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LISTA DE TODAS AS MENSAGENS DO ANO 2012 
 

Janeiro/2012 

01 de janeiro de 2012 – Virgem Maria: Paz temporária no mundo se as almas escurecidas se converterem 

01 de janeiro de 2012 – Existe apenas uma Verdade. Uma Luz. Tudo o resto é mentira 

02 de janeiro de 2012 – Virgem Maria: O tempo do triunfo do meu Imaculado Coração não está longe 

03 de janeiro de 2012 – Deus Pai: Dois bilhões de almas irão converter-se em resultado destas Mensagens 

04 de janeiro de 2012 – Eu Me darei a conhecer muito em breve 

04 de janeiro de 2012 – Tentativas de guerra nuclear no Oriente 

07 de Janeiro de 2012 – Julgar e ter outros comportamentos em Meu Nome, é cuspir na Minha Face 

08 de janeiro de 2012 – Deus Pai – Vós, meus amados filhos tendes um futuro glorioso pela frente 

08 de janeiro de 2012 – Jesus chama as crianças de todo o mundo 

09 de janeiro de 2012 – Após a Confissão Global, eu prepararei a Minha Segunda Vinda 

10 de janeiro de 2012 – Virgem Maria: Muitas almas escolhem ignorar os Sinais que Eu dou 

11 de janeiro de 2012 – A maior abominação desde o holocausto está a ser conspirada contra os judeus 

12 de janeiro de 2012 – Orai pelas almas em pecado mortal, que talvez não tenham a oportunidade de procurar a redenção 

13 de janeiro de 2012 – Virgem Maria: Cruzada de Oração (19) Oração para os jovens 

13 de janeiro de 2012 – Virgem Maria: Minha filha, a paz reinará muito em breve 

13 de janeiro de 2012 – Os cientistas vão negar publicamente que o Milagre aconteceu 

16 de janeiro de 2012 – Deus Pai: Mensageira final para anunciar a Segunda Vinda 

17 de janeiro de 2012 – Servos Sagrados, vós sereis levados para o Falso Profeta 

18 de janeiro de 2012 – Virgem Maria: Plano perverso, dentro do Vaticano, para destruir a Igreja Católica 

19 de janeiro de 2012 – O anticristo, que está escondido nas asas, em breve aparecerá ao mundo 

20 de janeiro de 2012 – O Livro Selado da Verdade será aberto, em preparação da Minha Segunda Vinda 

21 de janeiro de 2012 – O Falso Profeta será tratado como um santo vivo. Os que se lhe opuserem serão 

considerados hereges 

23 de janeiro de 2012 – Ouvi o Meu apelo urgente pelas almas dos Ateus 

24 de janeiro de 2012 – A Boa Nova – Deus, Meu Eterno Pai, sancionou a Salvação de grande parte da humanidade 

25 de janeiro de 2012 – Virgem Maria: Uma guerra nuclear envolvendo o Irã está a ser preparada 

26 de janeiro de 2012 – O último Segredo de Fátima revela a verdade sobre a seita maligna de Satanás que entrou 

no Vaticano 

27 de janeiro de 2012 – Chamada para o Clero: Preparai o Meu Rebanho para a Minha longa esperada Segunda Vinda à terra 

28 de janeiro de 2012 – Virgem Maria: Orai pelo Papa Bento com todo o vosso coração 

29 de janeiro de 2012 – A Minha Divina Misericórdia é para ser compreendida, como foi revelada a Santa Faustina 

30 de janeiro de 2012 – A Virgem Maria apela para um dia de oração e de jejum como preparação para o Aviso 

31 de janeiro de 2012 – Jesus revela a Indulgência Plenária para a Absolvição Total 

 

Fevereiro/2012 

01 de fevereiro de 2012 – Virgem Maria: Ninguém impedirá que o Livro da Verdade seja revelado ao mundo 

02 de fevereiro de 2012 – Pensais que Eu vos iria ignorar até ao dia do julgamento? 

04 de fevereiro de 2012 – Virgem Maria: Ódio é ódio. Não há dois tipos. Eles são o mesmo 

04 de fevereiro de 2012 – Guerras envolvendo o Irã, Israel, Egito e Síria, interligados 

04 de fevereiro de 2012 – Deus Pai: O mundo submetido a um castigo. A minha intervenção é necessária 
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05 de fevereiro de 2012 – Virgem Maria: Quando dizeis o Rosário vós podeis ajudar a salvar a vossa nação 

06 de fevereiro de 2012 – Orai para que uma guerra nuclear global, que acabaria com um terço da humanidade, possa 

ser evitada 

07 de fevereiro de 2012 – Os mistérios do Reino Divino, escondidos nos arquivos por tanto tempo 

08 de fevereiro de 2012 – Virgem Maria: O maligno não descansará enquanto a Igreja Católica não cair por terra 

08 de fevereiro de 2012 – Muito em breve, virá um homem que professará ser Eu 

09 de fevereiro de 2012 – Fornicação, pornografia e prostituição, são todos pecados mortais 

10 de fevereiro de 2012 – Deus Pai: Os terremotos serão sentidos como parte de um pequeno castigo antes de o Aviso 

11 de fevereiro de 2012 – O Meu pobre Santo Vigário, o Papa Bento XVI, será expulso da Santa Sé, em Roma 

12 de fevereiro de 2012 – Os outros países seguirão a Inglaterra, proibindo a Oração Pública 

12 de fevereiro de 2012 – A Bíblia Sagrada não é posta de lado em favor destas Mensagens 

13 de fevereiro de 2012 – Os Últimos Dias de Satanás – Como uma vespa quando morre a picada será mais dolorosa 

14 de fevereiro de 2012 – Deus Pai: A Europa será o primeiro alvo do Dragão Vermelho, seguido dos E.U.A. 

16 de fevereiro de 2012 – O grupo perverso perpetra a maior mentira para assumir o controle dos países 

17 de fevereiro de 2012 – Virgem Maria: Introduzi o aborto na Irlanda e vós rompereis a ligação ao Meu Coração 

18 de fevereiro de 2012 – Os países europeus vão sucumbir a uma ditadura que não é melhor que os dias de Hitler 

19 de fevereiro de 2012 – A União Europeia é a Besta dos Dez Chifres 

20 de fevereiro de 2012 – Deus Pai: Erguei-vos agora e aceitai o Meu Selo, o Selo do Deus Vivo 

21 de fevereiro de 2012 – Deus Pai: Ou vós sois por mim ou contra mim. A escolha é vossa 

21 de fevereiro de 2012 – Porque rejeitais os Meus Avisos para vos preparardes para a Minha Segunda Vinda? 

22 de fevereiro de 2012 – O Jejum é importante para as vossas almas 

23 de fevereiro de 2012 – Virgem Maria: Orai para que a guerra nuclear no Irã possa ser evitada 

23 de fevereiro de 2012 – Deus Pai: Chamada à Igreja Católica para que aceite a Nova Era de Paz na terra 

24 de fevereiro de 2012 – Não haverá morte, nem doença, nem pecado no Novo Paraíso 

24 de fevereiro de 2012 – Nunca rejeiteis os profetas do senhor 

26 de fevereiro de 2012 – Deus Pai: O bálsamo de que vós tão desesperadamente necessitais para acalmar as vossas almas 

27 de fevereiro de 2012 – O mundo está prestes a sofrer o próximo estágio de limpeza 

29 de fevereiro de 2012 – Vós não sabeis que o Espírito Santo não pode, e não vai, entrar nas almas dos que têm o 

coração endurecido? 

 

Março/2012 

01 de março de 2012 – Uni-vos quando entrardes nos portões do Novo Paraíso 

02 de março de 2012 – Deus Pai: Aviso sobre os cultos satânicos e as doutrinas da Nova Era 

03 de março de 2012 – Virgem Maria: Acordai filhos, vós deveis abraçar a verdade 

04 de março de 2012 – A Igreja Católica e a Casa de Israel serão perseguidas 

05 de março de 2012 – O Livro da Verdade está a ser revelado á Sétima Mensageira dos Tempos Finais 

06 de março de 2012 – Vejam agora como o homem da paz se apresenta a ele próprio ao mundo 

07 de março de 2012 – O Primeiro Selo é a Apostasia 

07 de março de 2012 – A Minha Segunda Vinda não pode ser evitada, nem pode ser impedida 

08 de março de 2012 – Deus Pai: O Meu Selo de Proteção é Anunciado, enquanto o Segundo Selo é Quebrado 

09 de março de 2012 – Virgem Maria: Recitai o Rosário em todas as nações entre hoje e o Domingo de Páscoa 

10 de março de 2012 – É tempo para o Segundo Selo ser aberto, visto que as guerras aumentarão 

12 de março de 2012 – Virgem Maria: Nunca antes houve tanta oposição às revelações divinas 
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13 de março de 2012 – Está a ser feito agora um esforço concertado, por um certo segmento dentro da Minha Igreja, 

para te silenciar 

14 de março de 2012 – O Amor é mais poderoso do que o ódio 

16 de março de 2012 – O casamento do mesmo sexo, é um pecado grave 

18 de março de 2012 – Eu virei das nuvens, cercado por todos os Anjos e Santos do Céu 

20 de março de 2012 – Virgem Maria: Rogai pelo Papa Bento XVI que está em perigo de ser exilado de Roma 

20 de março de 2012 – O tempo para o cisma na Igreja está quase aí, e vós deveis preparar-vos agora 

21 de março de 2012 – Diz à humanidade que tudo está agora nas minhas santíssimas mãos 

22 de março de 2012 – Oposição à Minha Segunda Vinda será feroz 

24 de março de 2012 – Vós não tendes muito tempo antes que Eu venha para julgar 

25 de março de 2012 – Mesmo o Aviso não vai converter todos os não-crentes 

27 de março de 2012 – Virgem Maria: Pede aos meus filhos para fazerem um dia de jejum na Sexta-Feira Santa, para 

impedir uma moeda mundial 

29 de março de 2012 – Jesus revela detalhes da Sua Crucificação 

30 de março de 2012 – Eu peço-vos. Não me crucifiqueis de novo 

30 de março de 2012 – Virgem Maria: Eu sou a Intercessora. Através de mim, eu levarei as vossas orações ao meu 

precioso Filho 

31 de março de 2012 – Os Meus Novos Milagres serão apresentados ao mundo 

 

Abril/2012 

02 de abril de 2012 – Deixa-os orar a Mim por discernimento 

03 de abril de 2012 – Apenas através das orações de intercessão, as almas na escuridão podem ser salvas 

04 de abril de 2012 – Por favor, recitai a minha Divina Misericórdia e começai a minha Novena na Sexta-Feira Santa 

05 de abril de 2012 – A Sexta-Feira Santa, e este ano especialmente, é o dia em que eu desejo ser lembrado, pelo que 

realmente significa 

06 de abril de 2012 – A Páscoa é uma época em que a minha morte na Cruz é contemplada adequadamente 

07 de abril de 2012 – Eu sou a Igreja. a Igreja foi fundada por Mim e nunca pode morrer 

08 de abril de 2012 – O Céu e a terra tornar-se-ão num. Um não existe sem o outro 

09 de abril de 2012 – Virgem Maria: A Era da Paz de que eu falei em Fátima tem sido esquecida 

10 de abril de 2012 – Virgem Maria: O tempo para eu esmagar a serpente está para breve 

11 de abril de 2012 – O ódio contra ti aumentará. Ser-te-á dito que esse trabalho é de satanás 

12 de abril de 2012 – O próximo Papa pode ser eleito no seio da Igreja Católica, pelos seus membros, mas ele será o 

Falso Profeta 

14 de abril de 2012 – As muitas mentiras em que a existência do inferno é negada, serão a perdição dos cristãos 

15 de abril de 2012 – A Minha Igreja Remanescente, as duas testemunhas referidas no Livro da Revelação 

16 de abril de 2012 – Eu, o vosso amado Jesus, nunca poderia prejudicar a minha própria Igreja 

17 de abril de 2012 – As minhas Mensagens são para todas as religiões e credos, incluindo aqueles que não crêem 

19 de abril de 2012 – Nunca tireis vantagem desleal dos outros, seja em negócios, política ou em qualquer caminhada 

da vida 

20 de abril de 2012 – Mesmo aqueles que cometem pecados terríveis são amados por Deus Pai 

21 de abril de 2012 – Bilhões de almas, não milhões, converter-se-ão 

22 de abril de 2012 – Virgem Maria: Quando os tempos parecerem difíceis ou dolorosos, filhos, chamai sempre por mim 

22 de abril de 2012 – Ajudai-me a preparar o mundo para a minha Segunda Vinda 
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23 de abril de 2012 – Mais nações estão a unir-se e mais filhos de Deus serão governados por um corpo 

24 de abril de 2012 – Aos meus Servos Sagrados Eu digo isto. Não cometais o erro dos vossos antepassados, que me 

rejeitaram quando Eu vim pela primeira vez 

25 de abril de 2012 – Toda a humanidade terá o livre-arbítrio até que a sua vontade se una com a Divina Vontade do Pai 

26 de abril de 2012 – Que me são leais serão levados, num piscar de olhos, sem sofrimento, para o Novo Céu e Nova Terra 

28 de abril de 2012 – Deus, Pai: Como Pai de toda a humanidade eu estou pronto para enviar o Meu Filho para reclamar 

o Seu Legítimo Trono 

29 de abril de 2012 – Virgem Maria: Minha filha, não haverá morte para aqueles que amam o meu Filho 

29 de abril de 2012 – O primeiro segredo do Livro da Verdade revela uma conspiração contra a Igreja por grupos maçônicos 

30 de abril de 2012 – Eu chamo a todos vós que não me conheceis 

 

Maio/2012 

01 de maio de 2012 – Ouvi o meu Chamamento e preparai-vos para o derramamento do meu Espírito Santo 

04 de maio de 2012 – O Espírito Santo descerá neste domingo. O segundo derramamento do poder do Espírito Santo 

05 de maio de 2012 – Deus Pai: Aceitai o meu Espírito Santo com admiração e agradecimento 

06 de maio de 2012 – Aos meus discípulos atuais está a ser dada uma missão enorme 

06 de maio de 2012 – A dor e a perseguição infligidas sobre Mim, pelas seitas que trabalham em segredo para derrubar 

a Santa Sé – são severas 

07 de maio de 2012 – Muitos Papas estiveram presos na Santa Sé, rodeados por grupos maçônicos 

08 de maio de 2012 – Virgem Maria: Deus, o altíssimo, pode mudar o destino do mundo 

08 de maio de 2012 – A Minha Igreja Remanescente, inspirada no profeta enoque, criará ódio em toda a parte em que a 

minha Santa Palavra seja ouvida 

09 de maio de 2012 – O trabalho dos grupos maçônicos no vosso mundo já está a enfraquecer 

10 de maio de 2012 – Virgem Maria: Eu verto lágrimas de tristeza pelos sacerdotes da Igreja Católica, que sofrem 

terrivelmente neste momento 

11 de maio de 2012 – Estão a decorrer rapidamente os preparativos para a minha Segunda Vinda 

12 de maio de 2012 – Virgem Maria: Ide, filhos, abri os olhos e prestai atenção, e questionai e contemplai tudo o que 

vos é apresentado em nome de Deus 

13 de maio de 2012 – O Meu Novo Reino: Sobre vós será derramada tamanha abundância que não querereis mais nada 

14 de maio de 2012 – Pedido de Oração: Vai agora e chama-os para fazerem este pedido: O meu apelo a Jesus 

16 de maio de 2012 – O Segundo Selo: A 3ª Guerra Mundial 

16 de maio de 2012 – Virgem Maria: Os meus visionários no mundo serão instruídos para orarem, para evitar os perigos 

associados a uma guerra mundial 

16 de maio de 2012 – Criar Grupos de Oração devotos a Jesus para a humanidade 

17 de maio de 2012 – Virgem Maria: Este Selo foi profetizado no Livro de João 

18 de maio de 2012 – A Igreja Remanescente unida permanecerá invencível até ao surgimento da Nova Jerusalém 

18 de maio de 2012 – Deus Pai: Não temais a minha mão, mas a mão dos que são vossos inimigos 

20 de maio de 2012 – Virgem Maria: O maligno ataca mais os que amam a Deus 

20 de maio de 2012 – Orai para que possais reconhecer os profetas verdadeiros daqueles que não falam no meu Santo Nome 

21 de maio de 2012 – O tempo para que o Aviso ocorra está a aproximar-se 

22 de maio de 2012 – O Meu Livro da Verdade vai espalhar-se rapidamente, como uma chama, por todo o mundo 

23 de maio de 2012 – Deus Pai: O sofrimento no mundo uniu-se, neste tempo, com o sofrimento do meu Filho Jesus 

24 de maio de 2012 – Durante o Aviso, aqueles que se redimirem aos Meus Olhos não sofrerão a dor do Purgatório 
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26 de maio de 2012 – Eles tencionam expulsar o Papa Bento XVI da Cadeira de Pedro através de meios desonestos 

27 de maio de 2012 – Satanás irá convencer-vos que as minhas Mensagens vêm dele 

28 de maio de 2012 – Sabei que os 1.000 anos referidos no Livro da Revelação significam exatamente isso 

29 de maio de 2012 – A Oração pode evitar as atrocidades que estão a ser planeadas com o uso de bombas nucleares 

30 de maio de 2012 – A Minha Agonia no Horto está a ser revivida uma vez mais, e eu estou dobrado pela dor do sofrimento 

31 de maio de 2012 – Virgem Maria: Junho, mês da Cruzada de Conversão 

 

Junho/2012 

01 de junho de 2012 – O 666 será incorporado, como número escondido, num chip que vós sereis forçados a aceitar, 

como faríeis numa qualquer vacina 

02 de junho de 2012 – Virgem Maria: Eu revelei as atrocidades às pequenas crianças Melanie e Maximino, em La Salette 

02 de junho de 2012 – Jesus: Nunca vacileis. nunca duvideis da minha Mão de Proteção 

03 de junho de 2012 – Passai o mês de junho em contemplação silenciosa, como a minha amada Mãe instruiu 

04 de junho de 2012 – Assim como Eu fui rejeitado da primeira vez, Eu serei rejeitado pela segunda vez 

05 de junho de 2012 – Satanás tem a intenção de envenenar as mentes de algumas das minhas almas escolhidas para 

esta missão 

06 de junho de 2012 – Virgem Maria: Quando vós sofreis nesta vida, filhos, aproximais-vos do meu Filho 

07 de junho de 2012 – O ano passado 600.000 anjos caídos foram libertados dos poços do inferno. Agora foram 

libertados para cima de 5 milhões 

08 de junho de 2012 – O livre-arbítrio não vos pode ser tirado. Não vos posso exigir que me sigais 

09 de junho de 2012 – Deus Pai: Eu lutarei na Batalha do Armageddom com a Hierarquia dos Céus 

10 de junho de 2012 – O Falso Profeta não assumirá apenas a Igreja Católica, ele ordenará sobre todas as igrejas cristãs 

11 de junho de 2012 – Mãe da Salvação: Orai pelas igrejas cristãs, para que lhes sejam dadas graças para 

defenderem a sua fé 

11 de junho de 2012 – Lembrai-vos que esta é uma guerra que será vencida pela Minha Igreja Remanescente na terra 

12 de junho de 2012 – O teste de um autêntico Profeta reside nas orações que lhe são dadas para a humanidade 

13 de junho de 2012 – Uma promessa de fidelidade à Divina Vontade de Deus Pai 

14 de junho de 2012 – O Aviso, embora não deva ser temido, causará dor aos que não estão em estado de graça 

16 de junho de 2012 – Os céus ficarão escancarados como um telhado aberto 

17 de junho de 2012 – Os seus planos malvados também incluem uma nova vacina global que criará a doença em 

todo o mundo 

18 de junho de 2012 – A nenhum profeta foram dadas Mensagens da Santíssima Trindade e da minha amada Mãe em 

tal abundância 

20 de junho de 2012 – Virgem Maria: Eu posso, com o meu Filho, dar-vos as graças e a auréola de proteção para que 

nenhum anjo caído possa penetrar 

21 de junho de 2012 – Vinde a Mim todos os que vos sentis indignos. Eu espero por vós 

21 de junho de 2012 – O homem não evoluiu a partir de animais, mas é isso que aqueles que não acreditam em Deus 

vos querem fazer crer 

23 de junho de 2012 – Virgem Maria: O mundo virou de cabeça para baixo por causa do paganismo 

24 de junho de 2012 – Quando vós espalhais o ódio sobre os Profetas enviados do céu, sois culpados de um pecado que 

tem enormes consequências 

25 de junho de 2012 – Eu conheço os meus próprios e eles conhecem-Me 

26 de junho de 2012 – O Novo Paraíso: Vós tereis um corpo puro, incorruptível, livre de doença, morte física e 

envelhecimento 
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27 de junho de 2012 – Deus Pai: Eu revelo os meus planos futuros para o Novo Céu e Nova Terra 

28 de junho de 2012 – A Minha Igreja deve confiar em mim. Eles devem tirar as algemas do medo e da dúvida e 

permitir que eu seja conhecido 

29 de junho de 2012 – Virgem Maria: Muitas religiões e falsas doutrinas criadas a partir da imaginação da humanidade 

infestam agora a terra 

 

Julho/2012 

01 de julho de 2012 – Os sacramentos da Santa Confissão, o Batismo, o Matrimônio e a Santa Eucaristia devem ser 

preservados 

02 de julho de 2012 – A Minha Palavra é a Minha Palavra. Nenhum homem pode duvidar da Minha Palavra, pois ela 

está gravada na rocha 

03 de julho de 2012 – O pior sofrimento é o vazio espiritual, em que vós não podeis sentir um pingo de amor por Mim, 

o vosso Jesus 

04 de julho de 2012 – Virgem Maria: Aconteça o que acontecer ao mundo, filhos, vós deveis saber que Deus, o 

Altíssimo, está ao comando 

05 de julho de 2012 – Deus Pai: Ninguém pode explicar como Eu criei o universo ou a humanidade, não importa como 

tentem – pois isso é impossível 

06 de julho de 2012 – Um terço da terra será destruída quando os anjos derramarem fogo dos quatro cantos dos céus 

07 de julho de 2012 – Eles podem não ouvir, mas deve-lhes ser dada a Palavra de Deus 

08 de julho de 2012 – Ficai avisados. a religião do novo mundo parecerá, do lado de fora, uma boa e santa organização, 

cheia de amor e compaixão 

09 de julho de 2012 – Cada pessoa viva no mundo verá a sua alma e saberá, em muitos casos pela primeira vez, que tem uma 

11 de julho de 2012 – Eles negar-Me-ão dizendo que a Minha Sagrada Palavra contradiz a Palavra de Deus 

12 de julho de 2012 – O Aviso será para muitos um evento assustador, pois parecerá que o mundo chegou ao fim 

13 de julho de 2012 – Depois da guerra mundial virá a fome e em seguida as pragas. No entanto, a oração pode atenuar 

o Castigo 

13 de julho de 2012 – Portanto, tu já deves entender porque és diferente dos Visionários. É porque tu és Profeta, a 

Profeta dos Tempos Finais 

14 de julho de 2012 – Não é suficiente acreditar no Pai. Os que rejeitam o Seu Filho rejeitam a Salvação 

15 de julho de 2012 – Virgem Maria: A Igreja do meu Filho na terra não escuta neste tempo, mas eles sabem como o 

meu Filho foi tratado da primeira vez 

15 de julho de 2012 – Deus Pai: Eu vou varrer as suas falsas igrejas, os seus cultos ímpios, os seus falsos ídolos, as suas 

cidades e as suas nações 

16 de julho de 2012 – Está próximo o tempo da perseguição ao Meu Amado Vigário, o Papa Bento XVI, que virá num ápice 

17 de julho de 2012 – As almas jovens são queridas para Mim, e eu choro porque a muitas delas nunca foi ensinada 

a verdade 

17 de julho de 2012 – Uma vez que o Aviso ocorra, haverá muita confusão 

18 de julho de 2012 – Virgem Maria: A dita tolerante sociedade moderna franze a testa quando vós dizeis que acreditais 

em Jesus Cristo 

19 de julho de 2012 – Os Meus Braços foram arrancados dos seus encaixes durante a Minha Crucificação, tal como 

mostra a Imagem do Sudário de Turim. O Sudário mostra isso 

20 de julho de 2012 – Será em breve apresentada ao mundo a mentira mais enganosa que, nesta fase, é impossível à 

humanidade alcançar 
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21 de julho de 2012 – O Amor de Deus brilhará sobre todos os que pedirem ao Meu Pai para impedir o anticristo de 

infligir sofrimentos terríveis sobre a humanidade 

22 de julho de 2012 – Vós ganhareis a batalha pelas almas e não levará muito tempo a emergir o Novo Mundo sem fim 

23 de julho de 2012 – Virgem Maria: Como Mãe da Salvação, o meu último Título no céu, deixai-me ajudar-vos 

24 de julho de 2012 – As profecias dadas a João, e não reveladas até agora, estão sendo apresentadas neste momento, 

para acordar o mundo 

25 de julho de 2012 – O Amor é um Sinal de Deus. Não importa que religião ou credo vós seguis, o Amor só pode vir 

de Deus 

26 de julho de 2012 – O pacto com satanás está quase pronto e dois eventos devem acontecer em breve 

27 de julho de 2012 – Quando o Meu Exército atingir os 20 milhões eu multiplicarei esse número em bilhões 

29 de julho de 2012 – É o pecado do Aborto que fará cair muitas nações, e por ele serão punidas severamente 

30 de julho de 2012 – A Minha Igreja Católica foi retalhada em pedaços, mas a alma da Minha Igreja nunca será levada 

ou consumida por satanás 

31 de julho de 2012 – Virgem Maria: A insuficiente proclamação da Verdade dos ensinamentos do meu Filho significa 

que Deus está a ser esquecido 

31 de julho de 2012 – Permiti-me erguer-vos de todo o mal, para vos salvar do anticristo 

 

Agosto/2012 

01 de agosto de 2012 – Eu peço a todos os Filhos de Deus para uma vez mais dedicarem o mês de agosto a salvar almas 

02 de agosto de 2012 – Deus Pai: Assim como o Meu Filho foi crucificado, também a sua Igreja na terra será crucificada 

03 de agosto de 2012 – Para os dissidentes da Igreja Católica: Profanai as Leis da Minha Igreja e sereis punidos 

04 de agosto de 2012 – Quando subornaram, deliberadamente, mentirosos para negar a minha ressurreição, os fariseus 

negaram a gerações de judeus o direito à Verdade 

05 de agosto de 2012 – Se vós acreditais na existência de satanás, então sabeis que tudo o que é injusto e mau no mundo 

é causado por ele 

06 de agosto de 2012 – Quando as almas atacam a minha Santa Palavra com tamanho veneno, é um sinal da 

confirmação de satanás de que estas Mensagens são autênticas 

07 de agosto de 2012 – Esta é a minha última missão na terra, na qual as Santas Mensagens da Santíssima Trindade 

estão a ser dadas ao mundo 

08 de agosto de 2012 – Ao declarar a voz do Espírito Santo como má, vós sois culpados de uma blasfêmia de 

enormes proporções 

10 de agosto de 2012 – Tu não sabes que não és nada sem mim? Um recipiente vazio que nada pode satisfazer 

11 de agosto de 2012 – As chuvas, as inundações e a destruição das culturas, que estão a chegar, serão o resultado de 

um Castigo do Céu 

12 de agosto de 2012 – O anticristo afirmará que ele sou Eu, Jesus Cristo 

13 de agosto de 2012 – Virgem Maria: Em breve, muitos dos Profetas, Visionários e Videntes do mundo não receberão 

mais Mensagens 

15 de agosto de 2012 – Este é o Meu Livro. A Minha Palavra. A Minha Promessa 

16 de agosto de 2012 – O paganismo é galopante e o fascínio pelo ocultismo está a ser incentivado 

19 de agosto de 2012 – Este tempo é comparável com a calma antes da tempestade. Usai-o para preparar as pessoas 

tanto quanto possível 

20 de agosto de 2012 – Eu sou como uma tempestade, que se está a formar. A Minha Voz é como um Trovão à distância 

20 de agosto de 2012 – O Livro da Vida predito contém os nomes de todos aqueles que serão salvos 
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21 de agosto de 2012 – Deus Pai: Só quando Eu estiver satisfeito, Eu legarei os Milagres mais espetaculares para o 

mundo testemunhar 

22 de agosto de 2012 – Virgem Maria: Quando Eu esperei com os Apóstolos, no Cenáculo, pela descida do Espírito 

Santo, a preparação levou dez dias 

22 de agosto de 2012 – Tal como o soldado que perfurou o Meu Lado foi convertido instantaneamente, assim será com 

milhões de almas 

23 de agosto de 2012 – Virgem Maria: A conversão pode enfraquecer o impacto do anticristo 

23 de agosto de 2012 – Importante Mensagem de Deus Pai: Eu vou conceder a imunidade aos portões do inferno às 

pessoas por quem vós orais 

24 de agosto de 2012 – Agradecei ao Meu Pai pelo Dom da Sua Graça de Imunidade aos Fogos do Inferno 

25 de agosto de 2012 – Virgem Maria: Filhos, abraçai o Dom da Graça de Imunidade. Estimai-a, pois é uma rara 

Dádiva do Céu 

26 de agosto de 2012 – O ódio é a causa de todo o mal no mundo e assume muitas formas 

27 de agosto de 2012 – Esta é a responsabilidade que Eu vos dou, Meus Discípulos, converter as almas pelas quais Eu 

mais anseio 

28 de agosto de 2012 – Se louvardes falsos deuses e pedirdes grande prosperidade, riqueza e outros presentes, apenas 

para satisfazer os vossos desejos, vós atraíreis o príncipe das trevas 

29 de agosto de 2012 – O Bem contra o Mal é uma Batalha entre Deus, Meu Pai Eterno, e Satanás. É exatamente assim 

30 de agosto de 2012 – Virgem Maria: O Despertar está a chegar em breve 

31 de agosto de 2012 – Nenhum homem conhece a verdade do verdadeiro conteúdo do Livro da Verdade. Só Deus sabe 

 

Setembro/2012 

01 de setembro de 2012 – Esta Missão é a Última Dádiva de Profecia Sancionada pelo Meu Pai, para salvar almas 

03 de setembro de 2012 – Eu apelo a todos vós para que crieis centros, a partir dos quais possais assegurar que as 

minhas Mensagens são difundidas 

04 de setembro de 2012 – O Meu Nome não é mais reverenciado. O Meu Nome é amaldiçoado 

05 de setembro de 2012 – Um grande choque tornar-se-á evidente e o homem afastar-se-á do homem. Irmão contra irmão 

06 de setembro de 2012 – A Minha Palavra está a ser digerida silenciosamente pelos meus Servos Líderes 

07 de setembro de 2012 – Esta Missão pode ser comparada à salvação de um gigantesco transatlântico 

08 de setembro de 2012 – Virgem Maria: Há um futuro maravilhoso pela frente para todos os Filhos de Deus 

09 de setembro de 2012 – O verdadeiro Amor vem de Deus 

10 de setembro de 2012 – Como vós sofreis por detrás do vosso emblema de ateísmo 

11 de setembro de 2012 – A Nova Era será anunciada na Minha Segunda Vinda. O tempo é curto 

12 de setembro de 2012 – O comunismo, por tanto tempo temido no mundo ocidental, está agora a ser secretamente 

formado através de uma aliança global 

13 de setembro de 2012 – A Dádiva do Meu Pai Eterno é dar a cada um dos Seus Filhos a vida mais perfeita no mundo 

mais perfeito 

16 de setembro de 2012 – O ódio global irrompe entre as nações neste momento e tudo em nome de Deus 

16 de setembro de 2012 – Aviso para os grupos da elite mundial, que através da sua poderosa aliança conspiram para 

controlar todas as nações 

17 de setembro de 2012 – A Grã-Bretanha, uma nação protestante, converter-se-á em breve aos meus caminhos 

18 de setembro de 2012 – Eu não sou o Filho do Homem que as pessoas esperam que Eu seja. Eu não sou convencional 

19 de setembro de 2012 – A conversão ocorre em primeiro lugar. Em seguida a perseguição. Em seguida a salvação por 

esta ordem 
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20 de setembro de 2012 – Eles vão dizer que eu era casado. Eles vão dizer que eu era simplesmente um Profeta 

20 de setembro de 2012 – Deus Pai: O tempo do Meu Filho está a fundir-se com o vosso tempo, filhos, e em breve 

serão apenas um 

21 de setembro de 2012 – Mãe de Deus: Foi predito, minha filha, que nestes tempos que vivemos agora os corações da 

humanidade ficarão endurecidos 

22 de setembro de 2012 – Os falsos profetas estão a pairar e vão agora atacar esta missão 

23 de setembro de 2012 – Assim, muitas pessoas estão a procurar a Verdade e não conseguem encontrá-la 

23 de setembro de 2012 – Preparai-vos para testemunhar os Sinais que, em breve, serão revelados do Céu 

24 de setembro de 2012 – Qualquer homem que odeia o outro, por causa da sua religião, não ama verdadeiramente a Deus 

25 de setembro de 2012 – Existem apenas três maneiras de vos protegerdes do maligno 

26 de setembro de 2012 – Virgem Maria: Grandes mudanças terão início no mundo muito em breve 

26 de setembro de 2012 – O pecado pode ser perdoado quando vós estais vivos. Não depois da morte 

27 de setembro de 2012 – Dois bilhões de almas vão recusar a Minha Mão de Misericórdia 

28 de setembro de 2012 – Esse homem vai dizer ao mundo que é o Messias e será aplaudido por muitos dos principais 

líderes do mundo 

29 de setembro de 2012 – Os crentes nunca devem sentir-se seguros do conhecimento de que eles sabem a Verdade 

29 de setembro de 2012 – Assim, muitas pessoas estão hoje obcecadas com a busca da fama e da glória pessoal 

 

Outubro/2012 

01 de outubro de 2012 – O Amor de Deus, uma vez sentido pelo homem, é algo que nenhum homem pode dispensar 

02 de outubro de 2012 – Virgem Maria: Muitos dos líderes da Igreja do meu Filho, nada dizem. Eles já não defendem, 

publicamente, o Santo Nome do meu Filho 

03 de outubro de 2012 – O cristianismo está a ser atacado por uma razão principal 

04 de outubro de 2012 – Deus Pai: A minha Mão de Justiça está à espera para castigar os governos que conspiram para 

magoar os meus filhos 

06 de outubro de 2012 – A Luz de Deus está presente em todos e em cada um de vós 

07 de outubro de 2012 – Virgem Maria: Eu choro Lágrimas de Sangue por eles e o meu Coração está aflito 

08 de outubro de 2012 – O Anúncio para comunicar a Minha Segunda Vinda será repentino 

09 de outubro de 2012 – Esta Nova Religião Mundial prestará homenagem à besta 

10 de outubro de 2012 – O paganismo será imposto em todas as Igrejas de Deus 

11 de outubro de 2012 – Muitos de vós negar-Me-eis, aceitando essas novas leis perversas 

12 de outubro de 2012 – Haverá diferentes níveis no Novo Paraíso de 12 nações 

13 de outubro de 2012 – Em seguida, será introduzida uma vacina global que vos matará se a aceitardes 

14 de outubro de 2012 – Aqueles que cometem assassinato a sangue frio, podem ser salvos através das vossas orações 

15 de outubro de 2012 – Os que sobreviverem, no Fim dos Tempos, não terão uma morte física 

16 de outubro de 2012 – Este é um momento difícil e solitário para os numerosos videntes e profetas, porque cada um 

trabalha sozinho 

17 de outubro de 2012 – A maré de mudança começará muito em breve 

18 de outubro de 2012 – Deus Pai: Em breve, o Meu Filho será enviado para desvendar a Verdade da Criação da 

Humanidade 

19 de outubro de 2012 – Virgem Maria: As Graças concedidas quando recebeis o corpo do meu Filho 

20 de outubro de 2012 – Os judeus aceitarão finalmente que o Verdadeiro Messias está a chegar 
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20 de outubro de 2012 – Os bilhões de almas que já estão no inferno são os que me rejeitaram vergonhosamente durante 

a sua vida 

21 de outubro de 2012 – Quando eles tentarem criar um sacramento nas minhas Igrejas, uma abominação, eles dirão que 

é pelos direitos dos casais do mesmo sexo 

21 de outubro de 2012 – Vós não deveis permitir que o medo do futuro vos oprima, pois esse não é o meu desejo 

23 de outubro de 2012 – Eu desejo apelar a todos os filhos de Deus nos Estados Unidos da América 

24 de outubro de 2012 – Vós nunca deveis rejeitar as Revelações Privadas sem terdes as qualificações ou a humildade 

requeridas 

25 de outubro de 2012 – Virgem Maria: O avolumar da Igreja Remanescente do meu Filho continuará 

25 de outubro de 2012 – Eu desejo que o Meu Exército recite esta Cruzada de Oração para a vitória da Igreja 

Remanescente 

26 de outubro de 2012 – Eles vão questionar e analisar a Minha Palavra, com medo de cometerem um erro terrível 

26 de outubro de 2012 – Aqueles que humilham a Minha Palavra, que te foi dada, minha filha, cortam-Me até ao Osso 

numa dor agonizante 

27 de outubro de 2012 – Será pelas suas mãos que relâmpagos, terremotos e tsunamis atacarão a terra 

28 de outubro de 2012 – Deus Pai: É para salvar as almas inocentes, infectadas pelos mentirosos, que eu puno os ímpios 

29 de outubro de 2012 – Os seus grandes castigos, de uma magnitude nunca antes testemunhada no mundo, podem ser 

mitigados 

30 de outubro de 2012 – Neste momento, no mundo, a simples menção de crença em Mim, o Vosso Jesus, gera 

constrangimento 

 

Novembro/2012 

01 de novembro de 2012 – Foi-vos dada a Armadura. Usai-a 

02 de novembro de 2012 – Virgem Maria: Voltai e pedi ao meu Filho para vos guiar em direção à sua grande misericórdia 

03 de novembro de 2012 – Em breve não haverá mais pecado. O flagelo do pecado será uma coisa do passado 

04 de novembro de 2012 – A estrada para o Meu Eterno Reino está cheia de pedras afiadas e de pedregulhos 

05 de novembro de 2012 – A terra irá gemer de dor enquanto o anticristo prepara a sua entrada 

06 de novembro de 2012 – Deus Pai: A Hierarquia de todos os Anjos do Céu reúne neste momento nos quatro 

cantos da terra 

07 de novembro de 2012 – Grande parte da humanidade será purificada e estará então pronta para a aguardada Era de Paz 

08 de novembro de 2012 – Eu preciso da vossa ajuda. Assim como Eu precisei dos Meus Apóstolos e Discípulos, 

quando Eu andei na terra 

09 de novembro de 2012 – Esta vacina será um veneno e será apresentada como um plano global de saúde 

10 de novembro de 2012 – Vacinação Global: Uma das formas mais perversas de genocídio jamais vista desde a morte 

dos judeus sob Hitler 

11 de novembro de 2012 – Eu prometo solenemente que a transição será repentina 

11 de novembro de 2012 – Os Católicos Romanos terão de realizar Missas em Refúgios ou Igrejas seguras 

13 de novembro de 2012 – A Coroação de Espinhos durante a Minha Crucificação é simbólica 

14 de novembro de 2012 – Uma série de eventos sobre as igrejas que me honram no mundo virão à superfície 

17 de novembro de 2012 – Eu tenho uma Mensagem, que eu devo transmitir ao povo americano 

19 de novembro de 2012 – Os tumultos serão evidentes em todos os cantos da terra e só um cego não verá as mudanças 

20 de novembro de 2012 – Este Grupo dos Doze, representando nações poderosas, é uma afronta para a existência dos 

Meus Doze Apóstolos 
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21 de novembro de 2012 – Virgem Maria: Vós deveis rezar para que essas pobres almas que continuam a crucificar o 

meu Filho se afastem do pecado 

21 de novembro de 2012 – Uma metade não se desviará da Verdade. A outra metade distorcerá a Verdade 

22 de novembro de 2012 – Deus Pai: Eu ofereço-vos o futuro mais perfeito 

23 de novembro de 2012 – Meus amados Sacerdotes e Servos Sagrados, não receeis a Minha Palavra 

25 de novembro de 2012 – Não é a Mim que eles vão colocar uma Coroa de esmeraldas ou pedras preciosas 

25 de novembro de 2012 – Aqueles que seguem as Leis de Deus serão demonizados e perseguidos 

27 de novembro de 2012 – Meus Sacerdotes, vós não deveis ofender-Me declarando-Me como mentiroso 

28 de novembro de 2012 – Não importa quanto os vossos pertences nesta terra são importantes para vós, eles não 

valem nada 

29 de novembro de 2012 – Virgem Maria: Um Deus Amoroso não iria gerar conflito ou provocar uma brecha 

30 de novembro de 2012 – Quando a liberdade de expressão é retirada, a Verdade está escondida 

30 de novembro de 2012 – Os inimigos dos Judeus, em todos os países, vão juntar-se, unidos para esmagar Israel 

 

Dezembro/2012 

01 de dezembro de 2012 – Todas as nações do mundo estão unidas como uma com Deus. Todas fazem parte da 

mesma família 

02 de dezembro de 2012 – A Chama do Amor apaga o fogo do ódio 

03 de dezembro de 2012 – Apelo à humanidade para se preparar para a minha grande Misericórdia 

05 de dezembro de 2012 – Virgem Maria: Como Mãe da Salvação eu ajudar-vos-ei e às vossas famílias a consagrar-vos 

ao meu Filho 

07 de dezembro de 2012 – O Falso Profeta já planeou como vai assumir os ministérios dentro da Igreja Católica 

08 de dezembro de 2012 – O Aviso purificará os Filhos de Deus, na preparação para a Minha Segunda Vinda 

09 de dezembro de 2012 – O Fogo do Espírito Santo será sentido nos corações de todos 

10 de dezembro de 2012 – Eu julgarei os vivos e os mortos e só os que são dignos podem entrar no Meu Reino 

11 de dezembro de 2012 – Virgem Maria: Ele, tão humilde, virá em gloriosíssimo esplendor e, na sua grande 

misericórdia, inundará a terra 

11 de dezembro de 2012 – O raciocínio humano não tem sentido quando vós tentais definir a vida eterna 

12 de dezembro de 2012 – Eu prometo solenemente que os traidores da Minha Santa Palavra, enviada através dos 

profetas de Deus, terão como resultado a Ira do Meu Pai 

13 de dezembro de 2012 – A humildade é mais do que apenas a aceitação do sofrimento. É um meio poderoso para 

derrotar o mal 

15 de dezembro de 2012 – Eu sou um Deus que tudo perdoa, pronto para vos conceder a libertação de todos os pecados 

em que vós caístes 

16 de dezembro de 2012 – Eu trago a esperança. Eu trago a misericórdia. Eu trago a salvação 

17 de dezembro de 2012 – Finalmente, o poder da morte sobre a humanidade será derrotado 

18 de dezembro de 2012 – Virgem Maria: Todos aqueles que promovem o aborto e que são responsáveis pela sua 

introdução são culpados de pecado mortal 

18 de dezembro de 2012 – As chamas da minha misericórdia, como línguas de fogo, descerão em breve sobre cada alma 

19 de dezembro de 2012 – Satanás será preso durante o Meu Reinado e deixará de enganar os Filhos de Deus 

19 de dezembro de 2012 – Eu morri por vós. Por isso, vós deveis agora confiar em Mim 

20 de dezembro de 2012 – Deus Pai: O tempo para as grandes mudanças, para o bem de todos, está em cima de vós 

21 de dezembro de 2012 – O Meu amor pela humanidade é sentido por muitos. Infelizmente, aqueles que não O 

procuram não O encontrarão 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          13 

21 de dezembro de 2012 – A Minha Palavra será como uma espada que cortará a confusão e as mentiras 

22 de dezembro de 2012 – Eu inundo-vos hoje com esta Bênção especial 

23 de dezembro de 2012 – A unidade da família e a sua destruição será a raiz de todas as coisas 

24 de dezembro de 2012 – Virgem Maria: O dia em que eu trouxe ao mundo o Salvador mudou o destino da humanidade 

25 de dezembro de 2012 – Haverá um grande dilúvio. Vós também testemunhareis pequenas inundações noutros países 

27 de dezembro de 2012 – Deus Pai: Em breve, uma nova luz, um novo sol, será visto 

28 de dezembro de 2012 – O conhecimento pode muitas vezes cegar-vos para a Verdade 

29 de dezembro de 2012 – Nunca Me receeis pois Eu venho em Paz 

30 de dezembro de 2012 – Ele, pelo poder do oculto, realizará o que será visto como a cura para as pessoas com 

doença terminal 

31 de dezembro de 2012 – Tu serás o foco de tanto ódio 
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MENSAGENS DO ANO 2012 
 

MENSAGENS DE JANEIRO DE 2012 
 

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

O meu tempo, filha, está perto, mas os meus filhos devem mostrar paciência. Tudo será de 
acordo com a Santa Vontade de Meu Pai. 

Filhos, vós deveis perceber que as forças do mal no vosso mundo ameaçam a vossa fé em 
Deus Pai. Essas forças do mal não vão vencer porque não têm poder sobre o Meu Pai Celestial. No 
entanto, elas vão atormentar os vossos irmãos e irmãs por meio da guerra, assassinato e controle. 

Orai para que estas almas das trevas vejam a Luz do meu filho em breve. Se elas virem e se 
converterem durante O Aviso, haverá em seguida uma paz temporária na Terra. 

O meu Filho, Jesus Cristo, em quem todas as almas precisam de confiar para a salvação, está 
impaciente por trazer à humanidade a Sua Grande Misericórdia. 

Orai fortemente, meus filhos, pela salvação das almas escurecidas que possam não sobreviver 
a O Aviso. 

Essas pobres almas ficarão aterrorizadas, não apenas quando testemunharem os seus pecados, 
mas quando virem a escuridão das suas almas. A escuridão nubla de tal forma as suas almas, que a 
Luz de Misericórdia do meu Filho vai fazer com que se sintam fracas e impotentes. 

Muitas serão fracas demais para compreender a Misericórdia que o meu Filho lhes irá oferecer. 

Exorto-vos a orardes por essas almas. O meu Filho está determinado a salvar essas almas 
em primeiro lugar. Ele precisa de mais filhos orantes. Vós deveis implorar por piedade por 
essas almas escurecidas. 

Minha filha, pede aos Meus filhos para dedicarem esta Cruzada de Oração 17 a mim, a Mãe 
da Salvação. 

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

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Existe apenas uma Verdade. Uma Luz. Tudo o resto é mentira 
Domingo, 1 de janeiro de 2012, 17:30 

Minha amada filha, sabei que não importa quão difícil é esta Missão, pois Eu não deixarei de 
te orientar. 

A Minha Voz encoraja-te em todos os momentos. O Meu Espírito molda o teu coração para 
que tu, o não possas contrariar. O Meu Amor é tão envolvente, que tu és incapaz de virar-Me as 
costas ou de negar-Me. Porém, tu achas que podes tropeçar pelo caminho. 

Quando tentas analisar a Minha Palavra, tu achas-te incapaz de o fazer com sucesso. 
Nenhuma quantidade de análises pode mudar a Verdade do que Eu digo. 

Ninguém, incluindo tu, Minha filha, tens autoridade para destorcer o significado da Minha 
Santa Palavra, para que Ela se torne mais aceitável aos teus olhos. 

Isso aplica-se à Minha Palavra contida na Bíblia Sagrada e à Minha Palavra contida 
nestas Mensagens. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          15 

Tem mais confiança em Mim, Minha filha. Pede aos Meus filhos e a todos os Meus amados 
seguidores para confiarem em Mim completamente. 

Eu nunca deixarei cair a humanidade. Eu nunca voltarei as costas aos apelos dos Meus 
queridos filhos. Eu responderei sempre às pobres almas que pedem a Minha Misericórdia. 

O que eu nunca vou fazer, Minha filha, é falar com os Meus filhos para satisfazer as suas 
necessidades e dar-lhes o que eles querem ouvir. 

A Verdade deve ser dita. A Minha Santa Palavra nunca deve ser diluída ou adulterada da 
Verdade. 

A Minha Santa Palavra nunca deve ser alterada, ajustada ou destorcida, pois então Ela torna-
se numa mentira. 

Sabei que o tempo para a Minha Justiça está próximo. Compreendei que a Minha 
Misericórdia é grande, mas a maldade que Eu vejo no vosso mundo enoja-Me. 

Esta maldade é justificada até por aqueles que professam a Minha Palavra, e que afirmam 
conhecer-Me. 

Eles têm destorcido os Meus Ensinamentos durante séculos para os adequarem à sua avareza, 
luxúria, orgulho e ganância. 

Como eles quebram o Meu Coração ao ver os atos de depravação desfilarem diante de Mim, e 
testemunho como os Meus filhos estão enganados ao acreditar que esses atos são aceitáveis aos 
Meus Olhos. 

Acordai para a Verdade. A Minha Grande Misericórdia está disponível para cada alma, 
durante O Aviso. 

Mas, cuidado. Os Cristãos que acreditam que a verdade destorcida dos Meus Ensinamentos é 
aceitável aos Meus Olhos, ficarão chocados durante O Aviso. Eles resistirão à Verdade, quando Eu 
revelar como os seus o pecados Me ofendem tanto. 

Exorto essas pessoas a aceitarem que Eu Sou a Verdade e a Luz. Existe apenas uma Verdade. 
Uma Luz. Tudo o resto é mentira. 

Examinai a vossa consciência, filhos, honestamente, antes de ocorrer O Aviso. Aprendei 
a identificar a Verdade antes de virdes diante de Mim. Pois assim, e só assim, o vosso 
sofrimento será menor. 

O Vosso Mestre e Redentor, Salvador de toda a humanidade, Jesus Cristo. 

Virgem Maria: O tempo do triunfo do meu Imaculado Coração não está longe 
Segunda-feira, 2 de janeiro de 2012, 12:00 

Minha filha, o tempo do triunfo do meu Imaculado Coração não está longe. 

Como o poder de Satanás diminui ele torna-se mais cruel na sua perseguição às almas. 

Até as almas fortes vão achar este período difícil, pois a sua fé será testada até ao limite. 

Minha filha, quando a fé dos meus filhos é testada desta maneira cruel, eles não devem vacilar 
mas ficar alerta. Eles devem permanecer puros de coração em todos os momentos. 

Eles devem também permanecer em silêncio quando sentem a inveja nas suas almas. A inveja 
e o ciúme das almas escolhidas está a aumentar mesmo entre aqueles que amam o meu Filho. 

Filhos, vós nunca deveis sucumbir a essa tentação, que é colocada nos vossos corações 
pelo maligno. 

Haverá agora um aumento generalizado da inveja por todos os visionários e santos 
mensageiros em todo o mundo. Isso foi predito, pois estes estão entre os principais Santos dos Fins 
dos Tempos. 

A sua sorte é dura e eles sofrerão intensivamente devido às tarefas que lhes foram atribuídas. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          16 

Minha filha, Eu peço a todos aqueles que Me reverenciam, à vossa amada Mãe, que orem a 
mim para proteção dos visionários e dos Profetas dos Finais dos Tempos. 

Eles precisam das vossas orações. Se vós tiverdes dúvidas sobre essas almas, que foram 
escolhidas para transmitirem a Verdade ao mundo, orai por elas mesmo assim. 

Todos vós sois uma Criação de Deus. Vós deveis mostrar amor uns pelos outros. Proclamai a 
Santa Palavra do meu Filho, mas nunca à custa de insultos aos outros, aos filhos de Deus. 

Os insultos não brotam do amor. Eles vêm do enganador, cujo ódio contra a humanidade não 
conhece limites. 

Se vós amais o meu Filho e encontrais falhas noutras almas, então vós deveis selar os 
vossos lábios. 

Nunca calunieis os outros em Nome do meu Filho. 

O meu Coração é perfurado como com uma espada, quando Eu vejo as almas dedicadas a 
mim, a Santa Mãe de Deus, a desprezarem os visionários escolhidos para Salvar almas. 

Orai, orai, orai pelos visionários escolhidos por Deus Pai no mundo de hoje. 

Ficai certos de que são eles os que sofrem os maiores insultos, porque falam em Nome do 
meu Filho. 

Aqueles cujas Mensagens são desafiadas e ferozmente desaprovadas e dilaceradas, são 
geralmente as almas escolhidas. 

Eles são os principais alvos do maligno que, através de outros, escarnece dos crentes para que 
rejeitem esses videntes. 

Lembrai-vos que esses mensageiros representam o meu Filho e a Sua Santa Palavra. 

Ao rejeitardes os visionários autênticos, vós rejeitais a Palavra do meu precioso Filho. 

Orai sempre por discernimento. Contudo, nunca deveis menosprezar publicamente essas 
Divinas Mensagens, dadas à humanidade a fim de salvar as almas dos Fogos do Inferno. 

Ao bloqueardes o Trabalho desses visionários vós bloqueais a salvação das almas. 

A Vossa Amada Mãe, Rainha do Céu, Mãe da Salvação. 

Deus Pai: Dois bilhões de almas irão converter-se em resultado destas Mensagens 
Terça-feira, 3 de janeiro de 2012, 15:30 

Minha filha, a Dádiva da visão de hoje, em que Eu te revelei o Rosto do Meu Filho e o Meu, o 
vosso Amado Pai Celestial, é rara. 

Tu és abençoada, pois foi-te dada esta Dádiva extraordinária dos Céus. Tal foi necessário 
para te tornar mais forte. O teu sofrimento vai abrandar agora e tu tornar-te-ás muito mais forte 
do que antes. 

Nunca tenhas medo deste Trabalho, pois agora tu tens que saber que todo o poder sobre a 
terra está em Minhas Mãos Celestiais. Ninguém tem poder sobre o Pai. Mesmo o enganador não 
pode adulterar ou alterar o Meu Plano Celestial para a Humanidade. 

O Céu rejubila por causa da conversão, que evoluiu a partir destas Minhas Mensagens para o 
mundo. Mais de dois bilhões de almas1 irão agora converter-se como resultado direto destas Divinas 
Mensagens. 

Nenhum homem parará este Trabalho. Podem tentar, mas será inútil. 

A Minha Divina Proteção cobre todas as almas que proclamam a Verdade da salvação eterna. 
                                                           
1 A referência a dois bilhões de almas – Maria Divina Misericórdia deseja que se saiba que, numa Mensagem anterior 
privada, recebeu de Deus Pai para que ela, que “para cima de dois bilhões de almas seriam salvas por causa destas 
Mensagens”. Muitas pessoas têm interpretado a Mensagem acima, como se significasse que apenas dois bilhões de 
pessoas no mundo serão salvas, o que não é correto. Haverá muito mais do que isso, será para cima destes dois bilhões. 
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Nunca desistais, filhos, não importa quão difícil se torne o vosso sofrimento. O sofrimento, 
nunca vos esqueçais, aproxima-vos do Meu Reino Celestial. 

Vós, Meus filhos, alegrar-vos-eis em breve, quando sentirdes as graças a serem derramadas 
sobre vós, através do Meu Filho. 

Ficai alerta. Continuai a orar por todas as almas e nunca duvideis, nem por um minuto, que 
Eu, o vosso Pai Eterno, vos trago a paz de mente, corpo e alma, através destas Mensagens. 

Tratai estas Mensagens como Sagradas. Elas são e estarão sempre de acordo com a Minha 
Palavra, dada ao homem desde o início dos tempos. Elas irão incendiar a chama da vossa alma, de 
tal forma que tereis dificuldade em as ignorar. 

Permiti que o Meu Espírito chegue até vós e vos relaxe. Só assim Eu posso tocar as vossas 
almas, para que uma faísca de reconhecimento acenda os vossos corações. 

