqueles que professam
conhecer-Me que mais Me fere.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.
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MENSAGENS DE NOVEMBRO DE 2011
Virgem Maria: É o tempo para meu Filho oferecer a Sua Divina Misericórdia
Quarta-feira, 2 de novembro de 2011, 10:40

Minha filha, o tempo para o meu Filho oferecer a Sua Divina Misericórdia está a aproximarse. Como tal, deves concentrar-te na tua missão de salvar almas. Não deves permitir distrações que
te tirem os olhos da tarefa mais importante de disseminar a conversão.
Os Céus rejubilam com este Dom Divino que em breve será apresentado com o Puro Amor
que o meu Filho tem no Seu Coração para todas as almas. minha filha, como este Trabalho cresce
de intensidade, o próprio demônio continuará a atormentar-te através de diferentes pessoas em cada
oportunidade. Tu foste instruída para te manteres em silêncio e focares apenas o meu Filho.
Tu, minha filha, és a única designada para transmitir com grande detalhe o desejo do meu
Filho de falar à humanidade, nestes tempos. Sê brava e corajosa pois esta Santa Missão vai ocorrer.
Tal foi predito há muito tempo, e foi-te concedido todo o tipo de orientação do Céu. Todos os
santos te guiam, para isso foram reunidos com toda a força, para assegurar que esta Missão não
falhará. Nem pode. Deves deixar de te preocupar quando as coisas parecerem sem esperança, pois
isso é o logro com que serás confrontada pelo trabalho do enganador.
Eu, a tua adorada Mãe, trabalho contigo a todo o momento. Foi através de mim que tu foste
preparada para vires perante o meu precioso Filho. Foram concedidas Graças para habilitar a tua
alma a ser Purificada, para que tu ficasses apta a trabalhar para o Salvador da humanidade.
Foi através do meu precioso Filho que foste trazida perante a Santíssima Trindade. Esta é uma
das missões mais importantes desde que o Meu filho foi enviado para redimir o mundo do pecado.
Nunca te permitas desviares-te desta Missão. Nem deves ceder à tentação para te afastares.
Ora a Mim, a tua Mãe, em todos os momentos, por proteção.
A Tua Amada Mãe, Rainha dos Céus, Mãe de Misericórdia.

O tempo começará a mostrar sinais estranhos
Quarta-feira, 2 de novembro de 2011, 19:40

Minha querida e amada filha, o tempo começará a mostrar sinais estranhos, assim como a
terra se move para um nova etapa, em preparação para o Meu Ao de Divina Misericórdia, em que
Eu venho para vos salvar a todos uma vez mais.
O ódio está a intensificar-se em todas as nações. Sente-se descontentamento em toda a parte.
O amor para com os outros é fraco, ao passo que o amor-próprio começa não só a ser tolerado como
a ser considerado essencial e a tornar-se aceite no mundo atual.
Eu vou banir o ódio. Eu selarei os planos dos homens para infligirem terror aos seus irmãos.
Eu vou acabar com a arrogância nas vossas almas. Todo o pecado vos será revelado, tal como
aparece na sua fealdade a Meus Olhos.
Porque será que as almas de tantas espécies de corações viram hoje as costas aos Meus
Ensinamentos de sempre? Porquê agora? O que há acerca do Amor de Deus Pai que se torna
vergonhoso aos vossos olhos? Eu vou dizer-vos. É que muitos dos Meus filhos têm andado ao
lado dos prazeres do mundo. Embora eles saibam que muitos dos bens materiais que eles
procuram estão fora do seu alcance eles continuam a rejeitar-Me. As almas da humanidade
ficaram nubladas por uma escuridão tão espessa que levará muito tempo até que a Minha Luz
brilhe e penetre nas suas almas.
Como Eu choro lágrimas de tristeza por essas almas perdidas, que estão desesperadas pela paz
da salvação por que anseiam. Elas, simplesmente, não percebem que apenas Eu posso trazer a paz
aos seus cansados corações.
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Ó, como o Meu Amor foi há muito esquecido. Eu sou apenas um fragmento nos vossos corações
mas não Me pedis para isso. Apenas quando vós pedis Eu posso responder. Não sabeis vós disso?
Aos que Me amais, mas que tendes ódio ou ressentimento para com os vossos irmãos,
também vós necessitais da Minha ajuda. Não quero a vossa lealdade, se vós não tratardes os outros
com bondade. Quando feris os vossos irmãos e irmãs por qualquer motivo, vós magoais-Me. Não
interessa qual a justificação para os vossos atos, entendei isso. Eu sinto a dor dos que abusais.
Quando Me feris desse modo, não podeis mostrar-Me o verdadeiro amor de coração.
Aprendei isto. Procurai a humildade em todas as coisas antes de virdes a Mim jurar fidelidade à
Minha Santa Vontade. Dessa forma, vós sereis puros de alma e alcançareis a entrada no Meu Reino.
Vós, Meus filhos, sois muito afortunados porque muitos de vós fareis parte do Meu Novo
Paraíso. Isso, pelas vezes que fazeis o bem. Muitos de vós no mundo atual, filhos, podeis agora ser
salvos de uma forma que as gerações anteriores não poderiam ser.
Bem-vindos a esta notícia, e aproveitai esta oportunidade para aceitardes a Minha Divina
Misericórdia com o coração aberto e contrito enquanto podeis.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.

Os Meus Mensageiros estão agora a preparar as vossas almas
Quinta-feira, 3 de novembro de 2011, 21:00

Minha amada filhas, as profecias começaram a ser dadas a conhecer e a ser testemunhadas
através da Palavra, de maneira que ninguém as possa ignorar.
Muitos dos Meus filhos não têm consciência do conteúdo do Livro do Meu Pai, a Bíblia
Sagrada. Pouco respeito é dado ao Livro de João onde são dados detalhes sobre o Fim dos Tempos
a todo o mundo. Esse tempo está agora a começar. Preparai-vos todos vós.
A Verdade contida no Livro da Revelação é justamente isso – a Verdade. Podeis vós
reconhecer os sinais? A turbulência no mundo irá continuar em escalada, a um ritmo feroz. O vosso
sistema monetário está a ser ameaçado por um grupo global que quer não só o vosso dinheiro mas
quer também roubar as vossas almas.
A maldade do homem é evidente, mas grande parte está escondida. Os Meus mensageiros
estão agora com os seus filhos para ajudar a preparar as suas almas. Quer os reconheçais ou não
pelo que são, o Espírito Santo que reina em suas almas espalhará a conversão.
Os que renunciais às Minhas tentativas de comunicar convosco, entendereis a Verdade muito
em breve. Será então que os Meus filhos se unirão contra a força perversa liderada por Satanás. Eles
não vencerão. Cada obstáculo está a ser colocado diante deles pela Mão do Meu Eterno Pai. A Sua
Misericórdia é tamanha que Ele usará o Seu poder para defender os Seus filhos e destruirá aqueles
que insistirem em seguir os caminhos do enganador.
Sejam quais forem as vossas opiniões, se sim ou não, isso não importa, Eu falo convosco
agora. É a vossa fé em Mim e no Meu Adorado Pai, Deus o Altíssimo, o que contará no final.
A oração é o mais urgente, filhos, onde quer que estejais, qualquer que seja a vossa religião,
quaisquer que sejam as vossas opiniões. Juntai-vos e rezai ao Espírito Santo para que vos ilumine
neste momento. Satanás está a tentar que Me vireis as costas, o vosso Amado Salvador. Não ouçais
as dúvidas e os medos que ele põe nos vossos corações. Ele utiliza mentiras para Me impedir de
inundar as vossas almas com a Minha Divina Luz. O Meu Amor por vós é tão forte, filhos, que não
importa se vós Me ignorais ou virais as costas, que Eu continuarei a chamar-vos. Eu farei isso
através do poder do Espírito Santo. Vós deveis rezar por este Dom dizendo:
“Ó Jesus, cobri-me com o Vosso Precioso Sangue e enchei-me com o Espírito Santo para
que eu possa discernir que essas Palavras vêm de Vós. Humilhai-me em espírito. Recebei os
meus apelos com Misericórdia e abri o meu coração para a Verdade”.
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Eu responderei às mais empedernidas almas quando recitardes esta oração.
Permiti-Me a possibilidade de vos trazer para Mim, para que assim Eu possa reunir o maior
número dos Meus filhos antes de O Grande Aviso.
Lembrai-vos que o Meu Amor por vós nunca se extinguirá, não importa quão surdos fiquem
os vossos ouvidos ao Meu urgente apelo à união.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Os Grupos Globais que destruíram o sistema bancário vão desmoronar-se
Sexta-feira, 4 de novembro de 2011, 19:00

Minha querida filha, através de Mim vem a verdadeira vida, a única vida de que o homem
precisará sempre daqui até à eternidade.
Filhos, deveis saber que essa terrível turbulência que estais vendo ao vosso redor não vai
durar muito.
Deus, o Meu Eterno Pai, não permitirá que os Seus preciosos filhos sofram muito mais. Vós,
Meus filhos, sois vítimas do trabalho do enganador. Ele, que controla o Grupo Global, está a
enfraquecer. Os seus poderes estão a ser aniquilados pelo poder do Meu Pai. Esse grupo que
deliberadamente destruiu o vosso sistema bancário para vos fazer mendigar vai desmoronar-se. Não
vos deveis preocupar porque a Mão de Meu Pai cairá sobre os seus perversos caminhos.
Orai, para que todas as almas enganadas que servilmente sustentam a perversidade, que são o
Verdadeiro coração deste grupo, sejam convertidas durante o Aviso.
Vós nunca deveis perder a esperança, filhos. Será através do vosso amor a Deus, o Altíssimo,
que retornareis ao aconchego da vossa família. O vosso lar é a Santíssima Trindade, Filhos. Os que
de vós aceitardes esse fato, através da conversão, herdareis a Era Gloriosa do Paraíso na Terra.
Confiai sempre em Mim. Oferecei-Me as vossas preocupações, problemas e medos. PermitiMe aliviar a vossa dor e sofrimento. Não faltará agora muito tempo para que o mundo encontre
alívio para as angustiantes dores de nascimento que ireis suportar nestes tempos.
Nunca percais a esperança. Confiai em Mim. Orai pelas Minhas Graças para ficardes mais
fortes. Colocai a vossa cabeça nos Meus Ombros e deixai que a Minha Paz envolva as vossas almas.
Somente então compreendereis a Verdade da Minha Gloriosa promessa de vida eterna.
O Vosso Jesus, Salvador da humanidade.

Deus Pai: O Último Chamamento para os Ateus
Sábado, 5 de novembro de 2011, 13:00

Minha filha, a humanidade ficará agora exposta na Minha Mão de Misericórdia com a
chegada do Meu Filho, que se torna iminente.
A todas as almas torturadas pela confusão Eu digo para colocardes a vossa confiança em Deus Pai.
Eu que criei cada um de vós com amor e compaixão. Eu quero salvar todos os Meus preciosos filhos.
Eu não quero perder nenhum de vós, incluindo aqueles que zombais de Mim. Preparai-vos
para a maior Dádiva que está a ser preparada para vós. Irei evitar que Satanás vos arrebate, se Me
permitirdes. Eu não posso forçar-vos a aceitar este Ato de Misericórdia. O que Me entristece é que
muitos de vós ireis rejeitar esta Minha Mão de Misericórdia. Vós não sereis suficientemente fortes.
Ainda que, quando testemunhardes a Verdade, tal como ela vos será revelada durante O Aviso, vós
tenteis apreendê-la como tábua de salvação.
Vós deveis apelar à Minha força para que Eu vos possa salvar da condenação eterna. Convoco
especialmente os ateus, uma última vez. Não rejeiteis a Verdade quando ela vos for comprovada. Se
o fizerdes, vós estaríeis perdidos para Mim para sempre.
Deus Pai.
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Possessão demoníaca e pecado do ódio
Domingo, 6 de novembro de 2011, 18:30