Convido-vos a correr para Mim, para que Eu possa abraçar-vos da única maneira que um Pai pode. 

Deixai-Me oferecer-vos a Minha Proteção e Graças, para vos fazer suficientemente fortes para 
lutardes no Meu exército contra o mal no vosso mundo. 

O Meu exército vai trazer a paz que Eu desejo e o amor de que vós precisais para saciar a 
vossa sede. 

Ide em paz, filhos, no conhecimento de que a Verdade está contida nestas Mensagens, as 
quais Eu tenho sancionado para todo o mundo. 

Se fordes puros e humildes de coração, vós reconhecereis o Meu Amor. Fazei-vos pequenos, 
como crianças, aos Meus Olhos. Só então Eu vos elevarei, como um anjo da Minha Hierarquia, 
quando for a hora certa. 

Ide em paz. Descansai a vossa cabeça cansada sobre o Meu Ombro e Eu vos trarei o conforto 
e consolo de que precisais. 

Eu vos Amo, filhos. A cada um de vós. 

Eu rejubilo pela chegada do dia em que a Nossa Sagrada Família, toda reunida nos Céus, 
cantará em Louvor e Glória por toda a Eternidade. 

Deus Pai. 

Eu Me darei a conhecer muito em breve 
Quarta-feira, 4 de janeiro de 2012, 18:15 

Minha filha, Eu Me darei a conhecer muito em breve. 

Os preparativos estão completos, mas Eu preciso de mais orações para aqueles que vão morrer 
de uma morte miserável, em estado de pecado mortal, durante O Aviso. 

Exorto os Meus seguidores a orar, orar, orar por essas pobres almas. 

Eu Amo-vos, Meus amados seguidores. Como Me alegro com o amor e pureza de coração que 
Eu testemunho entre vós. Vós trazeis-Me muito conforto e minimizais o Meu sofrimento. A vossa 
devoção é como um bálsamo nas Minhas Chagas Abertas. 

Precisamente no mundo em que Eu fui expulso e rejeitado por muitos é a vossa lealdade, 
Meus seguidores, que Me traz grande alegria. 

O Meu sofrimento é determinado pelo nível da religiosidade no mundo. Este mundo que 
honra a ambição, a auto glorificação dos falsos ídolos. 

O Meu Nome não é considerado importante. A Minha Voz não é ouvida acima do ruído das 
vozes dos obcecados por si mesmos. 

Quão alto eles gritam e se orgulham dos seus ganhos mundanos. Mas são os sussurros dos 
Meus amados seguidores que Me permitem falar de modo a que a Minha Voz seja ouvida. 

Vós, Meus seguidores, estais agora em união Comigo de uma forma que vos surpreenderá. 
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Vai, Minha filha, e diz aos Meus amados seguidores que Eu os Amo, e que as Minhas Graças 
os tornarão suficientemente fortes para proclamarem a Minha Santa Palavra a um mundo que 
precisa de ouvir a Verdade, para que as almas possam ser salvas. 

O Vosso Jesus. 

Tentativas de guerra nuclear no Oriente2 
Quarta-feira, 4 de janeiro de 2012, 19:20 

Minha querida e amada filha, orienta-Me tu agora enquanto Eu informo o mundo que as 
nações tentarão começar a destruir-se umas às outras, no Oriente. 

Muita oração é necessária para garantir que esta guerra nuclear e outras atrocidades sejam 
evitadas. Nunca te esqueças que a oração é poderosa e pode atenuar muitos eventos demoníacos. 

Devo lembrar-te do Meu desejo de serem ditas orações para salvar as almas. 

Eu preciso de mais almas, Minha filha, especialmente aquelas que estão destinadas a morrer 
durante O Aviso. 

Tu deves saber que por ora é esse o Meu maior desejo e serão as orações dos Meus seguidores 
que podem trazer a salvação dessas almas. 

Exorto os Grupos de Oração em todos os lugares para rezarem agora arduamente por tais almas. 

Meu Deus, o Pai Eterno, irá responder de acordo com vossos pedidos e oferecer a linha de 
vida a essas pobres almas. 

Tu estás cansada agora Minha filha. Vai em paz. Descansa. 

O Teu Jesus. 

Julgar e ter outros comportamentos em Meu Nome, é cuspir na Minha Face 
Sábado, 7 de Janeiro de 2012, 15:40 

Minha querida e amada filha, enquanto os Meus seguidores continuarem a lutar entre si 
quanto à autenticidade destas Minhas Santas Mensagens para o mundo, mais e mais almas 
continuam a ser afastadas de Mim. 

Aqueles que proclamais conhecer-Me, ficai cientes de que o vosso amor por Mim deve ser 
comprovado. 

Não é suficiente dizer que Me amais. Vós deveis amar o próximo em primeiro lugar. Como 
amais o próximo? Tratando-os com amor e respeito, não importa como eles vos ofendam. 

Ai daqueles que caluniem os outros em Meu Nome. Estão perdidos para Mim. Sem humildade nos 
vossos corações, ao julgardes e amaldiçoardes os outros em Meu Nome, cuspis na Minha Face. 

Lembrai-vos que não Me representais quando caluniais e mostrais ódio público aos outros. 

Porém, muitos daqueles que se autoproclamam como Meus apóstolos sagrados caiem nesta 
armadilha, que lhes é posta por Satanás, para eles tropeçarem. 

Afastai-vos, Eu Vos digo. Orai por perdão, é muito melhor que utilizeis mais tempo em 
oração pela salvação de vossos irmãos e irmãs. 

Ó como Eu queria que estes seguidores que dizem vir em Meu Nome se comportassem da 
maneira que Eu lhes ensinei. Como eles prejudicam as pobres almas que fazem tudo para 
permanecerem humildes aos Meus Olhos. 

Há uma grande necessidade de discernimento em relação a estas Sagradas Mensagens dos 
Meus Divinos Lábios, que são as últimas Mensagens desta natureza nestes últimos tempos. 

Nunca crieis a vossa própria opinião baseada numa imperfeita compreensão de Quem Eu Sou 
e dos Meus Ensinamentos. 

                                                           
2 Extrato de uma Mensagem, muita da qual foi pessoal, recebida por Maria Divina Misericórdia. 
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Eu Sou, acima de tudo, um Deus de Misericórdia, antes de Eu vir como Juiz. 

Eu amo a todos vós, mas Eu sofro hoje a mesma dor que vivi durante o Meu tempo no Jardim 
do Gethsemane. Eu nunca descansarei até vos salvar do demônio. 

Qualquer homem que diz que Eu não sofro não Me conhece. Qualquer homem que pensa ter 
autoridade para julgar os outros em Meu Nome, verdadeiramente não Me ama. Em vez disso, ele 
ama-se a si mesmo e está cheio de orgulho. 

Qualquer homem, que aponta e agita o dedo para os outros para os oprimir e os forçar a 
acreditarem em Mim, também não entendeu os Meus Ensinamentos de humildade, amor e 
paciência. 

Muitos Cristãos bem-intencionados acreditam que o seu papel é o de analisar e reavaliar os 
Meus Ensinamentos. No entanto, grande parte da sua análise é baseada em raciocínio humano e 
lógico, o qual tem pouca substância no Meu Reino. 

Quando Eu vos exorto para que sejais pequenos aos Meus Olhos, Eu quero dizer como uma 
criança, que não pergunta. Eu quero dizer como uma criança que confia completamente no seu pai, 
sem medo no seu coração. 

Até que vos torneis pequenos aos Meus Olhos, vós não estais aptos a falar em Meu Nome. 

Quando vós encontrardes a humildade, procurai-Me, só então podeis ajudar-Me a salvar almas. 

O vosso Mestre, O Redentor da humanidade, Jesus Cristo. 

Deus Pai – Vós, meus amados filhos tendes um futuro glorioso pela frente 
Domingo, 8 de janeiro de 2012, 14:04 

Eu Sou o Rei de toda a Criação. Eu Sou o Alfa e o Omega. Toda a Humanidade irá honrar-Me. 

Minha querida filha, o tempo para a humanidade Me honrar, o vosso Pai Celestial, em toda a 
Minha Glória, está delineado para muito breve. 

As orações dos Meus filhos amados, os Meus humildes servos, estão a salvar almas e grande 
parte da humanidade, contra as forças da escuridão que cobrem a Terra. 

Eis o que Eu digo, a todos vós, Meus humildes seguidores, e aqueles que crêem em Mim o 
Criador de toda a humanidade, uni-vos. Vós deveis unir-vos com força para Me honrar, o vosso Pai. 

Orai agora em unidade para a conversão global. O Espírito Santo foi derramado por Mim 
sobre o mundo inteiro em 10 de maio de 2011. Já estão assinaladas muitas almas boas para 
proclamar a Minha Palavra. 

Agora, que o poder de Satanás está diminuído, ele vai atacar tantas almas quantas lhe for possível. 
Os piores ataques serão infligidos às Minhas Igrejas e a todos aqueles que Me honram, o Pai Celestial. 

A fé da Minha Igreja continuará a enfraquecer, mas a fé daqueles que se curvam diante de 
Mim influenciará as mentes dos bons Cristãos em toda a parte e trazê-los para perto de Mim. 

Muita confusão está evoluindo entre os Meus filhos. A todos aqueles que estão distraídos de 
orar a Mim, Deus o Altíssimo, ouvi agora o Meu apelo para a humanidade. 

Nunca deixeis que alguém vos distraia da Verdade, da Minha Santa Palavra, dada à 
humanidade para salvar almas. 

Nunca permitais que ninguém vos impeça de orar pelas pobres almas atormentadas que foram 
presas por Satanás. 

Uni-vos como um só, filhos, e orai por Misericórdia pela última vez. As vossas orações dão-
Me a ajuda necessária para salvar a maioria da humanidade. 

Tu, Minha filha, és profeta do tempo final, que irás sofrer muitíssimo. Devido a esta Missão 
tu receberás as últimas Mensagens desta natureza para o mundo e serás o alvo principal de Satanás 
e seus asseclas. 
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Existem hoje muitos profetas que receberam uma missão sagrada sancionada por Mim para 
ajudar a guiar a humanidade. 

Após a tua Missão Eu não vou enviar mais ninguém para dar as Minhas Mensagens, porque o 
mundo, como tu sabes, terá mudado para sempre. 

Como profeta do tempo final, a tua voz será rejeitada, em primeiro lugar pela maioria dos 
crentes. Pois eles irão opor-se a estas Divinas Mensagens de forma tão agressiva que te irá 
surpreender e assustar, Minha filha. 

Satanás atacará as pobres almas santas como um meio de Me magoar. Ele já cegou os 
corações dos crentes para a Verdade. Ele distorcerá a Verdade nas mentes daqueles que Me prestam 
homenagem, a Mim, Vosso Pai Celestial, e ao Meu Filho amado, Jesus Cristo. 

Alegrem-se, no entanto, porque muita conversão já foi alcançada com a ajuda de outros 
videntes e profetas do mundo. Muitos eventos catastróficos foram já evitados por causa do vosso 
trabalho. No entanto, um certo número de castigos que continuarão a acontecer sobre a humanidade, 
a fim de purificar as nações. 

Minha filha, o poder da serpente será esmagado, e em breve. É por isso, Meus filhos, que não 
deveis temer o futuro. Meus amados filhos, vós tendes um futuro glorioso pela frente. Tudo o que 
vós precisais de fazer é orar por vossos irmãos e irmãs e confiar completamente em Mim. 

Até ao O Aviso, que terá lugar em breve de forma inesperada e salvará almas, muita oração é 
ainda necessária. As orações que Eu agora vos peço, são especialmente para os jovens de todas as 
partes do mundo. 

Esses são os filhos aprisionados pelas mentiras perversas perpetradas por Satanás. Esses são 
os filhos que passam grande parte do tempo vivendo na idolatria e na falsidade dum mundo de faz 
de conta. São eles que mais precisam das vossas orações. Uni-vos filhos. Colocai as vossas 
diferenças de lado. Largai a vossa pele de orgulho. Caí no amor, na humildade, e pedi-Me as Graças 
que precisais. Essas Graças irão inundar as vossas almas com o Espírito Santo. Só então as vossas 
orações serão ouvidas e atendidas. 

O Vosso Amado Pai Celestial, Deus, o Altíssimo. 

Jesus chama as crianças de todo o mundo 
Domingo, 8 de janeiro de 2012, 15:30 

Minha querida e amada filha, Eu chamo todas as crianças a partir dos sete anos e a cada uma 
das Minhas crianças no mundo. Vós, Meus filhinhos, sois como jóias aos Meus Olhos. Vós trazeis-
Me um terno amor e deleita-Me a vossa companhia. Sabei que Eu Vos amo muito. Alguns de vós já 
Me conheceis, e isso é bom. 

Eu convido-vos a falardes mais Comigo. Com as vossas próprias palavras. Como um amigo. 
Nunca sintais que deveis aprender ou recitar orações com as quais talvez tenhais dificuldade. Em 
vez disso vinde até Mim e partilhai todos os vossos pensamentos, receios, notícias ou problemas. 
Eu Estou sempre do vosso lado mesmo quando vós Me ignorais. Eu Estou sempre esperançoso. 

Aqueles pobres jovens cujas vidas são preenchidas com falsidades ou que estão envolvidos 
com bebidas ou drogas, vós deveis saber isto. Embora possais sentir um vazio dentro de vós, deveis 
dar-Me a vossa mão e Eu a apertarei. Eu vos salvarei do afogamento num mar de confusão. 

Muitos de vós sentis que sois inúteis e sem significado. Vós sois tão oprimidos por aqueles 
que idolatrais no mundo da música e pela sua celebridade, que vos sentis completamente 
inadequados. Nunca vos sintais assim Meus pequenos filhos porque, aos Meus Olhos, vós sois 
muito especiais. Cada um de vós tem um lugar único no Meu Coração. Permiti-Me levar-vos para 
uma maravilhosa viagem num futuro novo. 

Em breve, Eu irei introduzir-vos numa nova maravilhosa Era de Paz e Glória na Terra. 
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Vós deveis manter-vos fortes. Nunca desistais quando vos sentirdes em baixo. Nunca 
desespereis quando vos sentirdes inúteis. 

Lembrai-vos de que nascestes por uma razão. Não importa em que circunstâncias e razão, 
pois vós nascestes para vos juntardes a Mim, como parte de Meu Novo Reino Glorioso. 

Eu sei que é difícil ouvirdes a Minha Voz, pois há muitos falsos deuses tentando chamar a 
vossa atenção. 

A Minha promessa para vós é esta. Vivei a vossa vida na esperança e no amor por Mim, o 
Vosso Jesus, e Eu vos darei a Graça do Paraíso. Esse Paraíso é o que está à vossa espera se vós, 
simplesmente, Me pedirdes para vos ajudar na vossa viagem até Mim. 

Eu sou o amor que falta na vossa vida. 

Eu Sou a paz que vós procurais. 

Eu Sou a ajuda de que necessitais para sentirdes novamente o amor nos vossos corações. 

Eu Sou o Amor. 

Eu Sou a Luz. 

Sem Mim vós permanecereis na escuridão. 

Eu amo-vos, não importa o quanto Me podeis magoar e ofender. 

Dizei esta pequena oração e Eu virei a correr para vós imediatamente. 

(Abri os meus olhos: Oração para os jovens) 

Jesus, se vós Me podeis ouvir, então ouvi o meu pedido de ajuda.Por favor, ajudai-me a 
lidar com aqueles que me causam dor. Ajudai-me a parar a inveja que toma conta da minha vida 
e pára os meus desejos, dessas coisas que eu não posso ter.Em vez disso, abri o meu coração para 
Vós, querido Jesus.Ajudai-me a sentir o amor verdadeiro – o Vosso Amor –, e a sentir a 
verdadeira paz no meu coração. Amém. 

Alegrai-vos, Meus filhos, porque Eu agora falo aos vossos corações a partir dos Céus. 

Eu Sou real. Eu existo. Eu amo-vos, nunca desistirei da Minha luta para vos salvar, para que 
Eu possa levar-vos com as vossas famílias e amigos para o Novo Paraíso na Terra. 

Este Paraíso foi criado para Adão e Eva e vai agora regressar à Terra. 

Eu quero que vós sejais parte desta nova vida Gloriosa, que está para além dos vossos sonhos. 

Eu vos abençoo agora. 

O Vosso Amado Amigo, Jesus. 

Após a Confissão Global, eu prepararei a Minha Segunda Vinda 
Segunda-feira, 9 de janeiro de 2012, 08:10 

Minha querida e amada filha, os tempos estão a mover-se rapidamente e O Aviso anunciará a 
preparação para a Minha Segunda Vinda. 

Após a Confissão Global, quando à maioria da humanidade forem dadas graças e bênçãos 
especiais, Eu prepararei o Caminho para a Minha Segunda Vinda. 

A humanidade deve aceitar que o tempo para este Grande Evento está quase em cima dela. Não 
desperdiceis tempo na preparação das vossas almas e das vossas famílias para o Meu Retorno Glorioso. 

A Minha Segunda Vinda vai pôr fim ao tormento que vós tendes sofrido durante milhares de 
anos na Terra. 

Tão grande é este Glorioso Evento que ninguém deixará de ficar maravilhado e atónito 
quando Eu aparecer nos céus. 

Vós, os desta geração, fostes escolhidos para beneficiardes desta viagem Comigo ao Meu 
Novo Paraíso durante a Era da Paz, na qual eu reinarei. 
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Ninguém deve ser excluído. A nenhuma alma deve ser permitido falhar esta ligação. O Meu 
maior desejo é de vos levar a todos Comigo para o Meu Reino. 

Esta é a Glória pela qual a humanidade tem esperado desde a Minha Morte na Cruz. 

Aqueles de vós que fazeis vista grossa aos Meus apelos, Eu exorto-vos a que comeceis já a 
preparar-vos. 

O Meu tempo está a aproximar-se. Eu já enviei a Minha última mensageira ao mundo para 
ajudar a preparar as vossas almas. Isso está profetizado. 

Não ignoreis o Meu Aviso, porque se o fizerdes, e não acordardes, falhareis a preparação adequada. 

Eu irei transmitir muitas Mensagens a partir de agora para que o mundo esteja pronto para Me 
aceitar como seu Soberano. 

O Vosso Amado Jesus, Redentor de toda a humanidade. 

Virgem Maria: Muitas almas escolhem ignorar os Sinais que Eu dou 
Terça-feira, 10 de janeiro de 2012, 20:30 

Minha filha, deves dizer ao mundo a importância da oração neste momento. 

Os meus filhos estão a sofrer em todos os lugares e em todos os países. 

É importante que todos os filhos de Deus se unam neste momento para que a escuridão possa 
ser finalmente retirada da Terra. 

Como Eu choro de tristeza quando essas almas escolhem ignorar as minhas visitas aos 
visionários na Terra. Assim, muitos escolhem ignorar os sinais que Eu dou para garantir que a Fé 
possa ser restaurada. 

Tão frios são os seus corações, incluindo padres e clérigos, que estão cegos para a Verdade, 
pelo que muito tempo foi desperdiçado. 

Se eles tivessem, simplesmente, aberto os seus corações para as Mensagens que Eu tenho 
dado ao mundo, então mais almas teriam recebido o alimento de que precisavam. 

Estes são os dias finais, nos quais as minhas Palavras de encorajamento devem ser atendidas. 

Orai, orai e orai, para que a Voz do meu Filho seja ouvida da forma como deve ser. 

Pensáveis vós, filhos, que Ele não prepararia a humanidade para a Sua Grande Misericórdia? 

Ele prepara-se agora para alcançar, através da conversão, tantas almas quanto possível. 

Os Seus planos estão completos, com uma excepção – Ele precisa de mais orações para as 
almas. Sem essas orações elas serão perdidas para o enganador. 

Minha filha, o meu Filho vai trazer em breve o alívio tão necessário aos Seus amados filhos. 

Na Sua Misericórdia, Ele irá agora também preparar o mundo para a Sua Segunda Vinda. 

Orai para que todos aqueles que acreditam no meu Filho abram os seus corações para a 
Verdade das Suas Santas Mensagens. 

Se eles escutarem e seguirem as Suas instruções tudo ficará bem. 

Se eles ignorarem O Aviso, que vos é dado por puro amor, negareis aos outros a oportunidade 
da salvação. 

Eu peço a generosidade das almas que juraram fidelidade ao meu amado Filho, para 
marcharem com Ele para o Reino Glorioso no Novo Paraíso. 

Os Mensageiros foram enviados ao mundo durante algum tempo para ajudar a preparar o 
mundo para este Grande Evento. 

Os estágios finais estão agora no lugar. 

Ouvi agora a Voz do meu Filho quando Ele fala convosco. Não O rejeiteis. 

A Vossa Mãe Amorosa, Rainha do Céu, Mãe da Salvação. 
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A maior abominação desde o holocausto está a ser conspirada contra os judeus 
Quarta-feira, 11 de janeiro de 2012, 15:00 

Minha querida e amada filha, observa agora os esforços feitos pelo Poder Global, não pela 
Luz, o qual tenta montar uma campanha contra o Meu povo. Refiro-me aos Cristãos e ao Meu povo 
escolhido, os Judeus. 

Planos perversos estão a ser conspirados para acabar com a prática do Cristianismo, através de 
uma maneira tortuosa e sutil. Vão começar com mudanças nas constituições dos países em todo o 
mundo ocidental. 

Serão feitas todas as tentativas perversas para lançar reivindicações vis contra as Minhas 
Igrejas Cristãs. Os Meus servos sagrados irão retirar-se lentamente, deixando o Meu povo com 
pouco apoio espiritual. Todas essas leis serão ardilosas sob uma capa de tolerância. 

A vossa fé, Meus filhos, está a ser posta à prova como nunca antes. 
O Cristianismo, e qualquer tentativa de proclamar publicamente o Meu Nome, será frustrado. 

Em seu lugar, emergirá uma doutrina vazia e as pessoas ficarão confundidas. Elas vão pensar que 
esta doutrina é um bom e justo substituto para a Verdade, quando na Verdade será uma mentira. 
Este grupo ímpio é tão poderoso que muito poucos sabem que eles existem. No entanto, eles estão 
por toda parte puxando os cordelinhos. 

Os Meus filhos são como marionetes. O Meu povo escolhido, os Judeus, estão a enfrentar 
mais uma vez uma perseguição terrível. Planos para os derrubar estão em andamento. Aqueles que 
eles acreditam serem os seus amigos são os seus inimigos. Eles vão sofrer tantas dificuldades que 
Eu apelo a toda a humanidade para orar por Israel. A maior abominação desde o Holocausto está a 
ser conspirada contra o Meu povo. 

Orai, orai para que o grupo do anticristo pare de cometer tais atos demoníacos. Estas almas 
escurecidas precisam das vossas orações, para que durante O Aviso reconheçam as suas ofensas. 
Orai para que eles deixem de lado a sua armadura e implorem pela Minha Misericórdia. Se eles o 
fizerem, então as guerras e conflitos em Israel podem ser diluídas. 

Muitas profecias vão agora manifestar-se diante dos vossos olhos. Aos que estão cegos para 
as Minhas Promessas deve-lhes ser dada a Luz da Minha Misericórdia, para que vejam de novo. 

Não vos deixeis enganar, filhos. O que parece bom no exterior nem sempre é como parece. As 
forças de paz, muitas delas peões inocentes, estão a ser enganadas. 

Nunca receeis, porque a Minha Misericórdia irá ter uma influência importante sobre esta seita 
que conspira contra a Minha Igreja há séculos. 

Eles não podem, e não vão, ganhar. Mas eles causarão tremendo terror, a menos que oreis 
para mitigar o seu domínio maligno. Orai a Nova Cruzada de Oração para ajudar a parar o anticristo 
e o seu grupo sobre o qual Eu falo. 

Cruzada de Oração (18) Ajudar a parar o anticristo e o seu grupo 
Ó Querido Jesus, salvai o mundo do anticristo. Protegei-nos dos laços ímpios de Satanás. 

Salvai do maligno, os últimos que restam da Vossa Igreja. Dai a todas as Vossas igrejas a força e 
as graças necessárias para nos defender contra as guerras e perseguições, planeadas por Satanás 
e seu exército de terroristas. Amém. 

O Vosso Amado Jesus, Salvador e Redentor de toda a humanidade. 
Orai pelas almas em pecado mortal, que talvez não tenham a oportunidade de 
procurar a redenção 
Quinta-feira,12 de janeiro de 2012, 15:30 

Minha querida e amada filha, há necessidade de que todos rezeis agora, com todo o vosso 
coração, pelas almas que não podem sobreviver ao choque quando testemunharem O Aviso e a 
Minha Grande Misericórdia. 
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Algumas dessas pobres almas em pecado mortal podem não ter a oportunidade de procurar a 
redenção, assim, assegurai por favor que as vossas orações que sejam oferecidas por essas almas. 

A oração é urgentemente necessária para pedir por essas almas escurecidas. Tão focadas estão 
na sua perversidade em destruir a humanidade, através dos controles monetários e outros, que 
depararem com O Aviso será um choque terrível. 

Eu preciso que lhes seja dada a oportunidade de se arrependerem, mas muitas vão resistir-Me. 
Por favor, orai por estas almas torturadas. 

Finalmente, gostaria de pedir a todos Meus seguidores para recitarem a Divina Misericórdia, 
em todas as oportunidades, pois já se aproximam os tempos do Meu Grande Aviso. 

A todos os crentes que recusam aceitar que Sou Eu, Jesus Cristo, o Vosso Salvador, a falar 
convosco por meio destas Mensagens, ouvi-Me agora. 

Não façais como aquelas pobres almas, que viveram no tempo de Noé, que o ridicularizaram. 
Abri as vossas mentes e dai generosamente o vosso tempo em oração. Isso é tudo que Eu vos 

peço neste momento. Vós, Meus filhos, chorareis lágrimas de remorso quando perceberdes o vosso 
erro. E, sim, Eu vos perdoarei mesmo que Me tenhais magoado profundamente. 

Os vossos insultos ferem-Me. 
O vosso escárnio é como uma faca revolvendo-Me de dentro para fora, porque vós pensais 

que Me conheceis, mas não. 
As vossas mentes estão fechadas para a Minha Verdadeira Voz, que é como um grito no deserto. 
A vossa arrogância ofende-Me. 
Vós deveis aceitar que já estás a ser planeado o caminho para a Minha Segunda Vinda. 
Vós não podeis ouvir agora como Eu vos rogo para que rezeis pelas almas que se perderão 

para Mim. Mas, fá-lo-eis depois, quando vos for comprovado esse grande evento. 
Então, Eu vou esperar que vós Me sigais vos organizeis e formeis a Minha Igreja 

remanescente. Será então que nos iremos reunir todos, apanhamos as peças soltas e caminhamos em 
direção ao Meu Novo Paraíso. 

O Vosso Amado Jesus Cristo, Salvador e Redentor de toda a humanidade. 
Virgem Maria: Cruzada de Oração (19) Oração para os jovens 
Sexta-feira, 13 de janeiro de 2012, 08:00 

Minha filha, estou profundamente triste hoje porque Eu sofro muito quando penso naquelas 
pobres almas que morrerão durante O Aviso. 

Tu deves pedir uma oração urgente para essas almas, que fazem entristecer o Meu Pai. O seu 
comportamento é uma abominação aos Seus Olhos. 

Por favor, orai, orai, orai por esses filhos que estão na escuridão, muitos dos quais não sabem 
o que fazem. 

A sua maldade faz com que o meu Filho chore e com que as Suas Feridas fiquem em chaga. É 
importante que tantas almas quanto possível sejam envolvidas nos Braços do meu Filho, na Sua 
Divina Misericórdia. Por favor, pedi que esta Cruzada de Oração seja dita a mim, a Mãe da 
Salvação, para salvar esses pobres filhos. 

Cruzada de Oração (19) Oração para os jovens 
Mãe da Salvação, eu peço-Vos que rezeis pela Misericórdia das almas jovens, que estão em 

trevas terríveis, para que reconheçam o Vosso Amado Filho, quando Ele vier para redimir toda a 
humanidade. Não deixeis cair nenhuma alma pelo caminho. Não deixeis nenhuma alma rejeitar 
a Sua Grande Misericórdia. Eu oro, Mãe, para que todos sejam salvos, e peço-Vos que cubrais 
essas almas com o Vosso Manto Sagrado, para lhes dar a proteção de que necessitam, contra o 
maligno. Amém. 
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Minha Filha, todas as almas são importantes para o meu Filho. Mas são as almas jovens em 
pecado mortal que mais O ferem. 

Orai, para que a Luz da Misericórdia brilhe através da escuridão das suas mentes e almas. 
Orai para que eles rejeitem as vidas terríveis de depravação e de vazio que levam. Orai para que 
eles implorem e alcancem a Misericórdia, pois de outra forma eles nunca receberão as graças de que 
necessitam para entrar no Novo Paraíso. 

Que perda será a destes jovens, quando o resto de vós aceitar a Dádiva do Aviso e a entrada na 
Nova Era do Paraíso na Terra. O Coração do meu Filho ficará quebrado se eles não puderem ser salvos. 

A Vossa Amada Mãe, Maria Rainha do Céu, Mãe da Salvação. 
Virgem Maria: Minha filha, a paz reinará muito em breve 
Sexta-feira, 13 de janeiro de 2012, 20:15 

Minha filha, a paz reinará na Terra em breve. 
Haverá turbulência e conflitos, mas é necessário para eliminar a maldade final da Terra. 
A Mão de Meu Pai cairá rapidamente sobre os que ignoram a Misericórdia do meu Filho. Ele 

não lhes tolerará a desobediência depois de a Verdade lhes ser revelada. 
Aos que viram as costas ao meu Filho, após O Aviso, ser-lhes-á concedido um determinado 

período de tempo no qual deverão mostrar remorso pelos seus pecados, mas isso não vai durar 
muito. Orai por aqueles cujas almas obstinadas serão a sua ruína. 

Minha filha, as mudanças já estão em andamento e muita coisa vai acontecer rapidamente. 
Olhai para os céus, filhos, para os primeiros sinais de Misericórdia do meu Filho. Os de coração 
humilde e contrito, não tenhais medo porque este é o tempo de que tendes estado à espera. 

Aquelas almas, que não reconhecem a Existência do meu Filho, vão ficar surpreendidas e 
infelizes, quando a Verdade lhes for finalmente apresentada. 

Aquelas almas atormentadas, que prometeram fidelidade ao maligno, serão arrasadas pelo 
sofrimento, enquanto outros se esconderão da Verdade porque não poderão suportar a Luz. 

Orai para que todas essas almas, através das orações de outras pessoas, possam e sejam 
resgatadas aos Olhos do meu Precioso Filho. 

A conversão evitará o Castigo e afrouxará os planos ímpios em curso do anticristo para 
destruir a humanidade. 

Orai para que a batalha entre o Céu e o maligno tenha como resultado que todos os filhos de 
Deus sejam salvos e poupados dos fogos do Inferno. 

A Vossa Amada Mãe, Rainha das Rosas, Mãe da Salvação. 
Os cientistas vão negar publicamente que o Milagre aconteceu 
Sexta-feira, 13 de janeiro de 2012, 21:35 

Minha querida e amada filha, a Minha Divina Misericórdia será finalmente realizada e por fim 
compreendida. 

Os Meus Raios de Misericórdia, que terão início com o céu cor de rosa, inundarão a Terra 
para salvar a humanidade. 

Nenhuma pessoa será excluída. Presidentes, Reis, Rainhas, Príncipes, Celebridades 
Mendigos, ladrões, assassinos, ateus e crentes em Deus Pai e em Mim, Seu Filho amado, todos 
serão tocados pela Minha Dádiva. 

O arrogante cairá na humildade, quando vir os seus pecados com a gravidade com que eles 
aparecem diante dos Meus Olhos. 

O ímpio verá a Luz da Minha Existência Divina e terá que fazer uma escolha. Ou eles aceitam 
o Meu Amor e Misericórdia ou eles esbofetearão a Minha Face. De qualquer maneira todos os 
filhos de Deus verão os Meus Raios de Misericórdia e será difícil que ignorem este Milagre. 
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Exorto-vos a todos para orardes, a fim de que a Minha Misericórdia seja recebida e aceite, 
como um homem faminto que agarra o pão da vida. Sem esse pão, ele morrerá. 

Há apenas dois caminhos. Ou Me vedes como Vosso Divino Salvador ou enfrentais as 
chamas do Inferno. 

Eu Sou sempre Misericordioso, mas haverá muito pouco tempo para que vós mostreis 
remorso depois de O Aviso. 

Muitos cientistas, e os que estão no exército de Satanás, serão usados para negarem 
publicamente que este Grande Milagre aconteceu. Orai por eles, para que esse engano não seduza as 
almas tíbias, que podem ser tentadas a virar-Me as costas mais uma vez. 

Preparai-vos, filhos. Lembrai-vos que esta intervenção do Céu é a única forma pela qual Eu 
posso salvar a maioria da humanidade. 

Se Eu não derramasse a Minha Misericórdia sobre todo o mundo, muito poucas almas 
poderiam entrar no Meu Novo Paraíso na Terra. 

Eu amo-vos a todos e vós sois bem-vindos ao seio do Meu Amor e Misericórdia. 

Não tenhais medo, as vossas almas serão inundadas com o Meu Espírito Santo. Os crentes 
ficarão ainda mais fortes no vosso amor por Mim, e juntar-vos-eis então ao Meu Exército para 
conversão daqueles que precisam de mais tempo para voltarem para Mim. 

O Vosso Salvador e Rei de Misericórdia, Jesus Cristo. 

Deus Pai: Mensageira final para anunciar a Segunda Vinda 
Segunda-feira, 16 de janeiro de 2012, 13:20 

Minha filha, quando Eu envio profetas ao mundo, eles são normalmente aqueles que vós 
menos esperais. 

Nunca os encontrareis nos mais altos escalões da Minha Igreja. Nem serão, aparentemente, as 
almas mais santas. Em muitos casos, não serão dignos desse Dom especial. 

No entanto, Eu escolho almas imperfeitas mas de vida simples, para que Eu os possa moldar 
nas criaturas que Eu tanto desejo. 

Os Meus profetas para o Fim dos Tempos não são diferentes. Eles não serão aceites com 
facilidade. Como no início, quando Eu enviei os Meus profetas para preparar a humanidade para a 
chegada do Meu Amado Filho, Jesus Cristo, o Messias, eles acharam difícil que as suas vozes 
fossem ouvidas. 

As vozes dos Meus mensageiros genuínos dos tempos finais não serão ouvidas no início da 
sua Missão. Mas, com o tempo, eles serão reconhecidos. Pois será a Minha Voz, que se tornará 
facilmente identificável. Tu, Minha filha, és a mensageira final enviada para anunciar a chegada do 
Meu Amado Filho, Jesus Cristo, para a Sua há muito antecipada Segunda Vinda. 

Isso é assustador para ti e, às vezes, muito difícil de digerir. No entanto, é a Verdade. 

Este Trabalho, no qual tu dás as Mensagens Divinas para preparar os que restam da Minha 
Igreja na Terra para a Segunda Vinda, será difícil. 

Embora Eu tenha seleccionado muitas almas escolhidas até agora, e vá continuar a comunicar 
com elas para o bem de toda a humanidade, a sua parte será a mais fácil. 

A tua parte será extremamente difícil e tu serás perseguida por causa disso. 

Eu te abençoo com toda a graça do Meu Reino Celestial. 

Tu irás em frente como agente escolhida para transmitir a Minha Santíssima Palavra ao 
mundo. Este Trabalho será protegido em todos os momentos. 

Sim, tu serás atacada quase diariamente, mas sabe isto. Se este trabalho não fosse tão importante, 
tu achas que poderias escapar à observação de Satanás e ao seu domínio de anjos caídos? 
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Eles, Minha filha, infiltraram-se na Terra e têm perseguido, em muitos casos 
insuspeitavelmente, os corações e almas de muitos dos Meus filhos. 

O Caminho Sagrado do teu trabalho, mensageira final enviada à terra para ajudar a salvar a 
humanidade das últimas garras de Satanás, foi profetizado nas Escrituras. 

O mundo está a aguardar as instruções dos Meus Sagrados Mandamentos. 

Muitos falsos profetas, tentarão bloquear esta Minha Santa Palavra, através da disseminação 
de mentiras e confusão. 

Estas Mensagens serão questionadas e examinadas pela Minha Igreja, por erros No entanto, 
elas transmitem apenas a Verdade. 

Grande parte da Verdade, ignorada pelas Minhas Igrejas ao longo dos séculos, vai 
emergir de novo. 

Mais revelações, como a Verdade da vossa Vida Eterna, filhos, vos serão reveladas. 

Este Trabalho irá causar indignação, Minha filha. Tu serás cuspida, ridicularizada, desprezada 
e bloqueada por todas as formas inimagináveis. 

Aqueles que encontrem dificuldade com a Verdade que te foi dada, a profeta do tempo final, 
ouvi agora os Meus apelos. 

Vós deveis pedir-Me a Dádiva do Espírito Santo, antes de abrirdes os vossos ouvidos para 
escutardes a Minha Voz, para a Verdade da Minha Santa Palavra e para as instruções que Eu vos 
darei, para que vós possais ter a Vida Eterna. 

As Minhas Palavras serão simples para que cada homem, mulher e criança possa seguir a 
Minha Santa Palavra. Mas deveis saber isto. Embora haja muito amor e Luz que brilha através da 
Minha Palavra, haverá também um ar de Autoridade Divina que vós achareis impossível de ignorar. 

É assim que vós ireis saber que Sou Eu, o vosso Deus, vosso Eterno Pai, quem fala. O Meu 
Amor vai invadir a vossa alma e levar o vosso coração a unir-se Comigo. 

Todos os preparativos estão no lugar. Depois da Grande Misericórdia do Meu Amado Filho, o 
tempo será reservado a preparar o mundo para a Sua Segunda Vinda. 

Sim, filhos. Eu estou agora a preparar a Salvação dos Meus filhos das trevas. Estou a 
reclamar a Minha Criação. Meus filhos, Eu levar-vos-ei para o vosso verdadeiro lar, a vossa 
herança, o Novo Paraíso. 

Sede pacientes, filhos. Basta lembrar-vos que Eu vos Amo. Confiai em Mim e na Minha 
Santa Palavra, que vos é dada através da Minha Profeta final, Maria Divina Misericórdia. 

O Vosso Pai Eterno, Deus o Altíssimo, Criador de Todas as Coisas. 

Servos Sagrados, vós sereis levados para o Falso Profeta 
Terça-feira, 17 de janeiro de 2012, 14:00 

Minha querida e amada filha, chegou a hora de dizer ao mundo para preparar as suas almas 
para o Meu retorno à Terra, como foi profetizado. 

O Meu povo se levantará e Me receberá bem quando Eu voltar de novo, desta vez para 
recuperar o Meu Trono de direito como Rei da humanidade. 

Os que reconheceis a Minha Voz, deveis confiar em Mim completamente. 

Eu vou guiar-vos para o caminho da Verdade para que cada um de vós seja digno de entrar no 
Novo Paraíso na Terra. 

Rejeitai a voz das trevas que, em cada oportunidade, vos cegará e vos tentará para que Me 
vireis as costas. 

Eu sou o vosso amado Salvador, que morreu cruelmente na Cruz. No entanto, o Meu 
sofrimento continuará até que Eu salve o resto de Minha Igreja na Terra. 
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Eu venho para vos salvar de novo. Permitam-Me que o faça sem entraves. 

Muitos de vós estão realmente a fazer ouvidos surdos aos Meus apelos à humanidade, para 
que Eu prepare as suas almas para esta Era Gloriosa de Paz. Não sabeis que Eu vos amo? 

É por causa do Amor compassivo que tenho por cada um de vós que Eu venho, não apenas 
para vos avisar, mas para ajudar a que vos preparareis para este grande momento. 

Eu percebo que aqueles que Me amam, especialmente os Meus Servos Sagrados, vos 
previnam cautelosamente sobre os falsos profetas que podem surgir. Isso é muito importante. 
Vinde agora e pedi-Me para vos encher com o Espírito Santo, para que a Verdade vos possa ser 
revelada e o seja. 

Se vós não voltardes para Mim, então deixareis de compreender o que Eu espero de vós. 

Vinde a Mim. Ouvi-Me agora. O vosso sofrimento será difícil pois Satanás não vos dará um 
momento de descanso. 

Ele sabe que Eu estou a tornar-Me conhecido, não apenas através da Minha profeta Maria, 
como através de muitas almas. Serão essas Minhas almas, escolhidas para serem os Mensageiros 
dos tempos finais, as que mais serão bloqueadas pelos Meus Servos Sagrados. 

Infelizmente, vós sereis conduzidos pelo enganador para o falso profeta, ou pelos seus 
asseclas, que vomitam mentiras e inverdades em toda parte. 

Aqueles de vós que sois céleres a condenar os Meus Mensageiros, tende muito cuidado. Vós, 
Meus Servos Sagrados, sereis o principal alvo do enganador. 

Serão as vossas mentes que primeiro vão ser viradas para o outro lado. Assim, se Me virais as 
costas, ao Divino Salvador, então vós encaminhareis o Meu povo na direção errada. 

Sem querer, vós ireis impedi-los de ouvir a verdade dos Meus Divinos Lábios. 

Vós ireis morrer de fome, Meus filhos, do alimento essencial para o vosso crescimento espiritual. 

Sabeis agora que o fim dos tempos está sobre vós. Não desperdiceis o tempo que vos resta 
viver, num vácuo de mentiras e de confusão. 

A batalha já começou e a Minha Igreja Remanescente será salva e marchará Comigo para o 
Meu Novo Reino Glorioso. 

Orai para que nenhuma alma seja deixada para trás. Orai também para que vós, Meus Santos 
Servos, não sejais responsáveis por colocar os Meus filhos longe da Verdade. Da Luz. Da salvação, 
a que têm direito. 

Segui-Me agora e ajudai-Me a salvar almas. 

O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo. 

Virgem Maria: Plano perverso, dentro do Vaticano, para destruir a Igreja Católica 
Quarta-feira, 18 de janeiro de 2012, 09:50 

Minha filha, é necessária a perseverança de todos os filhos de Deus, durante este tempo de 
apostasia no mundo. 

Tão poucos acreditam no seu Divino Criador, meu Pai, Deus o Altíssimo. 

Eles verão logo a Verdade, mas muitos ainda argumentam que não há Deus. Muita oração é 
necessária agora, filhos. 

O Papa Bento XVI está a ser conspirado dentro dos seus próprios corredores por uma 
seita maligna. 

Esta seita, é sabido, existe entre os servos sagrados dentro do Vaticano, os quais são 
impotentes contra esse grupo do mal, que se infiltrou na Igreja Católica desde há séculos. 

Eles são responsáveis pela distorção da Verdade dos Ensinamentos do meu Filho. Muito 
pouco é conhecido sobre eles ou sobre as suas obras vis. 
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Eles têm adulterado a Verdadeira doutrina da Igreja Católica e em seu lugar colocam uma 
versão morna, uma versão diluída, que tem alimentado à força os católicos nos últimos 
quarenta anos. 

Tanta confusão tem sido disseminada por esta seita de ímpios, mas ocultos, que os meus 
filhos se desviaram da Verdadeira Igreja. 

Orai para que eles não afastem o Papa. 

Orai para que o falso profeta não tome o lugar do Santo Padre e assim possa espalhar 
mentiras. 

Orai para que os servos sagrados do Vaticano sejam suficientemente fortes para resistirem a 
essa trama do mal, projetada para destruir a Igreja Católica. 

Eles planeiam substituir o Santo Vigário, o Papa Bento XVI, por um ditador de mentiras. Ele 
vai criar uma nova igreja em aliança com o anticristo e o seu grupo, a fim de enganar o mundo. 

Infelizmente, muitos dos meus filhos, na sua fidelidade à fé católica, seguirão cegamente esta 
nova falsa doutrina, como cordeiros para o abate. 

Acordai, filhos, para a Verdade. Este plano ímpio mudou os fundamentos de autenticidade da 
doutrina católica ao longo dos anos. 

Vós insultais o meu Filho quando recebeis a Sagrada Eucaristia na mão. 

Foi isto que eles fizeram. 

Vós insultais o meu Filho quando não procurais os Sacramentos nos membros regulares do 
clero. No entanto, aqueles em que confiais não garantem o vosso bem-estar espiritual, porque eles 
não ministram os Sacramentos válidos para todos. 

Minha filha, um grande mal, escondido durante séculos nos corredores da Santa Sé emergirá 
em breve para o mundo ver. Aqueles, dentre os meus filhos, que estão cobertos com o Espírito 
Santo verão a Verdade, quando a mentira perversa for apresentado ao mundo. 

Os outros, seguirão cegamente por um beco escuro. 

Grandes divisões surgirão dentro das fileiras de sacerdotes, bispos, arcebispos e cardeais. Um 
lado contra o outro. Os Verdadeiros discípulos terão que se esconder e pregar em privado ou então 
serão mortos. Tão escondida vai estar a Verdadeira Igreja, que os verdadeiros fiéis vão ter que se 
juntar a fim de praticar a sua fidelidade ao m eu Eterno Pai. 

A Terra será sacudida em todos os cantos, devido à ira de Meu Pai Celestial contra essa farsa. 

Minha filha, eles não podem vencer. Será pela fé e coragem dos remanescentes da fé cristã 
que esses perversos impostores serão destruídos para sempre. 

Aguardai agora e preparai-vos até que Igreja Católica anuncie essas mudanças. 

Então vós sabereis a Verdade do que Eu vos digo. 

Rezai, rezai, rezai pelo Papa Bento XVI e seus autênticos discípulos. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

O anticristo, que está escondido nas asas, em breve aparecerá ao mundo 
Quinta-feira, 19 de janeiro de 2012, 20:30 

Minha amada filha, vem agora com força para continuares a proclamar a Minha 
Santíssima Palavra. 

Para aqueles que ouvem e acreditam nas Minhas Graças, grandes graças podem ser obtidas 
através da recitação da Minha Cruzada de Orações. 

O Purgatório na Terra será em breve experimentado pelas almas que mostrem o verdadeiro 
remorso pelos seus pecados, depois do Aviso, o que será difícil. 

Esta penitência é importante, filhos. Não a combateis. Aceitai-a. 
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Para aqueles que acreditam em Mim, vós deveis escutar agora. Vós ireis crescer em número, assim 
que a Minha Grande Misericórdia for mostrada ao mundo, e as vossas vozes terão eco no deserto. 

Será através da vossa força e luta espiritual que a Minha Igreja será capaz de sobreviver à 
perseguição. 

Vós, filhos, não tendes nada a temer quando caminhardes humildemente a Meu lado. 

A vossa humildade e obediência são essenciais, porque vos estão a ser dadas Graças para que 
fiqueis fortes; mantende-vos calmos e lutai no Meu exército contra o anticristo. 

Meus filhos, ele está escondido nas asas, mas brevemente aparecerá perante o mundo. 

Ele não tem vergonha e irá orgulhar-se dos seus esforços humanitários. Muitos irão 
apaixonar-se pelo seu charme, quando ele apelar à vossa bondade de coração. Aqui está a Cruzada 
de Oração para ajudar a parar o anticristo de destruir os Meus filhos. 

Cruzada de Oração (20) Parar o anticristo de destruir o mundo 

Ó Deus Pai, em Nome do Vosso Precioso Filho, eu Vos chamo para evitar que o 
anticristo engane as almas dos Vossos filhos. Pai Todo Poderoso, eu peço que o impeçais de 
contaminar a Vossa Criação, e peço a Vossa Misericórdia para aquelas pobres almas, que 
sejam impotentes contra ele. Ouvi a minha oração, Querido Pai, e salvai os Vossos filhos 
deste errível maligno. Amém. 

O Vosso Amado Jesus Cristo. 

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

Minha amada filha, não é necessário preocupares-te com a opinião humana. 

Os pontos de vista da humanidade não são nada quando comparados com as Minhas Santas 
Palavras que te são dadas. 

A Minha Palavra vem primeiro. Nenhuns outros pontos de vista contra a Minha Palavra te 
dizem respeito. 

O tempo, Minha filha, já é muito curto para Mim para salvar a humanidade. 

Minha filha, tanto se espera de ti agora, tão rapidamente, que nem serás capaz de respirar. 

Muitas revelações te serão agora transmitidas para que os Meus filhos se saibam preparar 
adequadamente. 

Se te permitires distrações com a opinião das pessoas ou visualizações, ocupando o teu tempo 
desnecessariamente, então isso te levará para longe do Trabalho que é verdadeiramente importante. 

Permite-Me encher-te com amor e conforto neste momento, Minha filha. 

O Aviso está muito próximo. Assim que os Meus Raios de Misericórdia envolvam o mundo 
inteiro, todos vão acreditar em Mim de repente. 

Aqueles que questionam as Minhas Mensagens, que te são dadas, e que Me amam, voltarão 
para o Meu Sagrado Coração com amor e alegria nas suas almas. 

Mal O Aviso aconteça, uma série de eventos irá ocorrer. 

O anticristo e seu grupo, embora enfraquecidos como resultado da confissão global, 
começarão a planear a tomada da Minha Santa Igreja por dentro. 

O Meu Exército vai tomar posição e começar a lutar para salvar a Santa Igreja Católica da 
ruína. Eles, o Falso Profeta e os seus seguidores, não vão ganhar, Minha filha, mas como Eu choro 
por aqueles Meus servos sagrados que vão cair para o lado de fora. 

Tão iludidos, estarão eles, que vão pensar que estão a seguir a Igreja Católica ortodoxa. 

Na verdade, eles serão o resguardo do falso profeta, que regerá a Minha Santa Sé com orgulho 
e desprezo no seu coração. 
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Tu, Minha filha, deves pedir aos Meus filhos para rezarem arduamente a fim de mitigar 
essa abominação. 

Eu preciso de oração para salvar as almas dos Meus pobres sacerdotes, bispos e cardeais 
equivocados, cegos para a Verdade. 

A cadeira de S. Pedro será profanada por anjos caídos de Satanás, aliados ao anticristo e às 
suas diversas organizações. 

Minha filha, todos são gerados a partir de Satanás. 

Eu sei que isso é assustador, mas não vai durar muito tempo. Oração, e muita, facilitará e 
ajudará a evitar esses eventos. 

Preparai já as vossas almas, filhos, ide à confissão se sois católicos, logo que puderdes. 
Caso contrário, Eu exorto-vos a todos para que procureis a redenção dos vossos pecados com 
pureza de coração. 

Isso irá aliviar o vosso sofrimento de penitência no Aviso. Depois, deveis orar pela paz 
na Terra. 

Os Meus preparativos para a Segunda Vinda serão iniciados imediatamente após ocorrer 
O Aviso. 

O Livro Selado da Verdade vai ser aberto e os segredos revelados através de ti, Minha filha, 
para o mundo inteiro ver. 

O Meu Livro da Verdade será dado ao mundo para que as vossas almas sejam Purificadas em 
união Comigo. 

Só então estareis prontos para vir Comigo para a Era da Vontade Divina de Meu Pai, a Era da 
Paz, o Meu Novo Paraíso na Terra. 

O Vosso Amado Jesus, Salvador da humanidade. 

O Falso Profeta será tratado como um santo vivo. Os que se lhe opuserem serão 
considerados hereges 
Sábado, 21 de janeiro de 2012, 13:15 

Minha amada filha, a cada um dos Meus mensageiros no mundo, nomeados para espalhar a 
Minha Santa Palavra, tem sido dado um papel diferente. Não há dois iguais. 

É por isso que os Meus mensageiros nunca devem confundir cada Mensagem, comparando-as 
com as dos outros. 

Tu, Minha filha, como 7ª mensageira, foste escolhida para informar os Meus filhos da 
Verdade. Grande parte da Minha Verdade já te foi dada, mas há muito mais a chegar agora. 

Devido aos segredos contidos nelas, tu serás, quando elas forem reveladas, ridicularizada, 
zombada, e vão fazer-te parecer uma tonta. 

Estas Mensagens são para ajudar a purificar o Meu povo, incluindo aqueles que aceitam o 
chamamento para Me seguir, bem como as almas vazias de amor e de coração frio. 

Sem essa limpeza, a terra não pode ser purificada. Ela precisa de ser Purificada, para que seja 
digna de Eu andar nela de novo. 

Meus filhos, deveis alegrar-vos. O medo não é algo que venha de Mim. 

O medo vem do mal. No entanto, vós sereis perdoados e justificados pelo vosso receio pelas 
almas que andam na cegueira. Não porque elas não possam ver, mas porque elas preferem não ver. 

Vós deveis-Me a obrigação, Meu amado exército de seguidores, de Me ajudar a preparar o 
caminho para o Meu próximo Reino Divino na Terra. 

Eu preciso da vossa ajuda. Eu preciso das vossas orações. As vossas orações vão enfraquecer o 
trabalho do anticristo, bem como o do falso profeta que vai ocupar a posição na Santa Sé de Roma. 
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A todos os Meus filhos, vós deveis saber que Eu Sou todo perdão. Mesmo os que estão 
envolvidos com os grupos satânicos, dos quais Eu falo, podem ser salvos a partir de qualquer 
descendente, ainda que a alguma distância dos portões do Inferno. 

O pecado pode ser diluído através da oração. Vós não tendes que ir para a Batalha e lutar com 
os punhos levantados, tudo que tendes que fazer é rezar. 

O Meu Novo Paraíso é magnífico, filhos. Muitíssimos preparativos estão concluídos, com as 
mesmas maravilhas apresentadas a Adão e Eva, as quais eles rejeitaram por causa do pecado. Tudo 
está pronto. 

Os Meus seguidores, como vós, beneficiareis do belo Novo Paraíso na Terra, sobre o qual Eu 
vou reinar. 

Porque vós, desta geração, fostes seleccionados para desfrutar este Paraíso não deveis parar 
no vosso trabalho, para Me ajudar a levar Comigo todos os Meus filhos ao Meu Reino Glorioso. 

Meus filhos, deveis no entanto saber que o falso profeta também vos levará a acreditar que ele 
está a preparar-vos um lugar similar ao Paraíso. 

As suas mentiras vão encantar um ingênuo grupo de seguidores católicos. Ele irá apresentar 
um carisma externo maravilhoso e amoroso e todos os Meus filhos da Igreja Católica serão 
confundidos. 

Um sinal no seu olhar mostrará o seu orgulho e arrogância, que se esconde atrás de uma falsa 
humildade exterior. Assim, ele enganará os Meus filhos, que vão pensar que ele é uma alma 
excepcional e pura. 

Ele será tratado como um santo vivo. Nem por uma palavra da sua boca será interrogado. 

Ele parecerá também ter dons sobrenaturais e as pessoas vão instantaneamente acreditar que 
ele pode fazer milagres. 

Qualquer um que se oponha a ele será criticado e considerado um herege. 

Cada uma dessas almas, os tais acusados de hereges, serão deixadas de lado e serão alimento 
para os cães. 

Toda a Verdade sobre os Meus Ensinamentos será distorcida. Tudo será uma mentira. A 
perseguição irá evoluir lentamente e será basicamente sutil. 

Os Meus verdadeiros Servos Sagrados terão que celebrar Missas em privado e, em muitos 
casos, não em Igrejas Católicas. Eles terão que oferecer Missas em refúgios. Filhos, quando isso 
acontecer vós não deveis perder a esperança. Isso acontecerá durante um curto período de tempo. 

Rezai pelas almas comprometidas com o falso profeta, esquecidas da Santíssima Trindade, 
que é o Verdadeiro fundamento sobre o qual a Igreja Católica foi erguida. 

Muitas religiões seguirão apenas uma entidade da Santíssima Trindade. Algumas honram o 
Pai, outros, o Filho, mas todas são uma Minha filha. 

Há Um só Deus Verdadeiro. Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Três Pessoas distintas 
todas em Uma só Essência Divina. A todas as religiões será dada a Verdade em breve e muitas 
aceitarão esse Mistério Sagrado. 

Segui-Me até ao caminho da vossa salvação, Meus seguidores, pois tendes um futuro glorioso 
pela frente, mas deveis permanecer fortes. 

Esta é a geração eleita para o Meu Novo Paraíso na Terra. 

Não rejeiteis esta Dádiva Gloriosa de Vida, que brilha em toda a sua magnificência. Nenhuma 
alma o vai querer negar. O Meu Novo Paraíso na terra será uma Era de Paz e felicidade, sem pecado. 

Esta é a Divina Vontade de Meu Pai, e foi precisamente essa a Sua promessa para a 
humanidade desde o início. 
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Sede alegres e felizes, filhos, pois vós tendes muito que olhar em frente. 

Os desafios que tendes pela frente parecerão ténues quando vós testemunhardes o Reino 
Glorioso que está a vossa espera. 

Eu amo-vos, filhos. Eu sei que vós Me amais. Por isso vos peço para mostrardes amor por 
aqueles que estão cegos para o Meu Espírito Santo. 

Orai por eles em todas as oportunidades, para que eles possam ver de novo a Verdade da 
Minha Promessa feita à humanidade, quando Eu morri para garantir a vossa Salvação Eterna. 

O Vosso Amado Jesus, Salvador de toda a humanidade. 

Ouvi o Meu apelo urgente pelas almas dos Ateus 
Segunda-feira, 23 de janeiro de 2012, 15:20 

Minha querida e amada filha, o mundo está prestes a mudar para além do reconhecimento. 

Pois o Meu tempo já está quase a chegar. 

Exorto a todos aqueles que crêem em Mim, o vosso Divino Salvador, e no Meu Eterno Pai, 
para suspenderdes o que estais a fazer, e escutai. 

Acreditais vós ou não nestas Minhas Mensagens ao mundo para estes tempos, ouvi agora o 
Meu apelo urgente. 

Orai, orai e orai com todo o amor que tiverdes no vosso coração por Mim, pelas almas dos ateus. 

Muitos morrerão durante O Aviso. 

Muitos não terão oportunidade de se arrepender a tempo. 

Exorto-vos a que ofereçais todo o vosso sofrimento e orações por essas almas, para que Eu 
possa salvá-las dos fogos do Inferno. 

Orai por aqueles que não quiserem voltar para Mim, mesmo quando a Verdade lhes for 
apresentada. Orai, também, pelos que vão encontrar no Purgatório da Terra a penitência que vão 
aceitar de bom coração, pois será muito difícil. Muitos acharão que é muito doloroso. Orai para que 
eles recebam a força de que precisam para perseverar. 

Ide, filhos, e fazei tudo o que Eu vos pedi, pois resta pouco tempo. 

Eu amo-vos. Lembrai-vos que não há nada a temer, se vós Me amais. 

Simplesmente, orai agora por aqueles que Me rejeitam hoje e pelos que viram as costas à 
Verdade. 

O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo. 

A Boa Nova – Deus, Meu Eterno Pai, sancionou a Salvação de grande parte da 
humanidade 
Terça-feira, 24 de janeiro de 2012, 16:55 

Minha querida e amada filha, sou Eu, o vosso Jesus, que vem hoje até vós para dar a boa nova 
ao mundo. 

Muita oração e sofrimento, oferecidos por muitas das Minhas almas escolhidas na Terra, 
fazem com que muitos mais dos filhos de Deus possam agora ser salvos. 

Se entenderdes o poder do sacrifício e da oração, filhos, vós nunca pararíeis de orar. 

Deus, Meu Pai Eterno, sancionou a salvação de grande parte da humanidade. 

Isto significa que muitos irão converter-se durante O Aviso, aqueles que não deviam ser 
salvos, pelo poder da oração. 

Isso não significa que todos serão salvos, porque infelizmente não serão. 

Essas pessoas endurecidas, cuja primeira lealdade é para com Satanás e as seitas do mal que 
ele controla no mundo, não vão querer salvar-se. 
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Em vez disso vão escolher um Paraíso diferente. Um paraíso que eles são levados a acreditar 
que existe fora do que o Meu Pai prometeu à humanidade. 

Este falso paraíso, em que os seguidores da besta satânica acreditam, não existe. 

Foi criado por Satanás nas mentes dos seus discípulos e é simplesmente uma ilusão. E 
muito é prometido. 

As almas das trevas acreditam num universo diferente, numa entidade diferente, onde Deus 
não existe. 

Eles acreditam noutras formas de vida, noutras criaturas e num regime pacífico, todo ele 
baseado na mentira. 

Nada disso é real, filhos. Não é, nem podia existir, porque não foi criado por Meu Pai. 

Deus, Pai Todo-Poderoso, criou todo o universo – as estrelas, os planetas e a Terra, bem como 
todos os espaços no meio. 

Orai por aqueles que seguem tais cultos. 

Orai para que mais dos Meus filhos, porque eles estão em sofrimento, saiam dessas lojas 
espirituais que não são de Deus. 

Orai agora, em ação de graças, por este Dom especial que já está a ser oferecido à 
humanidade por Meu Pai, nesta Cruzada de Oração. 

Cruzada de Oração (21) Ação de Graças a Deus Pai pela salvação da humanidade 

Nós Vos louvamos e agradecemos, ó Santo Deus, Todo-Poderoso, Criador da 
humanidade, pelo Amor e Compaixão que Vós tendes, para com a natureza humana. 
Agradecemos pelo Dom da Salvação que dais aos Vossos pobres filhos. Rogamos-Vos, ó 
Senhor, que salveis aqueles que seguem o maligno, e que os seus corações sejam abertos para 
a Verdade da sua Vida Eterna. Amém. 

Alegrai-vos, filhos, por esta grande Dádiva. Mas vós tendes ainda muito Trabalho a fazer para 
ajudar as almas que, como muitos dos vossos irmãos e irmãs, permanecerão teimosamente contra a 
Verdade da Minha Santa Palavra. 

O Vosso Amado Jesus, Salvador de toda a humanidade. 

Virgem Maria: Uma guerra nuclear envolvendo o Irã está a ser preparada 
Quarta-feira, 25 de janeiro de 2012, 13:50 

Minha filha, muita coisa está a acontecer agora no mundo, pois o exército de Satanás continua 
a espalhar o caos em toda a parte. 

Eles estão a tentar tomar o controle de todas as instituições financeiras para poderem infligir 
uma terrível atrocidade aos meus filhos. 

Eles, o grupo demoníaco, conduzido pela luxúria e pelo poder, estão a tentar criar também 
uma guerra nuclear no Irão. 

Tu, minha filha, deves orar para que Deus Pai, na Sua Grande Misericórdia, abra os corações 
deles para impedir que essas coisas aconteçam. 

Nunca percais a Fé, filhos, porque as vossas orações estão a funcionar. 

Grandes males, incluindo o aborto, a eutanásia, a prostituição e as perversidades sexuais, 
estão agora a começar a enfraquecer no mundo. 

Rezai, rezai, rezai, meus filhos, o Santíssimo Rosário em grupos, se possível em todos os 
lugares. 

Satanás está a perder o seu poder rapidamente, pois o Meu Calcanhar começa a esmagar a 
cabeça da serpente. 

Já não vai agora demorar muito, a chegada do meu Filho à Terra. 
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Primeiro Ele vos dará esta última oportunidade de conversão. 

Depois, Ele vai preparar rapidamente o mundo para a Sua Segunda Vinda. 

O tempo é curto agora. 

A oração é a arma, filhos, para afastar o exército de Satanás da perseguição final que eles 
estão a planear contra a humanidade. 

Lembrai-vos que o Meu Pai Eterno protegerá, através do Seu Amor e compaixão, todos os 
que n’Ele crêem. 

Para os que vão continuar a desobedecer-Lhe, e a negar a Verdade da Existência do meu 
amado Filho, orai, orai, orai pela sua salvação. 

O tempo está pronto. Abri os vossos corações para a Divina Misericórdia de meu Filho. 

O céu vai começar a mudar agora e, em seguida, todos ireis ver este Grande Milagre 
manifestar-se diante de vós. 

Estai prontos. 

Preparai as vossas casas e rezai o meu Santo Rosário em todas as oportunidades, para afastar 
o aperto do maligno. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

O último Segredo de Fátima revela a verdade sobre a seita maligna de Satanás que 
entrou no Vaticano 
Quinta-feira, 26 de janeiro de 2012, 21:40 

Minha amada filha, é tempo da Verdade plena dos mistérios do Reino Divino ser revelada ao 
mundo. A Verdade foi escondida por algum tempo. 

O conhecimento da Minha Divina Intervenção no mundo, através de milagres, aparições 
e comunicações divinas às almas escolhidas, foi empurrada para o lado, pela Minha Igreja, por 
muitos anos. 

Porque sentiu a Minha Igreja a necessidade de atenuar a Verdade, quando ela era necessária 
para fortalecer a fé dos Meus filhos em todos os lugares, e a manteve conhecida apenas por eles. 

Todos os Meus verdadeiros visionários e da Minha Santíssima Mãe foram ignorados no início 
e tratados com desprezo pela Minha Igreja. 

Minha filha, mesmo o segredo final de Fátima não foi dado ao mundo, porque revelava a 
verdade da seita maligna de Satanás que entrou no Vaticano. 

A última parte do segredo não foi revelada para proteger a seita perversa que entrou no 
Vaticano, em grande número, desde o aparecimento da Minha Mãe no Santuário de Fátima. 

A Minha filha Lúcia foi silenciada pelos poderes que controlam parte do Vaticano, sobre os 
quais os Meus pobres e amados Papas têm pouco controle. 

Vede como eles não só têm distorcido a Verdade dos Meus Ensinamentos, como introduziram 
novos métodos de culto católico que Me insultam e ao Meu Pai Eterno. A Igreja Católica é a única Igreja 
verdadeira e como tal é o principal alvo de Satanás e sua seita de ímpios. A Verdade vem de Mim. 

A Verdade torna a humanidade desconfortável, porque pode envolver sacrifício pessoal. 

A Verdade causa indignação em alguns casos e, em muitos casos, é tratada como heresia. 

No entanto, somente a Verdade pode libertar-vos das mentiras. As mentiras vêm de Satanás e 
criam um pesado fardo nas vossas almas. 

Chegou a hora da Verdade ser revelada a um mundo que está cheio de mentiras. 

Muitas mentiras, Minha filha, foram apresentadas aos Meus filhos, falsas religiões, falsos 
deuses, falsos líderes da Igreja, falsos líderes políticos e organizações, bem como uma 
comunicação social falsa. 
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Muita Verdade está escondida. No entanto, se a Verdade do que está a acontecer no mundo 
fosse revelada hoje, muito poucas pessoas a aceitariam. 

O mesmo se aplica aos Dez Mandamentos do Meu Pai. Essas regras foram estabelecidas pelo 
Meu Pai Eterno e dadas ao Seu profeta Moisés. 

A Verdade nunca muda, não importa quanto a humanidade tente mudá-la. 

Os Mandamentos de Meu Pai não são mais aceites, mesmo entre as Igrejas Cristãs. 

Não matarás, significa que vós não podeis matar outro ser humano. Ele não se refere a auto 
defesa, mas a quaisquer outras circunstâncias. 

Ninguém pode justificar o assassinato – execução, aborto ou eutanásia. Ninguém.Esse é um 
pecado mortal e a punição é a vida eterna no Inferno. 

Minha filha, devem os Meus filhos aceitar isso? Não, mesmo se eles aprovam leis que tornam 
isso não só aceitável, mas desculpável, aos Olhos de Deus. Mas não é assim. 

Cada um dos Dez Mandamentos de Meu Pai é quebrado todos os dias. 

No entanto, nunca a Minha Igreja prega sobre a gravidade do pecado. Nunca diz às pessoas 
que irão para o Inferno, se cometerem um pecado mortal e não mostrarem remorso. 

O Meu Coração está profundamente ferido. As Minhas igrejas, em todo o mundo não pregam 
a Verdade. Muitos dos Meus Servos Sagrados não acreditam mais na existência do Inferno ou do 
Purgatório. 

Eles não aceitam os Mandamentos do Meu Pai. Eles desculpam todo o pecado. 

Eles falam sobre a Misericórdia de Meu Pai, mas não conseguem explicar as consequências 
de morrer em estado de pecado mortal. Por não realizarem as suas funções, as quais lhes foram 
atribuídas, ofendem-Me muito. 

Eles são, em muitos casos, responsáveis pela perda de muitas almas. Acordai para a Verdade todos 
aqueles que professam ser crentes de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de Todas as Coisas, e sabei isto: 

Existe apenas uma Verdade. Não pode haver mais do que uma Verdade. Outra coisa que não 
seja uma Verdade é uma mentira, e não vem de Meu Pai Celestial, Deus o Criador Todo-Poderoso 
de Todas as Coisas. 

O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo. 

Chamada para o Clero: Preparai o Meu Rebanho para a Minha longa esperada 
Segunda Vinda à terra 
Sexta-feira, 27 de janeiro de 2012, 23:50 

Minha amada filha, nunca te esqueças que quando trabalhas para Mim serás perseguida, pois 
a humanidade não vai gostar de ouvir a Verdade que Eu aqui te revelo sobre o fim dos tempos. 

A Minha Santa Palavra foi anulada por muito tempo, mas esse não será mais o caso. 

A Minha Voz será ouvida em todo o mundo. O Meu Amor será revelado em toda a Minha 
Glória e o homem será capaz, finalmente, de se libertar dos grilhões do mal, colocados ao redor dos 
seus tornozelos por Satanás. 

Assim, a Verdade irá penetrar nas almas dos Meus filhos e trazer-lhes a liberdade que eles 
estão a aguardar, por um longo tempo, mas ela vai, lamentavelmente, causar divisão. 

Meus amados servos sagrados, sacerdotes e todo o clero religioso dentro da Santa Igreja 
Católica, sabei que Eu vos amo a todos. 

Muitos de vós deram as vossas vidas por Mim, com generosidade de coração. Vós precisais 
de vos apoiardes em Mim agora. 

Vós deveis orar pedindo orientação, para permanecerdes fortes na vossa fé, e discernimento 
em todos os tempos. 
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Nunca tireis os olhos de Mim, nem por um momento. 
Eu preciso de vós, para preparar o Meu rebanho para Me acolher durante Minha longa 

esperada Segunda Vinda à terra. 
Vós precisareis de perseverar e de não permitir que o vosso amor por Mim seja dissuadido, 

não importa quanta pressão seja colocada sobre vós. 
Vós sois os Meus verdadeiros discípulos e devo exortar-vos a pegar nas vossas armas para 

salvar a Minha Igreja. Esta verdadeira Igreja, edificada sobre a Rocha pelo Meu amado discípulo 
Pedro, nunca falhará. 

O inimigo pode acreditar que ela está destruída, mas isso seria uma suposição insensata. 
Ninguém vai, ou pode, destruir a Minha Igreja. Ela surgirá das cinzas para proclamar a Minha 

Glória, quando Eu voltar para salvar o Meu Reino na Terra. Vós nunca deveis desistir de Mim, o 
Vosso amado Salvador, nunca. 

Porque sem Mim, não há Luz. Sem Luz, não há futuro. Minha filha, Eu dou ao mundo esta 
Cruzada de Oração para o Clero Católico recitar. 

Cruzada de Oração (22) para a Igreja Católica apoiar os Ensinamentos da Igreja 
Ó meu Amado Jesus, mantende-me forte e que a chama de meu amor por Vós ilumine, cada 

momento do meu dia. Nunca permitais que esta chama de amor por Vós vacile ou morra. Nunca 
permitais que eu fraqueje, na presença da tentação. Dai-me as graças necessárias, para honrar a 
minha vocação, a minha devoção, a minha lealdade, e para apoiar os ensinamentos da Igreja 
Católica Ortodoxa. Eu ofereço-Vos a minha fidelidade, em todos os momentos. Eu garanto o meu 
compromisso de lutar no Vosso exército, para que a Igreja Católica possa ascender novamente, em 
Glória, para Vos receber, Querido Jesus, quando vieres de novo. Amém. 

O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo, Rei de toda a humanidade. 
Virgem Maria: Orai pelo Papa Bento com todo o vosso coração 
Sábado, 28 de janeiro de 2012, 21:00 

Minha filha, o poder de Satanás está a ficar mais fraco e a cada dia, pois o Espírito Santo 
continua a alargar as suas asas sobre todos os filhos de Deus. 

A fé e o amor por Deus estão a crescer em todos os lugares por causa das orações e das 
Graças especiais dadas aos meus filhos pelo Meu Pai, Deus, o Altíssimo. A conversão é crescente. 
Muitos dos meus filhos podem não estar cientes disso, mas vereis isso se abrirdes os vossos olhos. 

Por favor, minha filha, deveis rezar pelo Papa Bento, com todo o vosso coração. Ele sofre 
muito e, em muitos aspectos, está sozinho na sua tristeza pela apostasia que ele vê nos dois lados – 
fora e dentro do Santo Vaticano. 

Os seus dias na Santa Sé foram estendidos e, por isso, grande parte da distruição causada pelo 
maligno tem sido evitada. 

A oração, meus filhos, é como um rolo compressor de raios dos céus. As vossas orações estão 
a ser ouvidas e atendidas nos Céus, filhos. 

Isso é bom. Continuai a rezar as Cruzadas de Oração que vos foram dadas, minha filha. Aqui 
está uma oração especial, Cruzada de Oração para segurança do Papa Bento. 

Cruzada de Oração (23) pela segurança do Papa Bento. 
Ó Meu Pai Eterno, em Nome de Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, e do sofrimento que Ele 

suportou, para salvar o mundo do pecado. Peço-Vos agora, que protejais o Vosso Santo Vigário, 
o Papa Bento, chefe da Vossa Igreja na Terra, de modo que também Ele possa ajudar a salvar os 
Vossos filhos e todos os Vossos sagrados servidores, do flagelo de Satanás, e seu domínio de 
anjos caídos, que caminham sobre a Terra roubando almas. Ó Pai, protegei o Vosso Papa, para 
que os Vossos filhos possam ser orientados no caminho certo, em direção ao Vosso Novo Paraíso 
na Terra. Amém. 

A Vossa Rainha Celestial da Terra, Mãe da Salvação. 
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A Minha Divina Misericórdia é para ser compreendida, como foi revelada a Santa 
Faustina 
Domingo, 29 de janeiro de 2012, 21:18 

Eu, o vosso Jesus, desejo informar o mundo que a Minha Misericórdia Divina é para ser 
compreendida, tal como foi revelada à Minha filha Helena, Santa Faustina. 

Este mistério será revelado, como todos testemunhareis, na manifestação final dos Meus 
Raios de Misericórdia para a salvação da humanidade. 

Para os que zombam de ti, Minha filha, e dizem que este mistério já foi realmente revelado ao 
mundo, deveis conhecer isto. 

Quantas pessoas no mundo sabem hoje da Minha promessa da Divina Misericórdia? Muito 
poucas, incluindo tu, Minha filha. 

Será que os Meus seguidores não sabem que Eu voltaria para preparar o mundo para este 
Grande Evento? 

Eu preparo sempre os Meus filhos para tais eventos. O Meu Pai Eterno enviou profetas para o 
mundo com o objetivo de vos dar o aviso adequado, para que as almas não fossem tomadas de 
surpresa. Apreciai esta Dádiva da Profecia. Não a rejeiteis. 

Nunca penseis que sabeis tudo sobre os Meus caminhos porque, embora me amais, vós nem 
sempre Me entendeis ou conheceis os Meus Caminhos. 

Cada um de vós que zombais dos Meus profetas, lembrai-vos que não é deles mas de Mim 
que vós zombais. Eles são simples instrumentos. 

Vós, Meus filhos, nunca deveis realmente assumir que Me conheceis, pois se assim fosse, não 
Me negaríeis. Mesmo hoje, tal como os Meus discípulos fizeram quando Eu caminhava entre eles, 
vós ainda negais que Sou Eu Quem vos chama até Mim. 

Vós segurais-Me uma mão com vossa mão esquerda e Me bateis com a direita. 

Não Me ouvistes agora falar convosco? Se não, então sentai-vos calmamente e orai a Mim 
para que Eu possa encher o vosso cansado coração com o Fogo do Meu Espírito Santo. 

Eu amo-vos, e se Me permitirdes entrar no vosso coração sem a vossa armadura de aço que 
Me bloqueia, Eu vos libertarei. 

Quando abrirdes os vossos olhos e entenderdes que Sou Eu, o vosso Divino Salvador, a falar 
convosco, então seguir-Me-eis no caminho para o Novo Paraíso, com amor e alegria no coração. 

Não permitais que o maligno coloque dúvidas na vossa mente. Orai para que sejais 
suficientemente fortes, e humildes de espírito e de mente, para correrdes para os Meus Braços. 

Somente quando vierdes a Mim, como uma criança, é que encontrareis realmente a paz na 
vossa alma. Esta é a única forma de Eu aceder ao vosso coração. 

O Vosso Amado Jesus. 

A Virgem Maria apela para um dia de oração e de jejum como preparação para o Aviso3 
Segunda-feira, 30 de janeiro de 2012, 13:00 

Minha filha, ao passo que o meu Filho vem agora para cobrir o mundo inteiro com os Raios 
de Misericórdia, é com o coração pesado que Eu devo dizer-te que muitas pessoas vão morrer 
durante O Aviso. 

Rezai, rezai, rezai pelas suas almas. 

                                                           
3 Esta Mensagem foi recebida por Maria Divina Misericórdia depois de duas aparições separadas da Virgem Maria – 
aquela que ocorreu à meia-noite de 29 de janeiro e a segunda às 13:00 horas de segunda-feira, 30 de janeiro de 2012 – 
durante o qual a Virgem Mãe apareceu muito triste. 
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Tu, minha filha, deves pedir a todos os seguidores destas Mensagens Divinas para fixarem 
amanhã, Terça-feira, 31 de janeiro de 2012, como um dia especial de oração. Nesse dia deveis 
recitar o Santíssimo Rosário e a oração da Divina Misericórdia. 

Quando possível, todos deveis esforçar-vos e jejuar durante esse dia. Desta forma mais almas, 
especialmente em pecado mortal, podem ser salvas no momento da morte pela Misericórdia do meu 
amado Filho, Jesus Cristo. 

Eu choro lágrimas de tristeza pelas pobres pessoas que não têm ideia de quanta dor e angústia 
os seus pecados causam ao meu Filho. 

A alegria do Dom que o meu Filho traz agora ao mundo está tingida com a tristeza pelos que não 
podem ser salvos por sua própria escolha. As mentiras que serão jorradas e espalhadas por todo o mundo 
pelas almas das trevas, depois de O Aviso ocorrer, devem ser paradas através das vossas orações. 

Orai para que ninguém negue a Divina Misericórdia de meu Filho, durante ou após O Aviso. 
Porque cada alma perdida por essas mentiras é uma alma que será apreendida pelo maligno. A 
conversão espalhou-se por toda a parte, filhos. Aceitai que Eu sou a Corredentora e Medianeira 
trabalhando de perto com o meu amado Filho, Jesus Cristo, para salvar todas as almas da ruína eterna. 

O meu amor por vós, filhos, é muito forte. Eu rogo por Misericórdia para cada alma, a cada 
segundo do dia, mendigando a clemência do Meu Pai. 

Mas, filhos, vós deveis ajudar, participando Comigo em oração e sacrifício, para ajudar todos 
os filhos de Deus a entrar pelas Portas do Novo Paraíso. 

A Vossa Mãe Celestial, Mãe da Salvação. 

Jesus revela a Indulgência Plenária para a Absolvição Total 
Terça-feira, 31 de janeiro de 2012, 21:30 

Esta Mensagem foi dada a Maria Divina Misericórdia, após uma hora e meia, durante a 
Adoração Eucarística 

Minha querida e amada filha, como Me alegro com o amor que Me foi demonstrado pelos Meus 
preciosos seguidores, cujo amor está tão intimamente entrelaçado com o Meu Sagrado Coração. 

Deleito-Me com os Meus filhos leais, cujo amor Me traz tamanha alegria no meio da Minha 
dor. Eles são a Luz que Me traz a força necessária para liderar o Meu Exército. Eles, os Meus filhos 
escolhidos, acreditam que foi exclusivamente a sua fé que os trouxe até Mim. O que eles não 
entendem é que o Meu Espírito Santo desceu sobre eles, especialmente sobre os de coração aberto, 
para que pudessem juntar-se à Minha remanescente Igreja na Terra. 

Eles, os Meus amados seguidores, que mostram obediência e determinação de vontade e puro 
amor em suas almas, serão o alicerce sobre o qual Eu vou agora reparar a Minha Igreja na terra. O 
Meu exército, pelo seu amor por Mim, receberá agora graças muito especiais. 

Eu concedo-lhes esta Indulgência Plenária para que possam levar a Minha chama de fogo e 
possam então espalhar a conversão. Esta Minha Dádiva vai torná-los capazes de difundirem a 
Verdade da Minha Santa Palavra, para que Ela toque os corações em todos os lugares onde vão. 

Eles devem dizer esta oração durante sete dias consecutivos e receberão a Dádiva da 
Absolvição Total e do Poder do Espírito Santo. 

Cruzada de Oração (24) Indulgência Plenária para a absolvição 

Ó Meu Jesus, Vós sois a Luz da Terra. Vós sois a chama que toca todas as almas. A 
Vossa Misericórdia e o Vosso Amor não conhecem fronteiras. Nós não somos dignos do 
sacrifício que Vós fizestes, com a Vossa morte na Cruz. Porém, nós sabemos que o Vosso 
Amor por nós é maior do que o amor que temos por Vós. Concedei-nos, Senhor, o Dom da 
humildade, para que sejamos merecedores, do Vosso Novo Reino. Enchei-nos com o Espírito 
Santo, para que possamos marchar em frente e levar o Vosso Exército a proclamar a Verdade 
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da Vossa Santa Palavra, e a preparar os nossos irmãos e irmãs para a Glória da Vossa 
Segunda Vinda à Terra. Nós Vos honramos. Nós Vos louvamos. Nós nos oferecemos a Vós, 
assim como as nossas tristezas e os nossos sofrimentos, como presente para a salvação das 
almas. Nós Vos amamos, Jesus. Tende Misericórdia de todos os Vossos filhos, onde quer que 
estejam. Amém. 

Ide em paz Meus amados seguidores e lembrai-vos que o vosso amor por Mim inflama o Meu 
Coração e traz grande alegria ao Meu Pai Eterno, à Minha Amada Mãe, aos anjos e a todos os 
santos no Céu. 

Eu Amo-vos a todos. Eu aguardo o momento em que vos abraçarei a todos e a cada um de vós 
nos Meus Braços, para que vós encontreis o amor, a paz e a alegria que tendes esperado em toda a 
vossa vida na Terra. 

O Vosso Amado Jesus Cristo. 
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MENSAGENS DE FEVEREIRO DE 2012 
 

Virgem Maria: Ninguém impedirá que o Livro da Verdade seja revelado ao mundo 
Quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012, 20:15 

Minha filha, quando tu trabalhas para o meu amado Filho, Jesus Cristo, deves mostrar 
obediência em todos os momentos. 

Nunca questiones a Sua Santa Palavra, porque Ele fala a Verdade e somente a Verdade. 

Muitos dos meus filhos questionam cada palavra que Ele diz desde o início. Por todo aquele 
que obedece à Sua Santa Palavra, conforme consta no Livro de meu Pai, há sempre outro que 
interpreta a Sua Palavra de uma forma diferente. 

Tu deves fazer tudo o que é pedido sob a direção de meu Filho. Nunca cedas aos que exigem 
que as Suas Palavras sejam adaptadas às interpretações deles. 

Move-te agora, minha filha, com rapidez, para levares ao mundo as Mensagens dadas pelo 
meu Filho para salvar os pecadores que estão perdidos. O meu filho tem uma intenção, que é salvar 
almas. Não tenhas medo, minha filha, porque tudo que o meu Filho diz não contradiz os 
Ensinamentos da Sua Santíssima Igreja na Terra. 

As Suas Dádivas para os meus filhos são muito especiais e estão a ser dadas nestes últimos 
tempos para todas as almas. 

Tão generoso e misericordioso é o meu Filho que Ele quer banhar os pecadores com graças 
especiais para garantir a sua salvação. 

Qualquer pessoa que tente parar o meu Filho, na Sua Missão de preparar o mundo para a Sua 
Segunda Vinda, será impedido pela Mão de meu Pai Eterno. 

Este Trabalho para revelar o Livro da Verdade, em que os Selos são quebrados é, para o meu 
Pai, uma das Missões mais importantes do mundo. 

Neste momento foi prometida a Verdade ao mundo. 

A todas as almas, crentes e não crentes, deve ser-lhes dita a verdade, porque elas estão tão 
afastadas da Igreja, que lhes deve ser dada dessa forma. 

Todos os Anjos foram enviados à Terra para proteger a humanidade contra o maligno e as 
mentiras que ele espalha sobre a Verdade da salvação eterna. 

Talvez a humanidade não queira ouvir a Verdade e muitos obstáculos serão colocados diante 
de ti, minha filha, mas será inútil. 

Ninguém vai impedir que o Livro da Verdade seja revelado ao mundo pois, sobre todos 
aqueles que possam tentar fazer isso, o poder de Meu Pai será desencadeado com chamas de 
Fogo lançadas dos Céus. minha filha, nunca duvides destas Mensagens, tal como elas te estão a 
ser dadas. 

Nunca mudes uma Palavra para as adequar aqueles que tentam fazer com que tu alteres a 
Palavra de Deus. 

Apenas pode haver um Mestre, que é Deus, em Nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. 

Vai agora com as garantias que precisas. 

Lembra-te que estas Mensagens do meu Filho são para todos os filhos de Deus e não apenas 
para a Sua Igreja Católica ou para o seu povo escolhido, os Judeus. Elas são para todos. 

Cada alma é amada pelo Meu Pai igualmente. Nenhuma alma é considerada mais importante 
do que outra. 

A Vossa Mãe Celestial, a Mãe da Salvação. 
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Pensais que Eu vos iria ignorar até ao dia do julgamento? 
Quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012, 15:30 

Minha querida e amada filha, como Eu Estou feliz com a resposta dos Meus seguidores à 
Minha Grande Dádiva da Indulgência Plenária para a Absolvição Total. Mas como Eu Estou triste 
por aqueles corações ingratos que rejeitam a Minha Dádiva. 

Essas almas não conseguem entender que somente Deus, o Pai, pode sancionar esta Dádiva da 
Indulgência Plenária. Se é dada ao mundo através do Meu Santo Vigário ou de Mim, o Divino Salvador, 
não é o importante. O que é importante é que resta pouco tempo para salvar as almas da humanidade. 

Para aqueles que questionam a Minha Palavra, sabei que Eu sou o Vosso Divino Salvador, 
falando para vós do Céu. Não aceitais que Eu existo? Que Eu vos desejo enviar uma Mensagem 
nestes últimos tempos? Achais que Eu vos iria ignorar até ao Dia do Julgamento? Que Eu não iria 
preparar as vossas almas, comunicando convosco desta forma? 

Se vós acreditais em Mim, então deveis acreditar na Intervenção Divina. E se não o fizerdes, 
então não abristes os vossos corações. Como sabeis que Sou Eu? Peço-vos para vos sentardes agora 
e falardes Comigo em particular. Pedi-Me a graça do Espírito Santo e Eu responderei 
imediatamente às almas abertas e puras. 

Tirai a vossa armadura e permiti-Me que vos dê esta Dádiva especial. Sabei que Me ofendeis 
quando rejeitais as Minhas ofertas. Isso significa, também, que vós rejeitareis a Minha 
Misericórdia? Baixai a cabeça e pedi perdão. Quando vós vierdes até Mim, em humilde gratidão Eu 
vos iluminarei para a Verdade. 

Quando abrirdes os vossos olhos para a Verdade, derramareis lágrimas de entendimento e 
agradecer-Me-eis, por fim, pela Minha grande Dádiva da Absolvição. 

O Divino Salvador Jesus Cristo. 

Virgem Maria: Ódio é ódio. Não há dois tipos. Eles são o mesmo 
Sábado, 4 de fevereiro de 2012, 10:09 

Minha filha, o mal está a espalhar-se rapidamente em certos quadrantes do mundo. 

Enquanto as guerras estão a ser orquestradas com o ódio na alma, o Espírito Santo, ao mesmo 
tempo, inunda as almas dos outros em diferentes partes do mundo. 

A Batalha das almas já começou. O bem contra o mal. 

Minha filha, nunca assumas que os de alma endurecida são os de nenhuma crença ou de fé 
morna. Muitos dos que acreditam na compaixão do meu Filho, Jesus Cristo, vão agora ser 
transformados pela tentação. As suas mentes ficarão cheias de dúvidas que os farão cegar para 
Palavra do meu amado Filho, tal como Ele a diz ao mundo através de ti, minha filha. O seu ódio, 
com o qual eles alteram a Sua Santa Palavra, será tão poderoso quanto o ódio demonstrado pelos 
assassinos em relação às suas vítimas. O ódio vem do maligno. 

As mentiras são espalhadas pelo maligno, que usa as almas fracas para minar a Verdade O 
ódio é ódio. Não há dois tipos. Eles são o mesmo. 

O orgulho das almas fiéis será mexido, numa tentativa final do maligno para evitar que estas 
Mensagens, as mais urgentes para o mundo, sejam espalhadas. 

O meu Filho precisa do apoio dos Seus amados seguidores para formar o Seu exército na 
Terra. Este exército será erguido pelos Seus fiéis seguidores. Fica ciente de que será este o grupo 
cujo coração será endurecido primeiro. 

Não se pode endurecer uma alma que já está no escuro. E por isso serão as almas que estão na 
Luz que vão ser tentadas pelo enganador. Eles estão, assim, a espalhar mentiras para magoar o meu 
Filho e retardar o Seu Trabalho. Eles não vão entender que isso lhes está a acontecer, porque eles 
acham que será seu dever defender a verdadeira Palavra do meu Filho. 
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Ao encontrarem falhas nestas Mensagens que o meu Filho te dá, o meu Filho será atormentado. 

Os verdadeiros alicerces da Sua Igreja vão virar-Lhe as costas brevemente. Eles vão negá-Lo 
e, assim, eles vão crucificá-Lo de novo. 

O orgulho impede-os de abrir os olhos quando Ele está agora diante deles com os amorosos 
braços abertos. minha filha, peço a todos os filhos de Deus que se unam como um só e lutem pela 
salvação de todas as almas. 

Então, muitos que não estão a ouvir estas Mensagens, minha filha, assim que O Aviso ocorrer 
eles virão. Reza, reza, reza pelas almas que te magoam com calúnias, e que espalham inverdades sobre 
ti. Agora vou dar-vos a Cruzada de Oração (25) para pedir proteção para todos os Meus visionários e 
aos escolhidos por Deus Pai para espalhar a Sua Santíssima Palavra na Terra, nestes tempos. 

Cruzada de Oração (25) para proteção dos visionários em todo o mundo 

Ó Deus, o Altíssimo, eu apelo para que Vós protejais todos os Vossos santos mensageiros 
do mundo. Eu oro para que eles sejam protegidos, contra o ódio dos outros. Eu peço que a Vossa 
Santíssima Palavra, seja espalhada, rapidamente em todo o mundo. Protegei os Vossos 
mensageiros do abuso, das calúnias, das mentiras e de todo tipo de perigos. Protegei a sua 
família, e cobri-os com o Espírito Santo, em todos os momentos, para que as Mensagens que eles 
dão ao mundo, sejam atendidas com o coração humilde e contrito. Amém. 

Minha filha, o orgulho é o traço que é mais desagradável aos Olhos do Meu Pai. É muito 
doloroso para Ele quando os pecados do orgulho invadem as almas piedosas e santas, quando 
elas se recusam a aceitar a Verdade da Sua Santa Palavra dada ao mundo de hoje através dos 
Seus mensageiros. 

Eles devem pedir o Dom da verdadeira sabedoria, que só será concedido pelo poder do 
Espírito Santo às almas humildes com um coração puro vazio de orgulho e arrogância. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Guerras envolvendo o Irã, Israel, Egito e Síria, interligados 
Sábado, 4 de fevereiro de 2012, 10:55 

Minha querida filha, a tua fidelidade para Comigo é testada a cada dia. Muitos tentam parar-te 
no teu Trabalho para Mim, mas não o podem fazer por causa da proteção proporcionada pelos Céus. 
Aqueles que tentam infligir dor, sofrimento e abuso serão punidos. Eu não vou tolerar tais ações. 

Lembra-te que foi predito que ninguém pode parar o Fogo do Espírito Santo, que Eu derramei 
nas Minhas Santíssimas Mensagens para toda a humanidade. 

Peço, portanto, que continues a ignorar os obstáculos colocados diante de ti e que ignores o 
ódio, pois ele vem de Satanás. 

Se ligares ao ódio ele espalha-se. 

Ignora-o e ele morrerá, por não encontrar o alimento de que necessita para crescer e apodrecer. 

Agora, Eu quero que digas aos Meus filhos que os Eventos previstos no Livro da Verdade 
estão a desenrolar-se agora no mundo. 

Meus filhos, não deveis ter medo porque a vossa fé e as vossas orações ajudarão a diluir os 
efeitos da guerra, genocídio, fome e apostasia. 

Vão surgir guerras que envolvem o Irão, Israel, Egipto e Síria. Todas estarão interligadas. 

Assim, também, a Itália vai sofrer consequências que estão associadas ao surgimento do falso 
profeta e do seu parceiro, o anticristo. 

Orai fortemente para que todos os países não caiam sob o poder de uma potência global que 
irá controlar o vosso dinheiro. Para que eles venham a ter sucesso, isso será muito difícil. 

Orai a Deus Pai para que Ele possa evitar tais atrocidades. 
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Orar pelas almas dos outros salvará as vossas próprias almas. Isso, é tudo que Eu peço. 
Oração. Orai também pela conversão. Não falta já muito tempo para que todas as coisas façam 
sentido, Minha filha. 

Todos ficarão bem quando a conversão tiver lugar após O Aviso. Vai, agora, e diz aos Meus 
filhos que nunca temam quando proclamam a Minha Palavra. Eu permanecerei sempre junto deles. 
Se eles forem ridicularizados, podem ter a certeza da Verdade d’Ela, da Minha Santíssima Palavra. 

O Vosso Amado Jesus. 

Deus Pai: O mundo submetido a um castigo. A minha intervenção é necessária 
Sábado, 4 de fevereiro de 2012, 15:00 

Minha filha, o mundo está prestes a sofrer um Castigo como resultado do terrível pecado 
cometido pela humanidade. 

Embora grande parte deste Castigo fosse evitado, a Minha Mão vai cair agora sobre a 
maldade que está a ser perpetrada em todos os cantos. 

Tanto ódio por Mim, Deus Pai, deve ser interrompido, ou os Meus filhos vão sofrer um horror 
ainda maior. 

Eu preparo agora o mundo para as mudanças necessárias, para Purificar a Terra de acordo 
com o Meu plano para salvar a humanidade. 

Muitas almas são atormentadas pelo pecado. 

Eu Sou o Deus de toda a Criação e não vou sentar-Me a ver os Meus filhos a destruírem-se 
uns aos outros. 

Minha filha, há um plano perverso para destruir grande parte da humanidade, através da 
guerra. Essas guerras não são acidentais. Já viste quantas estão ocorrendo, em tantas nações, em 
todos os lugares? Isso é a mão do anticristo, que aguarda pacientemente o seu momento de glória na 
Terra. Ele, quando as nações estiverem de joelhos, correrá a criar uma falsa paz, tortuosa, de sua 
própria criação. Esta será a máscara do enganador. 

O Meu Castigo será desencadeado sobre as nações que participem nesta grande fraude, para 
controlar o mundo através da captura das nações. Sê forte, Minha filha, durante este período em que 
a Terra vai tremer, que não vai durar muito tempo. É necessário, a fim de acordar os Meus filhos. 

Eles, os Meus filhos, foram avisados, mas a Minha Voz é detestada. Os Meu pobres filhos, 
que vivem vidas sãs e que assistem consternados ao mal no seu mundo, devem entender que a 
Minha intervenção é necessária. 

Se Eu não parar o que está a acontecer, então grande parte da humanidade será destruída. Ora 
para que os Meus filhos orem pela paz dos seus países. Nunca tenhas medo de proclamar a Minha 
Palavra, mesmo que sejas perseguida. Cada alma que professa a sua fé em voz alta é suficiente para 
centenas de conversões. 

Ide em paz. O tempo chegou para Mim, Deus Pai, para sancionar a Quebra dos Selos. Só 
então a humanidade aceitará que é impotente. 

Eles não controlam o mundo, isso não pode ser assim. 

Somente o Criador de toda a humanidade tem poder sobre Satanás, e vou agora desencadear 
um Castigo sobre os corações frios e as almas das trevas que lhe entregaram a sua lealdade. 

Os estágios finais de Purificação terão início agora. 

Deus Pai. 

Virgem Maria: Quando dizeis o Rosário vós podeis ajudar a salvar a vossa nação 
Domingo, 5 de fevereiro de 2012, 13:15 

Minha filha, Eu peço a todos os meus filhos para rezarem pela unidade do mundo neste tempo. 
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A crença no meu Filho está a desaparecer e os meus filhos estão a ficar para com as almas estéreis. 

Eu sou o vosso Imaculado Coração e através do amor que Eu tenho pelo meu Precioso Filho, 
Jesus Cristo, vou trabalhar com perto d’Ele para salvar a humanidade. 

Orai por im por interação, que Eu vou implorar ao Meu Pai, Deus, o Altíssimo, para 
guardar a Sua Mão de Justiça da severa punição. Ele derramará sobre a Terra para impedir que a 
maldade se espalhe. 

Eu ajudar-vos-ei, filhos, a aproximar-vos do Coração do meu Filho. Quando nós trabalhamos 
juntos, meus filhos, podemos evitar desastres em todo o mundo. 

Nunca vos esqueçais da importância do meu Santíssimo Rosário, porque quando vós o recitais 
diariamente podeis ajudar a salvar as vossas nações. O poder de Satanás enfraquece quando vós 
recitais o meu Rosário. Ele foge em grande dor e torna-se impotente. E o mais importante, não 
importa qual a fé Cristã a que pertenceis, é que o recitardes pelo menos uma vez por dia. 

Porém, muitas pessoas não me aceitam, à vossa Abençoada Mãe. 

Como o meu filho, Eu sou rejeitada, desprezada, insultado e humilhada. No entanto, pedindo 
a minha ajuda Eu posso levar as almas diretamente ao Sagrado Coração de meu Filho, Jesus Cristo. 

O meu Filho, Jesus Cristo, é o vosso Salvador, filhos, e Ele nunca rejeitará os pecadores, não 
importa quão enegrecidas estejam as vossas almas. 

Se vos sentirdes arrependidos por tê-Lo ofendido, é só apelardes a Mim, a vossa Mãe 
amorosa, e Eu levar-vos-ei pela mão até Ele. 

O meu Filho está a preparar-se para vir e levar todos os Seus filhos juntos, para que todos vos 
possais unir com Ele no Novo Paraíso na Terra. Somente as almas puras e humildes podem entrar. 

Vós deveis agora iniciar os vossos preparativos. Começai por recitar o meu Santo Rosário. 

Tão importante é esta oração que deve agora tornar-se legitimamente numa Cruzada de Oração. 

Cruzada de Oração (26) – Rezai o Rosário para salvar a vossa nação 

Senti a paz, filhos, quando vós meditardes sobre o Meu Rosário. 

Como as Graças são derramadas sobre vós depois de o recitardes, então vós sabereis que o 
enganador se afastou de vós e, em seu lugar, virá o amor. O amor vem do Meu Eterno Pai. 

Quando vós sentirdes o amor nos vossos corações, sabereis que estais a ganhar a batalha para 
derrotar o maligno. 

A Vossa Amada Rainha dos Anjos, Mãe da Salvação. 

Orai para que uma guerra nuclear global, que acabaria com um terço da humanidade, 
possa ser evitada 
Segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012, 20:15 

Minha filha, os Meus amados seguidores devem unir-se como uma família e ficarem fortes. 

Eu proporcionarei a todos os Meus amados seguidores a confiança para se manterem calmos e 
receberem graças no meio da tempestade. 

Enquanto a Terra continuar a abanar em todos os sentidos, as vossas orações durante esse 
tempo serão reconfortantes para Mim. 

Como se quebra o Meu Coração ao ver inocentes a ser mortos nas guerras do Médio Oriente. 
Essas pobres almas são açoitadas e sofrem, assim como Eu sofri. 

A maldade que Eu vejo será diluída e a Mão de Meu Pai não vai demorar, mas não impedirá 
que essas nações se matem umas às outras. 

Os Selos foram quebrados, Minha filha, e as guerras vão surgir rapidamente. 

Orai para que a atrocidade de uma guerra nuclear global, que acabaria com um terço da 
humanidade, possa ser evitada. 
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Eu preciso de mais filhos de oração. Eu percebo quão duro é para vós orardes mas, por favor, 
Eu imploro-vos que convideis muitos grupos de oração, amigos e famílias, para que rezeis pela paz. 

Eu dou-vos agora uma nova Cruzada de Oração (27) Oração pela Paz no Mundo 

Ó Meu Jesus, eu imploro por Misericórdia, por aqueles que sofrem por guerras terríveis, para 
que a paz seja instaurada, nessas nações torturadas, que estão cegas para a Verdade da Vossa 
Existência. Por favor, cobri essas nações com o Poder do Espírito Santo, para que elas parem a 
perseguição e o poder sobre as almas inocentes. Tende Misericórdia por todos os Vossos países, que 
são impotentes contra as atrocidades do mal, que cobrem todo o mundo. Amém. 

Minha filha, Eu exorto-vos a serdes pacientes, pois não vai demorar muito antes da Confissão. 
Uma vez que tenha lugar, tudo se tornará mais calmo. 

Ide em Paz e Amor. Acima de tudo, confiai no vosso Amado Jesus. O vosso Salvador. 

O Vosso Salvador, Jesus Cristo. 

Os mistérios do Reino Divino, escondidos nos arquivos por tanto tempo 
Terça-feira, 7 de fevereiro de 2012, 20:00 

Eu Sou o vosso amado Jesus, Filho de Deus, o Altíssimo, nascido do Coração Imaculado de 
Maria. Eu venho em Nome da Santíssima Trindade. 

Estes são os dias, Minha filha muito amada, que vais achar mais difíceis. O teu sofrimento, 
que Me entregaste com alegria e de coração rendido, salvará muitas almas. Tu deves ser valente 
quando fizeres isso e não te preocupares com a tua saúde. Pois este é apenas mais um desafio, que 
não vai durar muito tempo, mas que será um longo caminho para Me trazeres as almas perdidas. 

O Meu Livro da Verdade está a ser dado para que os crentes testemunhem a Minha 
proclamação dos mistérios, por tanto tempo escondidos nos arquivos do Reino Divino. 

Agora, que a Verdade está a ser desvendada, a humanidade deve aceitar a Minha Santíssima 
Palavra, que vai agora ser apresentada a todos para que a possam digerir. 

Isso proporcionará um doce alívio às vossas almas mas, para aqueles que estão afastados de 
Mim, será muito difícil de aceitar. 

A amargura da Verdade é difícil de engolir mas, se for aceite, vai trazer conforto aqueles que 
aceitem que sou realmente Eu, o vosso Precioso Jesus, que vem para vos abraçar nestes tempos. 

Eu, o Cordeiro de Deus, venho agora para vos trazer a vossa salvação. 

Sem essa Minha ajuda tal não seria possível. 

Eu trago-vos agora a Luz e vós deveis caminhar atrás de Mim, pois Eu conduzo-vos ao 
Novo Paraíso. 

Eu chamo a todos vós para serdes corajosos, fortes e destemidos no deserto terrível em que 
vos encontrais agora. 

Não será fácil, mas Eu prometo que a força que vos darei fará com que esta viagem seja 
menos árdua. 

Aceitai o que vós ides testemunhar no mundo, como a Purificação continua e com grande 
intensidade. Pois assim é necessário. 

Rezai, rezai, rezai por paciência e resistência porque vós deveis vencer a escuridão e ajudar-
Me a trazer toda a humanidade para a Luz. 

Nunca percais a esperança. Basta lembrar que tudo o que importa é a unificação da 
humanidade. As vossas orações, o sofrimento e o amor por Mim vão ajudar a unir a Minha Santa e 
preciosa família no Meu Novo Paraíso na Terra. 

Olhai para a frente, filhos, para a vida que vos está destinada, se obedecerdes à Minha 
Santa Vontade. 
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Eu vos amo e vos abençoo, queridos filhos, pelo vosso amor e compaixão por Mim, o vosso 
amado Salvador. 

O Vosso Jesus. 

Virgem Maria: O maligno não descansará enquanto a Igreja Católica não cair por terra 
Quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012, 20:30 

Eu sou a Imaculada Conceição. Eu sou a Virgem Maria, Mãe de Deus. 

Minha filha, este pobre mundo está em tumulto e continuará assim, dia a dia, até ao momento 
em que O Aviso se aproxime. 

Foi predito que o ódio por meu Filho se estenderá à Sua Santa Igreja na Terra. Isso já está a 
acontecer. O maligno não descansará até que a Igreja Católica bata no chão. 

Quando a Igreja cair, dois lados emergirão. Não importa quanto a Igreja vai sofrer, ela não 
pode, nem vai, morrer. Isso não pode acontecer, filhos. 

Por enquanto, Deus Pai pode permitir que a Igreja na Terra seja flagelada, tal como sofreu o Seu 
Amado Filho, Jesus Cristo, e será então que o meu precioso Filho se elevará em Glória uma vez mais. 

Nunca abandoneis a Igreja Católica. 

Nunca negueis as outras Igrejas Cristãs do meu Filho. Pois todos vós sois seguidores de 
Cristo. Todos vós, com devoção ao meu Filho, ponde as vossas diferenças de lado. E uni-vos para 
lutar contra o anticristo. 

Cruzada de Oração (28) Oração da Virgem Maria pela unificação de todas as Igrejas Cristãs 

Ó Deus O Altíssimo. Ajoelhamo-nos diante de Vós, para pedir a unificação de todos os 
Vossos filhos, na luta para manter as Vossas Igrejas Cristãs na Terra. Não deixeis que as nossas 
diferenças nos dividam, neste momento, de grande apostasia no mundo. Pelo nosso amor por 
Vós, Querido Pai, nós vos imploramos que nos deis as graças, para nos amarmos uns aos outros 
em nome do Vosso Amado Filho, Nosso Salvador Jesus Cristo. Nós Vos adoramos. Nós Vos 
amamos. Unimo-nos para lutar contra a força, para reter as vossas Igrejas Cristãs na Terra, nos 
desafios que teremos que enfrentar, nos próximos anos. Amém. 

Confiai em mim para Vos guiar, filhos, até ao Novo Paraíso e ao Reino do meu Filho na 
Terra, como deve ser. 

A Vossa Mãe Amorosa, Mãe da Salvação. 

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

Minha querida e amada filha, não demorará muito sem que todas as profecias preditas sejam 
reveladas perante um mundo descrente. 

Mesmo aquelas almas impuras que Me evitam, ao vosso Divino Salvador, e ao Meu Pai 
Eterno, não perderão a notícia. Eles saberão a razão deste acontecimento e, pela primeira vez, 
perceberão finalmente que eles não controlam o seu próprio destino. 

Todos os mal informados pelas suas crenças erradas, devido aos seus ganhos pessoais, irão 
brevemente entender a Verdade. 

Minha filha, o caminho a seguir é a oração, para que estas almas, entretanto perdidas para 
Mim, não sigam o fascínio do anticristo e do falso profeta. 

Muito em breve, virá um homem que professará ser Eu. Mas, certamente, isso não pode ser, 
porque Eu não virei até ao fim do mundo. 

Ainda assim ele será exibido, por ter todas as qualidades que enganarão as pobres almas, 
acreditando que sou Eu. 

Ele irá realizar maravilhas, em grandes atos de paz, ações humanitárias e atos de carinho público. 
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Ele será idolatrado e os seus poderes virão através de Satanás, o rei das trevas. Tão 
convencidos estarão muitos dos Meus servos sagrados, quando ele exibir sinais associados com os 
grandes Santos, que cairão em humildade aos seus pés. 

A Minha Palavra, a Verdade que vos foi dada pelo profeta do final dos tempos, será rejeitada 
e destroçada como heresia. 

Eu dei-te já, Minha filha, abundantes Avisos para que muitos dos Meus filhos possam saber a 
Verdade antes de isto acontecer. 

Não vos deixeis enganar pelos que se exaltam a eles mesmos, aos vossos olhos, como sendo 
santos. Nunca confundais ações humanitárias como vindas sempre de Mim. 

O maligno é um mentiroso. Ele é astuto e presenteará por vezes, uma caridade amorosa 
exterior. 

Olhai para aquelas organizações que são fachadas de muitas riquezas individuais, que se 
vangloriam acerca dos seus esforços para salvar a humanidade. Muitas delas trabalham em segredo 
para denunciar a Minha Palavra. 

Este tipo de fraude será usada pelo anticristo para recrutar os bem intencionados, mas 
ingênuos, seguidores. 

Uma vez seduzidos começareis a ser armadilhados. Depois, vós sereis intrujados para 
aceitardes a marca da besta que vós deveis evitar a todo o custo, ou perder-Me-eis para sempre. 

Sede os vossos guardas a todo o tempo. 

A vossa tarefa é simples. Lembrai-vos que há só um Deus, Três Pessoas da Santíssima 
Trindade, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. 

Algo mais que vos seja apresentado de diferente não existe. 

O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo. 

Fornicação, pornografia e prostituição, são todos pecados mortais 
Quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012, 15:00 

Minha querida e amada filha, o homem deve afastar-se do pecado e depressa. Muitos pecados 
não são hoje mais vistos como tal. 

Assim, muitas ofensas contra o Meu Pai são cometidas sem qualquer culpa. 

Filhos, vós deveis parar. Vós estais a destruir as vossas vidas. Satanás provoca-me quando se 
orgulha daquelas almas que ele Me rouba em cada segundo. Se visses as almas, milhões delas, 
caindo para os fogos da eternidade, vós morreríeis de choque. 

Como se parte o Meu Coração ao testemunhar o terror que essas almas, que viviam em 
terrível pecado quando estavam em Terra, têm que sofrer. Os pecados de que elas são culpadas nem 
sempre são aqueles que vós entendeis como sendo pecados mortais. 

Eu falo sobre fornicação, tão facilmente aceite no mundo de hoje, que participa e vê a 
prostituição, a pornografia e o abuso sexual. 

Refiro-me ao ódio pelos outros, bem como aos que causam dor e sofrimento aos menos 
afortunados do que eles próprios. 

Assim como o pecado da idolatria, quando vós adorais bens materiais mesmo que, acima de 
tudo, não sejam nada além de cinzas. 

Vós não entendeis que uma vez que seguis por esse caminho de pecado, ficais cada dia mais 
distantes de Mim? Em seguida, torna-se muito difícil que vos liberteis das garras colocadas em cima 
de vós pelo rei das trevas. 

Acordai, filhos. Estai cientes da existência do Inferno e receai muito pela entrada nos portões 
da condenação eterna. 
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Eu não digo isto para vos assustar, mas para assegurar que vós entendeis que o pecado mortal 
vos levará para lá, a menos que volteis agora para Mim. 