Minha querida filha, as pessoas não entendem que Eu revivo diariamente a Minha
Crucificação. A dor e o sofrimento que Eu suporto são causados pelos pecados cometidos pelas
pessoas em todos os segundos do dia. Eu sofro momentos de profunda tristeza quando vejo as almas
ofenderem-Me imenso através do pecado do ódio.
O ódio é instigado nos corações de muitos e surge devido à infestação de Satanás. Muitas
pessoas falam de possessão demoníaca como se isso fosse coisa fácil de identificar. Muitos dos
Meus filhos estão possuídos por Satanás. Eles não se deviam ter colocado em posição de caírem nas
malhas do demônio.
Ele, o inimigo da humanidade, usa os seus demônios para atacar os Meus filhos. Aqueles que
estão na escuridão são presas fáceis pois eles atraem a presença do demônio.
Uma vez possuídos, filhos, é muito difícil arrastarem-se para fora. Estes filhos
infortunados, através da astúcia e infestação manipulativa do próprio demônio, infectarão outras
almas. E assim sucessivamente.
O demônio é geralmente apresentado como sendo bom. Será difícil discernir exceto por
isto. O comportamento e as ações de uma alma infestada nunca serão, por natureza, humildes.
Nunca serão generosos de coração. Eles aparentam ser generosos, mas será sempre uma caçada.
Essa caçada será sempre uma luta na qual vos serão feitas exigências com as quais vós não vos
sentireis confortáveis.
Afastai-vos dessas almas. Orai por elas. Não permitais que elas vos induzam ao pecado. Estai
alerta sempre, pois o enganador está em toda a parte nestes tempos.
Orai sempre para manterdes todo o mal à distância. A oração enfraquecerá a sua força e assim
vos protegereis.
Pensai em Satanás e nas suas ações demoníacas como uma doença infecciosa. Tomai todas as
precauções para evitar o contato com os que carregam essa doença. Deveis compreender que não
tendes escolha senão armar-vos a vós mesmos com Água Benta, o Crucifixo Abençoado e a
Medalha de São Bento. Eles manterão estes demônios afastados.
Estes são os tempos, filhos, de vos manterdes em guarda e aos vossos lares, com os objetos
abençoados que foram benzidos. Muitos ficarão embaraçados por serem vistos com estas coisas, por
medo de serem ridicularizados. Estes objetos foram oferecidos para vossa proteção e dos vossos
lares e são um enorme conforto durante a oração.
Lembrai-vos que os demônios vivem não somente no Inferno mas que estão firmemente
estabelecidos no reino da terra. Orai pela única coisa que os aterroriza e eles tornar-se-ão impotentes.
Orai pelo amparo dos vossos filhos nos tempos que estão por diante.
Jesus Cristo.

Serás odiada em muitas partes e temida noutras
Segunda-feira, 7 de novembro de 2011, 20:50

Minha amada filha, deves escutar. À medida que as Minhas profecias se revelam e que Minha
Sagrada Palavra comece a ser aceite e escutada, tu deves ser cuidadosa. Tu, Minha filha, serás
odiada em muitas partes e temida noutras.
As Minhas profecias, que te serão dadas, são para assegurar que não haverá nenhuma dúvida
nas mentes dos Meus filhos de que a promessa de salvação eterna será por fim realizada.
Minha filha, tu vais sentir-te isolada, rejeitada, receada e sofrerás severamente em Meu Nome.
Sem o teu sacrifício Eu não poderia cumprir a Minha promessa de salvação da humanidade, e
assim cada alma tem a sua oportunidade de beneficiar dessa legítima herança.
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Eu clamo a todos os Meus sagrados servos para protegerdes a Minha filha, para que seja feito
o seu Sagrado dever. A seu tempo vós compreendereis qual é o vosso papel. Entretanto Eu apelo a
todos os Meus preciosos seguidores para orardes pela vossa proteção contra as forças do demônio,
lideradas por Satanás, que pretendem destruir o mundo para seu próprio ganho.
Sede fortes. Orai por proteção e envolvei a ajuda da Minha Abençoada Mãe a todo o tempo.
O Salvador e Redentor da humanidade.

Muitos sofrerão a dor do Purgatório como penitência
Quarta-feira, 9 de novembro de 2011, 15:32

Eis aqui o Meu apelo urgente, filhos, para vos consagrardes ao Imaculado Coração da Minha
Amada Mãe, neste tempo.
Ela, a mediadora de todas as Graças, foi designada para vos trazer ao Meu Sagrado
Coração a fim de salvar a humanidade da ruína que a espera por não se ter afastado e ter caído
nos lides de Satanás.
Agora, é urgente que todos vós rezeis fortemente pela salvação das almas. Todas as
almas devem vir até Mim, por mais difícil que isso seja para elas. Muitas vão sofrer a dor do
Purgatório mas será apenas assim que entrarão na rota da salvação eterna. Muito melhor do que
compreenderdes isto, a experiência depois da morte, é a forma como viveis enquanto estais na
terra. Quando suportam estas penitências, as almas serão purificadas e almejarão entrar no Meu
Novo Paraíso na Terra. Apenas as almas puras podem entrar. Eu devo instar-vos a que aceiteis
esta oferta e a enfrenteis com força de mente, corpo e alma. Mas, saber isto e reconhecer isto
pelo que representa é a via para a vida eterna. A oportunidade para entenderdes a Minha
Divina Misericórdia.
É agora tempo para preparardes as vossas almas. Quando vós procurais a redenção para os
vossos pecados, antes de O Aviso, deveis rezar pelos outros. Eles necessitarão de ser fortes. Rezai a
oração da Minha Divina Misericórdia todos os dias a partir de agora. Todos vós. Isso ajudará a
salvar as pobres almas falecidas pelo choque durante esse evento sobrenatural. Isso será mostrado
ao mundo brevemente.
Nunca percais a esperança, filhos. Acreditai em Mim quando Eu vos digo que vos Amo. Eu
trago-vos a Dádiva deste Amor.
O Vosso Adorado Salvador.

Dois ladrões na Cruz
Quinta-feira, 10 de novembro de 2011, 15:30

Minha amada filha, quando Eu estava a morrer na Cruz, dois ladrões estavam por perto,
também eles sendo crucificados ao mesmo tempo.
Um deles pediu-Me para perdoar os seus pecados e foi salvo. O outro não. Em vez disso, ele
fez-se de surdo. A sua teimosia e recusa em pedir a Minha Misericórdia, significava que ele não
podia ser salvo.
O mesmo acontecerá durante o Aviso. Alguns dos Meus filhos reconhecerão os seus pecados
e aceitarão que Me ofenderam. Eles, com toda a humildade, aceitarão a sua penitência e serão
salvos. Eles entrarão no Novo Paraíso na próxima Era de Paz.
Depois, haverá aqueles que não aceitam os seus pecados, pelo que eles são. Uma abominação
aos Olhos de Deus, o Pai Eterno.
Eu irei dar a estas almas muito tempo para se arrependerem, tal é a profundidade da Minha
Misericórdia. Orai para que eles procurem a redenção, a fim de que possam também ser salvos. Eu
quero que todos os Meus filhos abracem a Minha grande Dádiva de Misericórdia. Eu quero que
todos vós entreis nos Portões do Novo Paraíso.
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Orai para que as almas endurecidas amenizem e aceitem a Minha Mão. Orai para que eles
aprendam a tornarem-se humildes aos Meus Olhos.
O Vosso Jesus, O Redentor da humanidade.

Os Sinais aparecerão primeiro no Céu – O sol vai girar
Sexta-feira, 11 de novembro de 2011, 16:00

Oração, e muita, é agora necessária para ajudar a salvar almas. Tu, Minha filha, deves
preparar a tua família e dizer-lhe o que é necessário para que a Minha Divina Misericórdia se
realize.
Uma vez mais, os sinais aparecerão primeiro. Muitas pessoas tomarão atenção e terão cuidado
quando virem as mudanças nos céus. Elas testemunharão o giro do sol como jamais aconteceu.
Então, verão a Cruz. Isso sucederá imediatamente antes do choque das estrelas nos Céus e quando
os raios da Minha Divina Misericórdia cobrirem a terra.
No silêncio que se seguirá, cada alma ficará em absoluto estado de privacidade quando se
apresentar perante Mim. Diz aos Meus filhos que assistam porque eles não devem ter medo. Ao
invés todos vós deveis dar as boas-vindas a este encontro.
Todos os Meus filhos devem aceitar que sou Eu quem vem agora perante eles. Eles não
devem pensar que isto é o fim do mundo. Pois não é. É o começo de um novo período de tempo em
que todos os Meus filhos saberão a Verdade final.
Eu regozijo-Me e sinto uma enorme ternura por todas as almas que podem ser redimidas, se
Me permitirem que lhes faça essa Dádiva.
Ora, orai, orai agora por todas as almas e em particular por aquelas que se sintam tão receosas
que não tenham força suficiente para aceitar a Minha Mão de Misericórdia.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.

O vosso momento de glória aos Meus Olhos – O vosso momento de Salvação
Sábado, 12 de novembro de 2011, 16:00

Minha querida filha, a separação de Mim é penosa, especialmente para aqueles que Me
conhecem.
Uma vez que as almas vislumbrem o amor que Eu tenho por elas, então sentirão uma dor
de separação difícil de suportar. Isso será ainda mais acentuado quando as almas que
professam o seu amor por Mim se encontrem, devido ao pecado, no Purgatório depois da
morte. Enquanto almas do Purgatório, que irão eventualmente para o Céu, a dor por estarem
separadas de Mim é penosa e aflitiva.
Para muitas almas que acreditam em Deus, a simples menção do Inferno atormenta o seu
coração. Então para aquelas que vêem que a sua alma precisa de ser purificada no estágio do
Purgatório, elas sentem realmente uma desgraça difícil de compreender pelo que estão a passar.
Filhos, o vosso tempo na terra é muito importante pois é durante esse período que deveis lutar
pela Purificação das vossas almas através do Jejum e da Penitência. Usai este tempo enquanto
podeis para salvardes as vossas almas. Ao fazerdes isso deveis sentir humildade a todo o tempo para
assegurar que vos tornais pequenos aos Meus Olhos. Só os pequenos passam pelos tão estreitos
Portões do Paraíso.
Bem-vindos, portanto, ao Dom do Purgatório, que vos será dado durante O Aviso, no qual vós
deveis ser purificados em penitência pelos vossos pecados. Não tendes que esperar pela morte,
Meus filhos, para enfrentardes essa Purificação. Vós sois abençoados, filhos, por nenhuma cicatriz
de pecado restar nas vossas almas. Então vós podereis ganhar o acesso imediato à nova Era de Paz
de que Eu falo. É isso que todos os Meus filhos, que peçam perdão pelos seus pecados durante O
Aviso, podem obter.
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Abri os vossos corações e sereis bem-vindos quando Eu vier até vós durante o próximo
Aviso, se estiverdes aptos a abraçar-Me. Permiti-Me que vos apoie e que perdoe os vossos
pecados, desde que venhais a Mim em corpo, mente e alma, finalmente, e em total abandono, tal
como Eu necessito de vós.
Este será o vosso momento de glória aos Meus Olhos. Então vós estais realmente no segundo
estágio, em que Eu posso juntar-vos aos vossos irmãos e irmãs no Novo Paraíso na Terra, que foi
Criado no princípio por Deus, o Criador de Todas as Coisas.
Esse vai ser o vosso novo e legítimo lar por 1.000 anos. Aguardai a Minha chegada com
amor, esperança e alegria. Nada há a recear. Rejubilai. Eu venho de novo salvar-vos do inimigo da
humanidade. Nesse tempo o seu poder será tão fraco que lhe será difícil arrebatar as almas daqueles
que Me receberem com os braços abertos durante O Aviso.
O Vosso Jesus, Redentor da humanidade.

Orai, relaxai e rejubilai, pois este tempo é agora curto
Domingo, 13 de novembro de 2011, 19:00

Minha amada filha, por vezes as Minhas Mensagens confundem-vos. Mas é assim. Os Meus
caminhos e os planos Divinos orquestrados pelo Meu Pai Eterno não são fáceis de entender.
Mantende os vossos pensamentos em Mim. Concentrai-vos apenas na oração e especialmente
naquelas orações que ajudarão a salvar os pecadores mais endurecidos do Fogo do Inferno.
Utilizai este período de tempo em contemplação e simples oração. Isso é tudo em que os
Meus filhos precisam de se concentrar. Eles devem ter por objetivo trazer as suas famílias e amigos
até Mim, em preparação da Minha Vinda.
Rezai, rezai, rezai o Meu Terço Divino para assegurar a salvação das almas tão infestadas
pelo mal que a sua única salvação será através das vossas orações.
Não tenteis explicar estes tempos aos vossos filhos pois eles não entenderão. Para muitos,
poderia causar um medo desnecessário.
De novo Eu digo a todos, Meus preciosos filhos, que Eu estou a chegar para vos salvar.
Lembrai-vos disso. Se Eu não viesse neste tempo, então afastar-vos-íeis de Mim e a força do poder
do mal teria prevalecido no vosso mundo.
Eu Sou a vossa salvação. A vossa fuga dos horrores que estais a testemunhar no vosso mundo,
causado por Satanás, que influencia de todas as formas a vossa maneira de ver. Filhos, deveis
confiar no Meu Amor por vós. Não sabeis vós que Eu não iria permitir que continuasses a suportar
esta perversidade?
Para todos vós, Meus filhos, Eu Prometo-vos isto. Agora, desfrutareis a Nova Era de
Paraíso, como Meus filhos escolhidos. Mas, isso não é para todos os homens, mulheres e
crianças acima da idade da razão, os quais decidirão se querem unir-se como um só para
desfrutar esta Gloriosa Existência.
Orai, relaxai e rejubilai, pois este tempo agora é curto .
Cantai em louvor ao Meu Pai Eterno, pela glória que Ele vai conceder a todos os que aceitem
a Minha Mão da Misericórdia.
O Vosso Amado Jesus.