Oração e muita, será necessária para voltardes para Mim, mas ouvi isto. Aqueles que estais 
desesperados, tristes e vos sentis impotentes, por causa do abismo de pecado em que estais, apenas 
tendes que pedir, que Eu vos perdoarei. 

Vós deveis mostrar remorso verdadeiro e confessar-vos agora. Se não podeis ir à Confissão, 
dizei então a Minha Cruzada de Oração para a Indulgência Plenária (24) para a Absolvição, por um 
período de sete dias consecutivos. 

Ó Meu Jesus, Vós sois a Luz da Terra. Vós sois a chama que toca todas as almas. A Vossa 
Misericórdia e o Vosso Amor não conhecem fronteiras. Nós não somos dignos do sacrifício que Vós 
fizestes, com a Vossa morte na Cruz. Porém, nós sabemos que o Vosso Amor por nós é maior do que 
o amor que temos por Vós. Concedei-nos, Senhor, o Dom da humildade, para que sejamos 
merecedores, do Vosso Novo Reino. Enchei-nos com o Espírito Santo, para que possamos marchar 
em frente e levar o Vosso Exército a proclamar a Verdade da Vossa Santa Palavra, e a preparar os 
nossos irmãos e irmãs para a Glória da Vossa Segunda Vinda à Terra. Nós Vos honramos. Nós Vos 
louvamos. Nós nos oferecemos a Vós, assim como as nossas tristezas e os nossos sofrimentos, como 
presente para a salvação das almas. Nós Vos amamos, Jesus. Tende Misericórdia de todos os Vossos 
filhos, onde quer que estejam. Amém. 

Eu nunca abandono os pecadores e sinto um carinho especial por eles. Eu amo-os de uma 
forma muito especial, mas detesto os seus pecados. 

Ajudai-Me, para vos salvar, filhos. Não deixeis até que seja tarde demais. 
O Vosso Amado Jesus. 

Deus Pai: Os terremotos serão sentidos como parte de um pequeno castigo antes de o Aviso 
Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012, 19:50 

Eu sou Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Eu venho em Nome da Santíssima Trindade. 
Minha amada filha, Eu anuncio hoje que todos os preparativos já foram concluídos para a 

Grande Misericórdia do Meu Filho. 
Por favor, informa os Meus filhos sobre o dever de orarem por todas as almas que se retiraram 

de Mim, o Vosso Pai Eterno. Só vós podeis, filhos, ajudar a salvar essas almas. 
Também gostaria de informar que uma série de terremotos será sentida, pois Eu lancei um 

pequeno castigo para punir as almas perversas que atormentam os seus compatriotas. 
Minha filha, uma vez que este castigo termine, será o tempo para O Aviso. A humanidade vai 

homenagear o Meu Filho, quando ela procurar o perdão pela forma como Me ofendeu. 
Muitos vão converter-se. Muitos morrerão. Daqueles que vão morrer, as suas almas 

podem ser salvas através das vossas orações. Depois o mundo acalmará um pouco e será dado 
um tempo de arrependimento. 

Lembrai-vos que Eu amo a todos os Meus filhos mas, como qualquer bom Pai, Eu devo 
castigar os Meus filhos para que eles entendam a diferença entre o certo e o errado. Esta limpeza irá 
acordar os Meus filhos e muitos mais aceitarão as graças, com gratidão, quando forem derramadas 
sobre a humanidade durante O Aviso. 

Eu Amo-vos, filhos, e é Meu desejo salvar cada um de vós, incluindo os de alma endurecida 
que não aceitam a Existência da Santíssima Trindade. 

O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo. 
O Meu pobre Santo Vigário, o Papa Bento XVI, será expulso da Santa Sé, em Roma 
Sábado, 11 de fevereiro de 2012, 11:30 

Minha querida e amada filha, as guerras estão a aumentar em todos os lugares e muito em 
breve a Mão de Meu Pai intervirá para dar fim a este mal. 
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Não temas porque os planos para salvar a humanidade estão concluídos e não irá demorar 
muito para a Minha Grande Misericórdia, que será dada a cada um de vós. 

Nunca temais as obras do anticristo pois vós, queridos filhos, tendes poder dentro de vós para 
atenuar o seu domínio sobre o mundo, através das vossas orações. 

Outros líderes mundiais serão mortos em breve e o Meu pobre Vigário, o Santo Papa Bento 
XVI, será expulso da Santa Sé em Roma. 

No ano passado, Minha filha, Eu disse-te da trama dentro dos corredores do Vaticano. 
Um plano para destruir o Meu Santo Vigário foi criado em segredo a l7 de Março de 2011 e 

será consumado conforme foi predito. 

Espalhai agora a Minha Sagrada Palavra por todos os cantos do mundo e preparai as versões 
impressas das Minhas Mensagens, para serem distribuídas a tantos países quanto possível. 

Vós estais sendo guiados, por isso deveis fazer o que é melhor. Pedi-Me em oração para vos 
enviar ajuda e isso será feito. 

O Vosso Jesus. 
Os outros países seguirão a Inglaterra, proibindo a Oração Pública 
Domingo, 12 de fevereiro de 2012, 10:30 

Minha filha, como Eu choro quando vejo que muitos estão a tentar acabar com a homenagem 
ao meu amado Filho. 

Eu disse antes que a batalha começou. Os planos já começaram por proibir a oração pública a 
Deus Pai e ao Seu Precioso Filho, Jesus Cristo, na Inglaterra. 

Isto é apenas o começo. Muito em breve será aplicado às escolas e a outros locais públicos, 
até passar a ser ilegal orar em Igrejas Consagradas ao meu Filho, Jesus Cristo. 

O ódio entre os homens, e o daqueles que estão em elevados lugares, pelo meu Filho, 
significa que eles estão a fazer tudo o que podem para banir a prática pública do Cristianismo. 

Aqueles que odeiam o meu Filho, dizem que não acreditam no meu Filho. Como é que eles 
podem mostrar tanto ódio por alguém em que não acreditam? 

O seu desprezo pelo meu Filho ficará mais claro logo que os outros países seguirem a 
Inglaterra para proibir a prática pública do Cristianismo. 

Será uma ofensa à honra do meu Filho. 
As outras religiões que acreditam em Deus Pai também vão sofrer. 
No entanto, eles não vão sofrer tanto quanto a Igreja Católica Romana e as outras Cristãs. O 

seu sofrimento tornar-se-á intenso. 
Orai, filhos, para evitar muito deste mal que se torna mais evidente agora. 
Por muito tempo, aqueles que dizem não crer no meu Filho ficarão escondidos. 

Agora, eles vão surgir com confiança e perseguirão o meu Filho através dos sofrimentos que 
vão infligir aos Seus seguidores. 

Orai filhos, arduamente, para protegerdes a vossa fé e o direito à honra do meu Filho em 
público, para não vos sentirdes envergonhados. 

Por favor, orai esta Cruzada de Oração (29) para proteger a prática do Cristianismo 
Ó meu Senhor Jesus Cristo, rogo que o Vosso Espírito Santo caia sobre todos os Vossos filhos. 

Peço-Vos para perdoardes aqueles que têm ódio por Vós nas suas almas. Rezo para que os ateus 
abram os seus corações endurecidos, durante a Vossa Grande Misericórdia, e para que os Vossos 
filhos, que Vos amam, Vos possam honrar com dignidade, elevando-os acima de toda a perseguição. 
Por favor, enchei todos os Vossos filhos com o Dom do Vosso Espírito, para que possam elevar-se, 
com coragem, e levar o Vosso Exército para a batalha final contra Satanás, seus demônios e todas 
aquelas almas, que são escravas das suas falsas promessas. Amém. 
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Ide em paz, minha filha, e diz ao mundo para se preparar para esta grande injustiça. 

Obrigado por responderes ao meu apelo de hoje. 

Maria, Rainha de Todos os Anjos, Mãe da Salvação. 

A Bíblia Sagrada não é posta de lado em favor destas Mensagens 
Domingo, 12 de fevereiro de 2012, 15:00 

Minha querida e amada filha, Eu senti a tua falta ontem. Acordei-te durante a noite, lembras-
te? Tu estavas muito cansada, mas Eu queria falar contigo então. 

Hoje devo exortar-te para dizeres ao mundo que a guerra está escalada e que, a menos que os 
Meus seguidores orem, uma guerra nuclear será infligida. 

Isso está perto e a oração pode evitar isso, juntamente com a Mão de Meu Eterno Pai. 

Eu preciso que mais dos Meus seguidores espalhem a Minha Santa Palavra, dada a toda a 
humanidade, para o bem das suas almas. 

Tu, Minha filha, estás a ser atacada por aqueles que dizem que o Livro Sagrado de Meu Pai 
está a ser posto de lado em favor destas Mensagens. Isso não é assim. 

As Minhas Mensagens de hoje são para reforçar os Ensinamentos contidos na Bíblia Sagrada 
porque muitos, no mundo de hoje, não sabem o que está contido n’Ela. 

Nem eles saberão quais os sinais de aviso para o Fim dos Tempos, a menos que Eu os revele 
agora para ti. Para que é isto? Eu devo preparar as vossas almas para o Meu Novo Paraíso. Nunca 
sintais que estou a tentar levar-vos para um caminho diferente. 

Porque há apenas um caminho para o Paraíso e Eu Sou o único que vos guiará para os 
seus Portões. 

Prestai atenção à Minha Palavra. Ouvi a Minha Chamada. Caminhai Comigo, com as vossas 
cabeças erguidas, sem medo nos vossos corações, quando Eu orientar o Meu Exército para Me 
ajudar a reclamar o Meu Reino na terra. 

O Vosso Amado Jesus. 

Os Últimos Dias de Satanás – Como uma vespa quando morre a picada será mais dolorosa 
Segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012, 15.30 

Minha filha, por favor lembra-te que o homem tem apenas que olhar ao seu redor para 
conhecer as grandes mudanças que vieram ao mundo. 

Os eventos normais de todos os dias já não parecem os mesmos. As alegrias que vós 
recebíeis, filhos, dos ganhos materiais, perderam o seu brilho. Já não são apelativos. Elas são 
tingidas com uma máscara de insignificância. 

Porque é assim? Vós não sabeis que é o flagelo do anticristo e sua presença na Terra que 
lança essas sombras? 

Ele, a semente de Satanás, infecta todos os níveis da vossa sociedade, incluindo a política, as 
forças militares, as instituições financeiras, as organizações humanitárias e até mesmo as vossas 
Igrejas. Nenhum sector foi poupado, para que ele possa infligir dor à humanidade nestes seus 
últimos dias sobre a Terra. 

Lembrai-vos que que Eu, o vosso Jesus, dei aos Meus seguidores o poder do Espírito Santo 
para tornar impotentes esses agressores malignos. Quanto mais vos elevardes na batalha, com a 
força da vossa fé, assim será mais fraco o aperto do anticristo. 

A oração, e especialmente as Cruzadas de Oração, que te foram dadas, Minha mensageira, 
ajudarão a expulsar esse mal. Todo o mal pode ser destruído através da oração. É simplesmente assim. 

Os dias estão contados para a sobrevivência de Satanás e do seu exército. No entanto, como 
uma vespa, quando morrer, a picada será mais dolorosa. Mostrai paciência e perseverança durante 
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estas provações e vós, o Meu Exército, marchareis unidos com esperança e confiança em direção 
aos Portões do Meu Novo Paraíso na Terra. 

O Vosso Salvador Jesus Cristo. 

Deus Pai: A Europa será o primeiro alvo do Dragão Vermelho, seguido dos E.U.A. 
Terça-feira, 14 de fevereiro de 2012, 18:00 

Minha filha, o Meu tempo, em relação ao Meu Castigo e ao Aviso, não é para teu 
conhecimento. 

Não há necessidade de preocupação acerca do Meu Tempo Divino, pois isso será apenas de 
acordo com a Minha Santa Vontade. 

Sabei isto, porém, o Dragão Vermelho sobre o qual vos falei há algum tempo, levantou agora 
a cabeça, timidamente, mas com a intenção mortal de devorar os Cristãos em todo o mundo. 

Paciente, após tanto tempo à espera, ele vai agora atacar violentamente com o fogo da sua 
boca, destruindo tudo o que representa homenagem a Mim, Deus, o Altíssimo, e ao Meu Amado 
Filho, Jesus Cristo. 

A Europa será o seu primeiro alvo e, em seguida, os Estados Unidos da América. 

O comunismo será introduzido e pobres daqueles que se oponham ao reino do Dragão 
Vermelho. 

Minha filha, Eu entendo que as recentes Mensagens Divinas que te foram dadas estejam a 
distrair-te, mas a Verdade deve ser revelada. 

É somente através das profecias dadas a conhecer que a fé será restaurada. Esta é a razão pela 
qual as profecias estão a ser dadas agora aos Meus filhos, pois assim eles reconhecerão a Verdade 
dos Meus Ensinamentos. 

Todas as profecias dadas aos Meus Profetas Daniel e João vão desenrolar-se, camada por camada. 

Os detalhes ser-te-ão dados, Minha filha, para ajudar a construir o resto da Minha Igreja na Terra. 

Eles, os Meus filhos, necessitarão de ser consolados através das Minhas Mensagens de Amor, 
e assim Eu os tranquilizarei. 

Inclinai-vos perante Mim, filhos, o Vosso Amado Pai, e Eu vos darei as Graças necessárias 
para derrotar o inimigo. 

Eles não podem vencer, e o seu poder não apenas é de curta duração, como o Dragão 
Vermelho e os seus cegos aliados serão lançados no fogo da condenação eterna. 

Orai pelas suas almas, porque vós podeis ajudar, através das vossas orações, a salvá-los. 

O Aviso terá pouca importância para os seguidores de Satanás, o Dragão Vermelho e seus 
exércitos. 

Tão endurecidos estão os seus corações que eles vão deliberadamente para o lado do maligno. 
A sua lealdade é para com o falso paraíso que ele lhes promete. 

Assim como às almas escolhidas é dado o Dom das aparições ou, como no teu caso, o Dom de 
Me ver e ao Meu Amado Filho, Jesus Cristo, a certas almas são mostradas visões de Satanás e seus 
anjos caídos. 

Tão próximo é o seu compromisso com o mal, que muitos dos seguidores de Satanás 
preferiam morrer a reconhecer-Me, ao Pai Todo-Poderoso. 

A Minha Promessa é esta, filhos. 

Eu protegerei todos os Meus filhos que tenham o Selo do Meu Amor incorporado nas suas almas. 

Vós sereis poupados da perseguição, desde que vós permaneçais fortes a rezar com toda a 
vossa força por essas pessoas más. 

Isso ajudará a diluir o terror e a evitar a fome, a guerra e a perseguição religiosa. 
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A oração a Mim, Vosso Pai, deve ser agora incluída nas vossas orações diárias com esta 
especial Cruzada de Oração (30) Orai para evitar a guerra, a fome e a perseguição religiosa 

Meu Pai Eterno, Deus, Criador do Universo, em Nome do Vosso Precioso Filho, peço-Vos 
que nos façais amar mais. Ajudai-nos a ser corajosos, destemidos e fortes em face da 
adversidade, a aceitar os nossos sacrifícios, sofrimentos e provas, como um dom, ante o Vosso 
Trono para salvar os Vossos filhos na Terra, a amolecer os corações das almas sujas, a abrir os 
seus olhos para a Verdade do Vosso Amor, para que assim eles possam entrar, com todos os seus 
filhos, no Paraíso na Terra, amorosamente Criado por Vós, para nós, de acordo com Vossa 
Divina Vontade. Amém. 

Por favor, filhos, não ignoreis a Minha Intervenção Celestial nas vossas vidas, hoje. 

Aqueles de vós com um amor profundo por Mim, o Vosso Pai, sabei que Eu tenho que vos 
preparar para esta viagem importante. 

Eu não estaria a fazer o Meu dever, como Vosso Criador e Pai Amoroso, se Eu não comunicasse 
convosco neste últimos tempos, como vós os conheceis na Terra, tal como eles são agora. 

Aqueles que possam ficar assustados pelas Minhas Santíssimas Palavras, deixai-Me consolar-
vos, dizendo-vos que isto não significa o fim do mundo. Porque não é. 

É simplesmente o fim do reinado de Satanás na Terra, o que é bem-vindo, filhos. O tempo 
está a aproximar-se para o Meu Filho ocupar o Seu Trono de direito, quando Ele vier, pela segunda 
vez, para reinar sobre o Novo Paraíso Perfeito na Terra. 

O Meu Coração explode de alegria quando Eu vos falo, filhos, da nova Terra que eu preparei 
para vós. 

Os Meus filhos viverão por 1.000 anos no Paraíso que criei para Adão e Eva. 

Haverá paz, harmonia, amor e vós não querereis mais nada. 

As pessoas irão casar, ter filhos e as flores, rios, montanhas e lagos são de perder o fôlego. 

Os animais viverão com os Meus filhos em harmonia, e vós sereis governados com amor, sob 
o reinado de Meu Filho, Jesus Cristo. 

Só então é que a Minha Santa Vontade será feita na Terra como no Céu. 

O Vosso Pai Amoroso, Deus, o Criador de toda a humanidade, Deus, o Altíssimo. 

O grupo perverso perpetra a maior mentira para assumir o controle dos países 
Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012, 20:00 

Minha amada filha, tu deves dizer aos Meus filhos, a todos os Meus seguidores, para se 
ligarem e formarem uma rede de proteção, em oração. 

Ao juntardes como irmãos e irmãs em oração por aqueles filhos perdidos que vagueiam 
buscando o Meu Amor, mas que não podem encontrar paz em suas almas, vós podereis salvá-los. 

Eles precisam de vós para que oreis por eles, porque O Aviso não vai converter essas pobres 
almas. 

Vós, Meus seguidores leais, trazei-Me o consolo de que Eu preciso quando Eu vejo a terrível 
dor e as dificuldades que estão a ser enfrentadas pelos Meus filhos em quase todos os cantos do 
mundo. 

Esse grupo perverso, composto por alguns dos mais poderosos do mundo e da elite, está a 
perpetrar a maior mentira através da sua deliberada conspiração para tomar o controle dos países do 
Médio Oriente, Europa e os E.U.A. 

O plano deles está a revelar-se diante dos vossos olhos. Não o podeis ver? Esse plano levou 
décadas para se desenvolver. 

Cada um dos Meus filhos precisa de ficar acordado o tempo todo. 
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Não lhes permitais levar os vossos países. Enfrentai-os. O dinheiro é a sua arma de engodo. O 
colapso dos vossos sistemas bancários foi deliberado. Agora, eles agem para completar a próxima 
fase do seu plano. 

Vós, filhos, podeis parar esta evolução através das vossas orações. 

O Meu Pai já está a colocar obstáculos no seu caminho. 

Os Meus seguidores abrangem muitos países. Agora, vós deveis unir-vos em oração para 
parar os líderes europeus, alguns dos quais são eles próprios que, nos seus perversos caminhos, 
causam terrível sofrimento às pessoas inocentes. 

Exorto-vos a recitardes esta Cruzada de Oração para os impedir. 

Cruzada de Oração (31) Corrente de Proteção 

Ó Meu Jesus, permiti que esta minha oração invoque o Vosso Espírito Santo, para descer 
sobre os líderes movidos pela luxúria, avareza, ganância e orgulho, para parar a perseguição 
aosVossos filhos inocentes. Peço-Vos que impeçais a fome, a pobreza e as guerras, de devorarem 
os Vossos filhos. E eu oro, para que os líderes europeus abram os seus corações, para a Verdade 
do Vosso Amor. Amém. 

Minha filha, a rede de oração vastamente espalhada por toda parte, e o Poder do Espírito 
Santo, ajudarão a que essas pessoas, que têm o Poder de acabar com o sofrimento, suspendam as 
suas ações. 

Espalhai a Minha Palavra, a fim de espalhar a conversão. 

O Meu tempo de vir para reinar está perto. Então, não haverá tempo suficiente para salvar 
todas as almas. 

Fazei tudo que puderdes por Mim, o Jesus que ama e estima a todos vós. 

Devemos trabalhar juntos, filhos, por causa de toda a humanidade, na nossa batalha, para 
impedir o anticristo e o seu atroz plano enganador. 

Esperança, amor e oração, filhos. É isso o que Eu espero de vós. 

Eu agradeço-vos por toda a vossa lealdade e obediência. 

Vós não havíeis ainda visto, porém acreditastes. Uma vez que ouvistes a Minha Voz, por 
meio destas Mensagens, vós reconhecestes-Me. 

Vós conseguistes fazer isso devido ao Espírito Santo que reina nas vossas almas. 

Vós deveis partilhar esta grande Dádiva, para que assim possais trazer todos os vossos entes 
queridos convosco para o Meu Novo Paraíso na Terra. 

Eu amo a cada um de vós. Vós trazeis-Me consolo e alegria. 

O Vosso Amado Jesus. 

Virgem Maria: Introduzi o aborto na Irlanda e vós rompereis a ligação ao Meu Coração 
Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012, 15:30 

Eu sou a vossa amada Mãe, a Rainha dos Anjos, a Virgem Maria, a Imaculada Conceição. 

Ó como Eu choro hoje porque a Irlanda, o País mais dedicado a mim, a vossa amada Mãe, cai 
nas garras do maligno. 

Grande escuridão desceu sobre esta nação. Assim como muitos perderam a fé, assim muitos 
viraram os seus corações para longe do meu amado Filho, Jesus Cristo. 

Os meus filhos na Irlanda têm permitido que o maligno transforme os seus corações em pedra. 

Aqueles que amam o meu Filho estão em sofrimento, porque eles testemunham como o 
secularismo tomou o controle desse santo país. 

Estão a ser feitas tentativas para introduzir o aborto e, se isso vier a acontecer, irá ofender 
profundamente o meu precioso Filho. 
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Se vós, meus filhos, introduzirdes o aborto na Irlanda vós endurecereis a ligação que vos tem 
trazido tão perto do meu Coração. 

Muitas pessoas na Irlanda insultam agora o meu Filho pela falta de respeito que mostram por 
Ele. Eu também não sou mais tolerada, e o meu Nome é aviltado. 

Filhos da Irlanda, escolhidos como almas especiais para transmitir a Palavra de Meu Pai em 
todo o mundo, vós deveis escutar-me. 

Rezai, rezai, rezai, para que esses planos para introduzir as leis do aborto não tenham lugar. 

Caso isto aconteça, a Irlanda vai perder muitas graças no Reino do Meu Pai. 

O pecado do aborto é o mais grave aos Olhos do Meu Pai. É o pior tipo de genocídio. 

Vós deveis combater este mal filhos. Vós deveis fazer isso agora ou o último elo Divino que 
precisa de ser fortalecido será, em vez disso, enfraquecido. 

Vós deveis erguer-vos, filhos, e reivindicar as vossas crenças Católicas e Cristãs, porque elas 
estão a ser-vos roubadas. 

Não permitais que aqueles que estão no poder zombem de vós quando proclamais a Santa 
Palavra de Deus. 

Esse espírito das trevas, está agora não só a abranger o vosso país como os Santuários 
Sagrados em que Eu deveria ser reverenciada. 

Eu choro de tristeza quando Eu vejo a minha amada Irlanda cair pelo caminho. 

Ainda há esperança filhos. Mas agora vós deveis juntar-vos com vigor para proteger a vossa fé. 

Em breve vós sereis forçados a abandonar não só a vossa fé Católica como a vossa fé Cristã. 

Recuperai o vosso país do socialismo e ditadura. 

Eles vão defender o direito dos cidadãos, mas vão negar esses mesmos direitos que eles dizem 
proteger, incluindo o direito à oração. 

Eles vão forçar-vos a aceitar, como lei, o direito de assassinar as crianças ainda não nascidas. 

Lembrai-vos que cada alma foi amorosamente criada por Deus Pai Todo-Poderoso. 

Qualquer homem que escolhe o aborto ou auxilia o ato perverso do aborto comete um 
pecado mortal. 

Orai, orai, orai a minha Cruzada de Oração pela Irlanda. 

Cruzada de Oração (32) Oração para impedir o Aborto na Irlanda 

Ó Mãe da Salvação, orai pelos Vossos filhos, na Irlanda para evitar que o ato perverso 
do aborto seja infligido sobre nós. Protegei esta santa nação, de se afundar ainda mais no 
desespero da escuridão, que cobre o nosso país. Livrai-nos do mal, que quer destruir os 
Vossos filhos ainda por nascer. Orai para que os líderes tenham coragem de ouvir aqueles 
que amam o Vosso Filho, para que assim eles sigam os Ensinamentos de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Amém. 

Vai agora minha filha e diz aos meus filhos na Irlanda que devem ser fortes. Eles devem 
defender o que é certo. 

Nunca deveis ter medo de proclamar a Verdade, a Santa Palavra de Deus, não importa quão 
difícil isso possa ser. 

A Vossa Amada Rainha do Céu , a Mãe da Salvação. 

Os países europeus vão sucumbir a uma ditadura que não é melhor que os dias de Hitler 
Sábado, 18 de fevereiro de 2012, 16:00 

Minha querida e amada filha, é Minha intenção proteger muitos dos Meus seguidores, quando 
a Mão do Meu Pai descer em breve, para punir a humanidade pela sua maldade, e para evitar que 
atrocidades terríveis sejam cometidas por pecadores que querem destruir muitas nações. 
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Todos vós estareis protegidos, mas a vossa responsabilidade é para com os outros. 

Presenciai agora como os países europeus sucumbem a uma ditadura que não é melhor do que 
os dias de Hitler. 

Os planos estão no lugar para que o grupo mundial assuma cada país na Europa. 

A Babilônia vai cair como predito. 

O Urso e o Dragão Vermelho vão para a guerra precisamente como foi profetizado. 

Roma vai tornar-se a sede do governo perverso de dominação. 

A Itália vai desmoronar-se. 

A Grécia vai ser o catalisador que irá fornecer a desculpa para derrubar a Babilônia. 

Tudo vai ser agora revelado ao mundo. 

A oração pode aliviar o tormento dos Meus pobres filhos, que sereis obrigados a pedir a 
comida que colocais nas vossas bocas. 

Sereis tratados como crianças, mas sereis pisados quando fordes escravizados pelo grupo 
global, que trabalha em conjunto com os líderes Europeus. 

Eles são traidores, todos eles, e não apenas perante aqueles a quem servem, mas perante Deus, 
Meu Pai Todo-Poderoso. 

O Seu Nome é odiado por este grupo que já proibiu a homenagem a Ele em seus países. 

Por isso, eles vão sofrer. Eles serão punidos e impedidos de cumprir a sua missão perversa. A 
ira do Meu Adorado Pai já atingiu níveis sem precedentes, aumentando porque a ascensão do 
grande Dragão Vermelho é iminente. 

Tamanha destruição, filhos. Tamanho desejo de poder e controle. Tamanho ódio por Mim, o 
Vosso Divino Salvador. 

Os quatro mensageiros de Satanás desceram e trabalham agora dentro desses grupos. 

Os líderes perversos e poderosos estão a ser controlados pelo anticristo, que está agora muito 
ativo. O anticristo dirige uma organização muito grande. 

Eles são tão astuciosos que poucos percebem o que realmente fazem. 

Meus filhos, eles vão tentar assumir o controle, e todos os seus planos parecem estar a desenrolar-se. 

Mas é então que o Meu Pai vai intervir. 

Ai daqueles que tenham de enfrentar a Ira do Meu Pai. 

Eles não vão ter mesmo nenhuma oportunidade de balbuciarem diante d’Ele, se não se 
arrependerem de imediato. 

A muito poucos de vós, filhos, está a ser dada a verdade, porque muitas dessas pessoas 
controlam as notícias em que vós acreditais como sendo a verdade. 

Vós não tendes outros meios de saber o que está a acontecer no mundo. 

Aqueles que vós considerais como responsáveis das organizações que se preocupam com as 
nações são, de fato, os verdadeiros grupos que correm pelo anticristo. 

As nações que vós considerais como fracas, estão a ser vitimizadas e usadas como peões, para 
que assim, em vez deles, apareçam como os maus perante o resto do mundo. 

Vós não deveis sempre acreditar no que vos é apresentada em nome da justiça. 

Orai fortemente por todos os vossos irmãos e irmãs que vão ser espezinhados por essas pessoas. 

Orai para que O Aviso retarde a sua ação, e orai para diluir o impacto do plano que está a ser 
orquestrado para abolir os vossos direitos, o vosso dinheiro, o vosso alimento e o vosso direito de 
praticar o Cristianismo e outras religiões que honram o Meu Pai. 

O Vosso Amado Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. 
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A União Europeia é a Besta dos Dez Chifres 
Domingo, 19 de fevereiro de 2012, 3:00 

Minha querida e amada filha, não te deves assustar com estas Mensagens. Pois elas estão a ser 
dadas ao mundo por causa do Amor que Eu tenho por toda a humanidade. 

O conhecimento dos eventos que vão chegar, ajudará a preparar os Meus filhos, para que eles 
possam defender a Verdade. 

Os Meus avisos podem ajudar a espalhar a conversão e prepararão os Meus filhos, uma vez 
mais, para reconhecerem a Verdade da Minha Promessa de voltar de novo. 

A Minha Segunda Vinda será realizada no vosso tempo de vida, filhos. 

Vós, os desta geração escolhida, colhereis as maravilhas do Meu Glorioso Reino na Terra. 

Incluo entre vós, Meus filhos escolhidos, aqueles que Me viraram as costas e que negam a 
existência do Meu Amado Pai, Deus o Altíssimo. 

O Meu Amor vai envolver os que Me desprezam. Com o tempo, eles converter-se-ão. 

O conhecimento das Minhas Mensagens, que te foram dadas, Minha profeta do Fim dos 
Tempos, a quem foi dada a responsabilidade da abertura dos Sete Selos, não será suficiente. 

O que realmente importa é a salvação de todos os vossos irmãos e irmãs no mundo. 

Os dois aliados Rússia e China vão unir forças. Isso acontecerá assim que a besta com os dez 
chifres ao alto assuma o comando do longo sofrimento das pessoas inocentes. 

A besta com dez chifres é a União Europeia, Minha filha, referida como Babilônia no Livro 
da Revelação. 

A Babilônia cairá e será dominada pelo grande Dragão Vermelho, a China, e o seu aliado 
Urso, a Rússia. 

Quando isso acontecer, o comunismo governará e ai de quem for visto a praticar religião na 
sua presença. 

Todas as religiões serão proibidas, mas os Cristãos sofrerão a maior perseguição. 

Os Católicos Romanos não serão tolerados de todo, e eles terão que se proteger nas 
massas, em segredo. Chegou a hora, filhos, todos os Meus seguidores, para começardes a 
planear o vosso futuro. 

Vou guiar-vos em todos os momentos. 

Começai a preparar-vos agora, porque vos será dado tempo para isso. 

Mais uma vez, Eu digo-vos, oração, e muita, diluirá o poder da Besta, do Urso e do 
Dragão Vermelho. 

Eles governarão por um tempo muito curto. Depois eles serão destruídos. 

O Vosso Amado Salvador, O Redentor da humanidade, Jesus Cristo. 

Deus Pai: Erguei-vos agora e aceitai o Meu Selo, o Selo do Deus Vivo 
Segunda-feira, 20 de fevereiro de 2012, 00:20 

Minha amada filha, o Meu Coração está ferido de tristeza pelos pecados dos Meus filhos. 

Como qualquer Pai amoroso, o vosso ódio perverso de uns para com os outros, parte o Meu 
Coração em dois. 

É como uma espada que trespassa o Meu Coração sem parar. 

Eu sou Deus, o Altíssimo, e por causa do livre-arbítrio que Eu dei a todos os Meus filhos, 
terei que sofrer uma dor contínua, até que o Novo Paraíso na Terra se estabeleça. 

Então, Meus filhos, juntar-vos-eis em uníssono com a Minha Santa Vontade. Até que isso 
aconteça, não pode haver paz na Terra. 
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Somente quando o maligno e aqueles que seguem servilmente as mentiras que ele prometeu 
forem destruídos pode, finalmente, o mundo tornar-se calmo. 

Minha filha, diz aos Meus filhos que Eu não quero pensar em punir os Meus filhos, pois 
Eu Amo-os. 

Vós sois Meus, a Minha querida Criação. Vede como o mal que corrompeu as vossas almas é 
um tormento constante para Mim, o Vosso Amado Pai. 

Eu desejo levar-vos a todos, filhos amorosos, que conheceis e compreendeis o Meu Amor por 
vós, para o Meu Belo Novo Paraíso na terra. 

Eu prometo-vos que a perseguição será rápida e que estareis protegidos. 

Pois, agora, Eu lego o Meu Selo de Amor e Proteção. 

Com isso, vós escapareis da intimação dos que vão causar sofrimento nos vossos países. 

O Meu Selo é a Minha Promessa de Salvação. O Meu poder vibra até vós através deste Selo e 
nenhum mal vos atingirá. 

Isto é um Milagre, filhos, e somente aqueles que se curvem diante de Mim, o Vosso Senhor e 
Criador de Todas as Coisas, como crianças, com amor por Mim nos vossos corações, podem ser 
abençoados com este Dom Divino. 

Erguei-vos agora e aceitai o Meu Selo, o Selo do Deus Vivo. 

Recitai esta Cruzada de Oração para reconhecer o Meu Selo e aceitá-lo com amor, alegria 
e gratidão. 

Cruzada de Oração (33) Erguei-vos agora e aceitai o Selo do Deus Vivo 

Ó Meu Deus, Meu Pai Amoroso, aceito com amor e gratidão o Vosso Divino Selo de 
Proteção. A Vossa Divindade contém o meu corpo e alma para a eternidade. Eu curvo-me em 
humilde gratidão e ofereço-Vos o meu profundo amor e lealdade a Vós, meu Amado Pai. Eu 
Vos imploro proteção para mim e para os meus entes queridos, com este Selo Especial, e eu 
penhoro a minha vida ao Vosso Serviço para todo o sempre. Eu amo-Vos, Querido Pai. Eu 
consolo-Vos nestes tempos, Querido Pai. Eu ofereço o Corpo, o Sangue, a Alma e a 
Divindade de Vosso Filho Muito Amado em expiação pelos pecados do mundo e para a 
salvação de todos os Vossos filhos. Amém. 

Ide, Meus filhos e não temais. Confiai em Mim, O Vosso Amado Pai, que criou 
amorosamente cada um de vós. 

Eu conheço cada alma, cada parte de vós é conhecida por Mim. Nenhum de vós é menos 
amado do que outro. 

Por isso, Eu não quero perder uma única alma. Nem uma. 

Por favor continuai a orar o todos os dias o Meu Terço da Divina Misericórdia. 

Um dia vós entendereis porque é necessária esta purificação. 

O Vosso Amoroso Pai Celestial, Deus, o Altíssimo. 

Deus Pai: Ou vós sois por mim ou contra mim. A escolha é vossa 
Terça-feira, 21 de fevereiro de 2012, 00:30 

Eu Sou Deus, o Pai Criador de Todas as Coisas. Eu estou a falar contigo esta noite em Nome 
da Santíssima Trindade. 

Minha filha, chegou a hora para o primeiro dos Selos ser quebrado e como isso Me entristece. 

Prometi que, antes que isso aconteça, Eu oferecerei o Selo de Proteção na testa de todos 
aqueles que acreditam em Mim. 

Agora Eu dou-vos, filhos, a última oportunidade de vos levantardes e decidirdes. 

Ou vós sois por Mim ou contra Mim. A escolha é vossa. 
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Aqueles de vós que rejeitais a Minha Santa Palavra, dada a esta profeta do Fim do Tempo, 
deveis ouvir agora o que Eu digo. 

Eu dou-vos os profetas para vos guiar. 

Porque rejeitais o Meu Amor? 

Porque vos permitis a dúvidas que vos cegam para a Verdade? 

Embora Eu vos ame muito, há pouco tempo, e tereis segundos para decidir sobre o vosso 
próprio destino. Pois, com o tempo, a Minha Paciência acabará. 

Ignorai a Minha Chamada e tereis dificuldades em Me encontrar no deserto que tendes pela frente. 

Se vós aceitardes o Selo do Amor, estareis sob a Minha Proteção em todos os momentos. 

Esta proteção cobrirá as vossas famílias. 

Este é o Meu Apelo final para vos oferecer o Meu Selo do Amor. 

Depois disso, vós tereis que enfrentar a desolação da Grande Tribulação, expostos, sozinhos e 
sem uma muleta para vos apoiardes. 

Eu nunca vos forçarei a amar-Me, filhos. Isso é de vossa própria opção e, naturalmente, o 
amor só pode vir do coração. 

Estendo agora a Minha Mão de Amor. Se vós Me conheceis, ireis reconhecer-Me. 

Se vós dizeis que Me conheceis mas rejeitais o Meu gesto de Amor e Proteção, então vós 
realmente não Me conheceis. 

Meus filhos, mantende-vos agora perto de Mim, pois o Primeiro Selo foi finalmente aberto. 

A Terra vai tremer toda, em várias partes do mundo e, em seguida, vós não tereis dúvidas. 
Porque Eu vos amo, Eu vou aguardar a vossa resposta depois disso. 

Nunca rejeiteis os Meus Profetas, pois vós estais a rejeitar-Me. 

Se causais danos ou caluniais os Meus profetas, vós fazeis o mesmo a Mim. 

Pois é a Minha Voz do Céu que insultais. 

É muito melhor que nada faleis e que permaneçais em silêncio, em caso de dúvida. 

Agora é o momento para as profecias serem provados. 

Muitos cairão de joelhos, de vergonha e de arrependimento, quando virdes como a rejeição 
das Minhas Mensagens, através dos Meus Profetas do tempo final, Me despedaçaram. 

Com a vossa condenação e ridicularização, fizestes uma paródia da Minha Santa Palavra. 

Como a Verdade era muito amarga para vós, e como as mentiras dos falsos profetas e videntes 
vos deram o conforto superficial que procurastes! 

Até onde, Meus filhos, vos afastastes de Mim? 

Como vós sois ingratos. 

Aqueles que Me conhecem e aceitam o Meu Selo, sabei que vós tereis a vida eterna. Tu nunca 
duvidaste da Minha Palavra, porque a tua humildade e amor filial por Mim significa que não 
permitiste que o raciocínio intelectual bloqueasse os teus ouvidos para a Verdade. 

Assim, muitos dos Meus verdadeiros profetas enviados ao longo dos últimos vinte anos, 
foram ridicularizados, abusados, maltratados e lançados no deserto. 

Aqueles de vós que caluniastes as Minhas Mensagens, vós devereis ter vergonha. 

No entanto, vós idolatrastes os falsos profetas, e curvastes-vos diante deles. 

A vós Eu questiono. Qual é o Deus perante o qual vos curvais? 

Vós sabeis quem sois. Chegou a hora de vós encarardes a Verdade. 

Pois, ou vós sois por Mim ou contra Mim. Se vós não podeis reconhecer-Me, então estais 
perdidos. 
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Aqueles que ouvis a Minha Voz, segui-Me e ajudai-Me a edificar a Minha Igreja 
Remanescente sobre a Terra. 

Eu vou guiar-vos através do caos que será exercido pelo anticristo. 

Vós não sofrereis o tormento que acontecerá com os que se recusarem a rejeitar os falsos 
ídolos, a ganância, o materialismo e a luxúria pelo poder. 

Eu apelo a todos os Meus filhos para que escuteis. 

Peço-vos que abrais olhos antes que seja tarde demais. 

O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo. 

Porque rejeitais os Meus Avisos para vos preparardes para a Minha Segunda Vinda? 
Terça-feira, 21 de fevereiro de 2012, 19:45 

Minha querida e amada filha, como sofres em Meu Nome e do Meu Amado Pai. 

Deves ser forte porque estas Mensagens provocarão indignação em alguns sectores, embora 
elas inspirem e dêem forças a outras almas. 

A Minha Santa Palavra foi rejeitada pelos homens eruditos durante o Meu tempo na Terra. 

Eu fui afastado como uma fraude pelos padres e por aqueles que afirmavam serem homens santos. 

Aqueles de vós que dizeis que o tratamento que Me foi dispensado foi bárbaro, estais corretos. 
Que as pessoas que viveram naqueles dias não tinham instrução e eram grosseiras e perversas. Que 
eles foram cruéis no seu tratamento para Comigo, o vosso Amado Salvador. 

Alguns de vós podeis dizer que eles eram ignorantes e não sabiam nada acerca das Sagradas 
Escrituras. Mas isso não é verdade. Porque aqueles que vivem no mundo de hoje, embora sejam 
mais educados e com mais conhecimentos, não são diferentes. 

Aqueles de vós, dos quais se poderia esperar que fosseis totalmente versados na Bíblia 
Sagrada, e que estivesses atentos aos Seus Ensinamentos, permanecestes cegos para a Verdade. 

Para compreensão total do Livro Sagrado de Meu Pai, falhastes na preparação para o tempo 
em Eu que virei outra vez. 

Quando é que vós pensastes que vos poderia ser concedido esse tempo? 

O tempo está muito próximo para a Minha Segunda Vinda à Terra. 

No entanto, a humanidade não se preparou para a Minha Vinda. 

Mesmo os Meus servos sagrados não pregam a importância deste Evento tão Glorioso. 
Porquê? 

Vós não aprendestes nada? O que tenho Eu que fazer? 

Quando achastes que Eu deveria vir e porque pensais vós que esse tempo não está próximo? 

O que é que vos cega e bloqueia os vossos ouvidos para o Som da Minha Voz? 

Deixai o vosso manto de ouro, prata e riquezas e aceitai que vós não sois nada sem Mim. 

Sem as Minhas Graças, vós não podeis preparar as vossas almas para o Meu retorno Glorioso. 

O Meu Amado Pai enviou sempre profetas para preparar os Seus filhos. Ele fez isso desde o 
início dos tempos. 

Então, por que rejeitais vós os Meus Avisos para vos preparardes para a Minha Segunda Vinda? 

Peço-vos que Me escuteis. 

Eu não posso ordenar-vos para escutardes, pois foi-vos dado o dom do livre-arbítrio. 

Eu nunca posso forçar-vos ou dar-vos comando para agirdes. Pois isso é impossível. 

O Meu Pai nunca irá interferir com o vosso livre-arbítrio. 

Mas Ele nunca hesitará em avisar-vos, orientar-vos e inundar as vossas almas com graças para 
vos tornar fortes. 
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Para aqueles com o coração aberto, Ele irá dar-vos o Dom do Espírito Santo. 

Aqueles que são culpados de pretensiosismo, orgulho e arrogância religiosa, achareis que é 
impossível abrir os vossos corações, porque vos falta a qualidade mais importante de todas. Humildade. 

Sem humildade e generosidade de coração, vós não podeis chegar perto do Meu Sagrado 
Coração. 

Vinde a Mim, filhos. Deixai-Me levar-vos para o Meu rebanho porque, como um Bom Pastor, 
posso colocar-vos em segurança. 

O Vosso Jesus, Redentor da humanidade. 

O Jejum é importante para as vossas almas 
Quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012, 19:00 

Mensagem recebida por Maria Divina Misericórdia, durante a Adoração da Santíssima Eucaristia. 

Minha querida e amada filha, diz aos Meus filhos que este tempo da Quaresma é um 
tempo de reflexão silenciosa, de sacrifício pessoal, e uma oportunidade para rezar pela 
mitigação da guerra no mundo. 

Emulai o Meu Jejum no deserto, fazendo pequenos sacrifícios. 

O Jejum é importante para as vossas almas. Ele Purifica o espírito e dá-Me grande conforto. 

Vós podeis salvar muitas almas pelo jejum, apenas uma vez por semana. 

Isso pode ser feito de acordo com o vosso desejo. Tudo o que importa é o que vós oferecestes 
até ao dia de hoje pelas almas. 

Usai esse tempo para Me ajudar na Minha Batalha pelas almas. 

Refleti sobre a Minha Vida na Terra e sobre o Dom que Eu concedi  pela Minha Morte na 
Cruz, proporcionando a todos os Meus filhos a Vida Eterna. 

Estas poucas semanas da Quaresma devem ser usadas para preparar as vossas almas e as dos 
vossos irmãos e irmãs. 

Por favor, preparai-vos para a Semana Santa e Páscoa recitando esta Cruzada de Oração 
(34) A minha Dádiva de Jejum para Jesus: 

Ó Meu Jesus, ajudai-me, na minha própria simplicidade, a imitar a Vossa Vida de sacrifício, a 
fim de salvar a humanidade. Permiti-me oferecer-Vos a dádiva do jejum um dia por semana, ao 
longo da Quaresma, para salvar toda a humanidade, para que todos possam entrar nos Portões do 
Novo Paraíso na Terra. Eu ofereço-Vos, Querido Jesus, o meu sacrifício com amor e alegria em 
meu coração, para Vos mostrar a extensão do meu amor. Através deste sacrifício, imploro-Vos a 
salvação de cada alma, que possa ter caído em desgraça. Amém. 

Não deixeis o medo turvar a vossa esperança de salvação eterna, filhos. A purificação será rápida. 

Vós, Meus seguidores, que aceitais o Selo do Deus Vivo, sois abençoados. 

Vós não vos deveis preocupar. 

Vós deveis ser fortes. 

Vós deveis ter esperança e focar-Me em todos os momentos. 

Só então vos levantareis e caminhareis na estrada espinhosa, sem hesitação. 

Eu vos guiarei e levarei na vossa jornada, em cada passo do caminho. 

O Vosso Amado Jesus. 

Virgem Maria: Orai para que a guerra nuclear no Irã possa ser evitada 
Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2012, 16.00 

Minha filha, é tempo dos meus filhos se juntarem como um só, em defesa do meu precioso 
Filho, para que a guerra nuclear possa ser evitada no Irã. 
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Esta guerra está muito próxima e vós deveis orar muito para a evitar, porque ela matará 
milhões dos filhos de Deus. 

Satanás e os seus demônios estão a trabalhar para causar esta terrível destruição. 

Se eles matarem as almas antes de lhes ser dada a oportunidade de se redimirem aos olhos do 
meu Filho, então elas estão perdidas. 

Este é o plano do maligno. 

Ele visa muitas almas, para evitar que elas entrem no Reino do Meu Pai. 

O meu Santo Rosário pode, quando recitado, dizendo-se todos os mistérios numa oração, 
prevenir a guerra, filhos. 

Uni-vos agora por um dia e recitai o meu Santo Rosário para evitar a guerra nuclear que está a 
ser planeada. 

Orai pelas pobres almas, não somente do Irã, mas dos países que estão envolvidos 
inconscientemente. 

Orai também pelos pobres países que estão a ser usados como peões de um perverso jogo de 
mentiras, que estão a ser planeadas por grupos que não são de Deus, o Meu Pai Eterno. 

Ide, agora, meus filhos e levai todos os meus filhos a rezar juntos, para mitigar esta grande 
atrocidade contra a humanidade. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Deus Pai: Chamada à Igreja Católica para que aceite a Nova Era de Paz na terra 
Quinta-feira, 23 de fevereiro de 2012, 16:42 

Eu sou Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de Todas as Coisas, Deus, o Altíssimo 

Minha filha, é importante que aqueles que seguem os Ensinamentos da Igreja Católica 
Romana aceitem o milénio, como prometido a todos os Meus filhos. 

As palavras contidas no Meu Santo Livro, a Minha Bíblia Sagrada, não mentem. 

A Minha promessa está contida nos Atos dos Apóstolos. 

João Evangelista também falou sobre o retorno glorioso de Meu Amado Filho, em que Ele 
reinará na Nova Era de Paz, durante 1.000 anos. 

Porque é que aqueles que professam compreender a Minha Santa Palavra se recusam a aceitar 
parte dela, mas não outra? 

Aos Meus servos sagrados, Eu digo-vos agora para abrirdes o Livro da Verdade. 

Vós tendes o dever de proclamar a Verdade. 

Vós não deveis ouvir os que dentro das vossas fileiras distorcem a verdade em relação à Nova 
Era de Paz na Terra. 

O que motiva os vossos irmãos que, dentro da Minha Igreja Católica Romana, negam a Verdade? 

Vós confundis os Meus filhos. 

Devido à lealdade deles para com a única e verdadeira Igreja, a Igreja Católica Romana, estais 
a negar-lhes a possibilidade de prepararem as suas almas para o Reino do Meu Filho no Novo 
Paraíso na Terra. 

O vosso dever é informar os Meus filhos da Verdade. 

Aos Meus filhos, nunca deveis negar a Verdade contida na Bíblia Sagrada, a qual contém a 
palavra verdadeira. 

Vós, Meus filhos, deveis aceitar a promessa feita pelo Meu Filho, depois da Sua Gloriosa 
Ressurreição dentre os mortos. 

Ele disse que iria voltar. 
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Esse tempo, da Segunda Vinda de Meu Filho Amado à Terra, está a aproximar-se. 

Se vós acreditais nas promessas feitas pelo Meu Filho, então sabereis que Ele quis dizer o que 
Ele disse. 

Quando Ele vier de novo, Ele vem para governar e assumir o Seu Trono de direito no Novo 
Paraíso que Eu criei para todos vós na Terra. 

Nunca duvideis das palavras dos Divinos Lábios do Meu Amado Filho, Jesus Cristo. 
Sabei que Eu, o Vosso Amado Pai, vos quero juntar a todos como uma família, com o Meu 

Filho, no Paraíso. 

Aceitai a Verdade. Não a altereis ou ajusteis para corresponder à vossa interpretação viciada 
da verdade. 

Eu Sou a Verdade. 
Vós não Me podeis mudar ou a quem Eu sou. 
A Verdade vos libertará. 
O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo. 

Não haverá morte, nem doença, nem pecado no Novo Paraíso 
Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012, 15:30 

Minha querida e amada filha, não deves nunca esquecer que, apesar dos Meus Avisos severos 
à humanidade, Eu tenho um Amor muito especial no Meu Coração por todos os Meus filhos. 

É necessário purificar a Terra agora pois, se Eu voltar agora, não será adequado para Mim 
caminhar sobre ela. 

Quando a humanidade for purificada, apenas aqueles com amor por Mim e por Meu Pai 
Eterno permanecerão. 

A Minha geração escolhida estará Comigo até à eternidade. Este Paraíso oferecerá 1.000 anos 
de paz, amor e harmonia. 

Após este período, terá lugar a Segunda Ressurreição dos mortos. 

Só então a vida eterna pode ser oferecida a todas as almas, com a Luz de Deus brilhando 
através delas. 

Porque hesitas tu, Minha filha, não sabes que estas profecias foram preditas? 

Que nenhum homem entenda mal. A vós, os filhos desta geração, será dado o Dom de viver 
no Paraíso, ainda mais belo do que o que foi preparado para Adão e Eva. 

A idade será inexistente, e o homem viverá em paz por gerações de famílias. 

Tanto amor e satisfação será uma ocorrência diária. Finalmente, ser-vos-á concedida uma 
verdadeira paz, duradoura nas vossas almas. 

Porque não seria isto possível? Esta é a Terra que foi planeada por Meu Pai, cuja Divina 
Vontade será, finalmente, realizada tanto na Terra como no Céu. 

Alegrai-vos, todos vós. O Novo Paraíso deve ser saudado com entusiasmo e expectativa. 
Não haverá morte. Nem doença. Nem pecado. Ser-vos-á dado o Dom da felicidade eterna. 

Orai por aqueles que, através do pecado e desobediência, perderam qualquer direito à sua 
herança de direito que foi planeada por Meu Pai Eterno desde o início dos tempos. 

O Vosso Amado Jesus. 
Nunca rejeiteis os profetas do senhor 
Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012, 21:45 

Minha filha, é imperativo que tu permaneças em silêncio quando a perseguição começar. 
A Palavra Sagrada do Meu Pai Eterno será rejeitada por aqueles servos muito Sagrados que 

dizem proclamar a Verdade da Sua Santíssima Palavra. 
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A Igreja Católica é a única Igreja verdadeira. 

Todas as Igrejas se unirão para se tornarem numa Igreja Santa e Apostólica, na Minha 
Segunda Vinda. 

Até que isso aconteça, cada Palavra do Meu Pai, dada a um mundo espiritualmente sedento, 
será ignorada, contestada ou ferozmente afastada. 

Aqueles que se opõem ferozmente às Minhas Mensagens, que são dadas a ti, a 7ª mensageira 
dos tempos finais, serão divididos em dois campos. 

Os que seguem a Satanás, através da fortuna da nova era e da magia negra. 

E os outros, que são espiritualmente cegos, mas que acreditam que são divinamente inspirados 
com o Dom do Espírito Santo. 

Ambos rejeitam a Palavra de Deus, que te é dada através da Santíssima Trindade e da Minha 
Amada Mãe. 

Mesmo os bons sacerdotes, proibidos de passar publicamente estas Mensagens, vão sentir que 
isso é justificação para vilipendiarem a Minha Santa Palavra, para todo o mundo ouvir. 

Com pouca verdadeira humildade nos seus corações, eles irão enfraquecer esta chamada dos 
Céus, que está a ser dada para ajudar a humanidade. 

Estes sacerdotes, religiosos e outros, auto nomeados apóstolos, que afirmam conhecer-Me, 
tentarão encorajar as almas a rejeitarem a Minha Palavra. 

Eles não têm vergonha, porque arrogantemente colocam de parte o Meu Livro da Verdade, tal 
como ele está a ser revelado para toda a humanidade. 

Então, eles vão retalhar partes essenciais com veneno nos seus corações. 

Eles não querem ouvir a Verdade, que lhes desagrada, e empunham o casulo de falsa 
segurança dentro do qual eles se acolhem. 

Ó, como Me ofendem. 

Quantos danos vão causar e, no entanto, eles não entendem isso. 

Orai para que estas almas, cegas para a Verdade pela influência do enganador, abram os seus 
corações e aceitem a Palavra de Deus, tal como Ela lhes é hoje apresentada. 

Eles não têm o direito de descartarem publicamente estas Mensagens, sem as discernirem com 
a alma limpa, a qual deve ser humilde em todas as coisas. 

Embora Deus permita os sofrimentos vividos pelos seus visionários na Terra, para garantir 
que as almas sejam salvas, Ele não vai tolerar os abusos sobre os Seus profetas ungidos. 

Tu, Minha filha, és uma profeta. 

Tu aceitas o sofrimento como uma Dádiva para Mim. 

Mas isto não é sobre ti, pois tu não és nada sem Mim, e tu conheces e aceitas isso. 

Deus, Meu Pai, fala para o mundo através dos Seus profetas. 

É a Sua palavra que vós rejeitais quando caluniais publicamente os Seus Profetas. 

Pois isso é um pecado aos Seus Olhos. 

Nunca rejeiteis os profetas do Senhor. 

Nunca deveis ferir ou prejudicar os Seus profetas, de qualquer forma. 

Permanecei em silêncio, na dúvida, em todos os momentos, e orai por eles. 

Atacai o profeta verdadeiro e Eu derramarei o fogo dos Céus sobre vós, como castigo, pela 
Mão do Meu Pai. 

Ninguém impedirá que a Palavra do Senhor seja dada aos Seus filhos. 

Esta é a promessa feita por Meu Pai, desde o início. 
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Ouvi a Sua Voz. 
Aceitai que vós estais no Fim dos Tempos. 
Orai para que estas Mensagens sejam ouvidas, para que todos os filhos de Deus tenham a 

Vida Eterna. 
O Vosso Mestre, Redentor de toda a humanidade, Jesus Cristo. 

Deus Pai: O bálsamo de que vós tão desesperadamente necessitais para acalmar as 
vossas almas 
Domingo, 26 de fevereiro de 2012, 21:45 

Minha filha, aos Meus filhos chamados a proclamar a Minha Santa Palavra para preparar a 
Terra para a Vinda de Meu Amado Filho, Jesus Cristo, Eu tenho a dizer isto. 

Meus filhos, vós que Me conheceis, o vosso Amado Pai, deveis lutar contra as tentações 
colocadas diante de vós a cada minuto do dia. 

Vós estais cheios do Espírito Santo, através de uma bênção especial dada ao mundo pelo Meu 
Filho, em 10 de Maio de 2011. 

Vós deveis compreender as responsabilidades que agora enfrentais. 
Como vós estais a juntar-vos num Exército, que constituirá o início do Meu Exército 

Remanescente na Terra, sereis atacados por todos os lados. 

A vossa fé e lealdade a Mim, o vosso Amado Pai, e ao Meu Precioso Filho, Jesus Cristo, será 
testada para além da vossa resistência. 

Vós, ao seguirdes o Meu Filho, tendes que suportar o peso da Sua Cruz e isso não será fácil. 

Vós ficareis cheios de dúvidas, sofrimentos e desafios interiores e, por vezes, querereis virar 
as costas. 

Muitas pessoas em quem vós confiais podem tentar desanimar-vos. 

Ser-vos-á dito que estais a imaginar coisas, que sofreis de delírios e então vós sereis 
escarnecidos, zombados e rejeitados. 

Vós podeis mesmo achar que sucumbireis às mentiras e enganos preparados para vos 
persuadir a rejeitar estas mensagens. 

Requererá tremenda fé e coragem tomar a vossa cruz e seguir o Meu Filho para ajudar a 
preparar a humanidade para o Seu Glorioso Retorno à Terra. 

Vós tropeçareis nas armadilhas que vos serão montadas. 

Nunca vos deixeis cair na armadilha, se vos for pedido para julgar pessoas que não aceitem 
estas Mensagens. 

Nunca luteis contra os outros para defender a Minha Santa Vontade. 
Amai-vos uns aos outros. 
Mostrai paciência por aqueles que não apenas zombam e encontram falhas nestas Mensagens, 

mas que vos desprezem como pessoas. 

Permanecei em silêncio. Mostrai paciência. Mostrai amor por aqueles que professam falar em 
Meu Nome. 

Nunca julgueis os outros em Meu Nome, pois vós não tendes autoridade. 
Nunca calunieis os outros em Meu Nome. Se o fizerdes vós quebrais os Meus Mandamentos. 
Orai pelos que vos magoam, mesmo quando seja em Meu Nome. 
Filhos, Eu preciso que vos unis como um só. 
Colocai todas as vossas diferenças de lado. 

As pobres almas que precisam da vossa atenção não são aquelas que já estão convertidas, mas 
aquelas que não Me conhecem. 
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Orai agora por todos os Meus filhos que não sabem nada sobre Mim. 

Orai, também, por aqueles que Me conhecem mas que se recusam a reconhecer-Me, o vosso 
Criador, o vosso Amado Pai, que vos ama com ternura. 

Eu gostaria de unir todos os Meus filhos. 

Eu exorto-vos a deixar cair todas as vossas armas de receio, raiva e impaciência, e permiti-Me 
levar-vos na viagem para o Paraíso. 

Esta viagem será tortuosa, mas o amor e a paz que encontrareis no final será o bálsamo que 
tão desesperadamente necessitais para acalmar as vossas almas. 

A calma é importante, filhos. 

A paciência é necessária. 

O amor de uns pelos outros, incluindo os que vos magoam ou ofendem, é essencial para 
entrar no Reino do Meu Amado Filho, o Novo Paraíso do Céu na Terra, que Eu vos prometi há 
tanto tempo. 

O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo. 

O mundo está prestes a sofrer o próximo estágio de limpeza 
Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2012, 15:30 

Minha querida e amada filha, como os Eventos de ruptura no mundo continuam a aumentar 
está a aproximar-se o tempo da Minha Divina Misericórdia. 

À medida que as guerras e a agitação se propagam em todas as direções, a fé da Minha Igreja 
vai continuar a enfraquecer. 

O cisma na Minha Santa Igreja está prestes a desenvolver- se rapidamente. 

Padre contra Sacerdote. 

Bispo contra Bispo. 

O mundo está prestes a sofrer o próximo estágio de limpeza. 

A raiva contra o Meu Pai vai surgir em todos os países do mundo. 

Os Meus seguidores sofrerão pela sua fé, de uma maneira que nunca experimentaram antes. 

A dor sentida por essas pobres almas é um reflexo da dor que Eu sofro agora. 

Todos os que estais unidos Comigo, o vosso Amado Jesus, sabereis, sem dúvida nas vossas 
almas, que o Meu Espírito Santo repousa agora dentro de vós. 

Vós sabereis instantaneamente quando testemunhardes o pecado ao vosso redor e como ele 
Me magoa. 

Quando virdes as guerras infligidas a inocentes, sentireis o Meu tormento em todos os ossos 
dos vossos corpos. 

Quando virdes o pecado do aborto desfilar na vossa frente, como se não houvesse nenhuma 
consequência, sereis crivados com a Minha dor. 

O pecado está a aumentar. A fé da Minha Igreja está a dissipar-se. 

A lealdade de Meus servos sagrados está a enfraquecer. 

A crença nos Meus Ensinamentos está a ser diluída pelos Meus servos sagrados, dizendo 
mentiras às Minhas ovelhas sobre a gravidade do pecado. 

Contudo, há os Meus amados sacerdotes, freiras e sacerdotes de todas as denominações 
religiosas, que acreditam em Mim e em Meu Eterno Pai, e que estão a sofrer a dor de terem que 
testemunhar a propagação do pecado, como um incêndio que está a engolir nações em toda parte, a 
uma velocidade feroz. 

Não importa como isso é difícil, vós tendes que ser fortes e que vos manter unidos em Meu Nome. 
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A oração é necessária agora, e vós deveis passar pelo menos uma hora por dia orando a fim de 
mitigar os Eventos que agora se desenrolam no mundo. 

As Igrejas Cristãs estão a ser o alvo e são atormentadas por grupos seculares. 
Eles vão procurar abolir todas as coisas que Me honram, o Vosso Divino Salvador Jesus Cristo. 
O ódio é instilado nas suas almas pela mão de Satanás. 
Rezai, rezai agora por aquelas almas que infligem dor e sofrimento aos filhos de Deus, para 

que possam ser salvas. 
O Vosso Jesus. 

Vós não sabeis que o Espírito Santo não pode, e não vai, entrar nas almas dos que têm 
o coração endurecido? 
Quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012, 17:30 

Minha querida e amada filha, o tempo da Vontade do Meu Pai não é para o teu conhecimento. 

Os Meus seguidores devem ser pacientes, pois tudo no mundo vai evoluir como está 
profetizado no Livro do Meu Pai. 

Tudo isto será de acordo com o tempo do Meu Pai e as vossas orações serão para ajudar a 
evitar as guerras mundiais. 

Não falta muito tempo para que todas as Minhas promessas sejam cumpridas. 
Vós, Meus seguidores, deveis confiar em Mim, o Vosso Amado Jesus. 
Orai pelas almas e deixai todas as coisas nas Minhas Mãos. 
Nunca vos esqueçais de orar ao Meu Pai, quantas vezes vós puderdes, pelo Selo do Deus 

Vivo, a fim de vos protegerdes e às vossas famílias. 
Cruzada de Oração (33) para pedir o Selo do Deus Vivo e aceitá-lo com amor, alegria e gratidão. 
Ó Meu Deus, Meu Pai Amoroso, eu aceito com amor e gratidão o Vosso Divino Selo de 

Proteção. A Vossa Divindade contém o meu corpo e alma para a eternidade. Eu curvo-me em 
humilde gratidão e ofereço-Vos o meu profundo amor e lealdade a Vós, meu Amado Pai. Eu Vos 
imploro proteção para Mim e para os meus entes queridos, com este Selo Especial, e eu penhoro a 
minha vida ao Vosso Serviço para todo o sempre. Eu amo-Vos, Querido Pai. Eu consolo-Vos nestes 
tempos, Querido Pai. Eu ofereço o Corpo, o Sangue, a Alma e a Divindade de Vosso Filho Muito 
Amado em expiação pelos pecados do mundo e para a salvação de todos os Vossos filhos. Amém. 

Assegurai também que vós encorajais os outros a rezarem durante sete dias a Cruzada de 
Oração (24) para procurarem a redenção dos seus pecados. 

Ó Meu Jesus, Vós sois a Luz da Terra. Vós sois a chama que toca todas as almas. A Vossa 
Misericórdia e o Vosso Amor não conhecem fronteiras. Nós não somos dignos do sacrifício que 
Vós fizestes, com a Vossa morte na Cruz. Porém, nós sabemos que o Vosso Amor por nós é maior 
do que o amor que temos por Vós. Concedei-nos, Senhor, o Dom da humildade, para que sejamos 
merecedores, do Vosso Novo Reino. Enchei-nos com o Espírito Santo, para que possamos marchar 
em frente e levar o Vosso Exército a proclamar a Verdade da Vossa Santa Palavra, e a preparar os 
nossos irmãos e irmãs para a Glória da Vossa Segunda Vinda à Terra. Nós Vos honramos. Nós Vos 
louvamos. Nós nos oferecemos a Vós, assim como as nossas tristezas e os nossos sofrimentos, como 
presente para a salvação das almas. Nós Vos amamos, Jesus. Tende Misericórdia de todos os 
Vossos filhos, onde quer que estejam. Amém. 

Para aqueles que desafiam este Dom especial de oração, pelo qual Eu vos ofereço a 
Absolvição Total, vós deveis saber isto. 

Eu Sou Jesus Cristo, o Filho do Homem, e foi-Me dada autoridade para perdoar todos os pecados. 

Os Meus sagrados sacerdotes também têm o poder de perdoar o pecado, através do Santo 
Sacramento da Confissão. 
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Eu peço para que vós aceiteis a Minha Dádiva das absolvições para benefício daqueles que 
não podem receber o Sacramento da Confissão, que não são membros da Igreja Católica Romana. 

Vós negaríeis a essas preciosas almas o direito à Minha Dádiva? 

Porque irieis vós tentar desencorajar as almas que aceitam a Minha Divina Palavra de 
receberem a Absolvição? Preferíeis vós que não se redimissem, elas próprias, aos Meus Olhos? 

Vós deveis mostrar amor pelos vossos irmãos e irmãs e ficardes felizes porque eles estão a 
receber esta Dádiva especial de Mim, o vosso amado Jesus. 

Mesmo que nunca tenham lido as Minhas Mensagens, que te foram dadas, Minha filha, 
todos os pecadores têm o direito de Me pedir perdão, uma vez que mostrem verdadeiro remorso 
em suas almas. 

Abri os vossos corações e rezai pelo Dom da humildade. 

Não sabeis vós que o Espírito Santo não pode, e não vai entrar nas almas daqueles que têm o 
coração endurecido? 

O Vosso Divino Salvador, Jesus Cristo. 
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MENSAGENS DE MARÇO DE 2012 
 

Uni-vos quando entrardes nos portões do Novo Paraíso 
Quinta-feira, 1 de março de 2012, 19:55 

Minha querida e amada filha, muitos dos Meus filhos vão agora salvar-se por causa das 
orações e sofrimentos dos Meus queridos seguidores, cujo amor por Mim excede o que é sabido por 
grande parte da humanidade. 

Neste período intenso, Eu resisto e confio nos Meus seguidores para Me ajudarem a salvar almas. 
Muitas destas almas não sobreviverão ao ato da Minha Divina Misericórdia e morrerão em 

pecado mortal. 

Muitos de vós tendes respondido ao Meu chamamento com muita obediência e generosidade 
de coração. 

Vós trazeis-Me grande conforto. 
Eu vos abençoo, Meus queridos seguidores, e peço que continueis a rezar pelas almas dos outros. 
A toda a humanidade será dada em breve a Dádiva da Minha Misericórdia. 

Nem um só deixará de compreender a Verdade da Minha Existência. Mas nem todos vão 
querer abraçar-Me, mesmo quando a Verdade lhes for revelada. 

Essas são as almas que Me consomem. 
Estas são as almas perdidas por quem a Minha Amada Mãe derrama lágrimas. 
Estes são os pecadores que vós deveis ajudar-Me a salvar, porque Eu quero salvar todos os 

filhos de Deus. 

Orai e uni-vos para Me ajudardes a salvar cada alma, para entrarmos em grupo nos Portões do 
Novo Paraíso. 

Cruzada de Oração (35) Oração para as almas entrarem no Paraíso 

Ó Meu Jesus, ajudai-me, para que Vos ajude a recuperar o resto dos Vossos filhos na 
Terra. Eu oro para que, pela Vossa Misericórdia, Vós salveis as almas do espírito das trevas. 
Aceitai as minhas provações, sofrimentos e dores nesta vida, para salvar as almas do fogo do 
Inferno. Preenchei-me com Graças, para Vos oferecer estes sofrimentos, com amor e júbilo no 
meu coração, para que nos unamos todos, como um só, no amor à Santíssima Trindade e na vida 
Convosco, como uma santa família, no Paraíso. Amém. 

Filhos, vós sabeis o quanto Eu vos amo. 

Vós, que Me conheceis, entendereis as profundezas da Minha dor e sofrimento por causa do 
número de pessoas que rejeitam a minha Mão de Misericórdia. 

Só vós, através das vossas orações, podeis ajudar essas almas e assim trazer-Me o conforto 
que Eu desejo. 

Mantende-vos perto de Mim agora. 
Não será por muito tempo. 
Sede pacientes e orai. 
Relaxai, senti o Meu Amor. 
Tudo ficará bem. 
O Vosso Amado Jesus Cristo. 

Deus Pai: Aviso sobre os cultos satânicos e as doutrinas da Nova Era 
Sexta-feira, 2 de março de 2012, 00:20 

Minha filha, as provações da humanidade vão intensificar-se, durante a limpeza final 
requerida, antes da Vinda do Meu Amado Filho, Jesus Cristo. 
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A Terra está a ser preparada para este Evento Glorioso, prometido como a Minha maior 
Dádiva desde a Criação do Paraíso. 

Aguardai este Evento com grande expectativa pois todos, homens, mulheres e crianças, vão 
lutar por este Novo Paraíso. 

Preparai-vos para que vós, a vossa família e os vossos amigos, estejais aptos a pisar o chão do 
Meu Novo Reino, que ficará sob o reinado de Meu Filho Amado, Jesus Cristo. 

Ignorai este pedido, filhos, e perdereis a vossa herança. 
Se os pecadores vislumbrassem apenas um minuto desta Gloriosa criação, eles cairiam no 

chão a implorar Misericórdia para entrarem nos Portões. 

Apenas aqueles que possuem um amor simples e puro por Mim, o Vosso Pai Celestial e pelo 
Meu Amado Filho, Jesus Cristo, serão capazes de desfrutar esta nova existência pacífica e gloriosa. 

Infelizmente, Satanás manchou as almas de muitos dos Meus filhos para que eles não sejam 
capazes de discernir a verdade da ficção. 

Minha filha, estão a ser perpetradas terríveis mentiras por cultos satânicos e por doutrinas da 
nova era. 

Os Meus pobres filhos, seduzidos por mentiras que se expressam por miragens coloridas, 
acreditam num novo planeta. 

Está a ser-lhes prometido um tipo diferente de Paraíso. Mas isso não existe. 
Quando Satanás seduz e conquista os corações daqueles que acreditam nele, ele atormenta-os 

até à eternidade. 

Se vísseis o terror nos seus rostos quando, após a morte, se vêem nas garras de Satanás, vós 
rasgaríeis o vosso coração em dois. 

Eles são tão desgraçados, que é importante que vós alerteis essas almas para o tormento que 
se avizinha. 

Orai por eles. Nunca pareis. Em muitos casos, só o sofrimento das almas vítimas pode salvá-
los do Inferno. 

Para aqueles que crêem em Mim, o Deus Pai, peço-vos agora que denuncieis os falsos deuses, 
falsos ídolos, falsas doutrinas, cartomantes e a doutrina da nova era, os quais, todos eles, nada valem. 

Todos foram criados pelo rei do engano, Satanás, um mentiroso astuto. 
Ele não parará perante nada, para afastar de Mim os Meus preciosos filhos. 
Peço-vos, filhos, que oreis por estas almas, como consolo para Mim, o vosso amado Pai. 
Confortai-Me. Com o tempo vós entendereis o mistério do Meu Reino Celestial. 
Com o tempo, o mistério da Minha Divina Vontade será revelado. 
Com o tempo, pela vossa lealdade e amor por Mim, vós ajudar-Me-eis por fim a unir a Minha 

família, no Reino criado para todos os Meus filhos, no início. 

Obrigado, Minha filha, pelo teu sofrimento. Obrigado, Meus filhos, por responderes ao Meu 
Chamamento dos Céus. 

Eu dou a Minha Bênção a todos, mas agora vós deveis pedir-Me: 

Pai Celestial, ajudai-me a tornar-me pequeno como uma criança aos Vossos Olhos. Eu 
peço que as Vossas Graças caiam sobre mim, para que eu possa responder ao Vosso 
Chamamento, para salvar todos os Vossos filhos. Amém. 

O Vosso Amado Pai Celestial, Deus, o Altíssimo. 
Virgem Maria: Acordai filhos, vós deveis abraçar a verdade 
Sábado, 3 de março de 2012, 14:33 

Minha filha, hoje o sofrimento do meu Filho é igual ao Seu sofrimento quando Ele esteve na Terra. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          71 

A dor que então Ele suportou, o que Lhe causou maior tormento, não foi a Sua Crucificação, 
mas a forma pela qual Ele foi rejeitado. 

A Sua Palavra é rejeitada hoje, assim como foi então. 

Ele é ridicularizado hoje de uma forma que traz lágrimas e sofrimento, não só para Mim, Sua 
amada Mãe, mas aos Seus devotos seguidores na Terra. 

Como é doloroso ver quantos filhos de Deus se afastaram dos Santos Sacramentos e dos 
Ensinamentos da Igreja. 

Assim, perdem-se muitas almas. Eu imploro-vos, filhos, para levardes a Cruz do meu Filho e 
vos orientardes pelo exemplo. 

Abraçai o meu Filho com simplicidade no coração. 

Pois, filhos, amar o meu Filho e honrar o Meu Eterno Pai é muito simples. 

Nunca analiseis a Palavra do meu Filho. 

Simplesmente, segui os Seus Ensinamentos que nunca mudaram. 

Escutai as Palavras de meu filho, tal como Ele fala agora convosco dos Céus. 

Ele chama-vos para preparardes as vossas almas para a Sua Segunda Vinda. 

Quando Ele agora fala convosco Ele faz isso pelo Seu Amor pela humanidade. 

A Sua Santa Palavra nutrirá as vossas almas e torna-as fortes de novo. 

Não rejeiteis vós o Seu chamamento agora. 

Ele quer salvar cada e todas as almas. Mas para isso é preciso que recordeis a diferença entre 
o certo e o errado. 

Pois muitos de vós não estais a ser orientados ou informados da perversidade do pecado. 

A tolerância, na vossa sociedade e nas igrejas, significa que aquilo que muitos de vós pensais 
que não tem nenhuma consequência, pode muito bem ser um pecado grave aos Olhos de Deus. 

A Igreja está em grande escuridão, neste momento, e tem sido alvo do enganador desde há 
muitos anos. 

O meu Filho deve intervir e orientar-vos agora, porque o cisma dentro da Igreja 
implodirá em breve. 

Acordai, filhos. Vós deveis abraçar a Verdade. 

O mundo vai mudar agora e ficará irreconhecível. 

Foram-vos enviados muitos Mensageiros no passado para vos preparar para este evento. 

Estes são os últimos Avisos que estão a ser dadas à humanidade, para que sejais capazes de 
vos preparardes para a grande Misericórdia do meu Filho. 

Depois da Sua Divina Misericórdia, pela qual Ele abrirá os olhos de toda a humanidade para que 
testemunhe os seus pecados, Ele irá dar-vos um pouco mais de tempo para que busqueis a redenção. 

Então vós sereis orientados para preparardes as vossas almas para a Segunda Vinda de Cristo, 
meu Filho amado, que de novo virá em Glória, como foi predito. 

A Mãe da Salvação. 

A Igreja Católica e a Casa de Israel serão perseguidas 
Domingo, 4 de março de 2012, 15:30 

Minha querida e amada filha, o momento da abertura dos Selos, de que resultará para vós a 
abertura do Sétimo Selo, está perto de vós. 

Por causa das vossas orações, muita agitação está a ser evitada. 

Vós, Meus seguidores, estais a aceitar a Minha Cruz e unir-vos-eis ao Imaculado Coração de 
Minha Mãe, quando marchardes para o Meu Glorioso Reino. 
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Como as falsidades e depravações no mundo aumentaram, assim será também com a fé dos 
que conduzem o Meu Exército. 

As igrejas serão perseguidas, nomeadamente a Igreja Católica e a Casa de Israel. 
Muitos ficarão satisfeitos. Estas duas religiões serão atormentadas e todos os esforços, tanto 

externamente e dentro delas, serão feitos para erradicar qualquer vestígio de qualquer delas. 
Haverá grande júbilo em todo o mundo quando elas caírem. 
Muitos dos que consideram serão destruídos. O povo, então, ignorará os seus cadáveres. 

Mas isso poderá ser uma tolice. Pois eles elevar-se-ão para formar o Novo Céu e a Nova 
Terra, quando forem abertos os Portões do Paraíso. Ninguém pode, nem irá destruir, o Meu povo 
escolhido sobre a Terra. 

Podem infligir-lhes dor, tortura, morte, e demolir os muitos edifícios e templos que eles 
levantaram em honra do Meu Pai. 

Mas, então, eles se elevarão e reclamarão os seus tronos legítimos, pois eles reinarão Comigo 
no Paraíso. 

Nunca rejeiteis Deus. 

Nunca rejeiteis as Suas Igrejas .Porque, se vós o fizerdes, estais a seguir o caminho do 
engano, da maldição eterna. 

O Vosso Salvador, Jesus Cristo. 
O Livro da Verdade está a ser revelado á Sétima Mensageira dos Tempos Finais 
Segunda-feira, 5 de março de 2012, 15:30 

Minha querida e amada filha, Eu venho hoje para te confortar neste momento de tormento que 
te invade por todos os lados. 

Sabei que ao Evangelista João foi dado o Livro sem lacre – o Livro da Verdade – para o 
mundo ouvir agora, nestes tempos. 

Este Livro foi-lhe dado não selado pois os Selos já estavam abertos. Eles foram, então, 
fechados, para não serem abertos até ao fim. 

Chegou o tempo para que tu possas abrir o Livro da Verdade e revelar o conteúdo do mesmo, 
para que todos os filhos de Deus preparem as suas almas para a Vida Eterna. 

O Livro da Verdade está a ser-vos revelado á sétima Mensageira dos Tempos Finais. 
Pelo som da tua voz, a Verdade será finalmente revelada e os Mistérios contidos no Livro da 

Revelação serão apresentados a um mundo descrente. 

Mas não por muito tempo. Apesar da apostasia, que não afetará somente os crentes, mas os 
servos sagrados dentro da Igreja, o tempo para a Grande Confissão está perto. 

Uma vez que esta tenha lugar, a grande conversão irá ocorrer em todo o mundo. 

Então, eles vão estar com fome da Verdade contida no Livro não Selado, prometido ao mundo 
para este Fim dos Tempos. 

Tu és a mensageira, a quem foi dada a tarefa não só de preparar o mundo para a salvação das 
almas, mas irás também anunciar o Meu Reinado. 

O Vosso Amado Jesus. 
Vejam agora como o homem da paz se apresenta a ele próprio ao mundo 
Terça-feira, 6 de março de 2012, 15:20 

Minha querida e amada filha, deves continuar a levar todas as Minhas Santas Instruções e não 
deixes que nenhum homem te pare nesta Missão, embora continues a ser atacada por todos os lados. 

Nunca duvides da Minha Palavra, mesmo quando não compreendas o que as Minhas 
Mensagens querem dizer. 
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Minha filha, todas as coisas que te estão a ser dadas, para o mundo ouvir foram preditas. 

É somente o que a humanidade precisa para entender o que está contido no Livro de João. 

Vejam agora, como o homem da paz se apresenta a ele próprio ao mundo. 

Ele será visto a criar a paz no Médio Oriente. 

Essa será uma falsa paz, e é um pretexto para a mentira que ele representa, a fim de esconder 
a verdadeira razão para a falsidade que está a ser perpetrada. 

Orai pelo Meu Santo Vigário, o Papa Bento XVI, pois ele terá de enfrentar uma terrível 
perseguição. Desta vez, já está perto. 

Orai todos vós, porque as vossas orações minimizarão a severidade destes tempos, a qual 
pode ser atenuada. 

Não se sabe muito, Minha filha, sobre o Fim dos Tempos. 

Muitos estão com medo e assim deve ser, mas só se suas almas são impuras. 

Para aqueles de vós que estais na Luz de Deus, vós tendes muito para olhar em frente, porque 
isso significará o desaparecimento do pecado da Terra. 

Por fim, o mundo vai emergir num novo começo cheio da Minha Luz Divina. 

Não falta muito tempo para que estas coisas aconteçam. 

Tudo o que importa é que todos os filhos de Deus vejam a Verdade a tempo e se convertam. 

Caso contrário, não farão parte do Novo Céu e da Nova Terra, que se fundirão para se 
tornarem num só. 

Pois então eu virei para Julgar. 

Assim, apenas aqueles que Me reconhecem, o vosso Salvador Jesus Cristo, e ao Meu Eterno 
Pai, terão vida. 

Orai por todas as vossas almas. Isso é tudo em que vós precisais de vos concentrar agora, e 
confiai em Mim completamente. 

O Vosso Jesus. 

O Primeiro Selo é a Apostasia 
Quarta-feira, 7 de março de 2012, 15:40 

Minha querida e amada filha, diz aos Meus filhos que nenhum homem tem o conhecimento 
ou a autoridade para revelar a Verdade contida no Livro da Revelação. 

Não importa quão conhecedores possam considerar-se somente Eu, Jesus Cristo, 
Salvador e Redentor da humanidade, tenho autoridade para revelar ao mundo o que está 
contido no Livro da Verdade. 

Só Eu, o Cordeiro de Deus, tem o direito de entregar a Verdade, dada ao Meu discípulo João o 
Evangelista, o instrumento da Verdade, ao mundo de hoje. 

O Primeiro Selo é a Apostasia vista não só entre os incrédulos, mas também entre aqueles que 
professam conhecer-Me e aqueles que proclamam publicamente o seu amor por Mim. Esse é o 
tempo em que a Verdade da fé será destorcida, em que os Meus filhos apresentam uma doutrina 
aguada, que é insulto aos Meus Ensinamentos. Eu digo-vos, filhos, que, quando virdes as novas 
falsas fés e doutrinas religiosas a incrementarem-se, então vós sabereis que é o momento para o 
Primeiro Selo ser revelado. 

Olhai à vossa volta e que vedes, religiões que prestam homenagem a falsos deuses, dos quais 
vós nunca ouvíreis falar. Religiões baseadas em ficção científica, que são um total disparate e 
vazias de substância. Entidades espirituais que não são deste mundo, mas que muitos acreditam 
representarem o Reino Celestial do Meu Pai 

Atentai agora, vós que viveis num mundo de fantasia. 
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Nenhuma destas crenças metafísicas representa a Verdade. 

Qualquer doutrina que vos ensine a importância de vos colocardes a vós próprios antes de 
tudo mais, é uma doutrina que provém de Satanás. 

Não escuteis. Voltai as costas a esse engano cruel. 

Aqueles que procuram falsos deuses e que dedicais as vossas vidas a idolatrar falsos deuses, 
estais perdidos para Mim. 

A menos que pareis e oreis a Mim, para obterdes orientação, Eu não poderei salvar-vos. 

A vós e a todos aqueles que conscientemente afastarem agora o rei das trevas, ser-vos-á dado 
o Dom do discernimento, se vós pedirdes nesta Cruzada de Oração (36) Ajudai-me a honrar o 
Deus Verdadeiro. 

Jesus, ajudai-me, porque estou perdido e confuso. Eu não conheço a verdade da vida, após 
a morte. Perdoai-me, se Vos ofendi por honrar falsos deuses, que não são o Verdadeiro Deus. 
Salvai-me e ajudai-me a ver a Verdade, com clareza, e salvai-me da escuridão da minha alma. 
Ajudai-me a vir para dentro da Luz da Vossa Misericórdia. Amém. 

Há um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em Um, na Santíssima Trindade. 

Qualquer outro deus vem de Satanás não importa quão atrativo se disfarce. 

Por favor, não percais a vossa vida eterna, pelo comprometimento da vossa lealdade com 
essas crenças que honram as novas práticas da nova era, incluindo reiki, yoga, meditação da 
nova era, cartas de tarot, clarividência, leituras psíquicas, e honras aos anjos ligados com 
mestres ascensos. 

Lentamente, mas certamente, estas práticas de ocultismo estão a ser aceites, não somente pela 
vossa sociedade, mas também pelos Católicos e Igrejas Cristãs. 

Estas falsas religiões e doutrinas estão a espalhar-se tão depressa que consumiram bilhões de 
filhos de Deus, que encontram agora um falso consolo dentro deles, que já não reconhecem a 
Existência do Único Deus Verdadeiro. 

O Vosso Jesus. 

A Minha Segunda Vinda não pode ser evitada, nem pode ser impedida 
Quarta-feira, 7 de março de 2012, 20:30 

Minha querida e amada filha, Eu vou proteger-vos com as graças especiais necessárias para 
vos dar poder contra as forças do mal, que estão a caminho, para parar esta Santa Missão. 

É importante compreender que a opinião humana não é importante. 

Tudo o que importa é a Minha Santíssima Palavra. 

A Minha Palavra é a Verdade. Eu Sou a Verdade. Qualquer um que vos diga que estas 
Mensagens não estão de acordo com os Meus Ensinamentos é um mentiroso. 

Eles não Me conhecem. Talvez eles pensem que sim, mas só podem conhecer-Me se 
permanecerem humildes de coração. 

Aqueles cujas opiniões contradizem a Minha Palavra são culpados do pecado de orgulho. 

Estão cegos pelo orgulho, mesmo os Meus servos sagrados, para a Verdade da Minha 
Santa Palavra. 

As Minhas promessas para a humanidade, de que virei de novo em Glória para Julgar os vivos 
e os mortos, devem acontecer. 

Esta Minha Segunda Vinda não pode ser evitada nem pode ser parada. 

Os Meus avisos para a humanidade, que vos são dados, porque Eu amo cada alma, são 
importantes. 

Eu devo preparar todos os filhos de Deus, adequadamente, para este Gloriosíssimo Evento. 
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Muitos tentarão bloquear-vos. Muitos tentarão minar a Minha Santa Palavra e muitos tentarão 
prejudicar-vos, para impedir que a Minha Santa Palavra seja ouvida. 

Todas essas tentativas serão inúteis. 
Só Eu, Jesus Cristo, tenho o poder de proporcionar a Salvação Eterna para toda a humanidade. 
Só Eu tenho o poder de preparar as almas de toda a humanidade para a sua herança do Paraíso. 
Ninguém, nem mesmo Satanás, o rei das trevas, ou os seus lacaios, podem impedir que 

isso aconteça. 
Lembrai-vos sempre disto. Eu protegerei todos aqueles que cumprirem a Minha Santa Palavra. 
Podeis assustar-vos pelos eventos globais, pois as forças da escuridão envolvem os vossos países. 

Os eventos irão afligir-vos, mas vós nunca deveis sentir medo, porque Eu vos levarei Comigo 
para o Meu Novo Reino na Terra. 

Tudo o que Eu peço é que vós confieis em Mim. 
Deixai-Me guiar-vos. 
Permiti-Me mostrar-vos o caminho para a Purificação das vossas almas, através das Cruzadas 

de Orações que Eu vos dei. 
Portanto, deixai tudo para Mim. 
Lembrai-vos que o Meu Amor por todos vós é tão forte, que jamais nenhum homem pode 

dissolver o Puro Amor e Compaixão que Eu tenho no Meu Coração Sagrado, por cada um dos 
filhos de Deus. 

O Vosso Amado Jesus, Redentor da humanidade. 
Deus Pai: O Meu Selo de Proteção é Anunciado, enquanto o Segundo Selo é Quebrado 
Quinta-feira, 8 de março de 2012, 19:52 

Minha querida e amada filha, o mundo aguarda este momento há dois mil anos. 

Alguns, com receio nos seus corações, outros antecipando a maravilha de saberem que este 
momento chegaria e agora aqui o têm. 

Este é o tempo em que Eu envio o Meu benefício do tempo final, para que tu, Maria, 
apresentes finalmente o Livro da Verdade, o qual revela o conteúdo do Livro da Revelação. 

Eu Sou o Deus por Quem os Meus filhos estão todos a clamar nestes tempos terríveis. 
É por Mim que os Meus filhos angustiados devem chamar agora. 

Eu reuni a Minha família, junta neste momento, para que nos possamos unir nesta Batalha 
final para matar o dragão, que tem atormentado a Terra por tanto tempo. 

Filhos, não temais. Nenhum dano virá para aqueles que apresentam o Meu Selo, o Selo do 
Deus Vivo. 

Satanás e os seus anjos caídos, que infestam o mundo neste tempo, não têm autoridade sobre 
aqueles que têm a Marca do Deus Vivo. 

Vós deveis escutar-Me, Meus filhos, e aceitardes o Meu Selo, porque Ele salvará não só as 
vossas vidas mas as vossas almas. 

Recitai esta oração para receberdes o Meu Selo4 todos os dias. 
Assegurai-vos que cada membro da vossa família e os entes queridos compreendem o 

significado do Meu Selo. 

O vosso amor por Mim, Vosso Pai Celestial, será a vossa graça salvadora e ele vos dará a 
força de que precisais. 

O Meu Selo de Proteção é anunciado, enquanto o Segundo Selo é quebrado. 

                                                           
4 Selo de Proteção, Oração a Deus Pai (originalmente recebida por Maria Divina Misericórdia em 20 de fevereiro de 2012). 
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O cavaleiro do cavalo vermelho é o anjo negro vingativo que matará os Meus filhos em 
muitas guerras que estão para vir. Mas ele passará por todos os Meus filhos com o Selo na testa. 

Preparai-vos agora para estas guerras, que já estão a acontecer, e mais estão a ser planeadas 
em todos os cantos da Terra e especialmente no Médio Oriente, e nas terras em que o Meu Precioso 
Filho, Jesus Cristo, caminhou durante o Seu tempo na Terra. 

O Vosso Amado Pai, Deus o Altíssimo. 

Virgem Maria: Recitai o Rosário em todas as nações entre hoje e o Domingo de Páscoa 
Sexta-feira, 9 de março de 2012, 19:15 

Minha doce filha, como Eu choro ao ver o ódio armado, não só contra ti, mas contra a Santa 
Palavra de meu amado Filho, Jesus Cristo. 

Agora tu sabes como Ele sofreu no Jardim do Gethsemane, e como Ele ainda sofre hoje, 
quando alguma tentativa Sua para intervir e salvar almas é frustrada pelo maligno. Como as guerras 
estão agora a ser delineadas, é importante que o Meu Santo Rosário seja recitado todos os dias antes 
da Páscoa. 

Filhos, se puderdes dedicar cada dia da semana ao meu Santo Rosário, recitando os quatro 
Terços em cada Sexta-Feira, entre hoje e a Páscoa, muita destruição no mundo pode ser, e será, 
mitigada. 

O Meu Filho está muito feliz com aqueles que aceitam a Sua Santa Palavra com amor e 
pureza de coração. 

Grandes graças estão a ser concedidas às almas limpas que confiam n’Ele completamente, 
sem quaisquer dúvidas nos seus corações. 

Vós, meus filhos, sois aqueles que restam, a pequena semente de crentes que ireis agora 
ajudar a engrossar o Exército, como é necessário para eliminar o pecado do mundo. 

As vossas orações e, muito especialmente o Meu Santo Rosário, são as armas necessárias para 
destruir o maligno e aqueles que infestam todos os cantos da Terra. 

Ide agora, meus filhos, e organizai as orações globais para que o meu Rosário seja recitado 
em todas as nações entre hoje e o Domingo de Páscoa. 

Vai em paz, minha filha. As graças que te estão agora a ser concedidas irão ajudar-te a lidar 
com os ataques diários de Satanás e com a sua ira pelo incremento deste trabalho. 

A Vossa Mãe Celestial, Mãe da Salvação. 

É tempo para o Segundo Selo ser aberto, visto que as guerras aumentarão 
Sábado, 10 de março de 2012, 15:30 

Minha querida e amada filha, este é o tempo para o Segundo Selo ser aberto, visto que as 
guerras aumentarão e se espalharão. 

O escuro anjo vingativo vem de uma única fonte, Minha filha, e estas guerras estão todas 
ligadas. 

Elas não acontecem por causa da instabilidade regional, elas foram planeadas pelo Ocidente. 

Estas guerras têm sido inflamadas deliberadamente para controlar muitas dessas nações, que 
são denominadas como demoníacas, com mentiras espalhadas sobre os seus dirigentes políticos. 

Filha, estas guerras foram ardilosamente criadas, ao mesmo tempo, com o objetivo de 
deporem líder após líder. 

As soluções pacíficas serão apresentadas e aplaudidas, mas serão falsas. 

Vós, Meus filhos, estais a ser enganados. 

Os rumores de guerras são apenas isso – rumores. Como começam os rumores? Quem os 
começa e porquê? 
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Porque pensais vós que tantos países se envolvem em guerras ao mesmo tempo? 
Isso não é uma coincidência. 
Existe um plano, organizado pelo anticristo, para controlar e conquistar essas nações, que têm 

riquezas e recursos. 
Uma vez controlados esses países, eles tornam-se poderosos. 
Como estas guerras aumentam e se tornarão cansativas, em seguida o anticristo tornar-se-á 

conhecido como o negociador pacífico. 
A alguns de vós está a ser dita a Verdade, devido ao controle que o anticristo e as suas 

organizações, no mundo, das comunicações. 
Orai agora, pois as guerras aumentarão, e assim tornareis os seus planos impotentes. 
Sabei que Israel, tão influenciado pelo Ocidente, será rejeitado e traído pelos E.U.A., quando 

menos o esperar. 
Será então que o Holocausto de que Eu falo ocorrerá. 
Rezai, rezai, rezai, pelo povo de Israel que continuará a sofrer pelos seus pecados até à Minha 

Segunda Vinda. 
O Vosso Amado Jesus. 

Virgem Maria: Nunca antes houve tanta oposição às revelações divinas 
Segunda-feira, 12 de março de 2012, 19:00 

Minha filha, é neste momento que todos os visionários, videntes de Deus e as almas 
escolhidas, vão sofrer a maior perseguição. 

Os dias de Satanás estão quase no fim, e ele vai usar todas as armas, especialmente alguns 
sacerdotes sagrados, para tentar desacreditar a minha Palavra, da vossa querida Mãe, e a do meu 
precioso Filho, Jesus Cristo. 

Nunca houve antes tanta oposição às Revelações Divinas como existe hoje. 
A escuridão continua a invadir a Igreja e, muitos dentro da Igreja, fazem tudo o que é possível 

para atenuar a palavra dos visionários. 
Eles não querem a Verdade a emergir e impedem que as orações, dadas aos videntes para 

salvar almas, sejam proclamadas. 
Orai, filhos, para que os seus esforços não bloqueiem o Trabalho do meu Filho, ou 

ceguem os crentes para o Dom do Espírito Santo, que continua a ser derramado sobre as almas 
que vêem estas Mensagens. 

As vossas orações e a fidelidade ao meu precioso Filho nunca foram tão importantes, pois 
essa nuvem de escuridão continua a cair sobre a Igreja do meu Filho. 

Rezai, rezai, rezai, para que a Luz do meu Filho, ilumine, e que assim as almas perdidas 
possam ser esclarecidas através da Sua Santíssima Palavra. 

Obrigada por responderes ao meu chamamento, minha filha, especialmente neste momento de 
grande tristeza na tua alma, causada pelo tormento que tiveste que suportar às mãos daqueles que 
professam falar em Nome do Senhor. 

A Vossa Mãe Celestial, Mãe da Salvação. 
Está a ser feito agora um esforço concertado, por um certo segmento dentro da Minha 
Igreja, para te silenciar 
Terça-feira, 13 de março de 2012, 18:30 

Minha querida e amada filha, hoje tu perceberás, finalmente, quanto a Minha Santíssima 
Palavra, não é apenas mas rejeitada por alguns membros da Minha Igreja. 

Aqueles que não estão aptos a cair aos Meus Pés, e a implorar Misericórdia, proclamam-se aptos a 
julgar as Minhas Palavras Sagradas, que são dadas à humanidade para salvar as vossas almas. 
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Eu Sou um Deus pleno de Misericórdia, cheio de desejo de salvar todos os Meus filhos, e sou 
brando na cólera. 

Hoje, a Minha paciência foi testada com outro ataque, desta vez de um homem que professa 
falar em Meu Nome, feito para minar estas Mensagens. 

Tu, Minha filha, desde este dia em diante, não podes envolver-te com qualquer representante 
sem antes pedires a Minha permissão. 

Há agora um esforço concertado, feito por um certo segmento dentro da Minha Igreja, 
para te silenciar. 

Meus filhos, são estes os momentos em que a fé dos Meus mais fervorosos seguidores, 
incluindo os membros da Minha Igreja, será posta à prova, de maneira não testemunhada desde a 
Minha Crucificação. 

Assim como Eu fui cruelmente tratado e condenado à morte, por Me atrever a falar a 
Verdade, quando Eu Vim pela primeira vez, assim também o mesmo tratamento será dispensado 
aos Meus profetas líderes, até à Minha Segunda Vinda. 

Eles serão menosprezados, ridicularizados, e farão o papel de bobos, quando derramarem a 
Minha Palavra. 

Eles serão acusados de heresia, por aqueles que proclamam os Meus Ensinamentos, mas que 
não reconhecem a Minha Palavra, dada ao mundo de hoje. 

Sois cobardes quando tentais bloquear o caminho que Eu agora coloco diante de vós, a fim de 
salvar a humanidade. 

Vós sereis punidos. 

Vós tereis que responder perante Mim, pelas injustiças que infligirdes sobre os que são 
enviados para proclamar a Palavra de Deus, nestes tempos finais. 

Rejeitar os profetas do Senhor é rejeitar a Palavra do Senhor. 

A vossa arrogância cega-vos para a Verdade, e vós não tendes o direito de Me representar. 

Vós ofendeis-Me muito, e a vossa rejeição da Minha Santa Palavra, fere- -Me profundamente. 

Eu choro pela vossa cruel rejeição de Mim e, ao mesmo tempo, vós pregais uma versão 
alterada da Verdade dos Meus Ensinamentos. 

Vós deveis agora passar o tempo em Adoração Eucarística, antes que possais comunicar 
Comigo, para que Eu possa orientar-vos no caminho do discernimento. 

Examinai os vossos motivos para rejeitardes as Minhas Palavras. 

É porque vós não quereis ouvir a Verdade sobre o cisma, o qual está a apunhalar a Igreja Católica? 

Será que é porque vós não aceitais que a Igreja tem sido infestada pelo enganador? 

Vós não entendeis que tudo isso foi predito? 

Vós deveis orar, para então verdes a Verdade e virdes a Mim para obterdes orientação, antes 
que seja tarde demais. 

O Vosso Jesus, Redentor de toda a humanidade. 

O Amor é mais poderoso do que o ódio 
Quarta-feira, 14 de março de 2012, 15:30 

Minha querida e amada filha, Eu abraço-te bem dentro de Meu peito, à medida que suportas 
esta dor em união Comigo. 

Os Meus filhos, e especialmente os Meus seguidores, sentem uma ternura uns para com os 
outros, que eles não podem explicar. 

Eles podem ser estranhos, viver em lados opostos do mundo, mas o amor que eles sentem é o 
Meu Amor. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          79 

Eles amam-se como é natural que irmãos e irmãs o façam em qualquer família amorosa. 

Eu Sou a Luz que cria esse amor espontâneo que une as almas. 

É o Meu Espírito Santo que une todos os filhos de Deus como uma família. 

Vós, Meus filhos, sois a Minha família. 

A Santíssima Trindade é a cabeça da família e, quando o vosso amor é puro e humilde, vós 
fazeis automaticamente parte desta família sagrada. 

O Amor do Pai é através de Mim. 

Quando vós Me amais, Eu levo-vos para os Braços do Meu Pai, que vai colocar o Selo de 
Proteção à vossa volta e das vossas famílias. 

O Meu Coração enternece-se, quando Eu testemunho, com alegria, o amor que vós tendes uns 
pelos outros. 

Vós confortais-Me, do tormento que Eu tenho que suportar pelos Meus pobres filhos, que 
estão a ser perseguidos nos países devastados pela guerra. 

Uni-vos agora a Mim, para que a Minha família de devotos seguidores, se junte como um só, 
não importa os seus antecedentes ou de que país eles vêm, a fim de dominar o ódio no mundo. 

O amor é mais poderoso do que o ódio. 

O ódio é diluído, se é respondido com amor. 

Se alguém vos trata injustamente, vós deveis responder com amor e Satanás vai encolher-se 
de dor. 

Se vos sentirdes tentados a buscar a vingança contra aqueles que vos magoam, vós deveis 
então, em vez disso, orar por eles, perdoá-los e mostrar-lhes amor. 

O amor que pontifica, através da Minha família na Terra, é uma força muito poderosa. 

Vós nunca deveis acreditar, nem por um instante, que o ódio pode derrotar o amor. 

O poder que exerce o ódio, embora feio e doloroso de testemunhar, pode ser derrotado pelo 
poder do amor. 

Como pode o amor enfraquecer o ódio no mundo de hoje? A oração é a resposta. 

Amai-Me. 

Escutai-Me. 

Respondei aos pedidos da Minha amada Mãe e de Mim, Seu Filho, através das várias orações 
que vos foram dadas. 

Eis uma Cruzada de Oração especial, para a unificação dos filhos de Deus. 

Ela vai espalhar o amor por todos os cantos da Terra, e dissipar o ódio que cresce a cada dia. 

Esse ódio, causado por Satanás através da fraqueza da humanidade, e que gera atrocidades, 
como a tortura, o assassinato, o aborto e o suicídio, pode ser evitado através desta oração. 

Cruzada de Oração número (37) Para a unificação de todos os filhos de Deus 

Ó Querido Jesus, uni todos os Vossos amados seguidores no amor, para que possamos 
difundir a Verdade da Vossa Promessa, para a salvação eterna de todo o mundo. Oramos para 
que essas almas tíbias, com medo de se oferecerem a Vós em mente, corpo e alma, caiam da sua 
armadura de orgulho, abram os seus corações para o amor, e se tornem parte da Vossa Família 
na Terra Santa. Abraçai todas as almas perdidas, Querido Jesus, e permiti que o nosso amor, 
assim como o dos seus irmãos e irmãs, os levante desde o deserto, e os leve connosco para o Seio, 
Amor e Luz da Santíssima Trindade. Colocamos toda a nossa esperança, confiança e amor nas 
Vossas Santas Mãos. E Vos Imploramos que a nossa devoção se expanda, para que possamos 
ajudar a salvar mais almas. Amém. 

Eu amo-vos filhos. 
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Vós nunca deveis sentir-vos desanimados, quando virdes a maldade, ao vosso redor. 
As vossas orações podem diluir esta maldade. 
O vosso amor vai derrotá-la. 
O Vosso Amoroso Salvador, Jesus Cristo. 

O casamento do mesmo sexo, é um pecado grave 
Sexta-feira, 16 de março de 2012, 22:20 

Minha querida e amada filha, a dor e o sofrimento dos Meus pobres seguidores que têm de 
assistir, impotentes, às novas leis contrárias aos Meus Ensinamentos, estão a atingir níveis sem 
precedentes, no mundo. 

Não só vós tendes que testemunhar o pecado, filhos, como tendes que assistir à forma como 
ele vos é apresentado, para que sejais forçados a aceitá-lo como sendo humano. 

Eu refiro-me a um pecado em particular, o casamento homossexual, que é mesmo apresentado 
como um direito natural. 

Espera-se então, que seja aceite essa abominação, pois assim foi definida no Reino de Meu 
Pai, na Igreja. Não é suficiente para essas pessoas que o casamento do mesmo sexo seja tolerado 
aos olhos da lei, querem a seguir forçar Deus Pai a dar-lhes a Sua Bênção. Ele nunca poderia fazer 
isso, porque é um pecado grave aos Seus Olhos. 

Como se atrevem essas pessoas a pensar que é aceitável que este ato abominável desfile nas 
Igrejas de Meu Pai? 

Filhos, Eu Amo a cada alma. 
Eu Amo os pecadores. 
Eu detesto o seu pecado, mas amo o pecador. 
Atos sexuais do mesmo sexo não são aceitáveis aos Olhos de Meu Pai. 
Orai por essas almas, porque Eu as amo mas não posso dar-lhes as graças que desejam. 
Eles devem saber que não importa quanto tentam desculpar os casamentos do mesmo sexo, 

porque eles não estão autorizados a participar no Santo Sacramento do Matrimônio. 

Um Sacramento deve vir de Deus. As regras para receber os Sacramentos devem provir dos 
Ensinamentos de Meu Pai. 

Vós não podeis forçar o Meu Pai, Deus, o Altíssimo, a dar a Sua Bênção ou o acesso aos Seus 
Santos Sacramentos, a menos que eles sejam respeitados da forma como foram feitos para ser. 

O pecado é agora apresentado ao mundo como uma coisa boa. 
Como Eu disse antes , o mundo está virado do avesso. 

O bem é apresentado como o mal, e as pessoas que tentam viver de acordo com as leis de 
Deus Pai são ridicularizadas. 

O mal, não importa como seja vestido, não pode ser transformado num ato de bondade aos 
Olhos de Meu Pai. 

O Meu Pai punirá aqueles que continuam a exibir os seus pecados diante d’Ele. 
Prestai atenção a este Aviso, pois os vossos pecados, que realizais quando vos recusais a 

obedecer a Deus, não vão nem podem ser perdoados. 
Isto, porque vos recusais a aceitar o pecado pelo que ele é. 
O Vosso Salvador, Jesus Cristo. 

Eu virei das nuvens, cercado por todos os Anjos e Santos do Céu 
Domingo, 18 de março de 2012, 16:00 

Minha querida e amada filha, os Meus filhos devem saber que a razão pela qual o mundo é 
espiritualmente vazio, é porque eles já não sabem a diferença entre certo e errado. 
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Sem a Minha Luz, que preenche cada alma, incluindo a dos pecadores, o mundo deixaria de existir. 

É ela, a Minha Luz, que mantém o mundo vivo. 

Muitos dos Meus seguidores, que se consagram a sofrer em união Comigo, também ajudam a 
manter viva esta Luz. 

Pouco antes de Eu voltar, a Minha Luz vai desaparecer do mundo por um período de três dias. 

Isso acontecerá mesmo no final, e não deve ser confundido com O Aviso. 

Durante estes três dias, haverá choro e ranger de dentes e as pessoas vão movimentar-se à 
procura da Minha Luz, mesmo as que Me rejeitaram. 

Esta será a hora da Verdade. 

Meus seguidores, não deveis temer esses três dias, ainda que não possais estar cientes da 
Minha Presença, Eu estarei convosco. 

Em seguida, após os três dias, Eu voltarei à Terra exatamente da forma que Eu ascendi ao Céu. 

Eu virei das nuvens, cercado por todos os anjos e santos do Céu, em Grande Glória. 

Como será belo e alegre esse dia, em que Eu virei para Reinar sobre a terra, de acordo com a 
Vontade de Meu Pai. 

Nenhum homem vai ter a menor dúvida de que Sou Eu. 

Nem terá dúvida alguma sobre o seu futuro. 

Esse será o dia em que Eu venho para Julgar. 

Vou separar o Meu povo entre aqueles que Me amam e aqueles que Me odeiam. 

Aqueles que Me rejeitaram e prestaram homenagem a todas as coisas demoníacas, serão 
banidos no fogo eterno do Inferno. 

Os outros virão morar Comigo no Paraíso, juntamente com os justos ressuscitados. 

Este é o objetivo que todas as almas devem ter pela frente, para quando Eu voltar de novo, 
como prometi. 

Aos Cristãos, Eu digo isto. 

Sabei que este grande e Glorioso evento terá lugar em breve. 

A vossa geração testemunhará o Meu Glorioso regresso. 

Eu nunca revelarei o dia, que só o Meu Pai sabe, mas Eu posso assegurar-vos que o tempo 
para a Minha Segunda Vinda está próximo. 

Aos Meus servos sagrados, digo-vos que é vosso dever preparar o Meu povo, essas almas por 
quem vós sois responsáveis, de modo que sejam incluídas no Livro da Vida. 

Peço-vos que trabalheis arduamente, através do poder das comunicações e da oração, para 
preparar o mundo para a Minha Segunda Vinda. 

O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo, Redentor de toda a humanidade. 

Virgem Maria: Rogai pelo Papa Bento XVI que está em perigo de ser exilado de Roma 
Terça-feira, 20 de março de 2012, 20:30 

Minha filha, há um silêncio, como a calma antes da tempestade, visto que a Igreja Católica 
será em breve mergulhada em crise. 

Apelo a todos os meus filhos, em todos os lugares, para que rezeis pelo Papa Bento XVI, que 
está em perigo de ser exilado de Roma. 

Ele, o Mais Santo Vigário da Igreja Católica, é odiado em muitos lugares dentro do Vaticano. 

Uma trama demoníaca, planeada há mais de um ano, será vista em todo o mundo em breve. 

Rezai, rezai, rezai por todos os servos, do Santo de Deus na Igreja Católica, que serão 
perseguidos por causa da grande divisão, que acontecerá em breve na Igreja. 
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O grande cisma será testemunhado por todo o mundo, mas não será visto imediatamente como 
um caso. 

O falso papa está à espera para se revelar para o mundo. 

Filhos, não vos enganeis, porque ele não é de Deus. 

As Chaves de Roma regressaram ao Meu Pai, Deus o Altíssimo, que governará a partir dos Céus. 

Grande responsabilidade será posta em todos os santos sacerdotes, bispos e cardeais que 
amam o meu Filho muito querido. 

Eles precisarão de muita coragem, e força divina para levarem as almas 

Todos os esforços desses santos discípulos, para preparar as almas para a Segunda Vinda do 
meu Filho muito amado, terão a oposição do outro lado negro. 

Exorto a todos os meus filhos, para que rezeis com a força necessária, visto que o anticristo, e 
o seu parceiro, o falso profeta, vão ganhar proeminência. 

Vós deveis pedir-Me, como Mãe da Salvação, orações para garantir que a Igreja Católica será 
salva e que a Verdadeira Palavra do meu Filho será reposta. 

A Verdade da Promessa do meu Filho, de retornar em grande glória, será adulterada. 

A vós, meus queridos filhos, será dada uma série de inverdades como se fossem em Nome do 
meu Santo Filho, que se espera que vós não podereis aceitar. 

A Minha Cruzada de Oração deve ser dita no próximo mês, em cada dia, para garantir que os 
santos sacerdotes de Deus não caiam nos enganos ímpios que estão a ser planeados pelo falso 
profeta e seus seguidores. 