A Minha Palavra não é rejeitada por receio, mas pelo pecado do orgulho
Segunda-feira, 14 de novembro de 2011, 20:15

Minha querida a amada filha, porque é que as pessoas complicam os Meus Ensinamentos?
Muitos dos Meus filhos entendem mal e desvalorizam a Minha Grande Misericórdia. Apesar do
número de vezes que Eu prometo aos Meus filhos o perdão dos seus pecados, eles ainda têm medo
que Eu não lhes possa perdoar todos os pecados, independentemente da sua gravidade.
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O mal no mundo é causado pelo ódio que Satanás tem pela humanidade. Os pobres pecadores
iludidos que servilmente seguem os caminhos do enganador são Meus filhos queridos. Eu amo cada
um deles e continuarei a amá-los apesar da escuridão das suas almas. O Meu Amor durará para
sempre e nunca morrerá, pois ele vai para todas as almas. Eu estou pronto para perdoar
completamente e abraçar a todos. Eu estou preparado para fazer tudo para trazer os pecadores
novamente para os Meus Braços, não importa quanto Me ofenderam.
Satanás será impedido de roubar essas almas. Mas isso só acontecerá quando a barreira do
orgulho for descartada pelos pecadores e eles possam voltar para Mim e fazerem de novo parte da
Minha querida família. Não vos enganeis. Eu apenas posso trazer as almas para junto de Mim. Eu
não as posso forçar a amar-Me. Eu não posso forçá-las a desejarem entrar no Meu Reino no Paraíso.
Elas devem primeiro aceitar a Minha Mão de Reconciliação, pelo seu livre-arbítrio.
Eu Sou, como te disse, Minha filha, uma e outra vez, primeiramente um Deus de
Misericórdia. A Minha Justiça será materializada, mas apenas depois de toda as medidas terem sido
tomadas, exaustivamente, para salvar cada simples alma em toda a terra.
Minha filha, este Trabalho nunca será fácil para ti. Porque Eu dei-te esta Santa tarefa, de
tamanha magnitude, a qual requererá uma tremenda força da tua parte. Tu foste feita para seres
forte. Tu foste treinada para este Trabalho desde que vieste das entranhas da tua mãe. Todas as tuas
respostas às Minhas Sagradas instruções têm estado de acordo com os Meus Divinos planos para a
humanidade. Por isso estás em união Comigo (esqueces-te disso?) e sofres a mesma rejeição que Eu
tive que suportar durante o Meu tempo na Terra. Desta mesma rejeição, se vangloriam aqueles que
usam o seu conhecimento intelectual sobre os Meus Ensinamentos, para rejeitarem as Mensagens
que Eu te dou sobre o Meu testemunho do mundo de hoje. Essas almas recheadas de orgulho e de
auto proclamação de sabedoria acerca das Sagradas Escrituras, falham na compreensão disso.
Os Meus Ensinamentos são muito simples. Acrescentem-lhes toda a linguagem e prosa fina
que quiserem, que a Verdade permanece como sempre foi. Amai-vos uns aos outros como Eu vos
amo. Apenas quando mostrardes respeito pelos outros é que podereis verdadeiramente proclamar a
Minha Palavra.
Muita confusão existe, Minha filha. Muito terror e receio foram instigados nos Meus filhos sobre o
seu futuro. Se ao menos as almas se acalmassem e rezassem por Misericórdia, então as suas preces
poderiam ser atendidas. Os desastres ainda poderiam ser mitigados. Guarda viva a esperança pelas almas
dos teus filhos. Não te deixes abater com o julgamento dos outros e, certamente, nunca em Meu Nome.
Quem ouse julgar os outros, ridicularizando-os em Nome do Cristianismo, terá que Me
enfrentar. Quem pecar contra os Meus profetas terá também que responder perante Mim. A Minha
Palavra não é rejeitada pelo medo. Não, ela é rejeitada por causa do pecado do orgulho.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.

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

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

Virgem Maria: Orai pelo Papa Bento9
Quarta-feira, 16 de novembro de 2011, 08:00

Meu filho luta violentamente desde que começou esta Batalha para salvação das almas. Orai
por todas as pobres almas que necessitam da proteção de Misericórdia do meu Filho.
9

Esta Mensagem foi recebida depois de uma aparição plena da Abençoada Mãe, em que durante 20 minutos ela
apareceu muito triste.
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O maligno fará o que puder para tirar esses filhos do caminho da Mão de Misericórdia do
meu Filho.
Muitas das Minhas pobres almas perdidas não fazem ideia da Batalha que realmente começou
e que é liderada pelo maligno. Os vossos dias são curtos, agora, Meus filhos, mas vós deveis fazer o
que puderdes para ajudar o meu precioso Filho a salvar estas pessoas antes que seja tarde.
Vós, meus filhos, deveis continuar a pedir-me proteção porque vós estais agora com um
Verdadeiro espinho, com o maligno contra vós. Estai em guarda a todo o momento. A oração é
importante e deveis pedir aos outros para rezarem convosco.
Orai pelo Papa Bento, especialmente agora, pois ele está sob ataque. meus filhos, nunca
vacileis no vosso Trabalho para o meu Filho pois que, por vós, muito deve suportar o meu Filho,
mais perto do final, a fim de cumprir as profecias preditas há muito tempo.
Lembrai-vos que Eu vos cubro com o meu Manto Sagrado a todo o tempo.
A Vossa Mãe do Céu, Rainha das Rosas.

Os preparativos estão agora completos
Quarta-feira, 16 de novembro de 2011, 20:30

Minha querida e amada filha, toma atenção agora. Por favor reafirma a todos os Meus filhos
que a fé garantirá a sua salvação. É tudo o que importa agora.
O amor por Mim e por cada um dos outros será a vossa rota para o Paraíso.
Se vós amardes cada um dos outros da forma que Eu vos amo, deveis ser incondicionais.
Deveis aceitar as falhas de cada um dos demais. Perdoai, filhos. A luta não vos conduz ao Paraíso.
Isso é causado pelo enganador para criar perturbação.
Elevai-vos agora e orai, orai e orai, pela Grande Misericórdia, que o vosso tempo está
prestes a chegar.
Os preparativos estão agora completos.
Vós só podeis esperar, agora.
Preparai as vossas almas e orai uns pelos outros. Aceitai simplesmente a Minha Santa
Vontade, Meu filhos.
Não peçais explicações. Segui as Minhas instruções e mostrai obediência permanentemente.
Não caiais nas armadilhas que estão a ser postas para vos encorajar a falhardes. Satanás quer que
vós falheis para vos poder pisar, mas Eu lembro-vos de novo para vos manterdes sossegados.
Suportai qualquer indignidade com olhos para baixo, em completa humildade.
Imitai-Me, Meus filhos, em tudo o que façais. Se fizerdes isso Satanás não poderá envolvervos com êxito. Ide agora e esperai. A Minha vinda está para breve.
O Vosso Amado Jesus, Salvador e Redentor da humanidade.

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

Minha amada filha, por favor pede aos Meus filhos para recitarem estas orações a partir de
agora até ao Aviso. Os Meus seguidores são solicitados para recitarem estas orações, as quais vos
darei todos os dias para salvar almas. Esta é a primeira oração.
O Meu Presente para Jesus para Salvar Almas
Meu Querido Jesus, Vós Que nos amais tanto, permiti--me, na minha humildade, uma
forma de ajudar a salvar as Vossas preciosas almas. Tende Misericórdia de todos os pecadores,
não importa quão gravemente eles Vos ofenderam. Permiti-me, através da oração e do
sofrimento, ajudar aquelas almas que não podem sobreviver ao Aviso, para procurarem um lugar
ao lado de Vós no Vosso Reino. Ouvi a minha prece, Ó Doce Jesus, para Vos ajudar a conquistar
as almas que anseiam por Vós. Ó Sagrado Coração, eu coloco a minha devoção à Vossa
Santíssima Vontade em todos os tempos. Amém.
Vosso Salvador, Jesus Cristo.
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Cruzada de Oração (2): Orai pelas regras globais
Sexta-feira, 18 de novembro de 2011, 21:00

Minha querida e amada filha, hoje Eu apresso os Meus seguidores para que ofereçam esta
oração para salvar os pobres filhos que estão a ser atormentados pelos líderes dos seus próprios
países, que por sua vez estão a ser ditados por forças globais, não por Deus.
Meu Pai Eterno, em Nome do Vosso Amado Filho Jesus Cristo, eu Vos suplico que
protegeis os Vossos filhos perseguição que está a ser perpetrada pelas forças globais sobre as
nações inocentes. Eu oro pelo perdão dos pecados das almas que são a causa destes sofrimentos,
para que elas possam voltar para Vós humildemente e com os corações contritos. Por favor, dai
aos Vossos filhos torturados a força para suportarem tais sofrimentos, em expiação dos pecados
de todo o mundo, através de Cristo Nosso Senhor.Amém.

Cruzada de Oração (3): Livrai o mundo do medo
Sábado, 19 de novembro de 2011, 19:00

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

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

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

Cruzada de Oração (5): Louvor a Deus, o Altíssimo
Segunda-feira, 21 de novembro de 2011, 19:00

Minha filha, o mundo deve oferecer esta especial oração em louvor e ação de graças a Deus
Pai pela Misericórdia que Ele proporciona ao mundo inteiro.
Ó Eterno Pai, nós Vos oferecemos as nossas orações com alegria plena, em ação de
Graças pela Vossa preciosa Dádiva de Misericórdia a toda a humanidade. Regozijamo-nos e
Vos oferecemos, 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. Amém.
O Vosso Jesus.

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

Ó Jesus, eu oro para que Deus, na Sua Misericórdia, impeça o anticristo e o seu vil
exército de causar terror, e infligir sofrimento aos Vossos filhos. Nós oramos, para que ele
seja sustido, e para que a Mão do castigo, possa ser evitada através da conversão durante O
Aviso. Amém.
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Cruzada de Oração (7): Orai por aqueles que recusam a misericórdia
Terça-feira, 22 de novembro de 2011, 20:00

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

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

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

O mundo mudará para sempre
Quinta-feira, 24 de novembro de 2011, 21:00

Minha querida e amada filha, não receies pois o tempo está acima de ti e de todo o mundo.
Esta jornada tem sido intensa para ti, Minha filha, ao longo do que tem sido como que um
curto período de tempo.
Tens obedecido à Minha Santa Vontade desde o início, embora tenhas tido as tuas dúvidas.
Apesar de seres ridicularizada em certos quadrantes e, em particular, por aqueles que se declaram
como Meus consagrados discípulos e da Minha Sagrada Mãe, tu nunca hesitaste em transmitir ao
mundo a Minha Santa Palavra. Ignora toda essa mágoa pois agora ela já passou.
Agora, Eu venho com a Minha grandiosa Misericórdia para todos os Meus filhos que com
verdadeira fé, em humilde e ação de graças venham até Mim e aceitem a Minha Misericórdia. A
Verdade vai ser agora revelada. Elevai-vos todos vós e aguardai com alegria a Minha vinda.
Lembrai-vos que é por causa do Meu Profundo Amor por todos vós, incluindo aqueles
que escarnecem da Minha Santa Palavra ou que Me renegam, que Eu venho para vos salvar
uma vez mais.
O Vosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo.

Eu não revelo datas
Domingo, 27 de novembro de 2011, 15:00

Minha querida e amada filha, deves manter-te tranquila, serena e colocar toda a tua
confiança em Mim.
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O tempo para O Aviso está quase aqui e deves ser paciente. Reza, Minha filha, para que toda
a humanidade possa ser salva através da Minha Dádiva.
Por favor não queiras adivinhar datas pois Eu já disse muitas vezes que não revelo datas.
Elas não são para vosso conhecimento. Sê paciente. O tempo para O Aviso será de acordo
com a Minha Santa Vontade.
Coloca toda a tua confiança em Mim e deixa tudo nas Minhas Mãos.
O Vosso Amado Jesus.