Cruzada de Oração (38) Oração de Salvação para a Igreja Católica 

Ó Santíssima Mãe da Salvação, por favor, orai pela Igreja Católica, nestes tempos 
difíceis e pelo nosso amado Papa Bento XVI, para aliviar o seu sofrimento. Nós vos pedimos 
Mãe da Salvação, para cobrir os sagrados servos de Deus com o Manto Sagrado, para assim 
lhes ser dada a Graça de serem fortes, leais e corajosos, durante os desafios que enfrentem. 
Orai também para que eles cuidem do seu rebanho, de acordo com os verdadeiros 
Ensinamentos da Igreja Católica. Ó Santa Mãe de Deus, dai-nos, à Vossa Igreja 
Remanescente na Terra, o Dom da liderança, para que possamos ajudar as almas, levando-
as para o Reino do Vosso Filho. Salvação, para afastardes o enganador dos seguidores do 
Vosso Filho, na sua busca de proteger as suas almas, e assim ficarem aptas a entrar nos 
Portões do Novo Paraíso na Terra. Amém. 

Ide, filhos, e rezai pela renovação da Igreja e pela segurança dos servos sagrados, que vão 
sofrer, pela sua fé, sob as regras do falso profeta. 

Maria, Mãe da Salvação. 

O tempo para o cisma na Igreja está quase aí, e vós deveis preparar-vos agora 
Terça-feira, 20 de março de 2012, 21:20 

Minha querida e amada filha, Eu gostaria de abraçar nos Meus Braços, todos os Meus 
discípulos e seguidores por toda a parte, neste momento. 

Preciso do vosso conforto, filhos. 

Eu preciso do vosso consolo no Meu sofrimento, pois Eu choro lágrimas pela Minha 
Igreja na Terra. 

Tão distantes se tornaram alguns dos Meus servos sagrados, que muitos não acreditam na 
Minha Segunda Vinda. 

Os padres, bispos e cardeais, que acreditam, estão a ser empurrados para o lado e forçados a 
ficar em silêncio. 
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Como Eu choro por esses Meus pobres discípulos preciosos, que comprometeram as suas 
vidas a Mim, e à difusão dos Meus Ensinamentos pela humanidade. 

Em breve, eles terão de prestar atenção ao que dizem sobre a Minha Santa Palavra, pois eles 
serão forçados a proclamar os ensinamentos de um mentiroso, cuja alma não vem da Luz. 

Uni-vos, Meus filhos, Meus amados sacerdotes, e todos aqueles que Me amam agora, e Me 
ajudam a salvar almas. 

Para fazerdes isso, vós não deveis desperdiçar um momento. Vós deveis dizer aos outros da 
Grande Glória, que está à frente de todos, e de cada um de vós, na Minha Segunda Vinda. 

Este evento grande e Glorioso será o momento em que, finalmente, vos unireis Comigo, o 
Vosso Precioso Jesus, que ama a todos vós. 

Vós, Meus queridos seguidores, deveis permanecer em guarda, em todos os momentos. 
Vós sereis tentados a abandonar-Me, a renegar os Meus Verdadeiros Ensinamentos, e sereis 

obrigados a honrar e obedecer ao lobo com pele de cordeiro. 
Assim, muitas pobres almas não só cairão sob o feitiço do papa falso – o falso profeta predito 

há muito tempo – mas ele fará que vós acrediteis que ele tem poderes divinos. 
Filhos, o tempo para o cisma na Igreja está quase aí e deveis preparar-vos agora. 
Uni-vos, juntos como um. 
Agarrai-vos uns aos outros. 
Protegei-vos uns aos outros e orai pelos que irão seguir o caminho errado, e homenagear o 

falso profeta. 
Muita oração é necessária, mas se vós fizerdes como Eu vos digo, podereis salvar almas. 
Vós, Meus preciosos seguidores, formareis a Igreja Remanescente na Terra, que será liderada 

pelos sagrados servos corajosos que reconhecerão o falso profeta pelo que ele é. 
Não tenhais medo, pois Eu estou a conceder graças de sabedoria, calma, e discernimento a 

cada um de vós, que Me pedir para o fazer, com esta oração: 
“Ó Jesus, ajudai-me a ver a Verdade da Vossa Santa Palavra, em todos os momentos, e a 

manter-me fiel aos Vossos Ensinamentos, não importa quanto eu seja obrigado a rejeitar-Vos.” 
Levantai-vos agora e sede corajosos, todos, pois Eu nunca vos abandonarei. 
Eu vou andar convosco na estrada espinhosa, e levar-vos em segurança aos Portões do 

Novo Paraíso. 
Tudo o que tendes a fazer é confiar em Mim, completamente. 
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo. 

Diz à humanidade que tudo está agora nas minhas santíssimas mãos 
Quarta-feira, 21 de março de 2012, 20:30 

Eu venho junto de ti esta noite, Minha querida e amada filha, para dizer à humanidade que 
tudo está agora nas Minhas Santíssimas Mãos. 

Refiro-me aos planos em andamento pelo Grupo Mundial, que quer controlar a vossa moeda, 
os vossos sistemas de saúde e a vossa soberania. 

Não lhes será permitido controlar-vos e a Mão de Meu Pai cairá rapidamente sobre os que 
tentarem prejudicar-vos, filhos. 

Todos os crentes que têm o Selo de Proteção do Meu Eterno Pai, o Selo do Deus Vivo, não 
sofrem danos. 

É por isso que tu, Minha filha, deves assegurar que muitos filhos de Deus, em todas as partes 
do mundo tenham acesso ao Selo. 

As vossas orações, filhos, têm sido muito poderosas, especialmente daqueles de vós que 
diariamente recitam as orações da Minha Cruzada, da Minha Divina Misericórdia e do Santo Rosário. 
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Realmente, eles já atrasaram e impediram uma guerra nuclear, salvaram milhões de almas do 
Fogo do Inferno, assim como impediram muitos terremotos. 

Nunca vos esqueçais que as vossas orações são a vossa maior arma contra o mal. 
O vosso amor por Mim, Jesus Cristo, espalhou-se por causa da vossa fidelidade a Mim. 

Vós, filhos, sois os Meus discípulos dos tempos modernos, e já vos foi dada a autoridade e o 
Dom do Espírito Santo, para difundir a Minha Santíssima Palavra. 

Para receber o poder do Espírito Santo, vós deveis chamar pelo Meu socorro em todos os 
momentos em que ides falar, a Verdade ao proclamar a Minha Santa Palavra. 

A Cruzada de Oração (39) está agora a ser-vos dada, para que possais caminhar entre todos os 
filhos de Deus, e ajudá-los a preparar as suas almas para o Novo Paraíso e para a Minha Segunda Vinda. 

Cruzada Oração (39) Para nos ajudar a Preparar as Almas para o Novo Paraíso e para 
a Minha Segunda Vinda 

Ó Jesus, Meu Amado Salvador, peço-Vos que me cubrais com o Vosso Espírito Santo, para 
que eu possa falar, com autoridade, a Vossa Santíssima Palavra, para preparar todos os filhos de 
Deus, para a Vossa Segunda Vinda. Rogo-vos, Senhor Jesus, por todas as Graças que eu preciso, 
para que possa chegar a todas as crenças, credos e nacionalidades onde quer que eu vá. Ajudai-
me a falar com a Vossa Língua, a acalmar as pobres almas com os Vossos Lábios, e a amar todas 
as almas com o especial Amor Divino, que derrama do Vosso Sagrado Coração. Ajudai-me a 
salvar as almas, que estão perto de Vosso Coração, e permiti-me consolar-Vos, Querido Jesus, 
quando as almas perdidas continuem a rejeitar a Vossa Misericórdia. Jesus, eu não sou nada 
sem Vós, mas com a Vossa generosa ajuda, vou lutar em Vosso Nome, para ajudar a salvar toda 
a humanidade. Amém. 

O Meu exército, que surgiu a partir destas Minhas Santas Mensagens, já atingiu 
setecentas mil almas. 

Ajudai-me a converter mais filhos de Deus, para que nenhuma alma se perca para Satanás, no 
momento do Juízo Final. 

Vou manter-vos fortes em todo o vosso Trabalho para Mim, filhos. 
Eu amo-vos, Minha preciosa Igreja Remanescente. 
O Vosso Amado Jesus. 

Oposição à Minha Segunda Vinda será feroz 
Quinta-feira, 22 de março de 2012, 23:00 

Minha querida e amada filha, a Minha dor tornou-se agora, tua em plena união Comigo. 
Embora isso seja muito difícil para ti, vai trazer-te muita alegria e muitas graças novas. 

Eu concedo-te agora, o Dom de seres capaz de ler almas. Deixo-te este presente especial, por 
dois motivos. O primeiro é oferecer-te a proteção que vais precisar, quando começares a conviver 
com alguns dos Meus seguidores. 

O segundo é para converteres os corações endurecidos, que te vão enfrentar, tal como 
desafiam a Minha Santíssima Palavra. 

Tu deves aceitar este novo sofrimento que estás a enfrentar, e olha que ele vai intensificar-se, 
por causa do aumento da maldade no mundo. 

Tu, Minha filha, e muitas das Minhas outras almas escolhidas, estais, agora todas a 
experimentar o sofrimento, quer física quer interiormente, ao mesmo tempo. 

Isso é devido ao sofrimento que o Meu Santíssimo Vigário está também a experimentar, 
nestes dias, em que ele vai enfrentar a sua maior provação. 

Aceita o Meu Cálice, Minha filha, e aqueles que aceitam a Minha Santa Palavra, através destas 
Mensagens, sabei que a vossa generosidade de espírito está a salvar milhões de almas, em cada dia. 
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Nem um minuto do vosso sofrimento é desperdiçado. 

Eu entendo, Meus filhos, que, quando vós tomais a Minha Cruz e Me seguis, sofrereis 
como consequência. 

Mas sabei que, fazendo isso, vós estais a ajudar-Me a salvar a maioria da humanidade. Vós 
também Me ajudareis no Meu Reinado na Terra, quando o enganador for banido, e o Meu Novo 
Paraíso na Terra emergir. 

Sabei também vós, que estais a sofrer Comigo, que ao seguires o Meu caminho, para o Paraíso, 
tomareis o mesmo caminho para o Calvário, assim como Eu, quando vim pela primeira vez. 

Cristãos de hoje, poderíeis crer que, quando Eu voltasse pela segunda vez, nunca seria tratado 
com tamanha crueldade novamente. Bem, vós estais enganados. 

A oposição à Minha Segunda Vinda será feroz. 
A Minha Santa Palavra será, e já é, ridicularizada e questionada. 

Os Meus filhos, especialmente aqueles com crenças rígidas e firmes, não conseguem compreender, 
que os Meus profetas sejam exteriormente rejeitados pela maioria, tal como foram no passado. 

A Minha Palavra, que te é dada neste momento, já está a ser ignorada em muitos quadrantes 
da Igreja, e afastada, tal como foi pelos fariseus, durante o Meu tempo na Terra. 

A Verdade dos Meus Ensinamentos, que nunca foram alterados, será considerada mentira. 
Porque é assim? Eu digo-vos que é porque muitos têm destorcido a Verdade dos Meus 

Ensinamentos, em tal extensão, que eles já não acreditam no pecado mortal. 
Assim, muitos optaram por ignorar a Verdade, contida na Bíblia Sagrada. 
Porque negais vós, por exemplo, a existência dos 1.000 anos do Novo Céu e Nova Terra? 
Esta revelação é muito específica, a Verdade está lá para todos a verem. 
A Minha Santa Palavra é mesmo desafiada. 

O Livro do Apocalipse, assim como as profecias contidas no Livro de Daniel, foram-vos 
dadas apenas em partes. Muitos de vós estais confusos. 

Mas isso é porque os conteúdos, revelados a ambos os Profetas estiveram fechados e ocultos, 
até ao Fim dos Tempos. 

Só Eu, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, tenho autoridade para revelar os conteúdos à humanidade. 
Como podeis vós afirmar que sabeis tudo sobre a Minha Segunda Vinda, quando conheceis 

apenas partes? Se elas não foram ainda reveladas? 
Vós deveis ouvir a Minha Sagrada Palavra, a qual está a ser-vos dada, para salvar as vossas almas. 
Se, após O Aviso ocorrer, continuardes a negar a Minha Palavra, como estas Minhas 

Mensagens para o mundo, vão continuar a desenvolver-se, vós sereis culpados por rejeitardes a 
Minha Mão de Misericórdia. 

Não importa o quanto vós acreditais em Mim ou afirmais conhecer-Me, cometereis o 
pecado de Me negar. Como tal, vós estareis perdidos, para Mim, e não estareis aptos para 
entrar nos Portões do Paraíso. 

É agora Meu dever, que vos dou por Puro Amor e Compaixão, tentar preparar-vos para o Fim 
dos Tempos. 

Por favor não Me rejeiteis pela segunda vez, pois Eu venho para salvar a humanidade da 
danação eterna, e oferecer-vos as chaves da Salvação Eterna. 

É porque Eu vos Amo que Eu tenho que ser firme e levar-vos à Verdade. 
Não espereis até ao Dia do Juízo para descobrir a Verdade. 
Vinde Comigo agora e ajudai-Me a salvar as almas de toda a humanidade. 
O Vosso Mestre e Redentor, Jesus Cristo. 
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Vós não tendes muito tempo antes que Eu venha para julgar 
Sábado, 24 de março de 2012, 11:45 

Eu venho junto de ti hoje, Minha querida e amada filha, para informar o mundo da Minha 
Grande Misericórdia. 

Desejo também informar o mundo da Minha Justiça. 

Filhos, vós não tendes muito tempo antes de Eu vir para Julgar. 

É no período entre agora e Meu Dia do Juízo Final, que terá lugar a Minha Segunda Vinda, 
que deveis usar sabiamente a preparar as vossas almas. 

Como vosso Divino Salvador, é Meu dever guiar-vos, instruir-vos e revelar as maneiras pelas 
quais vós podeis garantir que estais aptos a entrar, no Meu Paraíso. 

Não rejeiteis os Meus profetas. Refiro-Me, em particular, aos Meus sagrados servos. 

Vós deveis pedir-Me para vos cobrir com o Meu Espírito Santo, para o discernimento, com 
humildade e pureza de alma. 

Quando o fizerdes, Eu revelar-vos-ei vos a Verdade da Minha Santíssima Palavra, porque vos 
é dada agora através desta profeta. 

Depois disso, será vosso dever garantir que todas as almas que olham para vós, para 
orientação, sejam ajudadas a preparar as suas almas, para a Minha Segunda Vinda. 

Nunca tenhais medo de pronunciar a frase A Segunda Vinda de Cristo, pois muitos do Meu 
rebanho não sabem o que isso significa. 

Poucos deles foram ensinados sobre este Grande e Glorioso Evento, ou sobre a importância de 
prepararem as suas almas, para que elas estejam em estado de graça. 

Nunca tenhais medo de pregar sobre a existência do Purgatório ou do Inferno. É da vossa 
responsabilidade dizer a Verdade ao Meu povo. 

Olhai para Mim, para orientação, através desta oração. 

Cruzada de Oração (40) Oração para o Clero, para preparar as almas para a 
Segunda Vinda 

Ó meu Jesus, eu sou apenas um servo humilde e preciso de Vós para me guiardes. Então, eu 
posso preparar as almas, para a Vossa Gloriosa Segunda Vinda. Ajudai-me a converter as almas e a 
prepará-las, de acordo com a Vossa Santa Vontade, para que elas fiquem aptas a entrar no Novo 
Céu e Nova Terra, que Vós prometestes a toda a Humanidade, através de Vossa Morte na Cruz. 
Dai-me as Graças, de que eu preciso, para que possa transmitir, a Vossa Palavra, às almas sedentas, 
e para que eu nunca renuncie ao meu dever para Convosco, Querido Jesus, a Quem prometi a 
minha fidelidade, através dos meus votos sagrados. Amém. 

Ide agora, Meus servos sagrados, e aceitai o papel para o qual vós fostes escolhidos. 

O desafio de preparar as almas para a Minha Segunda Vinda é o maior de sempre do vosso 
ministério, e deveis aceitá-lo com amor e alegria, nos vossos corações. 

Aceitai também o Dom de serdes escolhidos como um servo sagrado deste Fim dos Tempos, 
em que o Novo Céu e a Nova Terra emergem como o Meu Novo Paraíso. 

Vós sois abençoados por viverdes nestes tempos. 

Mas vós sereis atormentados e obstruídos em cada parte da vossa jornada, quando ajudais a 
salvar as Minhas almas na Terra, pelo enganador, e por todos cujos corações ele tenta afastar de 
Mim, o Vosso Divino Salvador. 

Nunca desistais da vossa Santa Missão, e sabei que Eu, o Vosso Jesus, caminho Convosco, 
em cada passo do caminho. 

O Vosso Amado Jesus. 
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Mesmo o Aviso não vai converter todos os não-crentes 
Domingo, 25 de março de 2012, 15:30 

Minha querida e amada filha, hoje exorto todos os Meus seguidores a dedicardes o vosso 
tempo a rezar por aqueles que não acreditam em Mim, Jesus Cristo, a salvação eterna. 

Essas almas estão perto do Meu Coração, e são as únicas que precisam de ser convertidas, 
para que possam ser salvas, em primeiro lugar. 

Aqueles que são cegos não conseguem ver que a sua vida não termina na Terra. 

Muitos não aceitam que existem por toda a eternidade. 

Essas almas ferem-Me profundamente, e Eu sinto terror por vê-las destruir a vida das suas 
almas, nesta vida na Terra. 

Mesmo O Aviso não irá converter muitas deles, que proclamam ser ateus. 

A sua única salvação é por meio das orações e sofrimento de almas vítimas. 

Exorto-vos a orar por estas almas através desta oração Cruzada de Oração (41) Pelas almas 
dos Não-Crentes 

Ó Meu Jesus, ajudai os Vossos pobres filhos, que são cegos à Vossa promessa de salvação. 
Rogo-vos, com a ajuda das minhas orações e sofrimentos, que abrais os olhos dos não-crentes, 
para que eles possam ver o Vosso Terno Amor, e correr para os Vossos Braços Sagrados para 
proteção. Ajudai-os a ver a Verdade, e a pedir perdão por todos os seus pecados, para que eles 
possam ser salvos, e sejam os primeiros a entrar nos Portões do Novo Paraíso. Eu oro por essas 
pobres almas, incluindo homens, mulheres e crianças, e exorto-Vos a absolvê-los dos seus 
pecados. Amém. 

Ide agora, Meu exército precioso, e concentrai-vos nos Meus pobres filhos perdidos. Ajudai-
Me, ao Vosso Jesus, a salvar as suas almas. 

O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo. 

Virgem Maria: Pede aos meus filhos para fazerem um dia de jejum na Sexta-Feira 
Santa, para impedir uma moeda mundial 
Terça-feira, 27 de março de 2012, 18:00 

Minha filha, o teu sofrimento, juntamente com o das outras almas escolhidas, vai intensificar-
se durante a Semana Santa. 

Essa é a semana em que o enganador vai magoar muitos dos filhos de Deus, como ele pode, 
através de guerras, perseguição e violência. 

É nessa época que ele inflige grande sofrimento, tal como o meu precioso Filho suportou na 
Cruz durante a Sua Paixão. 

Tu, minha filha, deves dizer a todos aqueles que têm encorajado as almas, em todos os lugares, 
para recitarem o meu Santo Rosário todas as Sextas-Feiras até à Páscoa, que Eu ficarei grata. 

As almas que estão a ser salvas durante o sofrimento das suas próprias nações, estão a ser 
ajudadas por estas devoções. 

O amor do meu Filho, está agora a ser sentido por mais pessoas em todo o mundo, numa 
época de grande sofrimento. 

Ele mitiga a vossa dor com as Suas Graças Especiais, e acalma as almas pelo poder do 
Espírito Santo. 

Filhos, as orações, que tão amorosamente vós apresentais ao Céu, estão a ser ouvidas. 

Vós deveis procurar a ajuda do meu Filho, e do meu Eterno Pai, em todos os momentos. 
Qualquer simples oração, não importa quão pequena, é ouvida e respondida de acordo com a 
vontade de Deus o Altíssimo. 
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Minha filha, pede aos meus filhos para fazerem um dia de Jejum na Sexta-Feira, para impedir 
que uma moeda mundial seja introduzida. 

As vossas orações e o vosso Jejum podem consegui-lo. 

Logo que esta oração seja dita durante o jejum, o Meu Eterno Pai evitará, que essas pessoas 
inflijam a austeridade, que estão a planear para que vos possam controlar. 

Essas mesmas pessoas querem abolir o Cristianismo, por isso é importante que vós eviteis que 
isso aconteça, através de sacrifícios especiais. 

Oração Cruzada (42) Um dia jejum para impedir uma Moeda Única Mundial 

Ó Deus, O Altíssimo. Eu ofereço-Vos a minha dádiva de jejum, para que Vós pareis o 
controle do maligno sobre o mundo, que está a planear que o meu país morra de fome, por 
falta de alimentos, incluindo o Pão da Vida. Aceitai a minha oferta e escutai as minhas 
súplicas, para outras nações, para impedir o sofrimento que está sendo planeado pelo 
anticristo. Salvai-nos, Querido Senhor, de tamanha maldade, e protegei a nossa fé, para que 
possamos honrar-Vos, com a liberdade que precisamos, para Vos amar e adorar, para todo o 
sempre. Amém. 

Minha filha, um dia de Jejum na Sexta-Feira Santa libertará as nações do maligno e daqueles 
que seguem os seus perversos desejos para controlar as finanças de todas as nações. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação, Mãe de Deus. 

Jesus revela detalhes da Sua Crucificação 
Quinta-feira, 29 de março de 2012, 13:15 

Minha querida e amada filha, o Meu tempo para mais sofrimento virá, com a comemoração da 
Minha Paixão na Cruz. 

Nenhum homem compreende a extensão do Meu sofrimento, durante a Crucificação, da 
forma que Eu fui Flagelado. 

A Minha Flagelação foi a pior. Eu fui espancado barbaramente pelos homens, e cada 
centímetro do Meu Corpo foi cortado. 

A Carne das Minhas Costas estava rasgada, e os Meus Ombros estavam visíveis. 

Eu mal podia ver, e um dos Olhos foi ferido e esmagado. 

Eu só podia ver através do Meu Olho esquerdo. 

Na ocasião em que eles Me levaram diante de Pôncio Pilatos, colocaram uma Coroa de 
Espinhos na Minha Cabeça e Eu mal conseguia ficar de pé. 

Antes eles despojaram-Me, fiquei nu, e depois colocaram-Me uma veste curta vermelha, pela 
Minha Cabeça e em seguida, colocaram um ramo de palmeira, na Minha Mão direita. 

Cada espinho era como uma agulha, muito afiada. Um desses espinhos perfurou, também, o 
Meu Olho direito, que Me deixou incapaz de ver. 

Perdi tanto sangue que, vomitei, e fiquei tão tonto, que, quando comecei a Minha subida ao 
Calvário, Eu não consegui segurar a Cruz. 

Eu caí tantas vezes, que levou horas até chegar ao topo da colina. 

Fui açoitado e chicoteado, a cada passo do caminho. 

O Meu Corpo, estava todo ensanguentado, e coberto com um suor espesso, derivado de um 
sol abrasador. 

Desmaiei algumas vezes. 

Tudo isto foi doloroso e angustiante, mas o mais assustador de tudo foi o ódio mostrado por 
Mim, não só pelos adultos, ao longo do caminho, mas por crianças que Me pontapearam, porque 
estavam a seguir o exemplo dos pais. 
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Os gritos que saíam das suas bocas, e o ódio, não eram nada comparados com o medo, que 
eles tinham de Mim. 

Porque, por trás de tudo, eles ainda não estavam seguros se Eu era ou não, de fato, o Messias 
de que estavam à espera, há tanto tempo. 

Era mais fácil, portanto, odiar-Me, denunciar-Me, em vez de Me aceitar, o que significaria 
que eles teriam de mudar o seu comportamento. 

O Meu momento mais angustiante foi quando Eu estava no chão, sobre o Meu lado, e tendo 
sido pontapeado, Eu rodei e vi a Minha Amada Mãe a olhar para Mim. 

Ela estava de Coração partido, e teve que ser segurada por dois dos Meus discípulos. 

Eu só podia vê-La através do Olho que Me restava e Eu não podia suportar ver o Seu tormento. 

As vaias, os gritos e os rugidos de multidões, às centenas, podiam ser sentidos a partir do chão 
em que Eu estava deitado, e foram precisas seis centenas de soldados, para organizar e 
supervisionar a Minha Própria Crucificação e dos outros seis. 

Eu era o principal foco da sua atenção, e os outros não sofreram como Eu. 

Quando os Meus Punhos, na base do Meu Polegar, foram pregados na Cruz, Eu nada mais 
consegui sentir. 

O Meu Corpo foi tão maltratado e machucado, que Eu fiquei em choque. 

Os Meus Ombros foram deslocados, e os Meus Braços foram arrancados dos seus encaixes. 

O pior dano físico foi infligido sobre o Meu Corpo, antes de Eu ter sido pregado na Cruz. 

Eu não deixei escapar nenhum grito. 

Nenhum protesto. 

Apenas um sussurro. 

Isso enfureceu os Meus carrascos, que queriam uma reação para satisfazer os seus instintos. 

Eu nunca Me envolvi com eles, pois fazê-lo significaria que Eu teria que Me envolver com 
Satanás e os seus demônios, que infestavam as suas almas. 

Por isso, é que a sua maldade para Comigo foi tão intensa. 

Eu estive pendurado na Cruz durante cinco horas. 

O sol estava escaldante, sem nuvens, para aumentar a queima de Minha Pele. 

Assim que Eu dei o Meu último suspiro, o Meu Pai enviou nuvens negras, bem como trovões 
e relâmpagos. 

A tempestade, que ocorreu foi de tal magnitude, assustadora e tão repentina, que os 
espectadores ficaram em dúvida, nessa fase, se Eu era de fato o Salvador, que tinha sido enviado 
por Deus Pai. 

Eu revelo-te isto, Minha filha, como um presente para ti, em troca do ato de enorme 
sofrimento, que tu Me ofereceste. 

Diz aos Meus filhos que Eu não Me arrependo da Minha Paixão na Cruz. 

O que Eu lamento é que o Meu Sacrifício fosse esquecido, e que muitos neguem que a Minha 
Crucificação ocorreu. 

Muitos não têm ideia sobre o que Eu tive que sofrer, e muitos dos Meus apóstolos não 
testemunharam a Minha subida ao Calvário. 

O que Me dói hoje é que muitos ainda Me neguem. 

O Meu apelo para vós, Meus seguidores, é que não permitais, que a Minha Crucificação seja 
deitada ao lixo. 

Eu morri por todos os pecados, incluindo os que são cometidos hoje. 
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Eu quero e Eu preciso ainda de salvar aqueles que Me negam até hoje. 

O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo. 

Eu peço-vos. Não me crucifiqueis de novo 
Sexta-feira, 30 de março de 2012, 15:00 

Minha querida e amada filha, é importante que todos os filhos de Deus entendam porque Eu 
tive que morrer, para salvar o mundo da condenação eterna. Satanás tem reinado nos corações da 
humanidade, desde a queda de Adão e Eva, o que significa que ele teve sucesso no roubo de almas. 
A maioria da humanidade não aceitou a Palavra de Deus, sobretudo os Mandamentos, que lhes 
foram dados por Moisés. 

Eu fui então enviado para assegurar que a Verdade fosse dada à humanidade, na esperança de 
que o mundo iria aceitá-la e voltar para o Pai. 

Embora muitos o fizessem, aceitando a Minha Santíssima Palavra, a maioria recusou aceitar-
Me como sendo o Messias. 

A Verdade, é que eles não aceitariam ninguém, inclusive os Profetas, porque eles estavam 
contentes vivendo no pecado, o qual aprisionava as suas almas. 

Se Me tivessem aceitado, Eu teria Reinado sobre a Terra, e a humanidade inteira poderia ter 
desfrutado da Salvação Eterna. 

Em vez disso, Eu fui rejeitado. 

Os Judeus, o Meu próprio povo, desprezaram-Me. 

Os Fariseus olharam de baixo para Mim, mesmo quando ouviram a Minha Santa Palavra, pois 
não poderiam simplesmente ignorar-Me. 

Foi assim, porque as Minhas Palavras provocaram uma Luz nas suas almas, que se tornou 
difícil de afastar. 

Assim, eles viravam-se para Mim, novamente e novamente a questionar-Me. 

Hoje, o mesmo é Verdadeiro. Aqueles de vós que pretendeis negar a Minha Palavra, dita 
através da Minha profeta, não podeis simplesmente ir embora. 

Apesar de vossas reivindicações de rejeição, vós continuais voltando novamente, e novamente. 

Com o tempo, vós aceitareis a Minha Palavra, que é dita hoje para vós. 

Vós não deveis cometer o mesmo erro, feito por aqueles que não só Me rejeitaram, mas que 
também Me Crucificaram. 

Eu imploro-vos. Não Me Crucifiqueis de Novo. 

Permiti-Me orientar-vos até à Salvação ouvindo-Me agora, pois Eu chamo-vos desde os Céus, 
para vos preparar para a Salvação, e para o Meu Novo Paraíso. 

O Vosso Amado Jesus. 

Virgem Maria: Eu sou a Intercessora. Através de mim, eu levarei as vossas orações ao 
meu precioso Filho 
Sexta-feira, 30 de março de 2012, 23:45 

Minha filha, tu deves saber que, tal como as Mensagens do meu Filho para ti mudam e 
revelam eventos, quer do passado quer do futuro, tu serás mais atacada. 

As Santas Palavras do meu Filho serão sempre rejeitadas por aqueles que se recusam a escutá-Lo. 

A opinião da humanidade não é importante. 

A comunicação do meu Filho para o mundo, neste tempo, é demasiado importante para 
permitir, aos que se opõem a estas Mensagens, que te ataquem e te desviem deste Trabalho. 

Agora é o tempo para uma humilde reflexão sobre a Paixão do Meu Filho na Cruz. 
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Meus filhos, deveis honrar o Sacrifício, que Ele fez por toda a humanidade, fazendo o vosso 
próprio sacrifício privado para Ele, durante a Semana Santa. 

Orai, orai, orai filhos, pela paz no mundo. 

Orai também pela proteção do Papa durante estes tempos de oposição feroz à Igreja Católica. 

A oração, a humildade e a simples fidelidade ao meu Filho são necessárias, para que vós 
fiqueis perto do Coração do meu Filho. 

Eu sou a intercessora. Através de mim, Eu levarei as vossas orações perante o meu Precioso Filho. 

Através de mim, Eu vos ajudarei a amá-Lo mais, e a dar-Lhe o conforto, que Ele precisa, 
neste tempo em que o mundo comemora a Sua Morte na Cruz. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Os Meus Novos Milagres serão apresentados ao mundo 
Sábado, 31 de março de 2012, 11:00 

Minha querida e amada filha, tu deves manter-te corajosa no teu sofrimento, e não permitas 
que o medo entre no teu coração. 

Realmente, em união Comigo, o teu sofrimento coincide com a Semana na qual comemoras a 
Minha Morte na Cruz. 

Isso não é uma coincidência. Pois o sofrimento que tu e outras almas escolhidas ides suportar, 
durante esta semana, salvará milhões de almas do Fogo do Inferno. 

Assim como Eu suportei a tortura, a dor e a morte, para salvar a humanidade da condenação eterna, 
assim também as almas vítimas salvam outras almas, para que lhes seja dado o Dom da Vida Eterna. 

Não importa o quão difícil e assustador seja esse sofrimento. Lembrai-vos sempre da Dádiva 
que ele representa, para a humanidade. 

Filhos, quando a Semana Santa começar, meditai por favor sobre a Minha Paixão na Cruz. 

Não apenas sobre o sofrimento, mas sobre o Dom da Liberdade, oferecido a toda a humanidade. 

Nenhuma alma, incluindo os pecadores cruéis e endurecidos, influenciados por Satanás, será 
excluída da Minha Misericórdia. 

A Misericórdia, a qual se tornou possível devido à Dádiva que o Meu Amado Pai deu ao mundo. 

Quando Ele Me enviou, o Seu Filho Unigénito, Ele fez o maior Sacrifício de todos. 

Esse Sacrifício, a prova do Seu Amor ardente por todos os Seus filhos, fez com que seja 
possível destruir Satanás de uma vez por todas. 

Por causa do livre-arbítrio dado à humanidade por Meu Pai, a cada homem será dada a sua escolha. 

Vós sereis ou pelo Meu Pai, ou contra Ele. 

Vós escolhereis o Paraíso da Vida Eterna, ou o horror do Inferno. 

Satanás, como os seus dias estão quase no fim, não descansará até que os Meus novos 
milagres sejam apresentados ao mundo, neste tempo. 

Não só vai atacar as almas das trevas, a fim de as tentar na maior escuridão, bem perto dos 
seus domínios, como terá por alvo os Cristãos devotos. 

Os Milagres, de que Eu falo, são em primeiro lugar as Minhas comunicações através de ti 
Minha filha. A Minha Voz está a ser ouvida e a conversão está a multiplicar-se. 

Milhões de almas já estão a ser reclamadas por Mim, através destas Mensagens. 

Os outros milagres são o Grande Dom da Minha Misericórdia, que Eu trarei para o mundo, 
em breve, quando O Aviso ocorrer. 

Pela primeira vez, a cada homem, mulher e criança, será dada a prova não só de que Deus Pai 
existe, mas de que Eu, Jesus Cristo, Seu Único Filho, também existo. 
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Isso significa que todas as religiões, incluindo o povo Judeu, o Meu povo escolhido, do qual 
Eu vim, perceberão a Verdade. 

O milagre da conversão global vai enfurecer Satanás, que não vai desistir, mesmo nessa fase. 
Aquelas pobres almas, já em terrível pecado, vão achar que é muito difícil afastarem-se dele. 

Outros milagres incluirão eventos globais que envolvem maravilhas ecológicas, que serão 
dadas por Meu Pai, pelo Seu Amor, que Ele testemunha aos Cristãos e aos Judeus. 

Será dado poder a estas duas religiões, quando ambas estiverem a ser perseguidas. 

Os seus inimigos vão sofrer, quando for infligida uma punição terrível sobre eles. 

E então ocorrerá a Minha Segunda Vinda, o maior Milagre desde a Minha Ressurreição. 

Esse será o dia que Eu virei para Julgar os vivos e os mortos. 

Esse é o dia em que Eu venho para reunir a Minha Família, de modo a que, nos tornemos num só. 

Será o começo do Meu Reinado, no qual o Céu e a Terra se fundem para se tornarem num só, 
por 1.000 anos. 

Então, todos viverão pela Divina Vontade de Meu Pai. 

O Vosso Amado Jesus. 
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MENSAGENS DE ABRIL DE 2012 
 

Deixa-os orar a Mim por discernimento 
Segunda-feira, 2 de abril de 2012, 15:30 

Minha querida e amada filha, tu deves descansar agora dos ataques daqueles que não podem 
aceitar que a Minha Verdadeira Palavra continue. 

Não te é permitido defenderes a Minha Palavra. mas Eu estou, agora, a instruir-te para não te 
envolveres com aqueles que duvidam da Minha Palavra, pois isso não é da tua responsabilidade. 

Minha filha, não importa quão tentador seja, nestes tempos, provar a autenticidade da Minha 
Santíssima Palavra para a humanidade, mas tu não o deves fazer. 

Eu nunca respondi aos Meus algozes, durante a Minha Crucificação. Tu não deves tentar 
responder aqueles que desejam perseguir-Me, através das Minhas Mensagens. 

Não é contigo, Minha filha, que eles estão zangados, é Comigo. 

Eu só posso dizer ao mundo como se preparar para Minha a Segunda Vinda, não posso forçá-los. 

Ignora tais provocações. Muitos são genuínos de alma e sentem necessidade de fazer 
perguntas. Mas tu não estás autorizada a fazê-lo. Deixa-os orar a Mim, por discernimento. Apenas 
Eu tenho a responsabilidade pelas suas almas. Mesmo quando ofereces o teu sofrimento para salvar 
almas, ainda assim isso não é da tua responsabilidade. 

Então, vai e diz a quem está em dúvida, que era Eu que estava perante o Meu apóstolo Tomé, 
depois da Minha Ressurreição, quando Eu apareci em frente dele. Foi só quando ele tocou as 
Minhas Feridas, que ele acreditou plenamente. 

Infelizmente, muitas almas do mundo não se podem dar a esse luxo. 

Eles devem saber que o tempo é curto, para prepararem as suas almas. É de sua própria e livre 
escolha responder ou não ao Meu Chamamento. 

O Vosso Jesus. 

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

Minha querida e amada filha, há um período entre agora e O Aviso que Eu quero que os Meus 
seguidores compreendam. 

As vossas intensas orações são necessárias para salvar as almas, que estão muito longe de se 
ajudarem a elas próprias. Muitas destas almas não vão sobreviver a O Aviso, por isso é importante que 
elas, e todas as outras que estejam em estado de pecado mortal, sejam salvas, por Intervenção Divina. 

As vossas orações, pedindo a salvação das suas almas, são agora necessárias. Esta deve ser 
agora a vossa prioridade, durante a Semana Santa, para que, quando vós pedirdes ao Meu Amado 
Pai, em Meu Santo Nome, para salvar esses pecadores, as vossas orações sejam atendidas. 

Cruzada de Oração (43) Salvar Almas, durante O Aviso 

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

Orai por todos os pecadores. O Meu maior desejo é salvar toda a humanidade. Apenas através 
das orações de intercessão, essas almas na escuridão podem ser salvas. 

O Vosso Amado Jesus Cristo. 
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Por favor, recitai a minha Divina Misericórdia e começai a minha Novena na Sexta-
Feira Santa 
Quarta-feira, 4 de abril de 2012, 01:00 

Minha querida e amada filha, está quase a chegar o momento de o mundo refletir, sobre a 
Minha morte na Cruz. 

É neste tempo, em 2012, que Eu necessito urgentemente das vossas orações, para aqueles que 
não Me vão reconhecer, e para aqueles que nada sabem sobre Mim. 

Cabe-vos, Meus queridos seguidores, ajudar-Me a salvar essas pobres almas, que Eu preciso 
de trazer para junto de Mim, para os preparar para o Meu Novo Paraíso. 

Filhos, Eu preciso que vós reciteis o Meu Terço da Divina Misericórdia, e que comeceis a 
Novena da Divina Misericórdia no dia 9, Sexta-Feira Santa. 

É importante que muitos de vós completem esta Novena pelas outras almas. Vós recebereis 
grandes Graças, e por isso Eu nunca vos abandonarei. Eu vou salvar as vossas almas quando vierdes 
perante Mim no Dia do Julgamento. 

Vós nunca deveis cansar-vos de rezar para salvar as outras almas. Vós sois o Meu Exército e, 
pelas graças que Eu vos dou, trabalhareis Comigo, para limpar a Terra do pecado antes da Minha 
Segunda Vinda. 

Orar não é fácil para nenhum de vós. A melhor maneira é unir-vos à Minha Dolorosa Paixão e 
meditar sobre o Meu Sofrimento e, em particular, sobre a Minha Agonia no Jardim. A Minha 
Misericórdia fica então mais poderosa. Foi precisamente por causa dos pecadores, incluindo os 
pagãos, que nunca tiveram a oportunidade de Me conhecer, que acima de tudo Eu agonizei. 

Aqueles de vós, que Me amais sabeis isto. 

Quanto mais vós confiardes em Mim completamente, mais forte é a Minha Misericórdia. 
Mais Eu posso perdoar. A Minha Misericórdia, é tão poderosa que pode acabar com os pecados 
de toda humanidade. 

Aqueles que acreditais em Mim, que confiais em Mim, podeis alcançar grande santidade, 
ajudando a salvar as almas dos vossos irmãos e irmãs, como uma prioridade. Eles fazem isso 
porque, além do seu amor por Mim, sabem que isso Me traz grande consolo. 

Vós, Meus seguidores puros e simples, que muito Me amais, sabei que é através da vossa 
generosidade de coração que Eu posso salvar os pecadores. 

Pecadores, vós deveis compreender que sois aqueles por quem Eu morri e aqueles por quem 
Eu tenho mais sede. Eu mostro grande Compaixão pelos pecadores. 

Mas vós, Meus seguidores, que sois também pecadores, deveis confiar em Mim 
completamente. Fazendo isso, Eu garanto uma série de Graças especiais. 

Quanto mais vós pedirdes a Minha ajuda, mais recebeis. É por causa dessa ligação, que Eu 
mantenho convosco, que vós Me podeis ajudar a salvar as outras almas de se afogarem na aflição e 
no desespero. 

Lembrai-vos do Poder da Minha Novena da Divina Misericórdia, e do número de almas que 
salvareis para Mim este ano. 

O Vosso Amado Jesus. 

A Sexta-Feira Santa, e este ano especialmente, é o dia em que eu desejo ser lembrado, 
pelo que realmente significa 
Quinta-feira, 5 de abril de 2012, 08:00 

Sexta-feira Santa é o dia que Eu desejo ser lembrado, e este ano especialmente, pelo que 
realmente significa. 
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O Meu Pai enviou-Me ao mundo e ofereceu-Me como resgate, para salvar o mundo do Fogo 
do Inferno. 

Eu vim para vos servir, filhos, e não para vos condenar. A Minha Morte, foi uma Graça 
especial, livre de qualquer obrigação de vossa parte, a não ser aceitardes a Mão de Misericórdia, 
que vos é dada pelo Meu Eterno Pai. 

Esta Dádiva foi oferecida para permitir à humanidade receber o Dom da Reconciliação, para 
que possais ficar aptos a entrar no Reino do Meu Pai. 

Antes de Eu ser Crucificado, Eu participei numa Ceia de Páscoa muito importante, com os 
Meus Apóstolos, na noite anterior à Minha morte na Cruz. 

Esta Última Ceia providenciou um outro Dom especial. O Dom de celebrar a Eucaristia, 
que é um Sacramento de Amor, uma Dádiva Única, onde vós podeis realmente receber-Me na 
Sagrada Comunhão. 

A Minha Verdadeira Presença, contida no mundo de hoje na Sagrada Eucaristia, quando 
celebrada durante a Santa Missa, dá graças muito especiais aos que estão em estado de graça, que 
Me amam e Me recebem. 

A Minha Presença pode ser sentida de uma forma, que irá fortalecer a vossa fé, quando 
aceitais a Minha Verdadeira Presença na Sagrada Eucaristia. 

Se rejeitardes a Minha Presença na Sagrada Eucaristia, vós rejeitais um dos Dons mais 
importantes que Eu deixei, quando Vim à Terra, para expiar os vossos pecados. 

Eu morri para vos salvar e isso é, em si, uma grande Dádiva. 

Mas, Eu deixei-vos um presente muito especial. pelo qual vós podeis receber-Me em Corpo, 
Mente e Espírito. 

Aceitai a Minha Presença e vossa alma ficará mais próxima, em Verdadeira união Comigo. 

Aceitai-Me. Não Me abandoneis. Não Me negueis. 

Acreditai, sem quaisquer dúvidas nos vossos corações, que foi por causa do Amor de Deus 
Pai, que estes Dons vos foram concedidos. 

Refleti agora sobre a Verdade dos Meus Ensinamentos. 

Não aceiteis a Minha Crucificação, sem aceitardes também os Dons oferecidos na Minha 
Ultima Ceia. Se o fizerdes, morrereis de fome, na vossa alma do Alimento da Vida. 

O Vosso Amado Jesus, Redentor da humanidade. 

A Páscoa é uma época em que a minha morte na Cruz é contemplada adequadamente 
Sexta-feira, 6 de abril de 2012, 22:20 

Minha querida e amada filha, como Me consolas nos Meus momentos de tristeza. Como Me dás 
o amor e o conforto que Eu tanto desejo das almas. Se todas as almas se unissem e entrelaçassem os 
seus corações com o Meu, a Sagrada Família de Deus ficaria inteiramente completa. Somente, quando 
todas as almas forem salvas, será cumprida a Divina Vontade de Meu Pai. 

A Páscoa é uma época em que a Minha Morte na Cruz é contemplada adequadamente, e a 
Minha Ressurreição da morte é plenamente compreendida, pela liberdade que trouxe à humanidade. 

A Minha Ressurreição significa que todos vós, que Me amais e proclamais a Minha Santa 
Palavra, podeis também ser ressuscitados da morte. 

Todos aqueles que morreram em estado de Graça e honraram o Meu Pai, serão também 
Ressuscitados, em Glória da morte, no dia em que Eu vier para Julgar. 

Irão juntar-se aqueles que estão vivos, e não apenas em corpo, mas no espírito do Senhor, e 
ser-lhes-á concedida a Vida Eterna. 

Muitas pessoas não entendem a Minha Promessa. 
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Todos aqueles, cujos nomes estão contidos no Livro da Vida, serão elevados em corpo, mente 
e alma, livres da corrupção corporal e em plena união Comigo. 

Todos os escolhidos vivereis de acordo com a Divina Vontade do Meu Pai. 

Vós vivereis em paz, amor e harmonia, durante o Meu Reinado Glorioso na terra por 
1000 anos. 

Vós ireis juntar-vos em Glória, com a primeira Ressurreição da morte. A essas almas, 
incluindo a vossa amada família e amigos, que forem considerados aptos para entrar no Meu Novo 
Paraíso na Terra. 

Esta é a vida que todos devem procurar. Que não haja dúvida. 

As pobres almas que não querem aceitar a Verdade da Minha Existência, ou a Minha 
Promessa de Julgar os vivos e os mortos, arrancarão os seus cabelos, quando confrontados com o 
terrível destino, que estará à frente deles quando a Verdade, for revelada. 

Vós, os crentes, também deveis ser cuidadosos. 

Muitos de vós, que não Me amais o suficiente, ou Me tendes por garantido, cometeis o erro de 
acreditar que a Minha Misericórdia ignora os pecados quando não existe remorso. 

A Minha Misericórdia é abundante, Eu quero derramar as Minhas graças sobre cada pecador. 
Mas há aqueles que estão convencidos, na falsa suposição de que os seus conhecimentos sobre os 
Meus Ensinamentos são suficientes para os salvar. 

Eles são indiferentes ao Meu Amor. Falta-lhes um coração terno, têm pouca humildade nas 
suas almas, e acreditam que certos pecados não são dignos de arrependimento. Este pensamento é 
perigoso, e só serve para afastar essas almas para longe de Mim. 

Não há um pecado tão pequeno que possa ser ignorado. 

A Absolvição só vos pode ser dada, quando vos arrependerdes. Vós só podeis arrepender-vos 
se estiverdes livres do orgulho e fordes humildes de coração. 

Alegrai-vos, Meus filhos, nesta Páscoa. Assim como a Minha Morte na Cruz vos deu o Dom 
da Salvação, também a Minha Ressurreição da morte vos dará a Vida Eterna, que foi planeada pelo 
Meu Eterno Pai, há tanto tempo. 

Vós tendes muito para olhar em frente. Pois a Vida Eterna que vos foi prometida significa 
exatamente isso. A Vida Eterna, em corpo, mente e alma. 

É importante que vos empenheis por esta nova vida e que prepareis as vossas almas. 

Todos os esforços serão feitos por Satanás e seus demônios para vos convencer que a Vida 
Eterna do Meu Novo Paraíso não existe. Que a Minha Segunda Vinda é uma mentira. 

Os sacerdotes, os membros do clero e os cristãos devotos serão os primeiros alvos. 

Rezai, rezai, rezai ao Meu Pai Eterno, para vos proteger com o Meu Precioso Sangue, de 
modo a que nenhum de vós se desvie da Verdade. 

O Vosso Amado Jesus Cristo, Redentor da humanidade. 

Eu sou a Igreja. a Igreja foi fundada por Mim e nunca pode morrer 
Sábado, 7 de abril de 2012, 10:00 

Minha querida e amada filha, começou o cisma da Igreja Católica, de que Eu falei. 

Os Meus Ensinamentos, que nunca mudaram desde as Minhas Sagradas Escrituras e que 
terminam com o Livro das Revelações, estão agora a ser desafiados. 

Houve uma série de desafios, opiniões e avaliações teológicas da Minha Santa Palavra ao 
longo dos séculos. 

Muitos homens refinados questionaram as instruções e os Ensinamentos que Eu transmiti 
aos homens. 
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Alguns dos Meus Ensinamentos foram desagregados, analisados, sujeitos a novas 
interpretações e então aceites. 

Porém, isso era desnecessário. Pois a Verdade foi dada ao homem por meio dos Profetas que 
vieram antes de Mim, e depois por Mim, durante o Meu tempo na Terra. 

A Verdade nunca mudou. A Verdade é simples. 

Outras informações, não contidas nas Sagradas Escrituras, foram oferecidas ao mundo através 
de almas escolhidas, por uma única razão. Para vos ajudar a refletir sobre o Meu Sacrifício para 
com a humanidade e para mostrar e lembrar o Amor que Eu tenho no Meu Coração por todos os 
filhos de Deus. 

Todas as Revelações Divinas, dadas ao mundo de hoje, são para ajudar a preparar-vos para a 
Vida Eterna. 

Os Meus Ensinamentos, honrados pela Santa Igreja Católica e Apostólica, estão agora a ser 
atacados, em primeiro lugar por provocações que resultarão na divisão da Igreja. 

Novas leis serão introduzidas, adequadas com a opinião moderna, e assim tornam-se 
confortáveis para aqueles que, com orgulho nas suas almas, sentem a necessidade de pacificar a 
humanidade em vez de mostrar obediência aos Ensinamentos da Igreja. 

Eu sou a Igreja. A Igreja foi fundada por Mim e nunca pode morrer. 

Muitos, mesmo a partir de dentro da Igreja, assim como do exterior, tentarão quebrar a sua 
estrutura. 

Orai para que o Meu Santo Vigário, o Papa Bento XVI, continue forte face à oposição que ele 
enfrenta agora. 

Esta é uma tentativa deliberada daqueles que estão relacionados com o falso profeta para criar 
uma nova igreja. 

Essas pessoas ardilosas querem fazer crer que será a mesma Igreja, mas não pode ser. 

Como pode a Minha Igreja, com novas leis, com versões destorcidas da Verdade que Eu dei 
para o mundo, representar-Me? 

Não pode. É por isso que o Meu Pai vai dirigir a Sua Igreja, os verdadeiros crentes fiéis, a 
partir dos Céus. 

Ele vai ter as Chaves até à Segunda Vinda, quando a Nova Jerusalém se erguer a partir das 
cinzas, como a única verdadeira Igreja Católica, para ser reclamada por todos os filhos de Deus, de 
todas as religiões e de todos os credos, como uma só. 

Esta é a forma como foi concebida para ser, em união plena e definitiva, na Nova Era de Paz 
na Terra. 

O Vosso Amado Jesus Cristo. 

O Céu e a terra tornar-se-ão num. Um não existe sem o outro 
Domingo, 8 de abril de 2012, 15:30 

Minha querida e amada filha, o tempo do Meu Reinado na Terra está a aproximar-se e não há 
muito tempo para a humanidade entender a Minha Misericórdia e arrepender-se. 

Também é importante que a Minha Igreja prepare o seu rebanho para a Vida Eterna e use 
todas as oportunidades para estimular a Reconciliação. 

Este é um momento importante do ano e deveis voltar-vos para Mim, o vosso Jesus, e rezar 
por Graças para garantir que vós, Meus seguidores, tenhais a força da convicção para espalhar a 
Verdade da Minha Segunda Vinda. 

O sofrimento da humanidade, como o do Meu Eterno Pai e o Meu, Seu Amado Filho, está 
finalmente a chegar ao fim. 
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O reino de Satanás na terra cessará e Eu vou assumir o Meu Trono Legítimo. 

Embora o Meu reinado, dentro da Minha Igreja, faça com que o Meu Espírito esteja presente, 
com Grandes Graças oferecidas às almas merecedores, a Vontade de Meu Pai não pode ser 
cumprida até que, finalmente, Satanás esteja preso. 

Nenhum homem realmente entende o que é a Vida Eterna. 

Ninguém entende totalmente o que vai acontecer na Minha Segunda Vinda. 

Nenhum homem, por causa das limitações do conhecimento humano, pode entender os Meus 
planos para o encontro das Minhas Doze Nações da Terra. 

Assim, muitos acreditam que a Minha Segunda Vinda é o fim do mundo. 

Pode ser o Fim dos Tempos, como vós sabeis, mas é apenas o começo do futuro Glorioso, 
planeado por Meu Eterno Pai para todos os Seus filhos. 

O Céu e a Terra tornar-se-ão num. 

Um não existe sem o outro. O justo viverá no Meu Novo Paraíso e haverá grande abundância 
de todas as coisas. 

Tal maravilha nunca pode ser descrita em termos humanos. Será sentida muita paz e alegria 
por todas as almas que herdem o direito de fazer parte do Meu Reino. 

O Meu Coração parte-se quando vejo o medo nos vossos olhos, filhos, quando Me refiro ao 
Fim dos Tempos. 

Em vez disso, peço-vos que confieis no Meu Grande Amor por todos vós e sabei que a Minha 
Promessa é que vós estareis verdadeiramente em casa, Comigo, e que as vossas tristezas serão 
banidas por toda a Eternidade. 

O Novo Paraíso, Eu prometo, vai ser revelado à humanidade muito em breve. 

Não desperdiceis um único momento com medo. Alegrai-vos. Olhai em frente, para o 
vosso futuro. 

Confiai em Mim, completamente, porque Eu Amo-vos demais para vos desapontar. 

Orai para que todos os Meus filhos sejam humildes de coração, para aceitarem as chaves 
para o Paraíso. 

O Vosso Jesus. 

Virgem Maria: A Era da Paz de que eu falei em Fátima tem sido esquecida 
Segunda-feira, 9 de abril de 2012,10:00 

Minha filha, o mundo está prestes a sofrer as alterações finais, enquanto a batalha pelas almas 
se intensifica. 

Satanás prejudicará a Igreja Católica e Eu, a Mãe de Deus, vou estar envolvida na divisão da Igreja. 

O meu papel como Corredentora, Medianeira e Advogada, não está a ser aceite por secções da 
Igreja Católica. 

Eu não sou aceite em muitos lugares com o papel que devo desempenhar, na salvação das almas. 

O meu pobre Filho é muito ferido por esta situação, em que Eu, a Mãe de Deus, sou afastada. 

O meu papel como destruidora, da serpente não é compreendido. 

Eu fui abençoada com graças e poder para derrotar e destruir o maligno. 

Ele, o maligno, tem muitos seguidores dentro da Igreja Católica que querem opor-se ao poder 
que Me foi dado por Deus, o Altíssimo. 

A Era da Paz, de que Eu falei em Fátima tem sido esquecida. 

Esta Era da Paz, terá lugar após a Segunda Vinda de meu Filho e terá a duração de 1.000 anos. 

Isso acontecerá, quando o Céu e a Terra se fundirem, num Novo Paraíso Glorioso. 
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Por causa da fé de meus filhos e da sua devoção por mim, a vossa Mãe querida, muitas almas 
vão entrar no Novo Paraíso. 

Satanás está agora a trabalhar arduamente para persuadir os membros da Igreja Católica que 
isto não é assim. 

O meu papel, como Mãe da Salvação e Corredentora, trabalhando ao lado de meu amado 
Filho, para anunciar a Segunda Vinda, está a ser negado. 

Filhos, orai para que essas almas dentro da Igreja Católica, vitimas do enganador, não 
orientem os meus filhos para longe do seu momento de Salvação. 

Orai para que o Papa Bento XVI possa acabar com este mal, que se espalha por toda a 
Igreja Católica. 

Nunca desistais, filhos, na vossa luta para enfrentar a Verdade. 

A promessa do meu Filho de voltar para levar a humanidade até à Vida Eterna, no Paraíso, 
está prestes a ser cumprida. Mas Ele opor-se-á, em cada passo do caminho, às almas que permitam 
que o engano do maligno lhes vire a cabeça. 

A lealdade para com o meu filho, dentro da Igreja, vai enfraquecer. 