Caminha ao meu lado e serás cuspida
Segunda-feira, 28 de novembro de 2011, 20:00

Minha querida e amada filha, tu deves lembrar-te que quando Me serves, a tua vida será
sempre uma cama de espinhos.
Nada será fácil, mas compreende que, quando se é uma alma eleita, tal não acontece sem
sacrifício. Nesta jornada, em que te comprometeste a andar a Meu lado, serás cuspida, rasteirada,
escarnecida, pontapeada e atormentada, quando menos o esperares. Todos aqueles que
publicamente proclamam a Minha Palavra sofrerão também as mesmas indignidades.
Contudo, isso não será assim logo que aceites as humilhações e provações como fazendo parte
da Cruz que carregas por escolheres Trabalhar para Mim, o que te fará amadurecer em direção à
perfeição espiritual que se espera de ti.
Aceita, Minha filha, as humilhações, dores e sofrimentos colocadas no teu caminho.
Certamente, por ora, tu e todos os Meus amados soldados, que aceitastes as Minhas Sagradas
instruções através destas Mensagens, deveis saber que sou Eu Quem anda ao vosso lado.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Virgem Maria: A Minha Dádiva para derrotar e destruir a serpente
Terça-feira, 29 de novembro de 2011, 21:00

Minha filha, diz a todos os seguidores do meu amado Filho, Jesus Cristo, que devem procurar
a Minha proteção a todo o momento. Os dias de Satanás estão a encaminhar-se rapidamente para o
final e muitos filhos são vulneráveis às suas tentações.
Pedindo a minha proteção e as Minhas Graças especiais, Satanás não poderá causar danos aos
Meus filhos ou afastá-los do meu Filho.
Cada um deles é um alvo para Satanás, pois ele vagueia por toda a parte visando a perdição
das almas. Os seus ataques são mais viciosos quando vós sois devotos seguidores de Deus e quando
tendes uma forte fé. O seu ódio por cada alma causa-lhes dor e confusão.
Ele, o enganador, tem apenas um objetivo, que é seduzir todas as almas para que o sigam e
assim ele possa eliminar as suas oportunidades de salvação eterna.
Orando a todo o momento vós podeis dispor da minha Proteção contra o maligno. Foram-Me
concedidas grandes graças pelo meu Pai Celestial para derrotar e destruir a serpente.
Quando vos virardes para mim por ajuda, Eu sempre vos ajudarei a regressardes ao meu
Filho, para o consolo que vós procurais desesperadamente e que acalmará as vossas almas.
Orai, orai, orai e recitai o meu Rosário pois ele é a mais poderosa arma para impedir Satanás
de destruir as vossas vidas.
Obrigada pela tua resposta ao meu chamamento, minha filha, pois Eu precisava de te
lembrar a urgência de procurares a Minha ajuda, porque tu estás sob feroz ataque nesta etapa
da tua Missão.
Vai em Paz.
A Tua Mãe Celestial, Maria, Rainha do Céu.
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Eu vos salvarei dos horrores do vosso mundo
Quarta-feira, 30 de novembro de 2011, 15:30

Minha querida e amada filha, aqueles que estão ansiosos por demonstrar o seu amor por Mim,
ficam muitas vezes com desespero nas suas almas por sentirem a falta do Meu Amor. Isso pode ser
tão inesperado, que pode levá-los a deixar cair as suas almas em tal estado de desamparo que os
leve a sentir que não mais poderão recuperar da sensação de abandono e de falta de fé.
Não receeis Meus filhos. Só sentireis abandono quando estiverdes perto de Mim. Eu senti o
mesmo abandono quando estive na terra pelo Meu Adorado Pai. Eu senti a perda e a solidão ao
tentar comunicar com Ele, tantas vezes. É um duro desafio que vós ides sofrer quando fordes
verdadeiramente crentes de Deus. É a forma que Satanás tem de vos retirar para longe e dessa
forma, espera ele, que a seguir vós deixeis de Me procurar e vos deixeis cair nos caminhos do
mundo, que serão agradáveis mas que que não vos trarão satisfação.
Não sabeis vós que a oração evita que isso aconteça? Não entendeis vós que Eu permito isso
para o vosso próprio bem e como parte do vosso treino, para ganhardes a força espiritual que só
pode ser alcançada através deste abandono?
Os caminhos para o Meu Pai são de difícil compreensão para vós, filhos. Confiai somente em
Mim, o vosso Jesus, e apelai a Mim para vos dar as Graças de que precisais para lutardes Comigo
para salvação dos vossos irmãos e irmãs. Eles devem ser salvos dos planos sujos que estão a ser
orquestrados no vosso mundo, pelos poderes que vos pretendem controlar através das muitas coisas
de que vós necessitais para sobreviverdes.
Lembrai-vos, filhos, Eu estou tão perto de todos os Meus seguidores que quando O Aviso
tiver lugar o Meu exército surgirá imediatamente para se tornar um poderoso adversário de Satanás.
Confiai, filhos, nunca vos perdereis. Eu vos salvarei dos horrores do vosso mundo, que está
em total desordem pela falta de crença no Meu Eterno Pai.
Tudo isto é acerca das mudanças, no tempo em que o mundo vai testemunhar a prova de que
necessita para aceitar a Existência de Deus Pai.
O Vosso Jesus, Salvador da humanidade.
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MENSAGENS DE DEZEMBRO DE 2011
Uma guerra terrível está a ser orquestrada
Quinta-feira, 1 de dezembro de 2011, 12:00

Minha filha, um Grande Castigo vai acontecer no mundo a fim de proteger os inocentes.
Uma grande atrocidade demoníaca, que podia criar uma terrível guerra mundial, está a
ser orquestrada.
A Mão do Meu Pai cairá e punirá aquelas almas iludidas por Satanás. Não lhes será permitido
realizar os seus perversos planos.
Poucos de vós, no mundo, sabem que isto está realmente a acontecer.
Estes grupos são tão cuidadosos que aquilo que vos envolve e que está perante vós, em que
nações atacam nações, não é exatamente o que parece.
Há uma tentativa deliberada de criar uma guerra para matar milhões.
O Meu Pai não pode virar as costas. Ele deve intervir.
Orai, orai, orai, filhos, pela salvação das almas.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Virgem Maria: “O castigo vai ter lugar”10
Quinta-feira, 1 de dezembro de 2011, 23:00

Minha filha, a minha mágoa sobre a perversidade tão evidente no mundo quebra-me o Coração,
por ver que as almas mergulham profundamente no abismo das trevas, donde não há retorno.
O sarcasmo de Satanás, meus filhos, rouba agora rapidamente as almas daqueles que não têm
nenhum amor a Deus nos seus corações. É assustador, meus filhos, que essas almas não tenham
nenhuma ideia sobre o que vão enfrentar depois da morte.
As minhas Lágrimas de tristeza jorram como um interminável rio de dor, pois Eu vejo
também o puro tormento e o sofrimento contínuo do meu Filho neste momento.
A Mão do Meu Pai Celestial está agora prestes a cair para Castigar agora certas partes do
mundo. Aquelas nações que planeiam uma terrível atrocidade para matar nações serão severamente
punidas. Eu não consigo suster a Mão de Meu Pai, tal é o tamanho da Sua Ira.
Orai por aqueles que enfrentam esta terrível punição. Orai pelas suas almas. As suas ações
devem ser paradas ou eles tirarão a vida a milhões de pobres filhos.
As suas ações demoníacas não podem ser permitidas, já que eles tencionam causar uma
terrível destruição sobre as nações que eles vêm como inimigas.
Orai, orai, orai perante o castigo, para amenizar o sofrimento dos inocentes.
A Vossa Amada Mãe, Rainha das Dores.

A Minha Misericórdia cobre todas as raças, cores e religiões
Sexta-feira, 2 de dezembro de 2011, 23:35

Minha querida e amada filha, mantém-te forte e pensa nas boas notícias pelas quais a Minha
Misericórdia vai trazer a maioria dos Meus queridos filhos de volta, ao Seio do Meu Sagrado Coração.
Aquelas pobres e infelizes almas que comprometeram as suas vidas à perversidade precisam do
vosso sofrimento para que possam ser salvas. Embora tal seja extremamente difícil de entender e, do
ponto de vista humano, muito difícil de aceitar, vós deveis confiar em Mim. O vosso próprio sofrimento
e o dos Meus devotos seguidores vão no sentido da salvação das almas. Nada disso será desperdiçado.
Esse sacrifício é uma Dádiva para Mim. Lembrai-vos, esse sacrifício também alivia o Meu fardo.
10

(Esta Mensagem foi recebida depois duma aparição nos últimos 30 minutos, durante a qual a Abençoada Virgem
Maria chorou continuadamente, para grande angústia da vidente Maria Divina Misericórdia que disse ser um
testemunho de partir o coração.)
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

181

Livro da Verdade

Cansado do Meu Próprio sofrimento, Minha filha, Eu anseio abraçar finalmente os Meus
filhos unidos com o Meu Eterno Pai.
Pensai desta forma. Quando qualquer membro amado de uma família de emigrantes regressa a
casa após muitos anos, que grande excitação existe. Como é grande o regozijo. Pensai na saudade dos
pais que têm um filho ou uma filha que não vêem há muitos anos e quanto esse reencontro significa.
Eu Amo-vos a todos, filhos, com uma permanente paixão. Eu anseio a nossa reunião, para que
Eu possa abraçar firmemente cada um de vós nos Meus Braços e apertar-vos junto ao Meu Coração.
A Minha Família está pronta para reunir, por fim, pela primeira vez desde que o Paraíso foi criado
para Adão e Eva.
Eu derramo o Meu Amor e Misericórdia, que cobre todos os Meu filhos em todos os cantos
do mundo, abrangendo todas as raças, todas as cores, todas as religiões e todos os pecadores.
Aguardai esse grandioso momento. Finalmente, o ódio miserável, o sofrimento, o mal-estar, a
desconfiança, a ganância, a violência e outros males, desaparecerão para o bem. Imaginai como
será, filhos. Uma nova e maravilhosa Era de Amor e Paz no mundo.
Fazei com que ninguém perca esta eterna felicidade. Devereis desejar que nenhum dos vossos
irmãos ou irmãs seja excluído. Pois, se assim não fosse, eles sofreriam as eternas trevas nos fogos do
Inferno, por toda a eternidade. Lembrai-vos filhos, eternamente. Não pode haver retorno depois disso.
Orai por todas as almas.
O Vosso Jesus, Salvador e Redentor da humanidade.

Cruzada de Oração (12) Oração para evitar o pecado do orgulho
Sábado, 3 de dezembro de 2011, 19:40

Minha filha, Eu preciso das orações de todos os crentes, para que eles possam salvar as almas
da perdição.
Muitos estão tão cheios de orgulho por causa do seu auto- proclamado conhecimento dos
Meus Ensinamentos que a sua falta de humildade Me magoa. Eles devem rezar por graças, para que
possam tornar-se pequenos de novo e voltem a confiar em Mim. Pede-lhes para recitarem esta
Oração (12) Oração para evitar o pecado do orgulho:
Ó meu Jesus, ajudai-me a evitar o pecado do orgulho quando eu falo em Vosso Nome.
Perdoai-me se alguma vez eu menosprezei alguém no Vosso Santo Nome. Ajudai-me a escutar,
Jesus, quando a Vossa Palavra é falada, e preenchei-me com o Vosso Espírito Santo, para que eu
possa discernir a Verdade da Vossa Palavra quando vós apelais à humanidade. Amém.