O meu papel, como Corredentora, Medianeira a Advogada não será aceite. 

Orai para que os sacerdotes do meu Filho, sejam fortes e defendam a Verdade. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe de Deus, Mãe da Salvação. 

Virgem Maria: O tempo para eu esmagar a serpente está para breve 
Terça-feira, 10 de abril de 2012, 20:45 

Eu sou a tua amada Mãe, Rainha da Terra. Eu sou a Imaculada Conceição, a Virgem Maria, 
Mãe de Jesus, que veio em carne. 

Minha filha, o tempo para o triunfo do meu Imaculado Coração está próximo. 

O tempo para Eu esmagar a serpente está para breve. Mas, até o dia em que Satanás e os seus 
demônios forem lançados no deserto, muita confusão surgirá na Terra. 

Para os crentes em meu Filho, será um momento de tormento. Eles vão ser puxados em duas 
direções diferentes pela Igreja Católica. 

Metade vai acreditar, por dever, na necessidade de seguir o falso profeta, o papa que seguirá 
ao Papa Bento XVI. 

Ele, a besta, está vestido como cordeiro, mas não é de Meu Pai, Deus o Altíssimo, e vai 
enganar as pobres almas, incluindo padres, bispos e cardeais. 

Muitos vão segui-lo e acreditar nele, como sendo enviado por Deus, para governar a Sua 
Igreja na Terra. 

Infelizmente, muitas almas seguirão os seus ensinamentos, que serão um insulto ao meu Pai. 

Outros, cheios do Espírito Santo e a quem foram dadas as graças do discernimento, devido às 
suas almas humildes, saberão instantaneamente, que é um impostor que se senta na Igreja, em Roma. 

O novo falso papa é realmente uma maquinação, mesmo anterior à sua ascensão ao trono da 
cadeira de Pedro, para denunciar os Ensinamentos do meu Filho. Então, ele vai denunciar-Me, a 
Santíssima Mãe de Deus, e ridicularizar o meu papel como Corredentora. 

Minha filha, o teu papel vai tornar-se ainda mais difícil do que antes. Pois muitos dos meus 
filhos estão muito confusos. Os insultos que tu enfrentas todos os dias, os tormentos que suportas, 
em Nome de meu Filho, vão aumentar. 

Nunca tenhas medo de contar ao mundo a Verdade do meu Filho. 

Tu estás a ficar mais forte em resultado do sofrimento físico e mental que aceitaste, em Nome 
do meu Filho, a fim de salvar almas. 
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Serão feitos todos os esforços, especialmente pelos que dividem a Igreja Católica, para que as 
minhas Mensagens, dadas a vós, sejam rejeitadas. 

A vossa obediência e lealdade a mim e ao meu amado Filho serão testadas como nunca antes. 
Isso pode levar-te a afastares-te mas, se isso acontecer, não durará muito. 

Ora, minha filha, por todos os filhos de Deus que, não por culpa própria, estão a ser puxados 
da batalha final pelas almas. 

Tudo isto tem que acontecer, pois está contido no Livro de Meu Pai. 

Todos os anjos do Céu te protegem, minha filha, nesta Missão um pouco solitária. 

Lembra-te sempre como a oração é importante. 

Rezai, rezai, rezai porque, sem oração, especialmente a recitação do meu Santo Rosário, 
Satanás pode tirar-vos da Santa Palavra do meu precioso Filho. 

Lembrai-vos também da importância do jejum, pois ele mantém o enganador ao largo. 

Sem oração, meus filhos, achareis que é difícil ficar perto do meu Filho. 

Nunca temais o futuro, filhos, uma vez que vós ficareis perto do meu Filho, e estareis protegidos. 

E foram dadas as graças necessárias para preparar as vossas almas e as das vossas famílias, 
para a Nova Era de Paz, predita há muito tempo. 

A Vossa Amada Mãe, Rainha da Terra, Mãe da Salvação. 

O ódio contra ti aumentará. Ser-te-á dito que esse trabalho é de satanás 
Quarta-feira, 11 de abril de 2012, 21:20 

Minha querida e amada filha, por que é que, às vezes, tu questionas as graças que Eu te dei? 

O Dom de ler almas foi-te dado, para que possas discernir as intenções das pobres almas, que 
vão tentar destruir a Minha Santa Palavra. 

Esse Dom permite-te sentir compaixão por essas almas, e ajudá-las a encontrar o caminho da 
Verdade para a Vida Eterna, e a libertá-las do tormento que suportam. 

Este Dom vai também permitir-te identificar os falsos profetas. 

Saberás instantaneamente quem vem em Meu Nome, e quem não vem. 

Sentirás primeiro uma sensação de vazio terrível, de medo, porque vais reconhecer o trabalho 
de Satanás. Tu saberás imediatamente quando ele está presente, entre os outros. 

Quando ele atacar, através dos outros, sentir-te-ás como se tivesses sido pontapeada no estômago. 

Sentirás náuseas, quando ficares cara a cara com alguém, cuja alma foi roubada por Satanás, e 
vais tremer e sentir-te atordoada. 

No entanto, tu vais falar com essas almas, com as Minhas Palavras, e com uma força que 
reconhecerás, como não sendo tu própria. 

Muitos dos que vêm a ti com as almas puras, vão sentir a forte Luz da Minha Presença 
percorrer os seus corpos. 

Poucos, de coração humilde e com um profundo amor por Mim, deixarão de responder ao 
Meu Espírito Santo, o qual inundou a tua alma. 

Minha filha, esta é agora uma fase difícil da tua Missão. 

O ódio vai aumentar contra ti. 

Foi-te dito que esse Trabalho é de Satanás. 

Tu não sabes como Satanás, o enganador, funciona? Que ele convence as almas boas que 
quando a Minha Palavra é dita, não vem de Mim? 

Ele tenta convencer os outros, através do receio dele, que as características que lhe são 
associadas estão presentes nos outros. 
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Ele provoca dúvidas e sofrimento nas almas, enganando-as. Cegando-as para a Verdade, e 
impedindo-as de receber as Graças  projetadas por Mim para santificar as almas. 

Aqueles que ele ataca mais são os que estão mais próximos de Mim. 

Incluindo não apenas os visionários e profetas, mas as próprias almas de que Eu preciso, para 
ajudar a formar o Meu exército. 

Esse exército derrotará Satanás. Ele sabe disso e nunca vai desistir da sua busca de almas. 

Porém, lembra-te disto. Satanás não tem o poder que Eu tenho. Ele não pode derrotar a 
Santíssima Trindade. Ele é impotente contra a Minha Mãe, a quem foi dada a autoridade para o 
destruir. Ele teme-a. 

Aos que duvidais da Minha Palavra, dada através destas Mensagens, por favor, pedi à Minha 
amada Mãe, para vos aproximar do Meu Sagrado Coração. 

Pedi-Lhe para vos cobrir com o Seu Manto Sagrado e dar-vos a proteção que vós precisais 
contra o mal. 

Lembrai-vos que o mal está cheio de ódio. 

Quando vós encontrardes qualquer tipo de ódio no vosso coração, especialmente para com os 
Meus santos mensageiros, sabei que Satanás está a tentar-vos ao pecado. 

Portanto, é quando deveis pedir-Me graças para vos tornar fortes. 

Lembrai-vos, Eu nunca virarei as Minhas costas para qualquer um de vós, incluindo aqueles 
que odeiam os Meus mensageiros e as almas que Me rejeitam. 

O Vosso Salvador Amoroso, Jesus Cristo. 

O próximo Papa pode ser eleito no seio da Igreja Católica, pelos seus membros, mas 
ele será o Falso Profeta 
Quinta-feira, 12 de abril de 2012, 11:27 

Minha querida filha, muitas pessoas no mundo ainda Me rejeitam, o que foi feito através da 
opinião pública. Tamanha escuridão desceu sobre todos os filhos de Deus, que muito poucos têm a 
coragem de proclamar publicamente a Minha Palavra. 

Os crentes estão com medo do abuso verbal e da zombaria perversa, que teriam que suportar, 
ao falarem abertamente sobre a Minha Santa Palavra. 

Mesmo aos devotos seguidores, falta a coragem para se levantarem e lutarem contra as leis do 
maligno, introduzidas nos seus países, que desafiam a Palavra do Meu Pai. 

Os Sacerdotes ficam embaraçados ao serem vistos a defenderem a Verdade dos Meus 
Ensinamentos, por medo de serem abandonados. 

Agora, mais do que nunca, pela vergonha que têm que suportar, devido aos pecados perversos 
de alguns das suas próprias ordens, acham que é impossível que as suas vozes sejam ouvidas. 

Quando um sagrado sacerdote, corajoso, decide levantar-se e defender a verdade dos Meus 
Ensinamentos, ele sofre terrivelmente. São acusados de falta de tolerância, falta de compaixão, falta 
de amor e de falta de respeito pelos direitos humanos. 

Observai, filhos, como a verdade dos Meus Ensinamentos, dita através dos Meus servos 
sagrados, é tratada como uma mentira. 

As mentiras, essas versões distorcidas da Verdade contida na Sagrada Escritura, são 
apresentadas, por sua vez, como sendo a verdade. 

Satanás conquistou tantas almas, incluindo líderes dentro da Minha própria Igreja, que faz 
com que muitas pessoas inocentes achem difícil jurar lealdade à Minha Santa Vontade. 

Como Eu fui abandonado, posto de lado, para permitir que as mentiras implantadas nas 
mentes dos Meus servos sagrados, fossem aceites pela maioria. 
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Essas mentiras maliciosas estendem-se muito para além disso. 

A Verdade das Minhas Escrituras, contida no Livro do Revelação, foi interpretada por muitas 
das Minhas Igrejas. Assim, existem muitas variantes, todas baseadas na interpretação humana. 

O Meu amado Papa Bento XVI é o último Papa verdadeiro nesta Terra. 

Pedro, o Romano, é o Meu Pedro, o apóstolo original, que vai governar a Minha Igreja dos Céus, 
sob o comando do Meu Eterno Pai. Então, quando Eu vier para reinar, na Segunda Vinda, ele governará 
todos os filhos de Deus, com todas as religiões a tornarem-se na única Santa Igreja Católica e Apostólica. 

Eu só falo a Verdade, Minha filha. 

Devo advertir-te que muitos novos autoproclamados profetas surgirão agora, os quais virão 
contradizer a Minha Santa Palavra, que te foi dada como a verdadeira profeta dos tempos finais. 

Primeiro, eles vão convencer os crentes de que as suas palavras provêm de Mim. 

As suas palavras serão cuidadosamente escolhidas e os seus significados serão vagos e um 
pouco confusos. Muitos desculparão essa fraqueza e abraçarão as suas mensagens, porque elas 
parecem estar em consonância com a Sagrada Escritura. 

Quando muitas almas forem seduzidas, o ataque começará. 

Minha filha, eles estão a ser enviados para levarem os filhos de Deus a aceitar o próximo 
Papa, que vem depois do Meu Amado vigário, o Papa Bento. Esse Papa pode ser eleito no seio da 
Igreja Católica, pelos seus membros, mas ele será o falso profeta. 

Os seus eleitores são lobos com pele de cordeiro, e são membros do grupo secreto maçônico e 
do maligno liderado por Satanás. 

É assim que Satanás vai tentar destruir a Minha Igreja. 

Tristemente, esse falso profeta vai atrair um grande número de seguidores. Os que se 
opuserem a ele serão perseguidos. 

Fugi, filhos, enquanto puderdes. Denunciai as mentiras que serão apresentadas por aqueles 
que tentam convencer-vos da autenticidade do falso profeta. 

Sede fortes. Permanecei fiéis a Mim, o Vosso Jesus. Nunca duvideis da Minha Santa Palavra. 

O Livro da Revelação é a Verdadeira Palavra de Deus. Ele não mente. 

Nem todos os segredos contidos são ainda conhecidos por vós. Eu revelarei tudo através da 
Maria Divina Misericórdia, embora a Verdade vá ser veementemente atacada e tratada como heresia. 

Lembrai-vos de uma lição importante. A Minha Palavra, quando Eu estive na Terra, quando 
Eu vim pela primeira vez, foi tratada como heresia. 

A Minha Palavra, dada agora, na Minha Segunda Vinda, será também tratada como tal pelos 
crentes, incluindo os Meus servos sagrados, que representam a Minha Igreja na Terra. 

Satanás, vai sacrificar muitas almas, para satisfazer os seus desejos finais, e para causar uma 
enorme aflição. 

Tende a certeza de que será a Igreja Católica, fundada por Mim, e colocada sob o comando do 
Meu amado apóstolo Pedro, a qual mais sofrerá no fim dos tempos. 

Estai vigilantes a todo o momento. Por favor, recitai esta Cruzada de Oração. 

Cruzada de Oração (44) pela força para defender a minha Fé contra o falso profeta. 

Querido Jesus, dai-me forças para me concentrar nos Vossos Ensinamentos e para 
anunciar a Vossa Santa Palavra em todos os momentos. Nunca permitais que eu seja tentado 
a idolatrar o falso profeta, que vai tentar apresentar-se como vós. Mantende forte o meu amor 
por Vós. Dai-me graças de discernimento, para que eu jamais negue a Verdade contida na 
Bíblia Sagrada, não importa quantas mentiras me forem apresentadas, para me encorajar a 
virar as costas à Vossa Verdadeira Palavra. Amém. 
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A Verdade está escrita na Sagrada Escritura. 

O Livro da Revelação não revela tudo, porque Eu, o Cordeiro de Deus, venho somente agora 
abrir o Livro para o mundo ver. 

Qualquer interpretação humana sobre os 1.000 anos não é confiável. 

Vós só deveis confiar na Palavra de Deus. 

O Vosso Amado Jesus. 

As muitas mentiras em que a existência do inferno é negada, serão a perdição dos cristãos 
Sábado, 14 de abril de 2012, 15:27 

Minha querida e amada filha, não importa qual seja a dificuldade do teu sofrimento físico, deves 
reconhecer que, como ele continua a intensificar-se é como Eu sinto. O teu sofrimento reflecte somente 
uma fração do Meu próprio sofrimento. Em união Comigo, tu saberás que todas as tuas dores e 
escuridão interior da tua alma são o tormento que Eu suporto, por causa dos pecados da humanidade. 

Muitas pessoas acreditam, erradamente que o Meu sofrimento começou e terminou na Cruz. 

O Meu sofrimento, não acabará até que todos os filhos de Deus estejam unidos no amor e 
harmonia do Novo Paraíso do Meu Pai, onde não existirá o pecado. 

Não importa o que a humanidade tenha dito sobre a Minha Existência, Eu ainda sou odiado. 

Entre os crentes, embora Eu seja aceite, os Meus Ensinamentos, só são tolerados por eles com 
base nos seus próprios termos. 

Muitos tratarão os outros com amor e bondade, mas apenas se aqueles a quem oferecem esse 
presente vierem até às suas próprias ideologias. 

Por exemplo, muitos condenarão os pecadores, quando deveriam mostrar bondade e orar por 
eles. Eles devem, em vez disso, dar o exemplo. 

Alguns desprezarão os outros, em vez de mostrarem o amor, que se espera deles como Cristãos. 

Nunca condeneis os outros, mesmo se vós não concordais com eles, porque não tendes esse 
direito. Ninguém, somente Deus, tem autoridade para Julgar os outros. 

Embora muitos crentes continuem a prestar-Me homenagem, fazem-no nos seus próprios termos. 

Alguns sentirão a necessidade de se distinguirem dos seus irmãos e irmãs, para mostrarem ao 
mundo como são instruídos em assuntos espirituais. Então, eles usam as suas próprias 
interpretações do que a Minha Misericórdia realmente significa. 

Quantas vezes vós já ouvistes dizer que Deus é Todo Misericordioso? Que ele é tão 
Misericordioso que ama a todos, que Ele nunca iria condenar-vos? 

Que Ele nunca enviaria uma alma para o Inferno? 

Bem, isso é uma mentira. As muitas mentiras em que a existência do Inferno é negada, será a 
perdição dos Cristãos. 

As pessoas condenam-se ao Inferno. Eu não as coloco lá. Elas escolhem-no por se recusarem 
a virar as costas ao pecado mortal. 

Eles nem solicitam o perdão ou mostram remorso. Este é um pensamento perigoso e é dever 
de todos os cristãos avisar as outras pessoas sobre os perigos do Inferno. 

Assim, muitos, incluindo aqueles que recusam aos seus filhos o Sacramento do Batismo, 
falam como se o pecado não importasse mais. 

Acreditando que todo o pecado “será” perdoado. Isso não é correto. 

Todo o pecado “pode” ser perdoado, não importa quão negro seja o pecado, mas apenas se o 
pecador pede o perdão. 

Eu falo-vos agora dos Céus, para preparar todos os filhos de Deus para a Minha Segunda 
Vinda, e o que encontro Eu? 
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Eu falo convosco por detrás dos muros da prisão e, na cela em que estais, vós afugentais-Me, 
porque vos recusais a acreditar que Eu possa falar convosco dessa maneira. 

Ó, como vós Me ofendeis! 

Aos que passastes as vossas vidas dedicados a Mim e que estais bem informados sobre Minha 
Sagrada Escritura, mas que agora Me rejeitais, Eu digo isto. 

Ao rejeitares-Me agora, ficareis atormentados e em grande tristeza quando a Verdade vos 
for revelada. 

Porque aí vós tereis consciência das almas que deixastes de lado quando Eu precisei de vossa 
ajuda para as resgatar. 

Como vós Me fazeis chorar de frustração, na vossa cegueira, causada pela vossa falta de 
humildade. 

Vós duvidais da Minha Santa Palavra quando deveis abraçá-la, segurá-la, porque vós sois 
almas em afogamento e com falta de generosidade no coração. 

Eu peço que vós respondais ao Meu Chamamento. 

O Vosso Amado Jesus, o Redentor da humanidade. 

A Minha Igreja Remanescente, as duas testemunhas referidas no Livro da Revelação 
Domingo, 15 de abril de 2012, 19:16 

Minha querida e amada filha, Eu percebo que algumas destas Mensagens não fazem sentido 
para ti, mas deves confiar em Mim e compreende que Eu devo revelar o conteúdo do Livro da 
Revelação, para que as almas saibam o que têm a esperar nestes tempos. 

Aos de pouca fé, mas que aceitais a Minha Palavra, que Eu vos dou através desta profeta, 
sabei que a vossa humildade e anseio, nascido de um amor puro por Mim, vos trouxe para mais 
perto de Meu Sagrado Coração. 

Vós sois a Minha Igreja Remanescente. Vós sois a Igreja a que se refere o Livro da Revelação. 

Vós sois o produto de uma mulher que deu à luz um filho, e o colocou num deserto, onde vós 
sereis isolados, até que vos junteis como um só, para proclamar a Minha Santa Palavra, e pregar os 
verdadeiros Evangelhos. 

A mulher dá à luz a Minha Verdadeira Igreja, o Meu rebanho fiel, que não se deixa enganar 
pelo falso profeta. 

Vós, a Minha Igreja, sereis deixados de lado por 1.260 dias, durante os quais ficareis em 
refúgio. Mas, com o Dom do Espírito Santo, vós sereis alimentados com os frutos do Meu Amor. 

Serão os membros leais das Minhas Igrejas Cristãs, incluindo os Meus servos sagrados, e os 
Meus seguidores que rejeitem o falso profeta, que terão que conservar a Minha Igreja unida. 

Vós tereis que Me homenagear em segredo, porque a Missa vai ficar irreconhecível sob o 
domínio do falso profeta. 

Vós sois os Meus verdadeiros seguidores e todas as Graças do Céu que estão a ser derramadas 
sobre as vossas preciosas almas. 

Como Eu vos amo filhos, e como vós aliviais o Meu sofrimento. Mas quanta dor há no Meu 
Coração, por causa dos Meus seguidores, que se recusam a ouvir-Me. Eles serão atraídos para a 
escuridão através da internet pelo falso profeta, e Eu não os posso salvar. 

De sua própria vontade, eles vão esbofetear-Me na Face. 

A Minha Igreja Remanescente terá que espalhar a Palavra aos Meus outros filhos, incluindo 
aos que não Me conhecem. 

Vós, a Minha Igreja Remanescente, tereis que proclamar as Minhas Profecias, e a Minha 
Santa Palavra àqueles que não são Cristãos, ou que não sabem os Dez Mandamentos. 
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O vosso trabalho será garantir que a Bíblia Sagrada seja lida e compreendida. 

Compete-vos informar o mundo sobre o significado completo dos Selos contidos no Livro da 
Revelação, os quais Eu revelarei à Maria Divina Misericórdia. 

As Duas Testemunhas do Livro da Revelação: 

Vós, Meus seguidores, sois uma das Duas Testemunhas referidas no livro da Revelação, que 
são protegidas a partir do Céu. 

A Minha Palavra, que vos foi dada, à Minha Igreja Remanescente, pode ser posta de lado 
como um cadáver, mas a Minha Palavra nunca morrerá. 

Os Judeus serão a segunda das duas testemunhas. 

As duas lâmpadas são as Minhas Igrejas Cristãs, a verdadeira Igreja tradicional, e os Meus 
seguidores que serão postos de lado pelo falso profeta. 

As duas oliveiras são a antiga Jerusalém de Israel e a Nova Israel. 

Eles, os Judeus, reconhecerão por fim que Eu Sou o Messias, e a sua pregação da Verdade 
será também posta de lado e jogada fora pelo falso profeta, e pelo anticristo, para apodrecer como 
um cadáver. Uma vez mais, esta raça escolhida não morrerá. 

Ambas irão sentir-se derrotadas, mas isso não será assim desde que dêem forma, juntamente com 
todas as outras religiões, à única verdadeira Igreja – a Nova Jerusalém, que vai renascer das cinzas. 

Vós ireis sobreviver ao terrível reinado do maligno, que surgirá sob a dupla liderança do falso 
profeta, e do anticristo, os quais serão lançados no lago de fogo que é o Inferno. 

Esta perseguição não vai durar muito tempo, e ser-vos-á dada grande força e proteção. 

Ser-vos-á dada ajuda e, dentre vós, muitos líderes surgirão para vos guiar neste período. 

Muitos de vós tornar-se-ão santos no Meu Novo Paraíso e, depois de ter ajudado a construir a 
Minha Igreja Remanescente na Terra, reinarão Comigo no Novo Céu e Nova Terra, que surgirão na 
Minha Segunda Vinda. 

Aqueles de vós que não estais Comigo, tereis um tempo muito curto para optar. 

Ou sereis pelo falso profeta e contra Mim, ou sereis por Mim. 

Se escolherdes a primeira, a vossa alma será roubada pelo enganador. Por mais difícil que soe, 
essa é a Verdade. 

A prova da Minha Presença será dada a todos os filhos de Deus, durante O Aviso. 

Orai para aceitardes a Verdade, pois é o que Eu Sou, e sereis amados por Jesus, que vos 
chama do Céu para abrir os vossos olhos para que possais ver e, assim que vós escutardes, podereis 
prestar atenção antes que seja tarde demais. 

O Vosso Amado Jesus. 

Eu, o vosso amado Jesus, nunca poderia prejudicar a minha própria Igreja 
Segunda-feira, 16 de abril de 2012, 18:00 

Minha querida e amada filha, Eu chamo a todos os filhos de Deus e garanto-vos que Eu, o 
vosso amado Jesus, nunca poderia prejudicar a Minha Própria Igreja. 

No entanto, não vou ficar para trás a ver a Minha Igreja desintegrar-se pela mão de uma 
qualquer seita, que não tem o direito de desempenhar um papel na Santa Sé. 

Pois é precisamente isso que o falso profeta, e os impostores que idolatram Satanás estão a 
tentar fazer. Eles querem derrubar a Igreja Católica, e reparti-la em pequenos pedaços. 

É assim, Meus filhos, como Satanás quer levantar uma rebelião final contra Deus, o Criador 
de Todas as Coisas. 

Este plano perverso para destruir a Minha Igreja está em curso há 100 anos mas, desde 1967, 
intensificou-se. 
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Muitos impostores, que são membros desta seita maligna, que adoram Satanás, entraram nos 
seminários para ganharem uma posição no Vaticano. 

Os seus poderes, embora permitidos por Deus Pai, estavam restritos até agora. Como o Fim 
dos Tempos se aproximam, isso vai mudar. 

Esta seita maligna desencadeia, agora, todo o seu poder para assegurar uma nova eleição para 
a substituição do Meu Santo Vigário, o Papa Bento XVI. 

Todos aqueles que conhecem os Meus Ensinamentos verão mudanças na recitação da Santa Missa. 

Novas leis seculares serão introduzidas, o que será uma afronta à Minha Morte na Cruz. 

Muitos dos Meus devotos seguidores verão isso e sentir-se-ão magoados. As suas opiniões 
serão afastadas, e muitos dos Sacramentos deixarão de ser oferecidos. 

É por isso que muita preparação é necessária. 

Aos católicos, que ficarão magoados e desanimados, lembrai-vos que Eu estou aqui. 

Ligai-vos a Mim, ao vosso amado Jesus, e sabei que não deveis ter medo de proclamar a 
Verdade dos Meus Ensinamentos. 

Vós não deveis ter medo de voltar as costas à heresia. 

Eu vou guiar-vos e proteger-vos na vossa jornada e sereis guiados pelo Poder do Espírito Santo. 

O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo. 

As minhas Mensagens são para todas as religiões e credos, incluindo aqueles que 
não crêem 
Terça-feira, 17 de abril de 2012, 18:30 

Minha querida e amada filha, sabe que as Minhas Mensagens, que te foram dadas, são 
para o mundo inteiro, pois elas estão a ser dadas para todas as religiões e credos, incluindo 
aqueles que não crêem. 

A negatividade é causada por Satanás e os seus anjos demoníacos. Isso não vem de Deus. 
Somente a paz e o amor podem vir de Deus. 

Elas estão a ser dadas para todas as religiões e credos, incluindo aqueles que não acreditam na 
existência de Deus, o Pai Eterno, Criador de todo o mundo. 

Filhos, vós deveis saber, porque vos foi dada a Verdade do Deus Uno e Trino, a Santíssima 
Trindade, constituída pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, que tendes a responsabilidade de 
proclamar a Minha Sagrada Palavra, para o Mundo Inteiro. 

Quer vós acrediteis ou não que Eu falo convosco através destas Mensagens, vós tendes que 
ajudar as pobres almas que precisam de Minha proteção, para que possam ser salvas. 

Muitos perguntam por que essas Mensagens se referem a Satanás tantas vezes. A Minha 
resposta é esta: 

Satanás e os seus anjos caídos vagueiam pela Terra para infestar os seres humanos. 

Eles atacam-vos através dos sentidos, principalmente, incentivando-vos a cometer 
pecados da carne. 

Eles colocaram pensamentos nas vossas mentes de modo a que vós cometais atrocidades que 
ofendem o Meu Pai. 

No caso das almas já em pecado, eles podem possuir o corpo. Quando isso acontece, essas 
pobres almas possuídas geram confusão ao redor delas. 

Se eles estiverem em posição de poder, eles podem infligir injustiças terríveis sobre aqueles 
que governam. 

Eles vão introduzir leis que desafiam os Dez Mandamentos aplicados por Deus Pai. 

Noutros casos, eles vão causar grande angústia na vida das pessoas. 
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A negatividade é causada por Satanás e os seus anjos demoníacos. Isso não vem de Deus. 

Somente a paz e o amor podem vir de Deus. 

Todos os que quereis livrar as vossas vidas de pensamentos e sentimentos negativos, 
necessitais da vossa devoção a Mim, o vosso amado Jesus Cristo. 

A oração e simples conversação são suficientes. Nas vossas próprias palavras, pedi-Me para 
vos ajudar. 

Falai do fundo do coração, que Eu responderei imediatamente e ajudarei a aproximar-vos do 
Meu Sagrado Coração. 

Por favor filhos, deixai-Me segurar-vos junto de Mim e dar-vos-ei o conforto que vós 
almejais, num mundo cheio de infelicidade, injustiça, crueldade e ódio. 

Eu Sou a vossa Salvação. Só Eu vos poderei ajudar. Por favor, chamai por Mim nesta 
Cruzada de Oração – Cruzada de Oração (45) Oração para vencer os pensamentos negativos 

Ó Jesus, eu sei muito pouco sobre Vós. Mas, por favor, ajudai-me a abrir o meu 
coração, para que Vós possais entrar na minha alma, para que possais curar-me, consolar-
me, encher-me com a Vossa Paz. Ajudai-me a sentir alegria,vencer todos os pensamentos 
negativos, e aprender a maneira de saber como Vos agradar, para que eu possa entrar no 
Vosso Novo Paraíso, onde eu possa viver uma vida de amor, alegria e maravilha Convosco, 
para todo o sempre. Amém. 

Eu amo a todos vós, queridos filhos, não importa o credo de que sois, não importa o quanto 
vós pecastes, feristes ou que danos causastes aos outros. 

Só Eu posso mudar a maneira como vós viveis. 

A única maneira de vos livrardes da vida difícil, que levais é chamar por Mim para que Eu 
vos possa ajudar. 

O Vosso Amado Jesus. 

Nunca tireis vantagem desleal dos outros, seja em negócios, política ou em qualquer 
caminhada da vida 
Quinta-feira, 19 de abril de 2012, 20:00 

Minha querida e amada filha, Eu que quero que tu digas a todos os Meus seguidores que 
as suas orações estão a ser ouvidas e que, como consequência, muitos acontecimentos maus 
estão a ser mitigados. 

Gostaria também que se soubesse que, como resultado de teu sofrimento, Minha filha Eu fui 
capaz de salvar quatro milhões de almas. A Minha Misericórdia foi derramada no mundo de hoje 
sobre estes filhos de Deus, que ainda estão vivos. 

Outros sacrifícios oferecidos pelos Meus seguidores, através de oração e jejum, estão a 
ajudar-Me a salvar as pessoas de um terrível destino. 

A vossa força, amor, lealdade e perseverança, é o meio pelo qual o poder de Satanás está 
a ser diluído. 

Isso significa, também, que o poder do Grupo Mundial Global está a enfraquecer. 

Vós deveis saber que a oração enfraquece o mal no mundo. 

Quanto mais oração, menos poder Satanás detém. 

Nunca subestimeis sequer a oração de uma pessoa e o seu sofrimento, que trazem grande 
alívio aos que, de outra forma, enfrentariam os fogos do Inferno. 

O amor que vós sentis, filhos, que vos foi dado como um dom natural no momento do 
nascimento, é uma coisa pura. 

Raramente o ódio entra nas vossas vida até atingirdes à idade da razão. 
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Filhos, abaixo dessa idade vós sois inocentes, puros e humildes aos Meus Olhos e vedes as 
coisas de uma forma simples, sem complicações. Esse é o verdadeiro amor que vós deveis tentar 
recriar nas vossas vidas. 

Quando olhais a vida de uma forma simples, honrais a Deus Pai, o Criador de todas as coisas 
e obedeceis aos Seus Mandamentos, então vós tornais-vos como crianças de novo. 

Vós tornais-vos puros, amáveis e simples de coração e vazios de malícia. Então vós tereis a 
força do Espírito Santo, para que a vossa fé seja inabalável. 

Vós tornar-vos-eis como crianças, mas ser-vos-á dada a armadura de um guerreiro, um 
verdadeiro e honroso membro do Exército de Deus. 

Com o tempo, vós reinareis Comigo, lado a lado, no Novo Paraíso. 

Mantende o vosso amor simples pelos outros. Nunca ofereçais amor com a condição de que 
vos dêem algo em troca. 

Em vez disso oferecei amor, sem reservas. Oferecei amor aos outros, como um Dom de Deus. 

Vede todos o que encontrais nas vossas vidas, através dos Olhos de Deus. 

Cada pessoa foi criada por Deus. Cada um veio ao mundo através do Amor de Deus. 

Mesmo que algumas almas nasçam com uma severa cruz para suportar, são trazidas ao mundo 
por Deus com Amor. 

Amai-vos uns aos outros, apesar das falhas dos outros, em homenagem ao Meu Pai. 

Procurai cada rosto e olhai para ele como se estivesses a ver essa pessoa aos Olhos de Deus. 

Só então vós achareis mais fácil abster-vos de julgar os outros. 

Tentai encontrar o melhor e para o bem de todos. Mostrai amor e bondade para com os outros 

Nunca tireis vantagem desleal dos outros, seja em negócios, política ou em qualquer 
caminhada da vida. 

Quando vos deparardes com o mal presente nos outros, orai muito pelas suas almas e oferecei 
um pequeno e simbólico sacrifício a Mim, vosso Jesus, em expiação dos seus pecados. 

Sofrei um pouco, fazendo pequenos sacrifícios pelas almas dos outros e, com oração, podeis 
atenuar a intensidade da perseguição profetizada para o futuro. 

Quando fizerdes isso, a Misericórdia de Meu Pai pode ser derramada sobre o mundo num 
dilúvio de Graças. 

Orai, orai, orai, para que as vossas orações ajudem a preparar a humanidade adequadamente, 
antes de O Aviso ocorrer, de modo a que poucos se percam, tendo antes a oportunidade de Me ver 
oferecer-lhes a Minha grande Dádiva de Amor, Misericórdia e Reconciliação. 

O Vosso Jesus Amoroso, Salvador da humanidade. 

Mesmo aqueles que cometem pecados terríveis são amados por Deus Pai 
Sexta-feira, 20 de abril de 2012, 15:45 

Minha querida e amada filha, os Meus filhos devem ser informados do intenso amor que Eu 
guardo no Meu Sagrado Coração, por cada filho nascido nesta Terra. 

Mesmo aqueles que cometem pecados terríveis, são amados por Deus Pai. 

Cada um de vós é um filho de Deus. 

Devido a isso, vós sois maltratados, atormentados e injuriados por Satanás e seus demônios. 

Os pecadores endurecidos, membros do exército de Satanás, que sabeis que Deus existe, mas 
que escolhestes idolatrar a besta, sabei isto. 

Não importa o quanto vós prestais homenagem a Satanás, lembrai-vos de que ele não vos ama. 

Ele odeia-vos e vai destruir-vos. 
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As suas promessas para vos oferecer um paraíso, tanto na Terra como além, são mentiras vazias. 

Muito em breve, vós tereis a prova do Meu Amor por vós. Não haverá nenhuma dúvida nos 
vossos corações, que Eu, o vosso Amado Jesus, vos quero abraçar, perdoar e trazer-vos paz eterna, 
amor, alegria e felicidade, no Meu Reino no Novo Paraíso. 

Nunca tenhais medo de virar as costas para a vida que vós levastes, na qual vós idolatrastes 
todos os presentes com que fostes distinguidos, de riqueza, sexo e outras formas de conforto, 
oferecidos por Satanás, cujo reinado na terra chega ao fim em breve. 

Só Eu, o vosso amado Jesus, poderei salvar-vos. 

A Minha Misericórdia, é tão grande, que Eu perdoo-vos qualquer coisa, desde que vós 
sintais remorso. 

Vinde a Mim agora, depressa. 

Não desperdiceis um segundo, pois está em jogo a vossa felicidade futura. 

Prometo-vos a Vida Eterna, paz, amor, alegria e um belo Paraíso, onde vós sereis amados, 
valorizados e onde não querereis mais nada. 

Se vós não puderdes aceitar agora a Minha Mão de Misericórdia, então, quando chegar a hora, 
no último dia, ser-vos-á dada mais uma oportunidade de Me pedir Misericórdia. 

Quando esse dia chegar, muitos de vós percebereis o erro que cometestes. 

No entanto, Eu ainda vos abraçarei, como filhos perdidos, e muito amados de Deus, não 
importa quanto vós tenhais sofrido pela mão do maligno. 

Tudo o que vós tendes a fazer será chamar por Mim, e pedir a Minha Misericórdia. 

Se vós estiverdes envolvidos, neste momento, numa teia de enganos e males de que não 
possais escapar, então Eu peço-vos que Me chameis recitando o seguinte: 

Cruzada Oração (46) Livrai-me das amarras de Satanás 

Ó Jesus, eu estou perdido, estou confuso e sinto-me comoum prisioneiro, preso numa 
teia de que não posso escapar. Jesus, eu confio em Vós para virdes em meu auxílio e 
libertar-me das cadeias de Satanás e seus demônios. Ajudai-me, pois estou perdido. Eu 
preciso do Vosso Amor, para me dar a força, para acreditar em Vós e confiar em Vós, para 
que eu possa ser salvo deste mal,e me ser mostrada a Luz para que, finalmente, eu possa 
encontrar amor, paz e felicidade. Amém. 

O Vosso Amado Jesus. 

Bilhões de almas, não milhões, converter-se-ão 
Sábado, 21 de abril de 2012, 16:00 

Minha querida e amada filha, Eu devo trazer conforto a todos aqueles que temem estas Mensagens. 

Deixai-Me sossegar todos os Meus amados seguidores, assegurando-vos a Minha 
Misericórdia para toda a humanidade. 

Por causa das orações dos Meus queridos seguidores, as quais são ouvidas e respondidas de 
acordo com o tempo do Meu Divino Pai Eterno, está a começar a florescer muita conversão. 

Nunca percais a esperança. Vós sois a espinha dorsal da Minha Missão na Terra, para Me 
ajudar a salvar toda a humanidade. Como tal, vós ireis sofrer a dor dos pecados dos outros. 

Nunca assumais que os pecados dos outros possam escurecer a Luz de Deus, o Altíssimo, 
como se tudo estivesse perdido. 

Muito em breve todos ireis testemunhar a Glória de Deus, através da Minha Divina 
Misericórdia, que será revelada durante O Aviso. 

Bilhões de almas, não milhões, converter-se-ão. Isto significa que o poder de Satanás vai 
diminuir, quando o exército de Deus se erguer em força, para derrotar a besta. 
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Toda a humanidade irá em breve, conhecer a Verdade de Sua existência. Este será o ponto de 
viragem para os filhos de Deus, que se unirão na preparação para a Nova Era de Paz, onde não 
existirá pecado. 

A oração é importante, porque Deus Pai deu a cada pessoa na Terra, no momento do seu 
nascimento, o Dom do livre-arbítrio. Por isso, embora Ele tenha o poder de fazer o que Ele quiser, 
quer que os Seus filhos venham a Ele de livre e espontânea vontade. 

Deus Pai não quer forçar os Seus filhos a amá-Lo. 

Isto deve acontecer naturalmente. Mas como podeis vós amar alguém que não conheceis? 

Este é o problema do mundo de hoje. Poucos conhecem Deus Pai. Muito poucos conheceis o 
Seu amado Filho, Jesus Cristo. 

Vós, Meus seguidores, deveis usar a oração para que o Meu Pai possa conceder Dons 
especiais às almas que estão em trevas. 

Então, ser-lhes-á mostrada a Sua Gloriosa Luz e eles serão salvos. 

Através do vosso dom de oração, Deus Pai utilizará a intervenção Divina para trazer aqueles, 
que não O conhecem, ou que não sabem que Ele existe, perto do Seu Coração. 

Contudo, muitas almas que não conhecem o Meu Pai e que deliberadamente viram as suas 
costas, enfrentarão castigos terríveis. 

Ser-lhes-ão dadas todas as oportunidades, mas rejeitarão a Deus. 

Para estas almas que realizam atos desprezíveis, frequentes em certas partes do mundo, os 
castigos virão na forma de terremotos. 

Esses grupos globais que continuarão a destruir os países que eles controlam, serão sustidos e 
severamente punidos pela Mão do Meu Pai. 

Uma vez mais, as vossas orações são necessárias para mitigar tais pecados, e os castigos 
posteriores. 

É necessário um pouco mais de tempo na preparação para a Minha Divina Misericórdia, para 
permitir que mais almas possam ser preparadas para esse grande evento. 

É importante que a maioria da humanidade possa ser salva, e que a todas as almas, incluindo 
as almas empedernidas, seja dada a oportunidade para se reunirem com Deus, como um só. 

As vossas orações ajudar-Me-ão a cumprir o Meu grande desejo de sermos uma família em 
amor e unidade para todo o sempre. 

O Vosso Amado Jesus. 

Virgem Maria: Quando os tempos parecerem difíceis ou dolorosos, filhos, chamai 
sempre por mim 
Domingo, 22 de abril de 2012, 10:00 

Minha filha, o meu filho está muito feliz com a forma como o Seu amado exército, obedece 
aos Seus Santos Desejos para recitar a Sua Cruzada de Orações. 

Estas orações dos tempos modernos são para ajudar todos os filhos de Deus a procurar a 
proteção de que precisam, para lidarem com os tempos difíceis que tantas almas estão enfrentando. 

Quando os tempos parecerem difíceis ou dolorosos, filhos, chamai sempre por mim, a vossa 
Querida Mãe, para interceder junto do meu Precioso Filho em vosso nome. 

Lembrai-vos sempre que os vossos sacrifícios pessoais, oferecidos a Deus, ajudam a salvar 
muitas almas na Terra. 

As vossas orações são sempre ouvidas. 

Elas nunca são ignoradas, mas são tratadas de acordo com a Vontade de meu Pai. 

Então, vós deveis ser pacientes, filhos. Colocai sempre a vossa plena confiança no meu Filho. 
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Entregai-Lhe todos os vossos medos e sofrimentos, e deveis confiar em que todos serão 
tratados por Ele. 

Para aqueles de vós, crentes, mas que tendes dificuldades em orar ou manter o vosso amor 
para com o meu Filho Vivo, eis aqui uma Cruzada de Oração especial (47) para ajudar a reavivar o 
vosso amor por Jesus. 

Cruzada de Oração (47) Reavivai o vosso amor por Jesus 

Ó Mãe Santíssima, Mãe da Salvação para o mundo inteiro, orai para que o meu amor 
porJesus possa ser reavivado. Ajudai-me a sentir a Chama do Vosso Amor, para que Ele 
preencha a minha alma. Ajudai-me a amar mais Jesus. Orai para que o meu amor, fé e devoção 
por Ele se tornem mais fortes. Dissipai quaisquer dúvidas que me atormentem, e ajudai-me a ver 
claramente, a Luz Divina da Verdade, que irradia a partir do Vosso Amado Filho, o Salvador de 
toda a humanidade. Amém. 

Ide em paz, filhos. Lembrai-vos que quando Me pedirdes do coração para orar por vós Eu, a 
Mãe da Salvação, apresentarei o vosso pedido ao meu amado Filho. 

Eu nunca ignorarei um pedido, uma vez que isso está em consonância com os desejos do meu 
Filho e de acordo com a Santa Vontade do Pai. 

Aprendei a confiar mais, filhos. Quando confiais no meu Precioso Filho, vós demonstrais o 
vosso amor por Ele. 

Se o vosso amor é fraco, então a vossa confiança n’Ele também será fraca. 

Apenas os que vos humilhardes, perante o meu Filho sereis abençoados com as graças dadas 
para fortalecer a vossa fé. 

Nunca desistais quando vós sentis o desespero. 

O desespero é gerado pelo maligno. 

Basta chamar por mim, e Eu rezarei para que a paz retorne à vossa alma. 

Quando fizerdes isso, vós sereis capazes de rejeitar a tentação colocada pelo maligno, e vos 
tornareis livres. 

A Vossa Mãe Santíssima, Rainha dos Anjos, Mãe da Salvação. 

Ajudai-me a preparar o mundo para a minha Segunda Vinda 
Domingo, 22 de abril de 2012, 15:30 

Minha querida e amada filha, a humanidade deve saber que o tempo para Eu Me mostrar, a 
Mim Próprio, a um mundo descrente, não está longe. 

Todos os filhos de Deus, que sois crentes devotos, deveis agora, na vossa lealdade a Mim, o 
vosso amado Jesus, ajudar-Me a preparar o mundo para a Minha Segunda Vinda. 

Muito tempo já foi concedido para trazer as almas de volta ao Meu Sagrado Coração. 

Isso era importante pois, sem este tempo, muito poucas almas entrariam no Meu Novo Paraíso. 

Exorto a todos, no Meu Santo Nome, que Me permitais guiar-vos, para vos ajudar a proclamar 
a Verdade dos Meus Ensinamentos, em todos os cantos do mundo. 

Pregai primeiro os Meus Ensinamentos simples. 

Amai os vossos vizinhos, como se espera de todos os que se dizem Meus seguidores. 

Falai apenas da Minha Segunda Vinda. 

A qualquer pessoa que vos denuncie, lembrai-lhes que a Minha Promessa de voltar em Glória 
para Julgar os vivos e os mortos, é para ser cumprida durante o tempo de vida desta geração. 

O Meu Espírito Santo inundará as almas daqueles a quem vós dais Minha Santa Palavra. 

Mas, primeiro, deveis pedir-Me esta Graça especial. Eu sanciono-vos para este Sacratíssimo 
Trabalho a que vos chamo, pedindo-Me antes esta Graça, através da recitação desta Cruzada de Oração. 
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Cruzada de Oração (48) Oração pela Graça de proclamar a Segunda Vinda de Cristo 
Ó Meu Jesus, concedei-me a Graça de proclamar a Vossa Sagrada Palavra, para toda a 

humanidade, para que as almas possam ser salvas. Derramai o Vosso Espírito Santo sobre mim, 
vosso humilde servo, para que a Vossa Santa Palavra possa ser ouvida e aceite, especialmente 
pelas almas que mais precisam da Vossa Misericórdia. Ajudai-me a honrar a Vossa Santa 
Vontade, em todos os momentos, e a nunca insultar ou condenar aqueles que recusam a Mão da 
Vossa Misericórdia. Amém. 

Ide agora, Meu exército, pois foi-vos dada a armadura de que precisais para converter a 
humanidade. 

Vós sereis ridicularizados, insultados e desafiados na vossa Missão. 
Sabei que, quando isso acontecer, vós sereis realmente filhos de Deus. 
Não temais, pois Eu vos darei a força para que supereis esses obstáculos. 
Eu vos conduzirei em todo o caminho. Ide em paz e amor. 
O Vosso Amado Jesus. 

Mais nações estão a unir-se e mais filhos de Deus serão governados por um corpo 
Segunda-feira, 23 de abril de 2012, 20:00 

Minha querida e amada filha, o tempo para as mudanças, na forma como os governos estão a 
governar os seus países em todo o mundo, está prestes a acontecer. 

Mais nações estão a unir-se e mais filhos de Deus serão governados por um corpo. 
É hora para vós manterdes os olhos bem abertos e ouvirdes quaisquer mudanças nas leis que 

vos empobreçam. 
Lutai contra as leis que controlam as vossas fontes de alimento. 
Deus, Meu Eterno Pai, punirá os grupos malignos que tentem fazer passar fome aos Seus filhos. 
Este, Meus seguidores, é o momento para o Terceiro Selo ser revelado. 
Embora não seja aberto por algum tempo, Eu digo isto para que tenteis preparar um reforço da 

vossa própria comida, guardando alimentos comestíveis que não sejam não perecíveis. 
Com o tempo o vosso alimento será restrito, bem como o acesso à água potável. 
Este grupo, ainda que enfraquecido pelo poder das vossas orações, quer matar à fome e 

envenenar muitas pessoas inocentes numa tentativa de diminuir a população mundial. 
Eles lutarão muito para que isso aconteça. 
Enquanto eles continuam a infligir terror sobre os filhos de Deus, o Meu Eterno Pai criará 

punições ecológicas e acabará com esses milhões de pessoas do maligno da face da terra. 
Os padrões climáticos continuarão a mudar. A seu tempo, isso afetará a capacidade de 

comércio, de modo que os poderes globais verão interrompidos os seus perversos planos. 
Através de toda esta crise, vós, Meu exército, deveis rezar a Deus Pai para vos proteger dessas 

pessoas e assim elas abrirão os seus corações endurecidos para a verdade da Misericórdia de Deus. 
Eu digo-vos isto para que vos possais preparar. 
Estes eventos não ocorrerão de imediato, e grande parte desse plano pode ser evitado e 

mitigado através das vossas orações e sacrifícios. 
O mal não vem de Deus. Ele surge da ganância, do amor a si mesmos, e da sede de poder e 

controle. Todas essas fraquezas são geradas por Satanás que as colocou nos líderes mundiais 
tentando-os para quem assim possam magoar os filhos de Deus. 

Não deixeis que os poderes de Satanás controlem os vossos países. 
Rezai, rezai, rezai, para que tenhais a força para vos opordes a medidas destinadas a tornar-

vos pobres, dependentes e à mercê de quem controla os vossos países. Eles governam pelas regras 
dos poderes globais, que compreendem o Reino Unido, os EUA, a UE, a China e a Rússia. 
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Eu, o vosso Jesus, ajudar-vos-ei a evitar a perseguição mas, lembrai-vos, a oração será a vossa 
principal arma. 

A oração pode evitar que essas pessoas perversas vos tirem a vossa faculdade de comer, 
beber, vestir e frequentar as Igrejas Cristãs. 

Lutai em Meu Nome e Eu estarei ao vosso lado em todos os momentos. 
O Vosso Amado Jesus. 

Aos meus Servos Sagrados Eu digo isto. Não cometais o erro dos vossos antepassados, 
que me rejeitaram quando Eu vim pela primeira vez 
Terça-feira, 24 de abril de 2012, 19:45 

Minha querida e amada filha, repara que, quando uma Missão como a que Eu transmito agora 
ao mundo é tão importante como esta, muitas pessoas vão tentar pará-la. 

Vão tentar atacá-la e depreciar aqueles que reconhecem a Minha Voz, as Minhas Mensagens, 
que Eu tento transmitir para o mundo inteiro. 

A escalada do ódio mostrado contra estas Mensagens, que são entregues através de ti, a 
profeta do fim dos tempos, vai continuar a aumentar. 

Ouvi-Me agora, todos os que dizeis que Me conheceis. Eu estou a preparar a humanidade para 
a Minha Segunda Vinda. 

Se vós acreditais em Mim, nos Meus Ensinamentos, e se dizeis que Me conheceis, então 
sabeis que Eu estou a enviar a Minha profeta do fim dos tempos, juntamente com outros Profetas, 
para que vos torneis dignos de entrar no Meu Reino. 

Aos Meus servos sagrados digo isto. Não cometais o erro dos vossos antepassados, que Me 
rejeitaram, quando Eu Vim pela primeira vez. 

Prestai atenção e ouvi o Meu chamamento, porque Eu preciso que vós Me ajudeis a preparar 
as almas do Meu rebanho, antes de acontecer o Grande Milagre. 

Pensastes vós que Eu não mandaria os Meus Profetas para vos advertir? 
Pensastes vós que Eu só iria anunciar a Minha vinda, sem vos preparar, e permitir que as 

almas fossem destruídas? 
Aqueles de vós que denunciais a Minha Segunda Vinda, e também reclamais a compreensão 

sobre a Minha promessa para a humanidade, envergonhai-vos. 
A vossa falta de humildade significa que vós não podeis ser limpos com o Espírito Santo. 
Vós deveis pedir-Me este Dom de discernimento, ou afastai-vos de Mim. 
Vós decepcionastes-Me. Vós fizestes-Me chorar de frustração por vós, Meus servos, dada a 

responsabilidade pela salvação das almas que é o vosso ministério. 
Agora que Eu vos chamo dos Céus, Eu peço que respondais ao Meu Chamamento. 
Eu tenho muitas almas escolhidas que trabalham Comigo, para Me trazerem as almas das 

quais Eu estou sedento. 
É o vosso dever acordar do vosso sono e estardes alerta para o Meu Chamamento. 
Somente os que verdadeiramente Me amam irão reconhecer a Minha Voz. 
Tal como uma mãe, a quem uma criança reconhece como a sua, também vós, Meus amados 

servos, deveis chamar-Me, como crianças que quereis reafirmar que sou Eu, o vosso amado Jesus, 
que vos acena para vos dar a Minha Mão. 

Eu vou guiar-vos através de uma floresta de espinhos, sobre a qual vós tereis que passar, para 
alcançar as Portas do Meu Novo Paraíso. 

Eu não vos disse que voltaria? Para Julgar os vivos e os mortos? 
Bem, Eu virei em breve e Eu preciso da vós para Me ajudardes a trazer todos os filhos de 

Deus, juntos como um só. 
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Muito poucos Me reconheceis agora, por causa do véu do engano que caiu sobre o mundo. 
Muitos não acreditais em Deus Pai. 

Poucos aceitais que Eu, Jesus Cristo, o Seu Único Filho, morri para vos salvar. No entanto, 
estais dispostos a acreditar e a idolatrar falsos deuses que não existem. 

Como Eu choro, numa terrível tristeza, quando Eu testemunho os jovens a escarnecerem quando o 
Meu Nome é mencionado, e quando ridicularizam os que publicamente aceitam que Eu Existo. 

Como Eu sofro a dor da Minha Crucificação, quando Eu vejo os que se dizem Cristãos, 
recusarem proclamar publicamente, os Meus Ensinamentos, por medo do ridículo. 

O mundo tem sido enganado pelo rei da mentira. Apenas Eu posso agora trazer esperança e 
salvar os filhos de Deus do terrível destino que está a ser planeado para causar terror em todas as 
nações, pelos exércitos dos poderosos grupos globais, incluindo os que estão sob o controle do falso 
profeta e do anticristo. 

Todos os Meus avisos, dados pela Minha profeta do fim dos tempos, a Maria Divina 
Misericórdia, realizar-se-ão. Até que isso aconteça, não vos esqueçais da vossa lealdade para 
Comigo, o Vosso Salvador, Jesus Cristo. Sem o Meu Amor e orientação, será impossível governar o 
navio, que é a Minha Santa Igreja na Terra. Acordai. Não rejeiteis os profetas de Deus. 

Muitos reclamam agora vir em Meu Nome, tal como as Escrituras profetizam, mas não 
oferecem o alimento espiritual, que apenas pode vir de Mim. 

Muitos surgem agora, como se a Minha principal voz para o mundo, contida nestas 
Mensagens, destes últimos tempos, deva ser afastada. 

A oração é a vossa rota de regresso para os Meus Braços. 
Rezai, rezai, rezai, para que as graças abram os vossos olhos, para que possais reconhecer-Me, 

antes que seja tarde demais. 
Eu preciso da vossa ajuda, do vosso amor e da vossa lealdade. 
Lembrai-vos que foi por Minha causa que vós recebestes os vossos sagrados votos. Agora que 

Eu chamo por vós, não Me rejeiteis. 
Abraçai-Me e deixai-Me guiar-vos, para que possais levar a Minha Igreja Remanescente e as 

almas à salvação. 
Eu dou-vos a Minha Bênção especial e espero que vós respondais ao Meu Chamamento, da 

seguinte forma, nesta Cruzada de Oração (49) Promessa de lealdade para o Clero Cristão 
Ó Jesus, eu sou o Vosso humilde servo. Eu prometo o meu amor e lealdade para Convosco. 

Peço-Vos que me dês um sinal do Vosso chamamento. Ajudai-me a abrir os meus olhos e a 
testemunhar a Vossa promessa. Abençoai-me. com a Graça do Espírito Santo, para que eu não 
seja enganado por aqueles que afirmam vir em Vosso Nome, mas que não falam a verdade. 
Mostrai-me a Verdade. Permiti-me sentir o Vosso Amor, para que eu possa cumprir a Vossa 
Santíssima Vontade. Peço-Vos, de coração humilde, que Me mostreis o caminho, para que eu 
possa ajudar a salvar as almas da humanidade. Amém. 

Não ignoreis o Meu chamamento. Não Me rejeiteis, quando Eu vier mais uma vez. 
Desta vez, Eu venho não só para salvar a humanidade mais uma vez, mas para cumprir a 

Divina Vontade do Meu adorado Pai, Deus o Altíssimo. 
Ficai em paz. 
O Vosso Amado Jesus. 