Profetas, preparai a Minha Segunda Vinda
Sábado, 3 de dezembro de 2011, 20:45

Minha querida e amada filha, é com grande consternação que Eu vejo os Meus seguidores que
rejeitam a Minha Santíssima Palavra, através destas Mensagens. Como isso Me entristece.
Eu peço aos Meus filhos em todos os lugares que orem por aqueles que rejeitam Deus nas
suas vidas. Contudo, Eu também incito à oração por aqueles Meus seguidores que têm ignorado ou
esquecido que a Minha Segunda Vinda acontecerá e que ela não pode ser parada. Este é um
importante evento e todos vós deveis estar preparados para ele.
Os Profetas foram enviados ao mundo como arautos do Meu nascimento. Os Profetas foram
também enviados pelo Meu Pai para prepararem as almas para a salvação, justamente desde o
início. Os Profetas estão agora a ser enviados ao mundo para prepararem a humanidade para a
Minha Segunda Vinda.
Acordai todos vós que professais conhecer-Me. Se vós Me conheceis, então reconheceis a
Minha Voz quando Eu apelo aos vossos corações. Muitas vezes, não somente rejeitais estas
Mensagens mas também Me rejeitais.
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Que aqueles que tão rapidamente Me condenam, negando as Minhas súplicas, compreendam isto.
Voltando as costas teimosamente à Minha Palavra, que vos é dada agora, vós estais a negarMe as orações de que, lamentavelmente, Eu tanto preciso neste tempo. Vós, todo o povo, que
declarais conhecer-Me, ouvi o que Eu tenho para vos dizer.
A vossa crueldade perfura o Meu Coração. A vossa falta de generosidade significa que as
vossas orações não estão a ser oferecidas, como deveriam ser, para a salvação das almas.
Onde está a vossa humildade e porque dissimulais a vossa aversão à Minha Santa Palavra,
com falsa humildade? Vós deveis invocar o Meu Espírito Santo para vos guiar até Mim e, desse
modo, trabalhardes para Mim com amor pleno nos vossos corações.
Nunca sejais presunçosos pelo vosso conhecimento das Escrituras. Nunca useis o vosso
conhecimento dos Meus Ensinamentos para humilhardes os outros. Nunca calunieis, abuseis,
desprezeis ou ridicularizeis os outros em Meu Nome. Porque se fizerdes isso ofendeis-Me
grandemente.
Acordai filhos. Preparai as vossas almas e sede generosos de espírito, pois o tempo é agora curto.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

O momento da Minha Segunda Vinda está quase aqui
Segunda-feira, 5 de dezembro de 2011, 15:15

Minha querida filha, os preparativos do Meu Aviso para preparar a humanidade estão completos.
Eu quero agradecer aos Meus preciosos seguidores que têm, através do seu amor por Mim,
ajudado a salvar muitos milhões de almas.
O tempo da Minha Segunda Vinda está quase em cima do mundo. Contudo, muitos não estão
ainda preparados, mas a Minha Misericórdia protegê-los-á.
A Minha chegada será um Evento Glorioso e homens, mulheres e crianças cairão de joelhos
em júbilo, maravilhados e com amor nos seus corações por Mim, o seu Divino Salvador.
Muitos sentirão um enorme alívio, pois o homem não poderia sobreviver ao tormento que lhe
está a ser infligido por Satanás e por milhões de anjos negros que estão escondidos em toda a parte
do mundo e que estão a causar um terrível sofrimento.
Eles, os demônios de Satanás, tão ignorados por muitos dos Meus filhos porque, simplesmente,
não acreditam na sua existência, estão a causar uma infelicidade desesperada ao mundo.
Eles criam o ódio entre os homens, a inveja, o ciúme e o desejo de matar. Eles não vão ter
muito tempo, filhos, porque Eu, o Vosso Salvador, regressarei em breve como prometido.
Orai todos, pela salvação de todas as almas do mundo, para que elas possam também ficar
prontas para o Novo Paraíso na Terra.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.

Apelai aos não-crentes para mudarem
Quarta-feira, 7 de dezembro de 2011, 04:00

Minha querida e amada filha, hoje Eu desejo apelar a todos os descrentes e aos fracos de fé.
Em particular, Eu chamo os que estão submersos nos caminhos do materialismo e os que vivem em
casulos de riqueza, sem tempo para o seu bem-estar espiritual.
Vós, Meus filhos, preocupais-Me pelo muito que estais afastados de Mim. No entanto, Eu
amo-vos profundamente e espero que, quando O Aviso acontecer, vós respondais ao Meu
Chamamento instantaneamente.
Como Eu anseio que vós, filhos, Me reconheceis e compreendeis como as vossas posses
mundanas vos colocaram um véu de armadura que vos bloqueia a Luz da Verdade.
Será por vós que os maiores sacrifícios de sofrimento serão feitos pelas Minhas almas vítimas.
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Por favor abri as vossas mentes e orientai-vos para Mim, para que Eu possa levar-vos, e a
todos que vos são próximos, Comigo e com o resto da humanidade para o Novo Paraíso.
O Vosso Amado Jesus, Redentor e Salvador de Toda a Humanidade.

Virgem Maria: “Eu experimentei o mesmo sofrimento”11
Quinta-feira, 8 de dezembro de 2011, 21:10

Minha filha, quando Eu dei à luz Jesus Cristo para redimir toda a humanidade Eu era como
qualquer mãe. O meu amor por essa criança era tão grande, que Eu chorei lágrimas de alegria,
quando vi o seu rosto lindo pela primeira vez. Ainda que Eu soubesse que o papel que aceitara não
seria fácil, Eu não entendi, na época, quão difícil seria essa jornada.
Quando olhei para a Preciosa Face do meu Querido Filho nada mais importava senão o desejo
de O proteger a todo o tempo e a qualquer custo.
O meu coração estava unido com o do meu Filho, tal como hoje. Esse mesmo Coração sofreu
em união com o d’Ele em todos os momentos da Sua vida na terra.
Toda a alegria que Ele sentiu, também Eu pude sentir. O Seu sorriso trazia um sorriso ao meu
Rosto. O Seu sofrimento magoava-me profundamente.
A Sua tortura durante a Sua Crucifixão foi sentida em todos os ossos do meu corpo. Cada
prego que perfurou a Sua Carne, perfurou a minha. Cada soco e pontapé que Ele recebeu às mãos
dos Seus perseguidores, também eu senti.
Eu experimentei o mesmo sofrimento, ainda que Eu não estivesse presente, por mais que a
tortura que Lhe foi infligida fosse escondida de mim e dos Seus discípulos.
Hoje, Eu sofro com o meu Filho, exatamente como então. Quando Ele é ridicularizado em
púbico, no mundo de hoje, e nos meios de comunicação, especialmente por Ateus, Eu choro
lágrimas de amargura.
Quando Eu vejo o Meu Precioso Filho sofrendo pelos pecados que Ele testemunha todos os dias,
Eu também sofro com Ele. Eu vejo, sinto e testemunho o Seu permanente sofrimento pela humanidade.
Jesus Cristo, o Salvador da humanidade tem sofrido por todos vós, mas Ama-vos muitíssimo
a todos.
Eu farei tudo o que puder para satisfazer o Seu mais querido desejo de salvar cada simples
alma na terra das armadilhas do demônio.
Quando esta Missão tiver sucesso, e somente então, Eu posso rejubilar, finalmente em paz,
enquanto os meus filhos se reúnem como um só no Novo Paraíso.
Ora, minha filha, por todos aqueles que oram pela salvação das almas, para que nenhuma
alma seja excluída.
Vai em Paz e continua esta importantíssima Missão para o meu Adorado Filho.
Eu proteger-vos-ei a todo o tempo.
A Vossa Amada Mãe, Rainha dos Céus.

Tentativa de introduzir uma moeda mundial na Europa
Sexta-feira, 9 de dezembro de 2011, 22:00

Minha querida e amada filha, como desejo que os Meus filhos, especialmente aqueles que
sofrem na Europa sob a opressão, se voltem justamente para o Meu Pai, por ajuda.
O grupo do mal, a que Me referi uma e outra vez, está agora a aproximar-se nas suas
tentativas de controlar todos os Meus pobres filhos nesta parte do mundo.
11

Esta mensagem foi recebida após a Missa e imediatamente depois de uma aparição privada em frente da Sua estátua,
que durou vinte minutos, na qual a Virgem Maria permaneceu solenemente com o seu manto esvoaçando.
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Eles, os peões inocentes de um plano cruel para introduzir uma Moeda Mundial para controlar
toda a Europa, devem orar agora fortemente pela ajuda de Deus Pai Todo-Poderoso.
Nunca foi infligida aos filhos a perseguição que está a ser perpetrada atrás de portas fechadas.
Orai para mitigar essas circunstâncias. Apelai a Deus Pai, em Meu Nome, Seu Amado Filho Jesus
Cristo, para evitar esta crise e dizei:
“Deus Pai, em nome de Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, peço-Vos que pareis esta
abominação para controlar os Vossos filhos. Por favor, protegei todos os Vossos filhos nestes
tempos terríveis, para que possamos encontrar paz e dignidade para viver as nossas vidas livres
do maligno”.
A oração, Minha filha, pode e vai dar fim a esses sinistros planos.
Deus, o Pai Eterno, como Eu já disse, castigará os responsáveis por este plano demoníaco, os
quais não deveriam ter-se afastado da crença no seu Criador Todo-Poderoso.
Confiai em Mim. Confiai no Meu Pai Eterno e rezai para que essa perseguição seja
interrompida antes que a realização do plano para destruição, controle e deterioração dessas almas
seja eventualmente mostrado.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

A transição para o Novo Paraíso será rápida e sem sofrimento
Domingo, 11 de dezembro de 2011, 12:45

Eu venho hoje junto de ti com grande alegria no Meu Sagrado Coração, como teu Esposo. Tu,
Minha filha, aceitaste este sacratíssimo pedido para te juntares a Mim para salvar almas.
É pela tua humilde obediência que muito se esperará de ti agora. O medo será suprimido pois
tu vais em frente, como resultado do Meu especial legado para dedicares a tua vida ao Meu ardente
desejo de salvar a humanidade das profundezas do Inferno.
O teu Trabalho, orientado pela Minha Divina Mão, está agora completamente Consagrado e
livre de qualquer interferência do maligno.
Não há dúvida de que serás atacada, mas nota isto. A Minha Palavra para ti será violada e
transformada em pedaços. Todas as tentativa serão agora feitas para manchar estas Santas
Mensagens, mesmo por aqueles que professam conhecer-Me.
O teu sofrimento será aceite por ti a partir de agora com completa rendição e com alegria na
tua alma. A Minha força, que te é dada pelo poder do Espírito Santo, vai surpreender-te.
Incrementarás, com total convicção de coração e com confiança serena mas determinada, a difusão
da Minha Palavra através de todo o mundo.
Nenhum homem vai ou poderá parar-te neste Trabalho. Nenhum homem pode impedir-te,
neste Puro Sacratíssimo Chamamento dos Céus.
Tu, Minha filha, estás pronta para te tornares uma tábua de salvação para as almas que estão à
deriva no deserto. Eles irão responder ao Chamamento destas Mensagens, não importa quão
endurecidos estão os seus corações. Muitos não saberão porque isso lhes está acontecer. Será o
poder do Espírito Santo, que acenderá uma chama de amor e alegria nas suas almas e as fará chamar
por Mim, neste Meu urgente apelo de trazer os Meus filhos para os Meus Sagrados Braços.
Obrigado por responderes a este Meu pedido especial para te tornares Minha esposa, em
união final Comigo. Este Pacto, pelo qual Me entregaste completamente a tua alma, vai
facultar-Me a liberdade que Eu preciso para concluir com sucesso esta Missão para a qual tu
foste escolhida.
Vai agora, Minha preciosa filha, e ajuda-Me a cumprir a Minha promessa à humanidade. O
Meu retorno será para recuperação dos Meus preciosos filhos e para os levar para a Nova Era de
Paz. Esta transição para o Novo Paraíso será rápida e sem sofrimento, pela tua entrega a Mim.
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Diz aos Meus filhos que o Meu Coração está repleto de alegria neste momento, visto que o
momento de celebrar o Meu Nascimento se aproxima.
Eu amo-vos.
O Vosso Amado Salvador e Redentor, Jesus Cristo.

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

Minha preciosa filha, obrigada por responderes a esta importante chamada do Reino Celestial,
na qual Eu pedi para aceitares a União Mística com o Meu Precioso Filho, Jesus Cristo.
Eu estou Presente no Meu Filho Jesus como Ele está em Mim, unidos no Amor do Espírito Santo.
A tua alma, portanto, está agora entrelaçada com a Minha e tudo se tornará muito mais claro para ti.
Minha filha, estás a ser moldada na criatura que Eu tanto desejei para que sejas
completamente digna desta Divina Missão. Foram-te dadas lágrimas de Divina intervenção para que
possas reconhecer imediatamente este novo e inesperado chamamento. Agora que derramaste as
tuas lágrimas, não chores mais, pois somente a felicidade reinará na tua alma de agora em diante.
Minha filha, entristece-me que ninguém mais Me reconheça no mundo. Muitos esqueceram-se
de Mim completamente. Eu não significo nada para muitos dos Meus filhos.
Deves ajudar-Me filha, quando Eu manifestar a Minha Presença, para que Eu seja
reconhecido através da oração.
Por favor, ora para que toda a humanidade aceite a Graça da nova vida, a qual lhes será dada
agora pelo Meu Amado Filho Jesus Cristo.
Ninguém compreende realmente a Minha preocupação por aquelas almas que Me rejeitaram,
ou à Existência do Salvador que Eu enviei ao mundo.
Estas pobres almas, que utilizam explicações tão cheias de lógica para ignorarem
arrogantemente a Minha Existência, estão perdidas para Mim desta vez. A sua única salvação
(como de muitos que irão rejeitar a oferta da Minha Divina Misericórdia durante O Aviso), será
através da oração daqueles filhos que amam o Pai.
Muito dos que não Me aceitam sabem ainda muito pouco sobre Mim. Eu Sou um Deus de
Amor Paternal, um Pai Celestial, que vigio cada um dos Meus filhos. O forte, o fraco, o doente, o
bom e o perverso. Ninguém é excluído do Meu Infinito Amor, não importa quão negras as suas
almas estejam.
Filhos, exorto-vos a orarem a Mim em Nome do Meu Filho, em expiação de todos os pecados
da humanidade.
O Meu Filho envolverá agora toda a humanidade, pois durante a Iluminação da Consciência
as vossas orações serão verdadeiramente necessárias nessa fase. Filhos, as vossas orações ajudarão
a salvar aquelas pessoas que definitivamente continuarão a rejeitar a Misericórdia que o Meu Filho
lhes que irá apresentar.
Meus filhos, a Minha promessa solene é que aqueles de vós que chamarem por Mim em
Nome do Meu Amado Filho Jesus Cristo, para salvação dos vossos irmãos e irmãs, ser-vos-á
concedida imediata Imunidade. Serão dadas Graças especiais a cada um de vós que apele, durante
um mês inteiro de orações, pelas almas deles. Eis o que Eu quero que oreis:
“Ó Pai Celestial, através do Amor do Vosso Amado Filho Jesus Cristo, cuja Paixão na Cruz
nos salvou do pecado salvai por favor, todos aqueles que ainda rejeitam a Vossa Mão de
Misericórdia. Inundai as suas almas, querido Pai, com o Vosso Testemunho de Amor. Eu Vos rogo,
Pai Celestial, escutai a minha oração e salvai estas almas da condenação eterna. Pela Vossa
Misericórdia, permiti-lhes que sejam os primeiros a entrar na Nova Era de Paz na Terra. Amém”.
O Vosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso.
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O ciúme espiritual é uma coisa terrível
Segunda-feira, 12 de dezembro de 2011, 19:00

Minha querida filha, o ciúme espiritual é uma coisa terrível e atormenta muitos dos Meus
visionários.
Atormenta também os Meus seguidores, que se sentem isolados e desapontados por vezes
quando Eu escolho certas almas para Me ajudarem a salvar a humanidade. Em vez disso, eles
devem compreender que Eu Amo a todos eles igualmente.
Como se quebra o Meu Coração, especialmente quando as almas escolhidas se sentem
ameaçadas por outras almas escolhidas.
A cada alma que Eu escolho é dada uma tarefa diferente e é-lhes pedido para seguirem
caminhos diversos. O denominador comum é sempre o mesmo. Eu desejo que todos os Meus
visionários, videntes e profetas se comprometam com a Sagrada Missão de salvar almas.
Eu uso diferentes almas, humildes de coração, para atingir os Meus objetivos.
Satanás tentará sempre virar o coração das almas por Mim escolhidas, escarnecendo delas. Ele
sabe como tocar no ponto sensível das suas almas, dizendo-lhes que outras almas são mais
importantes do que elas aos Meus Olhos.
Então, ele gera um sentimento de mágoa e de ciúme nos seus corações. Isso significa que em
vez se se amarem uns aos outros e de se manterem em estado de graça, eles são tentados a olhar-se
por baixo uns aos outros. Em muitos casos eles dispersam-se uns dos outros e permitem que o
pecado do orgulho invada as suas almas.
Muitos dos Meus seguidores, além de se oporem aos visionários e videntes escolhidos por
Mim, podem tratá-los com desprezo. Precisamente a forma pela qual, também Eu, fui tratado pelos
hipócritas dos Fariseus.
Durante o Meu tempo na terra eles examinaram e esquadrinharam todas as Palavras que
vinham dos Meus Lábios. Cada ardiloso desafio Me foi colocado para que eles pudessem
provar que Eu era um mentiroso. Assim também os Meus Profetas e visionários dos dias
modernos serão tratados.
Satanás atormenta os Meus seguidores colocando dúvidas nas suas mentes sobre as Minhas
Mensagens, pois ele quer desacreditar a Minha Santa Palavra. É esse o objetivo.
Orai arduamente para que a cada um de vós seja dada a graça de respeitar a Minha Palavra,
através da caneta dos Meus preciosos videntes.
Visionários, nunca caiais na armadilha de sucumbirdes ao ciúme espiritual. Isso é impróprio e
penetra no Meu Coração como uma espada.
Amai-vos uns aos outros.
Mostrai respeito e reverência uns pelos outros, em Meu Nome.
Esta é a lição mais importante.
Se vós achais isto difícil de fazer, então todos os outros trabalhos para Mim serão insípidos.
O Vosso Mestre e Salvador, Jesus Cristo.

Eu não suporto pensar nas almas que são arrastadas por Satanás para o Inferno
Terça-feira, 13 de dezembro de 2011, 20:15

Minha querida e amada filha, os preparativos são importantes para todos os Meus seguidores,
visto que O Aviso está próximo.
Todos os crentes devem orar muitíssimo pelo perdão dos seus pecados a fim de evitarem os
sofrimentos do Purgatório, os quais serão experimentados por muitas pessoas imediatamente após O
Aviso por um curto período de tempo.
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Orai, orai por todos aqueles que vão ficar traumatizados ao perceberem a condição das suas
almas no momento em que os seus pecados lhes forem revelados, antes de serem Purificados de
todos os pecados, para que possam entrar no Meu Novo Paraíso na Terra – a Nova Era de Paz,
Amor e Felicidade, que cada um dos Meus filhos deve herdar.
O Meu Coração está cheio de alegria porque Eu trago esta Grande Graça à humanidade.
Porém, a Minha tristeza prolonga-se devido aos que, simplesmente, rejeitam a oportunidade desta
nova vida.
Eu necessito bastante da oração dos Meus filhos para que Satanás possa ser parado no roubo
das suas almas. Ele vai continuar a fazê-lo até ao último minuto.
Eu não suporto a ideia de que aquelas almas sejam afastadas de Mim, gritando e esperneando
em protesto, enquanto ele e os seus escravos as arrastam para as profundezas do Inferno.
Ajudai-Me, filhos, a evitar isto através das vossas orações.
Filhos, essas almas devem rejeitar Satanás e os seus caminhos, em absoluto, se quiserem
entrar no Novo Paraíso. Elas devem voltar-se para Mim de bom grado, ou nada feito.
Elas têm duas opções, o Novo Paraíso na terra ou as profundezas da condenação eterna na
companhia de Satanás.
Nunca duvideis da existência do Inferno, filhos. Estai cientes de que, após a morte, cada alma
enegrecida será arrastada pelos demônios de Satanás para o Inferno, e atormentada por toda a
eternidade. Para qualquer das suas promessas, Satanás criou um estado terrível de tortura para essas
almas. Devido ao seu ódio pela humanidade, estas almas sofrerão além da sua resistência. Porém,
elas devem sofrer por toda a eternidade.
Não o saberiam essas almas ao entregarem-se às promessas de Satanás?
Não saberiam eles que o materialismo, riqueza, fama e sedução criam um caminho claro, em
linha reta, para os braços do maligno?
Acordai todos enquanto podeis. Salvai-vos a vós mesmos, e aos pobres pecadores perdidos,
deste terrível fim da vossa existência.
Vós não tendes muito tempo.
Orai por estas almas a partir de hoje.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.

A Segunda Vinda acontecerá depois de o Aviso
Quarta-feira, 14 de dezembro de 2011, 19:15

Minha querida filha, tu deves confiar sempre em Mim e está ciente de que nenhuma
Mensagem que te seja dada está contaminada.
Tu estás firmemente guardada no Meu Sacratíssimo Coração e a tua mão está a ser guiada
pela Minha Mão.
Apenas as Minhas Santas Palavras podem, e serão sempre, escritas por ti para comunicares as
Minhas Mensagens a toda a humanidade.
Tu não deves tentar estabelecer datas para O Aviso. Eu não posso revelar essa data pois isso
não está de acordo com a Vontade do Meu Pai Eterno. O Aviso acontecerá o mais inesperadamente
e num momento em que o homem é apanhado de surpresa.
O tempo agora é muito curto, portanto despendam muito tempo orando firmemente para
salvar almas. Todas as almas.
O Castigo tem sido retido e só ocorrerá se o homem não se arrepender e regressar em grande
número, voltando as costas aos seus iníquos caminhos depois do Aviso.
O Meu Pai deu permissão para anunciar a Minha Segunda Vinda, num prazo muito curto, no
tempo da terra. Acontecerá logo após O Aviso. Todas as almas precisam de estar totalmente preparadas.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

188

Livro da Verdade

A próxima Cruzada de Oração para salvar almas é a seguinte:
Ó Pai Todo-Poderoso, Deus o Altíssimo, por favor tende misericórdia de todos os
pecadores, abri os seus corações, para aceitarem a salvação, e para receberam abundantes
Graças. Escutai os meus apelos, por mim e pela minha própria família, e garanti que cada um de
nós encontre benevolência, no Vosso Coração Amoroso. Ó Divino Pai Celestial, protegei todos os
Vossos filhos na Terra de uma qualquer guerra nuclear, ou de outros atos, que estejam a ser
preparados para destruir os Vossos filhos. Iluminai-nos, para que possamos abrir os nossos
olhos, ouvir e aceitar a verdade da nossa salvação, sem qualquer receio nas nossas almas.
Ide em Paz.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Os meus filhos têm sido despojados neste ano de purificação
Quinta-feira, 15 de dezembro de 2011, 20:55

Minha querida filha, o Ano de Purificação está quase completo e os Meus filhos em todos os
lugares estão agora preparados para as consequências do Aviso.
Muitos dos Meus filhos sofreram terrivelmente em 2011. Guerras, violência, assassinatos e
ódio, que foram planeados pelo exército de Satanás, têm mutilado e morto as Minhas almas
preciosas. Esses poderes ímpios sofrerão um Castigo terrível, se não se arrependerem depois de O
Aviso acontecer.
Muitos dos Meus filhos têm sido despojados dos confortos materiais e sofreram privações que
eles nunca tiveram de suportar antes.
Estas provações foram criadas e infligidas sobre a humanidade por Satanás, mas foram
autorizados por Mim, a fim de purificar as almas. Que cruel, podes tu pensar, Minha filha, mas era
necessário para preparar a humanidade e para estabelecer a humildade nas vossas almas.
Agora, mais puros aos Meus Olhos, os seus corações foram abertos para aceitar a Verdade da sua
Vida Eterna. Isso significa que menos sofrerão durante O Aviso, porque passaram por essa perseguição.
Os Meus filhos já estão prontos para receber Meu Dom de Misericórdia. O tempo está quase
em cima do mundo. Sê paciente, Minha filha. Nunca esperes de Mim que dê uma data ao mundo,
pois isso não é para tu saberes, tal como Eu te disse muitas vezes antes.
Confia em Mim completamente e estarás em paz.
Eu trarei o Meu Dom do O Aviso, quando for a hora certa e quando menos os Meus
filhos o esperem.
O Vosso Amado Jesus, Redentor da humanidade.

Virgem Maria: “O Profeta do Fim dos Tempos é guiado pelos Céus”
Sexta-feira, 16 de dezembro de 2011, 22:35

Minha filha, Eu venho até ti para trazer conforto ao teu coração. Tu, minha forte filha, a partir de
agora serás capaz de suportar o sofrimento e a tal ponto o receberás bem que, em consequência, provarás
a tua resistência, enquanto lutas para proclamar a Palavra de meu precioso Filho, Jesus Cristo.
Minha filha, tu estás despedaçada. Cada dia coloca novos e maiores desafios neste Trabalho,
muitos dos quais são difíceis.
Agora é a hora de usares as tuas armaduras sem qualquer medo. Põe-te em marcha e luta pelo
meu Filho para garantires que a Sua Santa Palavra é ouvida, rapidamente, em todo do mundo. Tão
rapidamente quanto puderes. Não demores. Não te permitas distrações.
Eu amo-te, minha filha. Estás inteiramente protegida contra o mal. Não notas quão pouco és
afetada agora quando és atacada pelos outros neste Trabalho? Essa é a Graça da armadura.
Luta nesta Batalha contra Satanás, com o teu exército de guerreiros, e ajuda a salvar toda a
humanidade.
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Tu és o verdadeiro profeta dos tempos finais, guiado pelos Céus, para ajudar a converter o
mundo. A ajuda será enviada rapidamente. Prepara-te. Alegra-te pois isso é uma grande Dádiva.
Tu estás a ser guiada a cada passo que dás para confiares apenas em Jesus e obedeceres ao
Meu Pai Celestial em todos os momentos.
Sê valente, corajosa e marcha sem medo na tua alma.
A Tua Mãe Celeste.

Virgem Maria: A esperança nunca deve ser evitada em favor do medo
Sábado, 17 de dezembro de 2011, 15:30

Minha filha, o mundo deve ser rapidamente informado do Amor e Misericórdia que o meu
Filho, Jesus Cristo, tem por cada pessoa na terra.
Ele ama a todos, incluindo aqueles com as almas tíbias e aqueles que não O conhecem.
Nunca duvideis de que mesmo essas pessoas, que podem estar em falta em espírito, são muito
amadas por Ele. Ser-lhes-á dada uma grande esperança se a Misericórdia do meu Filho as envolver.
O Céu vai alegrar-se quando essas pessoas abrirem os olhos para a Verdade durante O Aviso.
Isto é, quando aceitarem o amor e a esperança que lhes serão dados. Essa será a maior Dádiva que,
alguma vez, receberão nesta sua vida na terra.
Minha filha, as pessoas nunca devem condenar aqueles que não honram o Meu Pai. Elas
nunca devem desistir da esperança por aqueles que também rejeitam o meu Filho. Essas almas são
todas amadas com uma profunda ternura pelo meu Filho, que só quer salvá-las.
A esperança, minha filha é um Dom de Deus Pai. Ela nunca deve ser evitada em favor do
medo ou do negativismo. A Misericórdia do meu Filho não conhece limites. Ela será dada a todos e
a cada um de vós, em breve.
A esperança e a alegria devem estar na vanguarda dos vossos pensamentos, filhos, porque o
meu Filho está prestes a conceder um tal Dom aos Seus filhos, a fim de salvar o mundo.
Ele quer que toda a humanidade faça parte desta grandiosa Era de Paz, que vos espera a todos.
Rezai, rezai, rezai para que todas as almas na terra acolham este Dom de amor com o
coração aberto.
Será através do Aviso de que a Misericórdia de Deus será, finalmente, mostrada à
humanidade.
Depois disso, não pode haver dúvidas de quanto todos os seus filhos são amados e
queridos por Ele.
A Vossa Amada Mãe, Rainha dos Céus.

Orai como nunca orastes antes
Domingo, 18 de dezembro de 2011, 15:10

Minha querida filha, aquelas pessoas que estão muito distantes de Mim são a Minha principal
preocupação.
Meus seguidores, deveis fazer todos os esforços para espalhar a oração que Eu vos dei, para
pedirdes, ao Meu Eterno Pai, Imunidade para as vossas almas (Cruzada de Oração, nº 13).
Ó Pai Celestial, através do Amor do Vosso Amado Filho Jesus Cristo, cuja Paixão na Cruz
nos salvou do pecado salvai por favor, todos aqueles que ainda rejeitam a Vossa Mão de
Misericórdia. Inundai as suas almas, querido Pai, com o Vosso Testemunho de Amor. Eu Vos rogo,
Pai Celestial, escutai a minha oração e salvai estas almas da condenação eterna. Pela Vossa
Misericórdia, permiti-lhes que sejam os primeiros a entrar na Nova Era de Paz na Terra. Amém.
Através da Vossa Misericórdia permiti que elas sejam as primeiras a entrar na Nova Era de
Paz na Terra.
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Eu Exorto a todos os crentes, que leiam estas Minhas Santas Mensagens dadas ao mundo a
orardes como nunca antes orastes.
Eu preciso da vossa devoção para garantir que todos os Meus filhos aceitam a Minha Dádiva
com amor e alegria nos seus corações.
Vós não deveis ter medo, pois Eu venho com uma Dádiva de Amor e de Misericórdia.
O Vosso Jesus, Redentor e Salvador de toda a humanidade.

Cruzada de Oração (15) Agradecimento pela Dádiva da Divina Misericórdia
Segunda-feira, 19 de dezembro de 2011, 19:30

Minha querida filha, como Eu desejo que o Natal em todos os lugares preste homenagem ao
Meu nascimento, do fundo dos vossos corações.
Eu desejo ardentemente que a toda humanidade seja permitido que o Meu Espírito Santo
penetre nos seus corações e almas neste tempo.
O Meu nascimento deve ser reverenciado pelo que ele representa quando celebrais o Meu
nascimento.
Lembrai-vos que estais a honrar a Minha Dádiva de Salvação.
Por isso é que Eu fui enviado pelo Meu Pai da primeira vez.
Por isso é que Eu regressarei de novo para oferecer à humanidade a segunda oportunidade
de redenção.
Eu quero que os Meus filhos ofereçam neste Natal a seguinte Cruzada de Oração (15):
Ó meu Pai Celestial, nós Vos oferecemos em profunda apreciação o sacrifício que Vós
fizestes quando enviastes a Salvação ao mundo. Nós Vos oferecemos as nossas orações, com
alegria e em ação de graças, em humilde gratidão, pela Dádiva da Divina Misericórdia. Ó
Deus Altíssimo, tornai-nos dignos de aceitarmos esta Grande Misericórdia com gratidão.
Amém.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Os pecadores que se voltem para Mim encontram benevolência imediata
Terça-feira, 20 de dezembro de 2011, 20:30

Minha querida e amada filha, porque se sentem os Meus filhos tão abandonados no mundo
de hoje?
Porque desesperais de tristeza e solidão, se tudo o que tendes a fazer é chamar por Mim, o
vosso Jesus, para vos dar conforto?
Cada um de vós deve virar-se para Mim e pedir ajuda. Eu responderei a cada um e a todas as
orações. Nenhum pedido Me passará despercebido e as vossas orações serão respondidas de acordo
com a Minha Santa Vontade.
Por muito esquecidos que estejais de vos voltardes para Mim, Eu estarei constantemente
presente por detrás de vós.
Cada alma na terra é preciosa para Mim.
Se pudesses ao menos compreender que Me dais um grande prazer quando vos voltais para
Mim pedindo ajuda.
Dá-Me mesmo mais alegria e felicidade, quando os pecadores Me pedem perdão e se
arrependem pelos seus pecados.
Estas almas encontram imediata benevolência. Diz-lhes que nunca devem ter receio de se
voltarem para Mim, pois Eu Sou sempre Misericordioso. O alívio que sentirão depois, é a Graça
que Eu concedo a todos os que têm um sincero e caloroso coração.
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Esta é a época do ano em que as Minhas Graças são mais derramadas sobre todo o mundo.
Portanto, voltai-vos para Mim agora, pelas forças e graças necessárias, que vos ajudam a enfrentar
os vossos desafios no mundo.
O Vosso Jesus, Salvador e Redentor da humanidade.

Mesmo o pecado do assassínio pode ser perdoado
Quarta-feira, 21 de dezembro de 2011, 20:10

Minha querida filha, sou Eu.
Esta noite Eu venho oferecer conforto aos pecadores que acreditam que não são dignos de
estar perante Mim.
Eu chamo os que, dentre vós, pobres almas torturadas, acreditais que os vossos pecados são
tão repulsivos que Eu nunca vos perdoaria. Quão errados estais vós.
Não sabeis que não há pecado algum que Eu não possa perdoar? Porque tendes tanto medo?
Não sabeis que mesmo o mais grave pecado, o assassínio, pode ser perdoado? Todos os
pecados podem, e serão, perdoados ,se for demonstrado remorso sincero.
Eu estou à espera. Abri os vossos corações a Mim. Confiai em Mim. Eu Sou, provavelmente,
o Único Verdadeiro Amigo que tendes a quem possais dizer o que que quer que seja, pois tal não
Me chocará.
O pecado é um fato da vida. Muito poucas almas, incluindo as almas escolhidas, podem
permanecer em estado de graça por qualquer extensão de tempo.
Nunca sintais que não podeis confessar os vossos pecados, independentemente de quão graves
eles possam ser.
Se Me receares e continuardes a virar as vossas costas, distanciar-vos-eis cada vez mais de Mim.
Muitos dos Meus filhos não se sentem dignos do Meu Amor. No entanto Eu Amo a cada um
de vós, incluindo os pecadores empedernidos. Eu não desculpo o pecado. Eu nunca podia fazer isso.
Mas Eu Amo o pecador.
Foi por causa do pecado que Eu fui enviado ao mundo como um Salvador, para que então vós
pudésseis ser perdoados.
Para serdes perdoados vós deveis pedir perdão. Quando procurais o perdão, vós deveis ser
primeiro humildes. Pois sem humildade não existe o Verdadeiro remorso.
Eu, o vosso Salvador, peço que pareis e penseis acerca de como viveis a vossa vida. Ou vós
amais a Deus, pelas vossas boas ações e amor pelos próximos ou não.
Vós não tendes que Me conhecer para Me amardes, Meus filhos. Pelas vossas ações, o vosso
amor pelos outros, a gentileza e a generosidade para com os outros, vós demonstrais o vosso amor
por Mim, realizando-o.
Será também através da vossa humildade de coração, quando demonstrardes remorso
verdadeiro por todas as coisas erradas que fizestes nas vossas vidas, que estareis também a provar o
vosso amor por Mim.
De que outra forma podeis vós pensar em chegar perto do Meu Coração?
Não deveis ter medo de vos aproximardes de Mim. Eu nunca estou longe.
Vinde até Mim agora para que Eu possa alimentar a vossa alma e dar-vos a paz que vós almejais.
O Vosso Amado Jesus.

Virgem Maria: O plano para redimir a humanidade com a Segunda Vinda está completo
Quinta-feira, 22 de dezembro de 2011, 09:30

Minha filha, o mundo deve preparar-se para o meu Filho através da oração.
O plano da Segunda Vinda do meu Precioso Filho para redimir a humanidade está completo.
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Foi concedido tempo para permitir que a fé se difunda através destas e de outras
Mensagens Divinas.
Até mesmo um pequeno grupo de Cristãos devotos, que orem por aqueles que negam o meu
Filho, pode salvar essas almas.
Tu, minha filha, deves pedir ao maior número de seguidores possível que orem pela
Imunidade dessas pobres almas em pecado.
Exorto a todos os seguidores do meu Filho para nunca perderem a esperança por toda a
humanidade.
Muitas pobres almas não entendem o que estão a fazer quando negam a existência de Deus, o
Pai Celestial.
As suas mentes são ditadas pela lógica humana, pela qual todas as coisas têm como base o
que se vê a olho nu.
Eles não conseguem entender que a terra é simplesmente um planeta que foi Criado por Deus
para os Seus filhos. É apenas um lugar temporário.
O Novo Paraíso é a sua herança verdadeira.
Rezai, rezai, rezai por esses filhos para que o Espírito Santo toque as suas almas e acenda nos
seus corações o amor pelo meu Filho.
Nunca esqueçais que o Natal é uma festa para celebrar o Santo Salvador, que foi enviado para
dar a todos os meus filhos a Vida Eterna.
A Vossa Mãe Santíssima, Rainha dos Céus.

Deus Pai: O Meu Filho está a ser enviado para reivindicar o Seu direito ao Trono
Sábado, 24 de dezembro de 2011, 18:00

Minha filha, assim como Eu enviei o Salvador ao mundo pela primeira vez para salvar a
humanidade, Eu estou agora pronto para enviar o Meu Filho Jesus, o Redentor da humanidade, uma
vez mais, para salvar as almas que não poderiam ser salvas de outra maneira.
Meus filhos, deveis compreender o significado do dolorosamente doce sacrifício que Eu fiz
pela humanidade quando enviei o Meu Filho pela primeira vez.
Quando percebi que a única forma de redimir a humanidade era enviar um Salvador, Eu sabia
que não poderia esperar que qualquer profeta ou alma escolhida sofresse tal sacrifício. Decidi-Me
pela Segunda Pessoa da Minha Divindade, de tal modo que mandaria um Filho para salvar a
humanidade. Essa foi a única forma eficaz de frustrar os planos de Satanás, tal era o Meu Amor
pelos Meus filhos.
Observar o Meu filho a crescer e a tornar-se um homem foi ao mesmo tempo maravilhoso
e doloroso, por saber o que estava diante Dele. Porém, pelo profundo amor que Eu tenho por
cada um dos Meus filhos, esse foi um Sacrifício que Eu suportei voluntariamente para salvar a
Minha família.
Agora que O Aviso se aproxima, Eu estou também a preparar o Mundo, através destas Santas
Mensagens, para dar as boas vindas ao Meu Filho pela Segunda Vez.
A Segunda Vinda de Meu Amado Filho está próxima, filhos. Ele está a ser enviado para
reivindicar o seu direito ao Trono, no qual Ele reinará como Rei da Humanidade.
Este Glorioso Evento será espectacular e é a parte final do plano para salvar a raça
humana do mal que existe no vosso mundo. Satanás será lançado fora bruscamente. Os seus
seguidores e os ímpios de coração ficarão chocados e consternados. Eles terão que fazer uma
escolha nessa etapa. Abdicar e implorar por Misericórdia e ser salvos. Ou recusar a Grande
Dádiva que lhes será apresentada.
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Meus Filhos, uni-vos todos vós e não tenhais medo do ridículo. Todos vós sois guiados pelo
Espírito Santo e está a ser-vos oferecida a proteção dos anjos e dos santos do Céu. Compete-vos,
Meu seguidores, proclamar a Palavra e a Promessa do Meu Filho, que deseja que estas Mensagens
sejam espalhadas por todo o mundo.
Será também através das vossas orações que os pecadores perdidos podem ser arrancados dos
braços do maligno.
Filhos, vós estais no estágio inicial da batalha final. A vossa segunda oportunidade de
salvação eterna está a ser-vos oferecida através da Misericórdia do Meu Filho Muito Amado. Não
desperdiceis esta oportunidade. Uni-vos como um só, em união com as vossas famílias no Céu, para
salvardes os vossos irmãos e irmãs na terra.
Rejubilai neste Natal, pois ele será uma celebração especial pela qual vós deveis ajudar as
almas a prepararem-se para A Segunda Vinda do Meu Filho, depois de O Aviso ter lugar.
Eu Amo todos os Meus filhos. Tomai o Meu Amor. Abraçai-Me, ao vosso Pai Eterno, que
fará todo o possível para vos levar a todos para a Nova Era de Paz.
Deus Pai.

Honrai a importância da família
Domingo, 25 de dezembro de 2011, 18:00

Hoje, Minha filha, é a celebração do Meu Nascimento. É também um dia especial para as
famílias.
Lembra-te que a Sagrada Família nasceu também neste dia. Essa Sagrada Família está hoje
relacionada com as pessoas de todo o mundo.
Tal como todas as almas da Terra fazem parte da Família do Meu Pai Eterno, assim também
as pessoas devem, em todos os lugares da terra, honrar a importância da família.
É somente através da família que nasce o verdadeiro amor. Entretanto, muitas famílias no
mundo sofrem de desmembramento, irritação e separação, é importante entender isso.
Se não houvesse famílias na terra, não poderia haver vida. A família representa tudo o que o
Meu Pai Eterno deseja para os Seus filhos na Terra.
As famílias, quando juntas, criam um amor íntimo conhecido apenas nos Céus. Danificar a
família é danificar o amor puro que existe dentro de cada alma que faz parte dessa família.
Satanás gosta de dividir as famílias. Porquê? Porque ele sabe que o núcleo do amor, essencial
para o crescimento espiritual da humanidade, morrerá quando a família estiver dividida.
Orai filhos, por favor, para que as famílias se unam. Orai para que as famílias rezem em
conjunto. Orai para manterdes Satanás afastado da casa das vossas famílias.
Nunca esqueçais que todos vós sois parte da Família do Meu Pai, e que deveis emular essa
união na terra sempre que possível. Não será sempre o caso, Eu sei, mas empenhai-vos na unidade
familiar a fim de manterdes o amor uns pelos outros.
Se vós não tiverdes uma família na terra, então lembrai-vos que fazeis parte da Família que o
Meu Pai criou. Esforçai-vos para vos juntardes à Família do Meu Pai na Nova Era de Paz.
Orai pelas graças necessárias para que possais encontrar o verdadeiro lar neste Novo Paraíso,
para o qual sereis convidados a entrar na Minha Segunda Vinda.
O Vosso Amado Jesus, Salvador da humanidade.

Eu fui acusado de heresia e blasfêmia quando andei pela terra
Segunda-feira, 26 de dezembro de 2011, 15:50

Eu Sou o teu Jesus, que nunca te abandona não importa quanto sofras. Eu Sou o Alfa e o
Omega, o Filho de Deus feito homem que nasceu da Imaculada Virgem Maria.
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Minha amada filha, supera esta súbita erupção de sofrimento e nunca te esqueças da
quantidade de almas que estás a salvar neste processo.
Os Meus filhos devem sofrer a Purificação, para que suas almas fiquem Purificadas nesta
época. Portanto, eles devem acostumar-se a isso. Muitos dos Meus filhos ainda estão a ser
Purificados antes que O Aviso ocorra. A seu tempo eles vão entender porque isso está a acontecer
com eles, Minha filha.
Os anjos estão contigo todo o tempo, como nunca antes. Por causa destas Mensagens, Minha
filha, tu vais agora atrair o maior número de ataques de sempre.
Cada Palavra que Eu proferir vai agora ser arrancada em pedaços.
Cada Ensinamento e Verdade que Eu tente transmitir ao mundo vai agora ser questionado e
considerado blasfemo.
A Minha Santa Palavra, que Eu ensinei aos Meus seguidores enquanto andei pela terra, foi
também criticada.
Fui acusado de heresia, blasfêmia e de tolerar os pecadores quando andei entre o Meu povo. A
Minha Palavra não foi aceite em muitos lugares, especialmente entre os sacerdotes e os fariseus.
Minha filha, essas pessoas, que com fanfarronice tonta se auto proclamam como
conhecedoras das Escrituras, serão os piores infratores. Eles vão argumentar arrogantemente que a
sua errónea interpretação do Santo Evangelho é mais importante que a Verdade.
O seu orgulho impede-os de reconhecer a Minha Voz quando Ela está a ser comunicada ao
mundo de hoje.
Nunca te envolvas com essas pobres almas, Minha filha, pois não são da Luz. Infelizmente,
eles acreditam que são. Lembra-te que aqueles que olham para baixo e zombam dos outros em Meu
Nome, não Me representam.
Eles não mostram amor, compreensão e humildade.
Estes ataques estão a ser montados para te parar neste Trabalho e criar novas dúvidas na tua
mente. Ora por essas pessoas. Ignora-as. Foca apenas a Minha Voz e não permitas que este
Trabalho Sagrado seja afetado dessa forma.
Satanás está a trabalhar ativamente dentro dessas almas e vai usar todas as formas de
argumentação e astúcia para minar estas Mensagens dos Meus Lábios. Se te envolveres ou
responderes a esses ataques dás a Satanás o poder que ele procura.
Vai agora em paz. Continua a olhar em frente e continua a obedecer aos Meus desejos em
todos os momentos. Lembra-te que Me tens dado esta oferta por teu livre-arbítrio. Permite-Me,
portanto, que te guie. Confia em Mim completamente.
Eu Amo-te.
O Teu Jesus.

Virgem Maria: As dores de parto já começaram
Terça-feira, 27 de dezembro de 2011, 14:00

Minha filha, as dores de parto já começaram.
Chegou o momento para o nascimento de um mundo novo, um novo começo.
Muitas mudanças ocorrerão agora na terra, duma forma como nunca antes foi vista.
O Meu Pai Celestial está a enviar o meu amado Filho Jesus Cristo para, mais uma vez, salvar
a humanidade da sua maldade.
Tu, minha filha, vais testemunhar uma série de eventos que já te foram revelados.
Tu não deves ter medo, pois esta limpeza é essencial para despertar a humanidade, para que as
almas sejam salvas.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

195

Livro da Verdade

Os sinais terão início como profetizado. Os meus filhos devem aceitar essas alterações com
um coração humilde e contrito.
Orai, orai pelas almas, para afastar o pecado do orgulho e pedir perdão pelas vossas ofensas
contra Deus Pai.
A incapacidade de se redimirem irá resultar numa severa punição.
A Misericórdia do meu Filho é tão grande que Ele vai dar tempo para que os meus filhos se
arrependam.
Mas vós deveis rezar agora para que todas as almas possam ser dignas de entrar na Nova Era
de Paz.
A Vossa Amada Mãe, Maria, Rainha dos Céus.

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

Minha filha, tens agora o dever de informar os Meus filhos em todos os lugares da
necessidade urgente de procurarem a redenção.
Pela Minha grande Misericórdia, Eu envio agora o Meu Filho para oferecer à humanidade
uma última oportunidade de vir até Mim, ao seu Pai Celestial.
Eu posso revelar que a Grande Misericórdia que vai ser apresentada a todos os Meus filhos
terá lugar apenas uma vez.
Eles, os Meus filhos, devem aceitar esta última oportunidade de salvação, ou aceitar que um
terrível Castigo cairá sobre o mundo.
Cada alma da terra testemunhará em breve os Sinais da Iluminação de Consciência.
Cada uma delas ficará de joelhos com vergonha quando vir, provavelmente pela primeira vez,
quão dolorosos os seus pecados surgem aos Meus Olhos.
Aqueles que têm um coração bondoso e humilde vão aceitar esta Grande Misericórdia com
gratidão e alívio.
Os outros vão encontrar neste Julgamento um processo muito difícil e muitos deles rejeitarão
a Minha Mão de Amor e de Amizade.
Orai por essas almas urgentemente, Minha filha, pois sem oração não lhes pode ser dada uma
segunda oportunidade.
O mundo aceitará finalmente o poder do seu Pai Celestial, quando o Milagre for
testemunhado nos Céus, por todos e em toda parte.
O nascimento do Novo Mundo está quase em cima de vós. Agarrai agora a Minha
Misericórdia, enquanto podeis. Não espereis até ao último minuto.
Juntai-vos como um só em União Comigo para abraçardes a Nova Era de Paz, que aguarda
todas as graciosas almas que Me amam.
Contudo, a Minha Misericórdia é tão grande, que a oração de Imunidade para essas almas
que o Meu Filho tem dado ao mundo através de ti, Minha filha (ver abaixo, extraída da Cruzada
de Oração número 13), será tão poderosa que as almas que ainda estão na escuridão podem e
vão ser salvas.
Ó Pai Celestial, através do Amor do Vosso Amado Filho Jesus Cristo, cuja Paixão na
Cruz nos salvou do pecado salvai por favor, todos aqueles que ainda rejeitam a Vossa Mão de
Misericórdia. Inundai as suas almas, querido Pai, com o Vosso Testemunho de Amor. Eu Vos
rogo, Pai Celestial, escutai a minha oração e salvai estas almas da condenação eterna. Pela
Vossa Misericórdia, permiti-lhes que sejam os primeiros a entrar na Nova Era de Paz na
Terra. Amém.
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Lembrai-vos, filhos, do poder da oração e de como ela pode mitigar o castigo.
Orai, orai, orai para que o mundo possa e seja salvo, e para que A Grande Tribulação possa
ser evitada.
O Vosso Pai Celestial, Deus, o Altíssimo.

Virgem Maria: O meu Santo Rosário pode salvar nações
Quinta-feira, 29 de dezembro de 2011, 14:15

Minha filha, recitar o meu Santo Rosário pode salvar nações.
Meus filhos, nunca deveis esquecer o poder do meu Santo Rosário.
É tão poderoso que torna o enganador inútil. Ele nada vos pode fazer ou às vossas famílias
quando o recitardes diariamente.
Por favor, pede aos meus filhos que comecem a recitar o Meu Santo Rosário de hoje em
diante, a fim de protegerem, não só as suas famílias, mas também as suas comunidades.
O Rosário é a arma mais poderosa contra os planos do maligno para destruir o que ele pode,
nestes seus últimos dias sobre a terra.
Nunca subestimeis as mentiras que ele coloca na mente das pessoas a fim de virar os meus
filhos para longe da Verdade.
Muitos, sob sua influência, irão espernear e lutar contra a Verdade da Misericórdia do
meu Filho.
Ao recitardes o meu Santo Rosário vós podeis proteger as almas das mentiras.
O vosso coração pode e será aberto, se vós reservardes um tempo para dizer o meu Rosário.
Orai agora para que os meus filhos abram os seus corações para a Verdade.
Orai também para que todos os meus filhos encontrem forças para aceitarem a Misericórdia
de meu Filho.
A Vossa Amada Mãe, Rainha dos Anjos.

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

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

Sem o Meu Ato de Misericórdia as nações destruir-se-iam umas às outras12
Sábado, 31 de dezembro de 2011, 12:00

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

12

Extrato da Mensagem privada revelada a Maria Divina Misericórdia, a qual inclui a 16ª cruzada de oração, para que
as pessoas aceitem as graças que lhes serão dadas por Jesus durante o Aviso e o compromisso de proclamarem a sua
santíssima palavra ao mundo.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

198