Toda a humanidade terá o livre-arbítrio até que a sua vontade se una com a Divina 
Vontade do Pai 
Quarta-feira, 25 de abril de 2012, 15:50 

Minha querida e amada filha, muitas almas não Me conhecem, simplesmente, porque elas 
não querem. 
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Elas sabem quem Eu Sou. 

Elas sabem que foram criadas pelo Pai a partir do nada, mas escolhem ignorar Deus. 

Elas usam o Meu Nome, da forma mais casual, muitas e muitas vezes, e o Meu Nome está 
incluído nas maldições vomitadas pelos que estão possuídos por demônios. 

Apenas quando as pessoas são atingidas pela tragédia, elas param e pensam na morte e, de 
algum modo na vida futura, e então elas acreditam que podem ir em frente. 

É por isso que às vezes Eu puno essas almas, fora da Minha Misericórdia, para as trazer à 
razão. e para que Eu possa salvá-las. 

Através do sofrimento, todas as atrações materiais, procuradas pelos sentidos deixarão de ter 
significado, e serão vistas como realmente são. Novidades fugazes, que irão desaparecer num curto 
período de tempo. 

Muitas almas nascem, neste mundo, enviadas do Céu. Elas escolhem o sofrimento, incluindo 
aquelas crianças abortadas, como meio de procurarem a salvação para os pecadores. 

É difícil para a mente humana compreender o Reino Divino, pois nenhum homem foi 
abençoado com esse dom. 

Quando os anjos caídos se rebelaram contra o Meu Pai, Ele, o Meu Pai, nunca confiscou aos 
Seus filhos o direito à sua livre vontade, pois Ele nunca retirará o Dom que deu à humanidade. 

Toda a humanidade terá o livre-arbítrio, até que a sua vontade se una com a Divina 
Vontade do Pai. 

Satanás tira vantagem do livre-arbítrio. O que ele não pode é disputar essas almas eleitas, 
quando elas penhoram a sua própria vontade, e a oferecem a Deus, para salvar os pecadores. 

Ao fazerem este sacrifício, pela aceitação do sofrimento, a influência de Satanás fica 
enfraquecida. 

Então, os pecadores podem ser salvos, mesmo quando não se arrependem. Este é o 
milagre do sofrimento. 

O Vosso Amado Jesus. 

Que me são leais serão levados, num piscar de olhos, sem sofrimento, para o Novo Céu 
e Nova Terra 
Quinta-feira, 26 de abril de 2012, 20:30 

Minha querida e amada filha, mais uma vez devo dizer a todos os filhos de Deus, para não se 
sentirem preocupados ou com medo, dos acontecimentos vindouros. 

Toda a humanidade irá presenciar a Minha Misericórdia, em breve e muitos, embora cheios 
de remorsos pelos seus pecados, não terão medo de Mim. 

Em vez disso, as suas almas serão inundadas com o Meu Divino Amor. A Minha Luz 
irradiará através de seus corpos, e eles rejubilarão. 

O tempo da Nova Era de Paz traz enorme alegria e emoção para os que reconhecem a Minha 
Mão de Misericórdia. 

Todos os pecadores são convidados a viver a Vida Eterna, e não se devem ir embora só 
porque estão confusos. 

A Minha Era de Paz será uma nova Terra, onde Doze Países serão governados sob a 
Minha Orientação. 

Vós vivereis em paz, amor e harmonia. O ambiente natural, que vós vedes hoje na Terra, será 
uma pálida insignificância, quando comparado com o mundo que está pela frente. 

Aos que estais preocupados ou assustados, pela vossa família ou entes queridos, trazei-os para 
o Meu maravilhoso Novo Paraíso. 
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Orai por eles, e Eu dar-lhes-ei graças especiais, para que possam receber o Dom de 
reconhecer o Meu Amor. 

Esse é o maior desejo do Meu Pai ver o brilho de alegria, admiração e amor, em cada um dos 
Seus preciosos filhos, quando Ele desvendar o Novo Paraíso. 

Reunir-vos-eis com vossos entes queridos, que morreram em estado de graça, e que serão 
ressuscitados dentre os mortos. 

Porque não acreditaríeis vós em tal Dádiva? Quando vós confiardes na Minha promessa de vir 
novamente, então sentireis a paz. 

Tudo o que Eu peço é que vos prepareis, através da oração. Quando vós orardes por graças e 
pelos outros, tudo ficará bem. 

A Minha Misericórdia é tão grande, que poucos deixarão de reconhecer a Minha Divina 
Promessa de reunir todos os filhos de Deus, e levá-los para casa, para longe do aperto de Satanás, e 
dos seus anjos demoníacos. 

A Verdade do Meu Reino será vista mesmo pelos ateus, que ficarão chocados. Contudo, na 
maioria dos casos, a sua descrença se transformará em amor humilde e aceitação. Embora haja 
muitos momentos difíceis pela frente, nenhum será tão difícil, que vós não possais ultrapassá-los, 
através do vosso amor e devoção a Mim, o vosso Jesus.Por favor, não vos permitais ter receio de 
aderir, com alegria, à Dádiva do Meu Novo Paraíso. 

Os que Me são leais serão tomados, num piscar de olhos, sem sofrimento, para o Novo Céu e 
Nova Terra. 

O que vos deve preocupar são os pecadores empedernidos, que não Me pedem que Eu os 
perdoe, que recusem Minha Mão, e que, ao invés, se agarrem aos seus maus caminhos. 

Orai muito pela salvação das suas almas. 

O Vosso Amado Jesus. 

Deus, Pai: Como Pai de toda a humanidade eu estou pronto para enviar o Meu Filho 
para reclamar o Seu Legítimo Trono 
Sábado, 28 de abril de 2012, 15:40 

Minha filha, estes meses têm sido momentos difíceis, não só para ti, mas para todos os Meus 
amados filhos. 

Eu Sou o Pai da Criação e do Amor, com uma profunda paixão por cada filho Meu, não 
importa como eles Me ofendem. 

É necessário muita preparação para ajudar a preparar as almas para a vinda do Meu Amado 
Filho, Jesus Cristo. 

Grande parte da humanidade está a sofrer neste momento por causa da perseguição. Esta 
perseguição não consiste apenas em pobreza e falta de dinheiro, mas de fome de espírito. 

Como Pai de toda a humanidade, Eu estou pronto para enviar o Meu filho, para reclamar o 
Seu Legítimo Trono. 

Só Eu sei esse momento. Nem mesmo o Meu Filho está ciente da data. 

Eu posso dizer-te que será em breve, e que a maioria desta geração, viva no mundo de hoje, 
vai viver o dia do retorno do Meu Filho, em Grande Glória. 

Eu preparo agora a reunião de todos os Meus filhos, para os levar para longe do terrível 
abismo de sofrimento, que eles teriam que suportar no deserto. 

Este deserto foi criado pela mão de Lúcifer, e por todos os seus anjos caídos, que vagueiam na 
terra desde a queda de Adão e Eva. 

Hoje, muitos dos Meus filhos acham que é impossível acreditar em Mim, Deus, seu Criador e Pai. 
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Eu abençoei os Meus filhos com inteligência e livre-arbítrio, pelo que eles podem optar pelo 
caminho, que decidirem, para viverem as suas vidas. 

Para os guiar para o Meu Reino, dei-lhes os Dez Mandamentos, moldados na pedra. 

Eles nunca mudaram, mas os Meus filhos, sentindo-se mais espertos do que são, criaram 
novos entendimentos, que são inaceitáveis para Mim. 

Neste momento, o fim do reinado de todos os demônios expulsos, que inundam a Terra, está 
quase no fim. 

Eu chamo a todos os Meus filhos para escutarem. O vosso tempo na Terra, como sabeis, está 
a chegar ao fim. 

No entanto, há uma Nova Terra, um Novo Paraíso à espera de vós. 

Ele superará qualquer coisa que jamais poderíeis imaginar, e foi preparado, há algum tempo, 
com um amor único por cada homem mulher e criança. 

Finalmente, Eu reunirei toda a Minha preciosa família, e viveremos todos em harmonia, paz, 
amor e alegria, por toda a Eternidade. 

Aos que se recusam a entrar no Novo Paraíso, Eu farei tudo ao Meu alcance para vos impedir 
que vireis as costas à herança, que é vossa por direito. 

Devido ao Dom do livre-arbítrio, que Eu nunca vos tirarei, a escolha é vossa. 

Tudo o que precisais é de dar a volta à vossa cabeça e de abrir o vosso coração. 

Então, vós deveis correr para os Meus Braços, para que Eu vos possa levar para casa. 

Este é o Meu desejo mais caro e mais precioso, levar todos os estimados filhos para a Minha 
Casa, o devido lugar a que pertencem. 

O Vosso Pai Amoroso, Deus o Altíssimo. 

Virgem Maria: Minha filha, não haverá morte para aqueles que amam o meu Filho 
Domingo, 29 de abril de 2012, 10:00 

Minha filha, tu nunca deves pensar por causa da solidão da tua vocação especial, que a 
conversão não está a ocorrer. 

A tua Missão, sancionada pelo meu Eterno Pai, é espalhar a Verdade da Segunda Vinda do 
meu Filho a todos os filhos de Deus. 

É importante que, aos filhos que não perdem tempo em honrar e na devoção ao meu Filho, 
seja dito o que está para vir. 

Todos os filhos de Deus devem ser incluídos em todas as vossas orações, pois Ele, o meu Pai, 
ama a todos. 

Mesmo aos que endureceram o coração para o meu Pai e não querem reconhecer o meu Filho 
deve ser dada a Vida Eterna. 

Quando o Dom de O Aviso ocorrer, muitos pecadores serão esclarecidos e voltar-se-ão para o 
meu Filho implorando a Sua Misericórdia. 

Só então a humanidade quererá ouvir as importantes Mensagens, dadas pelo meu Filho 
através de ti. 

Quando eles perceberem a Verdade, que o tempo do Seu Novo Reino está para começar, eles 
vão devorar a Sua Santa Palavra. 

Muitos dos filhos de Deus estão confusos sobre a existência do Céu e da Terra. Muitos estão 
assustados demais, para pensarem na vida após a morte. 

Minha filha, não haverá morte para aqueles que amam o meu Filho. 

Em vez disso, eles serão levados para a Nova Era de Paz e do Paraíso prometido por meu Pai, 
para todos os Seus filhos. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          118 

Vós deveis orar, para que todas as almas errantes e perdidas encontrem o seu caminho de 
volta para os Braços Amorosos do meu Precioso Filho, ou elas não ficarão aptas a entrar pelas 
Portas do Novo Paraíso. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 
O primeiro segredo do Livro da Verdade revela uma conspiração contra a Igreja por 
grupos maçônicos 
Domingo, 29 de abril de 2012, 15:33 

Minha querida e amada filha, foi-te dado um dom que muitos rejeitariam por medo. 
Pelas graças que te foram dadas, com a força e o Fogo do Espírito Santo, estás totalmente 

armada para proclamares as profecias prometidas ao mundo, há muito tempo. 
A profecia dada a Daniel, quando foi informado de que o Livro da Verdade ficaria selado até 

ao Fim dos Tempos, ocasião em que o conteúdo seria revelado, está prestes a acontecer. 
As Revelações, dadas também a João Evangelista, foram-lhe dadas apenas em parte, mas 

alguns segredos lhe foram mostrados no pergaminho dos Sete Selos. 
Não lhe foi concedida autoridade, para divulgar o seu conteúdo. Ao contrário, foi instruído para 

virar o pergaminho para baixo e escondê-lo, para que os Selos não pudessem ser quebrados, nem o 
conteúdo ser revelado, até esta época. Ao esconder o pergaminho, uma pista foi dada à humanidade. 

É cruel provar a Verdade, porque causa medo. 
Pode ofender todos aqueles que professam conhecer o plano de Deus para a humanidade. 

Mas, a Verdade do Poderoso Amor que Deus tem por cada pessoa, na terra, é doce para aqueles que 
reconhecem a Verdade. 

A Verdade que só Eu, Jesus Cristo posso revelar, tal como consta nos segredos dados a João 
Evangelista, é doce. Ela será recebida, com amor, por aqueles que seguem os Ensinamentos de Deus. 

Isso pode causar medo, mas o poder de Deus subjugará toda a perseguição e todo o mal, pois 
Ele tudo pode fazer. 

O primeiro segredo está no fato de Deus e todas as Suas Obras terem sofrido a conspiração de 
grupos maçônicos, estabelecidos na Idade Média. 

A lealdade deles é para com o maligno. Ele, Satanás, é o seu deus, e eles estão orgulhosos de 
lhe prestar homenagem, através de missas negras. 

Depois, há a Santa Sé, que tem estado sob ataque feroz, por este grupo desde 1967. 
Lentamente, eles infiltraram-se na Minha Igreja, não apenas dentro do Vaticano, mas dentro 

das suas fileiras em todos os países. 
A deliberada contaminação da Minha Igreja resultou em atrocidades demoníacas, infligidas a 

vítimas inocentes. 
O amor deles por dinheiro e poder não é nada comparado com a devoção doentia que eles 

mostram para o rei da mentira, o próprio Satanás. Ele é adorado abertamente em grupos e em 
segredo. Sacerdotes e outros servos sagrados, incluindo bispos e cardeais, alinharam-se, em 
determinados locais com este grupo. 

Os atos de maldade, em que participam, são demasiado graves para vos revelar, mas sabei que 
eles oferecem sacrifícios humanos ao maligno, nas igrejas criadas para oferecer a Sagrada 
Eucaristia da Santa Missa. 

Este grupo, que teve o cuidado de esconder as suas verdadeiras atividades desses genuínos 
santos padres, santos bispos, santos cardeais, e outros santos servos sagrados, cometeu atos vis. 

Eles odeiam Deus com uma ferocidade que vos chocaria. Os poderes que lhes foram dados 
por Satanás fazem com que a sua maldade, ganância, luxúria e desvios sexuais, sejam bem aceites 
pelos seus seguidores em todos os países. 
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Cumprimentam-se uns aos outros com sinais particulares, concebidos para mostrar fidelidade 
uns aos outros. 

Uma coisa é certa. Os seus atos perversos chegarão ao fim e, a menos que eles se voltem para 
Mim durante O Aviso, terão pouco tempo antes de serem lançados aos lagos de fogo, onde sofrerão 
uma terrível perseguição por toda a eternidade. 

Eles criaram e agitaram a apostasia que existe em todo o mundo. 

Eles conseguiram isso infiltrando-se na Minha Igreja. 

O Vosso Amado Jesus, o Cordeiro de Deus. 

Eu chamo a todos vós que não me conheceis 
Segunda-feira, 30 de abril de 2012, 17:45 

Minha querida e amada filha, Eu devo esclarecer as pessoas que acreditam em Deus, mas que 
não vão à Igreja ou não rezam. Muitos não sabem como orar. Um pouco da mesma forma que tu, 
Minha filha, tiveste essa dificuldade. 

Oração significa pedir. 

Oração significa comunicar. 

Oração significa mostrar amor e dar graças. 

Hoje, muitas pessoas, bem-intencionadas e de coração generoso, não sabem como orar. 

Algumas acham que é desagradável e sentem estranheza. 

Outras sentem que as suas orações não serão consideradas. 

Ó, como Eu Amo essas almas especiais. Ainda muito distantes, mas como Eu anseio mostrar-
lhes o Meu profundo Amor. 

Eu chamo a todos vós que não Me conheceis. Não há necessidade de Me temerem. Tudo o 
que vós precisais de fazer é pedir-Me para vos acompanhar e dar-vos conforto. 

Deixai-Me provar o Meu Amor. Falai-Me nas vossas próprias palavras simples. Nada Me chocará. 

Confiai-Me as vossas preocupações, pois Eu vou acalmar o vosso coração. Deixai-Me ajudar-
vos, para sentirdes a verdadeira paz. 

Pedi-Me para resolver as vossas preocupações. Eu mostrar-vos-ei a Verdade e assim, as 
vossas preocupações já não parecerão tão más. 

Como sabeis vós que Eu estou a ouvir? Como tendes vós a certeza de que Eu vos responderei? 

Basta que vos senteis calmamente e Me peçais que Vos ajude, através desta oração, para vos 
ajudar a abrir os vossos corações a Mim, e para pedirdes a Minha ajuda. 

Cruzada de Oração (50) Jesus ajudai-me a saber Quem Sois Vós 

Ó Jesus, ajudai-me a saber Quem Sois Vós. Perdoai-me por não falar Convosco até agora. 
Ajudai-me a encontrar a paz nesta vida, e a ser-me mostrada a Verdade da Vida Eterna. Acalmai 
o meu coração, acalmai as minhas preocupações. Dai-me a paz, abri o meu coração, agora, para 
que Vós possais preencher a minha alma com o Vosso Amor. Amém. 

Muitos de vós não vireis a Mim, neste momento. Mas tudo bem. 

Nestes tempos de confusão, dificuldade e medo, vós vireis. 

Eu estou convosco todos os dias, embora vós ainda não percebais isso. Mas muito em breve ireis 
saber a Verdade da Minha Promessa, para vos conceder a Vida Eterna em Corpo, Mente e Espírito. 

Eu aguardo o vosso apelo. Então, Eu poderei levar-vos quando for a hora certa às Portas da 
Nova Era de Paz, e do Meu Novo Paraíso na Terra. 

O Vosso Amigo, o Vosso Amado Jesus. 
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MENSAGENS DE MAIO DE 2012 
 

Ouvi o meu Chamamento e preparai-vos para o derramamento do meu Espírito Santo 
Terça-feira, 1 de maio de 2012, 20:00 

Minha querida e amada filha, pelo Meu Amor por todos vós Eu derramo agora o Espírito 
Santo sobre a humanidade, mais uma vez, para vos aliciar a abrir os vossos corações. 

Muitas almas sentirão o poder do Espírito Santo a derramar sobre elas em mente, corpo e 
alma, muito em breve. 

Isso é essencial, a fim de acordar todos os filhos de Deus para a Verdade. 

Algumas pessoas verão agora o mundo de uma maneira diferente. 

Em seguida, eles começarão a questionar tudo. Já não estarão dispostos a permanecer 
escravos dos mestres, cujo único objetivo é controlá-los para ganho pessoal. 

Ninguém será capaz de ignorar essa atração do Espírito Santo. 

Todo o Céu aguarda que o momento de iluminação crie um novo amanhecer, um novo começo. 

As mentiras com que estais a ser confrontados ocultam um plano direto, nascido de uma 
aliança mundial, projetado para controlar todos os vossos países. 

Ao fazer o vosso país depender dos gigantes para alimentar as vossas famílias, tornar-vos-eis 
escravos. Já estão a tirar-vos tudo o que possuís, mas vós estais cegos para isso. 

Agora, com o Dom do Espírito Santo, milhões verão através dessa máscara de engano, e opor-
se-ão a esse controle dos grupos maçônicos malignos. 

Este Dom dar-vos-á a armadura que precisais para tirar esse exército do trilho da vossa destruição. 

Ouvi o Meu Chamamento e preparai-vos para o derramamento do Meu Espírito Santo. 

O Vosso Amado Jesus. 

O Espírito Santo descerá neste domingo. O segundo derramamento do poder do 
Espírito Santo 
Sexta-feira, 4 de maio de 2012, 21:05 

Minha querida e amada filha, quando tu sentires que nesta Missão é difícil convencer todos os 
filhos de Deus a compreenderem a Segunda Vinda, e que ela seja aceite como uma boa notícia, para 
todos os filhos de Deus, é só lembrares isto. 

Assim como cada pessoa é feita à imagem de Deus, Meu Eterno Pai, assim também a Luz do 
Meu Pai brilha, de alguma forma, através de cada alma. 

Olhai para o rosto de cada um, que encontrardes e vereis um vislumbre de Deus Pai. 

Pode ser um olhar, um sorriso, um gesto ou uma ternura, mas está lá. 

Há bondade em todos, mesmo nos pecadores endurecidos. Em alguns, a bondade é totalmente 
envolvente, e atrai as pessoas para a pessoa abençoada com este Dom, como um íman. Noutros, é 
apenas um lampejo, mas todos têm o mesmo. 

Quando olhais nos olhos de alguém, cujo comportamento para com os outros é cruel, vós ainda 
podeis ver um raio de esperança, por causa da presença da Luz de Deus. É a Luz nas almas dos filhos 
de Deus, que precisa de se reacender através das Minhas Mensagens de Amor e esperança. Quanto 
mais forte a Luz, mais Purificada a pessoa. Quanto mais pessoas forem Purificadas pela Luz de Deus, 
mais Purificada será a Terra. Como a Luz de Deus se torna mais forte nas almas dos crentes, então a 
obra do maligno enfraquecerá, porque as trevas não conseguem viver na Luz. 

É por isso que mais uma efusão do Espírito Santo está a ser oferecida, agora, em todo o 
mundo. 

Esta é a segunda manifestação do poder do Espírito Santo, desde 10 de Maio de 2011. 
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Precede a Minha Misericórdia Divina e assegurará que a Luz crie um novo entendimento na 
alma dos crentes. 

Este Espírito Santo descerá sobre o mundo inteiro, neste Domingo, 6 de Maio de 2012. 

Muitos sentirão paz e amor. Exorto todos a rezar por este Dom, para que ele inunde as vossas 
almas, e assim sentirdes o Amor de Deus e responderdes ao Seu Chamamento. 

Oração Cruzada (51) Para o Dom do Espírito Santo 

Ó, vinde Espírito Santo, derramai o Vosso Dom de Amor, Sabedoria e Conhecimento sobre 
a minha alma humilde. Enchei-me, com a Luz da Verdade, para que eu possa discernir a 
Verdade de Deus, das mentiras espalhadas por Satanás e Seus Anjos. Ajudai-me a agarrar a Luz 
e a difundir a chama da compreensão em todos aqueles que encontro, através de Cristo, Nosso 
Senhor. Amém. 

Ide com amor, luz e paz. 

Sossegai e permiti que o Meu Espírito Santo desça sobre vós. 

Eu Amo-vos. 

O Vosso Precioso Jesus. 

Deus Pai: Aceitai o meu Espírito Santo com admiração e agradecimento 
Sábado, 5 de maio de 2012, 12:00 

Minha filha, quão grande é o dia em que o Espírito Santo, a Luz do Meu Amor, é derramado 
sobre a Terra. 

Este é um Dom muito especial. Ele irá abrir os corações de muitos e preparar muitas almas 
para O Aviso. 

O Meu Amor não tem fronteiras. 

Não há um só homem, mulher ou criança, que Eu exclua do Meu desejo de segurar, 
fortemente cada um em Meus Braços. Nenhum pecador está excluído. 

As Minhas Dádivas para a humanidade são generosas, e Eu vou continuar a derramar as 
Minhas Dádivas em resposta aos que recitam a Cruzada de Orações que te foi dada, Minha filha. 

Essas orações são do Céu, não provêm da pena do homem. 

Elas são para estes tempos, e são uma arma poderosa contra a perseguição. 

Estas orações são ouvidas de cada vez que vêm dos vossos lábios, Meus filhos. 

Elas vão trazer-vos grandes recompensas. 

Aceitai o Meu Espírito Santo com admiração e agradecimento. 

É um milagre, e Ele está sendo enviado a cada um de vós, com o Meu  Amor por todos. 

Ide agora, em paz e amor. 

O Vosso Pai, Deus, o Altíssimo. 

Aos meus discípulos atuais está a ser dada uma missão enorme 
Domingo, 6 de maio de 2012, 10:00 

Minha querida filha, muitos dos filhos de Deus acreditam que aqueles, que levam vidas 
santas, são favorecidos por Meu Pai. 

A Verdade é que essas almas, santas e devotas como elas são, devem trabalhar para a salvação 
de outras almas. 

As outras almas são homens, mulheres e crianças comuns, que têm vidas ocupadas, com 
pouco tempo gasto em oração. 

Muitos não oram ou não comunicam Comigo. Alguns não acreditam em Deus. Alguns 
acreditam. Muitas destas almas levam uma boa vida. 
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Eles tratam as outras pessoas com amor e bondade de coração. Eles colocam as necessidades 
dos outros acima das suas. Eles dão para a caridade. Eles amam-se uns aos outros. Mas eles não vão 
à Igreja receber os sacramentos ou assumir que Eu, Jesus Cristo, existo. 

Vós pensaríeis, portanto, que são almas perdidas. Na Verdade não são. 
Eles são filhos de Deus e a Sua Luz brilha através deles. Eles não estão condenados. Eles 

são amados. 
Com o tempo, quando lhes for mostrada a prova da Minha Existência, eles imediatamente 

Me abraçarão. 
Apenas aquelas almas que estão cientes das suas ofensas contra o Meu Pai, e que saboreiam 

as delícias dos pecados perversos e malignos, estão perdidas. 
Aquelas que não podem viver sem cometer pecado mortal, e cujas almas estão muito 

enegrecidas, porque estão possuídos por Satanás, que precisam de escapar dessa terrível escuridão, 
mas que não serão suficientemente fortes para o fazer. 

Eles acharão que é quase impossível obter a Minha ajuda. Eles só podem ser salvos, mediante 
as orações dos Meus Santos e devotos seguidores. 

Aos Meus discípulos atuais está a ser dada uma Missão enorme, igual à que foi dada aos 
Meus Apóstolos, quando Eu ascendi aos Céus, mas mais urgente. 

O vosso papel, Meus seguidores, é preparar as almas para o Meu Novo Paraíso, através das 
vossas orações. As orações podem convertê-las. 

A Minha Misericórdia é tão grande, que Eu perdoarei tais pecadores, através da generosidade 
dos Meus outros servos fiéis, através do seu sofrimento e orações. 

Nunca vos esqueçais do poder das vossas orações. Este poder é uma Dádiva para vós, para 
que possais salvar as almas dos vossos irmãos e irmãs. 

Lembrai-vos que o Meu Eterno Pai ama todos os pecadores. Mas, há grande alegria e lágrimas 
de alegria, por todo o pecador, enegrecido e perdido, que é salvo do Fogo do Inferno. 

O Vosso Amado Jesus. 
A dor e a perseguição infligidas sobre Mim, pelas seitas que trabalham em segredo 
para derrubar a Santa Sé, são severas 
Domingo, 6 de maio de 2012, 19:30 

Minha querida e amada filha, Eu venho implorar aos Meus seguidores para aliviarem o 
Meu sofrimento. 

A dor e a perseguição infligidas sobre Mim, pelas seitas que trabalham em segredo, para 
derrubar a Santa Sé, são severas. 

Como elas Me magoam tanto. 
O engano e a crueldade do seu plano, contra Mim é difícil de suportar. 
Eu estremeço quando vejo o ódio absoluto que eles têm por Mim nos seus corações. 
Satanás roubou as suas almas, as suas mentes, os seus espíritos e os seus corpos. Eles ainda 

são filhos de Deus, mas eles não querem nada com o Meu Pai. 
Os seus planos estão agora a ocorrer diante de vossos olhos, incluindo os olhos dos Meus 

servos sagrados, que ainda não os conseguem ver. Pelas perversas formas, como se escondem, 
manobram mesmo o controle da Minha Igreja, e quebram o Meu Coração. 

Eu farei qualquer coisa para os suster, mas as suas almas estão muito escurecidas. 
O teu sofrimento, Minha filha, será usado para salvar as almas que ainda podem ter uma 

centelha de amor nelas, e que responderão ao Meu chamamento. 
Exorto-vos a que rezeis e trabalheis como um exército dedicado, pelas almas com pouco amor 

por Deus nos seus corações. 
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Há ainda uma Luz, a Luz Divina do Meu Pai, presente nas suas almas. Somente a oração e o 
sofrimento pode ajudá-las. 

Elas não podem e não vão derrotar a Minha Igreja porque Eu Sou a Igreja. 

Vós, Meus seguidores, sois a Igreja. Elas não podem lutar contra os que têm a Luz, pois isso 
cegá-las-ia. 

A seu tempo perceberão que elas têm apenas segundos, para fazerem a escolha final. 

Orai para que elas aceitem a Minha Mão de Misericórdia, em vez de se deixarem sugar para 
dentro do Lago de Fogo até à Eternidade. 

É por causa dessas almas que maculam a Minha Igreja ,que Eu revivo a flagelação na coluna, 
em cada segundo do dia. 

Eu nunca vou descansar, a menos que Eu consiga salvá-las. 

Ajudai-Me. Exorto a todos os Meus seguidores para orarem por tais pecadores. 

O Vosso Amado Jesus. 

Muitos Papas estiveram presos na Santa Sé, rodeados por grupos maçônicos 
Segunda-feira, 7 de maio de 2012, 18:19 

Minha querida e amada filha, às Minhas Igrejas através do mundo, Eu digo isto: 

Sabei que Eu estarei sempre convosco, ao vosso lado, enquanto proclamais a Minha 
Santíssima Palavra. 

À Minha Igreja Católica, apesar dos tormentos provocados em resultado de pecados malignos, 
sabei que Eu nunca vos abandonarei, apesar de terdes pecado. Sabei isso. 

A vossa fé em Mim não é tão forte como deveria ser. Vós não Me amais como já amastes. 

Toda a riqueza que acumulastes colocou uma distância entre Mim, o vosso Cristo Gracioso, e 
os filhos comuns de Deus. 

Vós atingistes tamanha soberba que Eu não posso chegar até vós , e oferecer-vos a Minha 
Mão, para vos salvar da podridão do vosso meio. 

Foi-vos ensinada a Verdade pelo Meu Pedro, sobre cuja rocha vós fostes construídos. E o que 
fizestes vós? 

Vós elevastes cerradas paredes de pedra ao vosso redor. 

Isso causou uma falta de comunicação com aqueles que vós precisáveis de alimentar com o 
Meu Corpo e Sangue, para que as suas almas pudessem ser nutridas. 

O respeito que vos é exigido na administração da Minha Santíssima Eucaristia perdeu-se, 
quando vós aviltastes a Minha Presença. 

Quando o Concílio Vaticano II declarou novas regras, elas foram introduzidas por forças 
maçônicas dentro dos vossos corredores. 

Eles apresentaram astuciosamente novas formas de administrar a Minha Sagrada Eucaristia, 
que são um insulto para Mim. 

Os vossos chamados Ensinamentos tolerantes proclamaram uma série de mentiras, incluindo a 
recusa em reconhecer o poder de São Miguel Arcanjo. 

Ele é o Protetor da Igreja contra Satanás. Essas forças dentre vós sabiam disso. É por isso que 
vós suspendestes todas as orações, pedindo a Sua ajuda antes de Missa. 

Então vós perpetrastes a maior mentira, que o Inferno não era para ser temido. Que era apenas 
uma metáfora. Esta mentira, aceite como Verdade por muitos dos filhos de Deus, significou a perda 
de bilhões de almas. 

Como vós Me ofendeis. Aos servos humildes e sagrados dentre vós, peço que regresseis aos 
Meus Ensinamentos. 
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Nunca deixeis acumular riquezas entre vós, pensando que elas são aceitáveis aos Meus Olhos. 

Riquezas, ouro e poder, acumulados em Meu Nome, serão a vossa queda. Vós não podeis 
lucrar com a Minha Santa Palavra. 

Vós tendes sofrido por causa da maneira como Me ofendestes. 

Nunca penseis que Eu estou a culpar os muitos Santos Papas que se sentaram no banco de 
Pedro. A sua Missão esteve sempre sob proteção. 

Muitos Papas estiveram presos na Santa Sé rodeados por grupos maçônicos, não 
representam Deus. 

Estes odeiam Deus e passaram cinquenta anos a espalhar inverdades sobre a Misericórdia de Deus. 

O trabalho deles levou ao colapso da Igreja Católica. 

Isto não foi um acidente. Foi deliberado, e ardilosamente orientado para destruir a fé da 
Igreja. Para destruir a homenagem dos católicos comuns para o Único Deus Verdadeiro. 

Por isso vós sereis agora atirados para o deserto. Depois do Papa Bento, vós sereis conduzidos 
por Mim, dos Céus. 

Ó, como vós Me fizestes chorar. 

Eu chamo todos os Meus servos sagrados que conheceis a Verdade para que vos levanteis e 
Me sigais, ao vosso Jesus, para espalhar a Verdade dos Meus Ensinamentos em humilde servidão. 
Vós deveis encontrar a coragem e a força para renascerdes das cinzas. 

Acima de tudo, rejeitai as mentiras que em breve vos serão apresentadas pelo falso profeta. 

Ele vai misturar a Igreja Católica com outras igrejas, incluindo igrejas pagãs, tornando-a 
numa abominação. 

A igreja mundial sem alma. 

O Vosso Jesus. 

Virgem Maria: Deus, o altíssimo, pode mudar o destino do mundo 
Terça-feira, 8 de maio de 2012, 12:30 

Minha filha, esta Missão é converter milhões de almas que de outra forma seriam perdidas. 

Vós nunca deveis sentir que os obstáculos colocados possam parar a propagação do 
Espírito Santo. 

O meu Filho está muito satisfeito com todos aqueles que seguem a Palavra que Ele dá ao 
mundo, neste momento. 

A devoção através das vossas orações, filhos, está a salvar muitas almas perdidas. Nunca vos 
esqueçais do poder da oração. Assim, muito mal tem sido frustrado devido às vossas orações. 

O trabalho do Grupo Mundial está agora a ser interrompido e os seus planos estão em 
desordem. 

A Misericórdia de Deus é tão grande que a oração pode mitigar qualquer mal no mundo. 

A Luz do Espírito Santo aumenta hoje de poder, de modo que mais e mais almas verão a 
Verdade do Senhor, que está a reacender-se em todos os lugares. 

Filhos, deveis continuar a falar com o Meu Pai e a aumentar a vossa devoção por Ele. 

Ao chamar o Pai, Deus, o Altíssimo, em Nome do Seu Precioso Filho, Ele ouvirá as vossas 
orações e responderá. 

Vós deveis chamar mais o Pai, pois será Ele, Deus, o Altíssimo, que pode mudar o 
destino do mundo. 

Será somente através do meu Filho, Jesus Cristo, que vos podeis aproximar do Pai. Então, eis 
o que deveis recitar. 
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Cruzada de Oração (52) Oração ao Pai 

Meu Querido Pai, em Nome do Vosso Precioso Filho e em memória da Sua Paixão na 
Cruz, eu Vos chamo. Vós, Deus, o Altíssimo, Criador do Mundo e de todas as coisas, colocai a 
nossa salvação em Vossas Santas Mãos. Abraçai todos os Vossos filhos, incluindo aqueles que 
não Vos conhecem, e os que conhecem, mas olham para outro caminho. Perdoai-nos os nossos 
pecados, e salvai-nos da perseguição de Satanás e do seu exército. Levai-nos nos Vossos Braços e 
enchei-nos de esperança, precisamos de ver o caminho da Verdade. Amém. 

Ide em paz. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

A Minha Igreja Remanescente, inspirada no profeta enoque, criará ódio em toda a 
parte em que a minha Santa Palavra seja ouvida 
Terça-feira, 8 de maio de 2012, 19:00 

Minha querida e amada filha, Eu venho esta noite para te dizer que um grande 
testemunho do Meu Amor e Misericórdia se manifestará agora, dentro dos corações dos 
crentes, em toda parte. 

Eles vão sentir a Minha Presença dentro dos seus corações, de uma maneira que não serão 
capazes de explicar, e vão unir os seus corações com o Meu. 

Este Dom vai torná-los fortes na Minha fé, e eles terão fome da Minha Presença diária. 

Eu exorto todos os filhos de Deus a sentirem as chamas do Meu amor, absorverem as suas 
almas, para receberem o Meu Corpo e o Meu Sangue na Santa Eucaristia sempre que puderem. 

Vós, Meus amados discípulos, tereis o Dom do Meu Corpo, através da Sagrada Eucaristia 
para vos dar força. Pois vós precisareis de toda a força, quando testemunhardes, a Minha Igreja 
Santa e Católica Apostólica, a cair aos pedaços. 

A Minha Santa Eucaristia vai ser profanada como Eu anuncio, há algum tempo. 

Serão apresentadas razões para substituir a Santíssima Eucaristia por um gesto simples, como 
recordação da Minha Crucificação. 

Muito em breve a Minha Presença Real, vai ser declarada como parte de uma nova Igreja 
Católica moderna, que irá incluir outras Igrejas religiosas. 

Quando isso acontecer, o amor e a devoção à Santíssima Trindade vai diminuir e 
desaparecer. 

Em vez disso, falsos deuses tomarão o seu lugar. Durante esse tempo difícil, deveis lembrar-
vos de que Eu nunca perderei a Minha Igreja sobre a Terra. 

A Minha lealdade é para com a Igreja fundada por Mim, antes de subir ao Céu. 

A Igreja fundada sobre a Rocha por Pedro, Meu amado, não pode e nunca vai morrer. 

Pois Eu conduzirei a Minha Igreja agora, no Fim dos Tempos, e renovarei as profecias 
preditas, há muito tempo. 

Os Meus Evangelhos serão pregados pela Minha Igreja Remanescente, em todos os 
cantos da Terra. 

A Minha Igreja Remanescente será inspirada no Profeta Enoque, e isso criará ódio em toda 
parte em que a Minha Santa Palavra seja ouvida. 

O Espírito Santo vai inflamar a fé da Minha Igreja Remanescente, que nunca vai desistir de 
proclamar a Verdade dos Evangelhos, até o seu último suspiro. 

Ide agora, e preparai a Minha Igreja Remanescente, seguindo as Minhas instruções. 

Confiai em Mim, sempre, e tudo ficará bem. 

O Vosso Amado Jesus. 
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O trabalho dos grupos maçônicos no vosso mundo já está a enfraquecer 
Quarta-feira, 9 de maio de 2012, 21:00 

Minha querida e amada filha, mais e mais dos que conhecem os Meus Ensinamentos 
estão, finalmente, a aceitar que Eu estou, agora a comunicar com o mundo, através das 
Mensagens que te são dadas. 

O Poder do Espírito Santo irá despertar aqueles que estão mortos no amor ao Meu Pai, para 
saborearem a Palavra do Seu amado Filho. 

Eu, Jesus Cristo, desejo encorajar-vos no sofrimento e nas provações que vós podeis experimentar. 

Esse sofrimento não vai durar muito. 

O Meu Amor, por vós é tão forte, e a Minha Misericórdia tão grande, que Eu não permitirei 
que sofrais os tormentos infligidos sobre vós, pelos que desejam controlar as vossas nações. 

O trabalho dos grupos maçônicos, no vosso mundo, está já a enfraquecer. 

As vossas orações mitigaram as suas ações malignas, tornando-as ineficazes. 

Eles vão tentar destruir a vossa fé, mas vós, Minha Igreja Remanescente, mantereis acesa a 
chama da Verdade. 

Vós não deveis ter medo, se confiais em Mim. 

Só confiando em Mim, o Vosso Jesus, vós sentireis a Paz. 

Por favor, mantende-vos perto do Meu Sagrado Coração, e não permitais que o medo destrua 
as vossas vidas. 

Desde que Me ameis, vivei a vida como sabeis que Eu espero. Deveis então viver as vossas 
vidas no amor, em oração e com satisfação. 

Quando vós sofrerdes, oferecei-Me esse sofrimento, e segui em frente. 

Não permitais que algo vire o vosso coração, para longe de Mim. 

Mantende-vos perto de Mim, e Eu vos protegerei, orientarei e levarei para a segurança. 

O Vosso Amado Jesus, Salvador da humanidade. 

Virgem Maria: Eu verto lágrimas de tristeza pelos sacerdotes da Igreja Católica, que 
sofrem terrivelmente neste momento 
Quinta-feira, 10 de maio de 2012, 15:45 

Minha filha, o meu Filho, Jesus Cristo, prepara-se agora, para salvar o maior número de filhos 
de Deus, se possível antes do Aviso. Pois, após O Aviso, o tempo não será muito, antes da Vinda 
Gloriosa do meu Filho. 

Eu choro lágrimas de tristeza, pelos sacerdotes da Igreja Católica, que sofrem terrivelmente 
neste momento. 

Estes servidores puros, perdidos e errantes, foram apanhados no meio de uma rotura, da qual 
eles não se podem desembaraçar. 

Por causa dos pecados dos outros, sofrem o tormento de ver a lealdade ao meu amado Filho 
ser jogada para o lado. 

Essas divisões malignas, causadas por grupos maçônicos, são deliberadas. Os pecados 
daqueles que são culpados de ofensas, infligidas às almas inocentes, estão a ser usados, como 
desculpa, para mudar as leis que regem a Igreja. 

Muitos estão a ser enganados por um falso senso de lealdade, para com os filhos de Deus. 

Como Eu sofro quando vejo as paredes da Igreja Católica retiradas, tijolo a tijolo, para abrir 
caminho a uma nova Igreja. 

A nova Igreja, que vai surgir em breve, não será aceitável para o meu Filho. 
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Em vez disso, ela vai abolir a presença da Santíssima Eucaristia, e o meu Filho vai sofrer a 
dor da Sua Crucificação, mais uma vez. 

O sacrifício que Ele fez, para ofertar ao mundo essa Dádiva, será ignorado e rejeitado, em breve. 

Ao contrário, eles, a nova Igreja, não dirão aos filhos de Deus que a Eucaristia é a Presença 
Real de Jesus, meu Filho. 

Eles vão criar uma nova interpretação da Sagrada Eucaristia e deixarão de invocar a presença 
do meu Filho. O alimento da vida morrerá. 

Os filhos de Deus não serão alimentados com o Corpo Real e Sangue do meu Filho. 

As suas almas se tornarão estéreis, vazias da presença do Meu filho e das Graças, que Ele 
concede a quem O recebe. 

É um dever dos sacerdotes defender a Sagrada Eucaristia. Eles têm que ser fortes e nunca 
abrandar este Dom Santo e Precioso. 

O meu Filho ama a Igreja Católica e sabe como ela sofre agora. Ele sente a sua dor. 

O meu Imaculado Coração está partido ao meio, pela dor, por testemunhar este Templo 
Sagrado, a ser deliberadamente destruído. 

Rezai, rezai, rezai ao Pai em Nome do Seu Filho Amado, a pedir Misericórdia para 
aqueles que dentro da Santa Sé querem dividir a Igreja, e dispersar os filhos de Deus num 
abismo de desolação. 

Por favor, recitai esta Cruzada de Oração (53) para rezar pela Igreja Católica. 

Cruzada de Oração (53) Oração pela Igreja Católica 

Ó Deus Pai, em nome do Vosso Amado Filho, peço-Vos para dar força e as Graças 
necessárias para ajudar os sacerdotes a resistirem à perseguição que sofrem. Ajudai-os a 
aceitarem a Verdade dos Ensinamentos do Vosso Filho, Jesus Cristo, e a nunca 
renunciarem, enfraquecerem ou submeterem-se a inverdades sobre a existência da 
Santíssima Eucaristia. Amém. 

A Vossa Amada Mãe, Rainha da Terra, Mãe da Salvação. 

Estão a decorrer rapidamente os preparativos para a minha Segunda Vinda 
Sexta-feira, 11 de maio de 2012, 20:38 

Minha querida e amada filha, estão a decorrer, rapidamente, os preparativos para a Minha 
Segunda Vinda. 

Muitas pessoas no mundo podem, e vão ser salvas agora, devido às orações dos Meus amados 
seguidores e almas escolhidas. 

Foram portanto muitos mais dos que seriam, sem os sacrifícios de pessoas próximas de Mim. 

Eu anseio por levar todos vós para a Nova Era de Paz, o Novo Paraíso na Terra. 

Sempre que as almas obstinadas recusam o Meu Chamamento de Misericórdia, e precisam de 
se redimir aos Meus Olhos, deveriam escutar. 

Muitos crentes são mornos e não estão aptos a entrar no Meu Novo Reino. Os seus corações, 
fechados e endurecidos, rejeitam-Me, agora quando Eu falo. 

Os seus lábios apenas murmuram palavras para Mim nas Igrejas, ainda que digam seguir-Me. 

Agora, quando Eu venho e estendo a Minha Mão de Misericórdia, para pegar as vossas mãos 
na Minha, eles afastam- Me. 

Embora desconfiados e sem a verdadeira compreensão de como Eu, do Céu, comunico com o 
mundo, eles alegam crer na Minha Divindade. 

No entanto, eles não conseguem aceitar que Eu tenho o Poder de falar ao mundo através das 
Revelações Divinas. 
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Eles estão a perder a oportunidade de alcançarem as Graças extraordinárias, que Eu lhes 
desejo dar, a fim de os trazer para o Meu Sagrado Coração. 

É um pouco como uma aldeia que, sofrendo de penúria, sem nada para comer, morre de 
fome lentamente. 

No entanto, Eu estou ao lado deles, e posso oferecer-lhes toda a nutrição e alimentos para os 
sustentar até à Vida Eterna. Mas eles não conseguem ver-Me. 

Muitos não querem ver-Me, porque duvidam que Eu possa estar a falar com eles agora. 

Para aqueles, no mundo, que não tenham nenhuma crença ou interesse deste mundo que é o 
vosso, Meus seguidores, deveis ajudar-Me a salvá-los, para os proteger. 

Logo eles vão entender que têm uma alma. Então, Eu peço a todos vós para proclamardes a 
Minha Palavra, para que toda a humanidade possa viver no Meu Novo Paraíso. 

Por favor, espalhai a Minha Palavra, as Minhas Orações, as Minhas Mensagens e os Meus 
Avisos a todas as almas, especialmente aos que não têm fé, crença ou conhecimento sobre a Minha 
promessa de voltar, para Julgar os vivos e os mortos. 

Eles não têm muito tempo, por isso, Eu peço-vos que rezeis por suas almas. 

O Vosso Jesus. 

Virgem Maria: Ide, filhos, abri os olhos e prestai atenção, e questionai e contemplai 
tudo o que vos é apresentado em nome de Deus 
Sábado, 12 de maio de 2012, 10:00 

Minha filha, quando o rugido de Satanás, e seus demônios ficar mais alto e o tom dos seus 
gritos for ouvido nos Céus, Eu devo advertir os filhos de Deus, para abrirem os olhos. 

Olhai ao vosso redor e que vedes? 

Inquietação, argumentos, desespero e luta. Tudo isso tem sido provocado pelos espíritos 
malignos, que cercam a humanidade. 

Lançados do Inferno, eles são em grande número. Nem por um momento atenuarão a vossa 
tortura, vomitada pelo ódio que eles têm a todos os filhos de Deus. 

Estes anjos caídos ficaram com inveja, quando o Meu Pai, Deus, o Altíssimo, Criou o homem 
e o Universo. 

O seu orgulho e desgosto levaram à sua queda, e eles foram expulsos para o Inferno. 

Liderados por Satanás, o seu ódio manifestou-se, quando Eu trouxe o Filho do Homem, o 
Salvador da humanidade, ao mundo. O ódio por Mim supera qualquer coisa conhecida da 
humanidade. 

Enquanto Rainha de todos os Anjos, isso colocou-os em desespero. Eles sabiam que não 
haveria retorno para a Hierarquia Divina. 

Para ferir Deus, o meu amado Pai, eles querem destruir o que está guardado no Seu Coração, 
os Seus filhos preciosos e amados. 

Seduzindo os Seus filhos, através das tentações do pecado, eles roubam   almas. 

O Meu Pai, não tolerará essa iniquidade, e está próximo o momento para esses anjos caídos 
serem finalmente lançados na fornalha. Eles sabem disso. 

Sob a direção de Satanás, que agora incrementa os seus planos a cada segundo do dia, eles 
causam o caos no mundo. 

Os filhos de Deus devem saber que o seu plano é roubar tudo o que é precioso, para Deus Pai 
Todo Poderoso. 

É por isso que eles visam as Suas Santas Igrejas na Terra, em primeiro lugar. 

Quando eles se infiltram nas Igrejas de Deus, eles se infiltram nos Filhos de Deus. 
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Acordai, filhos, para o que está a acontecer diante dos vossos olhos. Deveis ficar alerta sempre. 

Orai, orai, orai para que sejais abençoados com a graça de reconhecer o maligno, quando vos 
é apresentado, como parte dos planos de Deus, quando o não é. 

É preciso ser forte, ter fé, e aceitar a Verdade contida nestas Mensagens do Céu, para 
permanecer no caminho da Verdade, para a Vida Eterna. 

A Vida Eterna é para ser bem-vinda, filhos, e nunca rejeitada, em favor de falsas promessas. 

Essas falsas promessas são apresentadas ao mundo, nestes tempos, pelos que conduzem as 
vossas nações, e que podem estar influenciados pelo rei da mentira. 

Ide, filhos, abri os olhos e prestai atenção, e questionai e contemplai tudo o que vos é 
apresentado, em Nome de Deus. 

A Vossa Amada Rainha da Paz, Mãe da Salvação. 

O Meu Novo Reino: Sobre vós será derramada tamanha abundância que não 
querereis mais nada 
Domingo, 13 de maio de 2012, 16:00 

Minha querida e amada filha, é hora de entenderes que as Minhas Mensagens não são para 
trazer medo. 

Elas são para trazer amor. Elas estão também a ser usadas para dizer aos que cometem 
pecados ou maldades que devem redimir-se aos Meus Olhos, ou perdem-se de Mim para sempre. 

Como poderia Eu não dizer a Verdade à humanidade? 

Eu percebo, Minha filha, que, de tempo em tempo, sintas um peso como destinatária 
destas Mensagens Divinas. Tu nunca deves permitir que o medo entre no teu coração, porque 
ele não vem de Mim. 

Não fui Eu Quem vos disse que há pela frente uma maravilhosa Nova Era de Paz para todos 
aqueles que Me amam? 

O que há a temer? 

Preocupai-vos sobre o vosso futuro, a vossa família ou por não saberdes o que está para vir? 
Se sim, então deveis saber isto. 

Eu Amo a todos vós. Quero que todos os filhos de Deus se unam em amor, como uma 
Sagrada Família. 

É por isso que Eu estou a comunicar agora, com bastante tempo, para aproximar todos 
vós de Mim. 

Para garantir que todos volteis e que abrais os vossos corações, para o amor que Eu tenho por 
cada alma na Terra, devo alertar a humanidade dos perigos que enfrenta. 

Se Eu não vos Amasse, como Eu Amo, Eu não vos avisaria. 

O Meu Amor é tão poderoso, que é um Amor desconhecido de qualquer ser humano. Pois 
nenhum de vós pode ter a capacidade de sentir o amor que Eu vos tenho. 

O Meu Amor significa, que Eu não quero que os filhos de Deus sofram. 

Eu levarei a todos vós, depois do Aviso, para verdes a Verdade e mostrar-vos o Amor 
que Eu tenho. 

A vós e a todos aqueles que Me pertencem, em mente, corpo e alma, será oferecida a Dádiva 
mais requintada, para lá da vossa compreensão. 

O Novo Paraíso espera por vós e a Terra, que vós podeis pensar ser o vosso habitat, nada 
significará quando virdes o Reino que foi preparado. 

Meus filhos, há muito que ver pela frente. O medo é desnecessário. 

Em vez disso, considerai que ser-vos-á dada a Vida Eterna. 
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Sobre vós será derramada tamanha abundância, que não querereis mais nada 

As cores, os cheiros, o amor que sentireis por todos ao vosso redor, a paz dentro das vossas 
famílias, a falta de medo, as vossas almas cheias do Amor de Deus e os vossos corpos perfeitos – 
como poderíeis vós não desejar o Meu Reino? 

O Meu Reino tornar-se-á o vosso novo lar, em que o Céu e a Terra se fundirão como um só, e 
os mortos que Me aceitarem como seu Salvador serão ressuscitados para se juntarem às suas 
famílias, seus irmãos e irmãs no amor e felicidade. 

O alívio que sentireis quando o mundo do pecado, em que viveis agora, não existir mais, vai 
trazer-vos tranquilidade, alegria e contentamento. 

Não há mais problemas, medos, ansiedades ou pecados. 

Vós tereis ainda o livre-arbítrio, mas ele vai ser diferente. Vós estareis a viver em completa 
união Comigo, de acordo com a Santa Vontade do Meu Divino Pai. Ele esperou pacientemente por 
este momento. 

Estou pacientemente a preparar todos os filhos de Deus, para que nenhuma alma se perca. 

Portanto, Minha querida filha, não temas. 

O sofrimento não durará muito. Em seu lugar virá o lar que pertence a cada filho de Deus. 

Esta é Minha Promessa para todos vós. Não vos sintais tristes, assustados ou preocupados, 
pois é completamente desnecessário. 

Basta aprender a amar-Me mais. Quanto mais Me amardes, mais confiareis em Mim. 

Só então o medo vos deixará. 

Só então sereis verdadeiramente livres. 

Eu amo a todos vós. Nunca vos esqueçais disso, especialmente quando estiverdes 
preocupados com o futuro. 

O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo. 

Pedido de Oração: Vai agora e chama-os para fazerem este pedido: O meu apelo a Jesus 
Segunda-feira, 14 de maio de 2012, 18:00 

Minha querida e amada filha, a tua dádiva para Mim foi aceite e, como resultado, irá salvar 
mais 5 milhões de almas. * 

O Meu maior desejo é dar fim ao teu sofrimento, mas essa dádiva preciosa que Me trazes 
agora significa que Eu posso salvar mais filhos de Deus. 

Nunca esqueças que esta Missão é para salvar a humanidade do Inferno. Preciso da tua ajuda, 
e da ajuda dos outros, para fazer isso. 

Nunca te sintas sozinha, porque Eu amo-te e estou sempre contigo. Assim, muitos mais dos 
filhos de Deus estão, por fim, a começar a ouvir a Minha Voz. 

A obra do Espírito Santo dará frutos, e logo o Amor de Deus será sentido nos corações, 
mesmo dos mais áridos. 

Essas almas perdidas, vazias e estéreis, vão sentir uma chama de amor, e testemunhar um 
desejo familiar de fazer parte do Meu Reino na Nova Terra. Muitos não entenderão porquê, mas 
eles não serão capazes de negar os seus sentimentos de amor, carinho e paz. 

Assim, muitos vão surpreender-se e vão querer falar Comigo. Agora, tu deves unir as pessoas 
em todos os lugares, para pedirem o Dom do Meu Amor. Eles devem pedir que lhes sejam 
concedidos favores especiais. Tu, Minha filha, deves designar um dia por semana para isso. Cada 
alma perdida deve pedir-Me para a ajudar. Se o seu pedido estiver de acordo com a Minha Santa 
Vontade, então Eu responderei às suas orações. Isso incutir-lhes-á uma ligação mais forte ao Meu 
Sagrado Coração e à Minha Misericórdia. 
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Vai agora e chama-os para fazerem este pedido “O meu apelo a Jesus”. Minha filha, faz 
isso assim que puderes, pois Eu gostaria de agarrar agora essas almas, especialmente aquelas 
que não aceitam ainda esta conversa. Elas vão, finalmente, perceber o quão perto Eu estou de 
cada alma. Diz-lhes que Eu as amo a todas e não excluo um único pecador, não importa quão 
grave é o seu pecado. 

A todos Eu peço que venham a Mim, e Me peçam para os ajudar. 

O Teu Jesus. 

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

Minha querida e amada filha, Eu devo informar-te que uma Terceira Guerra Mundial está 
prestes a desenrolar-se no mundo. 

As Minhas Lágrimas fluem esta madrugada, como podes ver. * 

O Segundo Selo, está prestes a manifestar-se como foi previsto, pelo Evangelista João no 
Livro da Revelação. 

Ela vai começar na Europa. 

O vosso sistema bancário será a causa e a Alemanha, mais uma vez, estará envolvida nesta 
tragédia tal como nas duas anteriores ocasiões. 

Quando se iniciar, será sobretudo para salvar a economia, e a catástrofe afetará a Grécia, com 
chuva radioactiva na França. 

O Médio Oriente também estará envolvido, com Israel, o Irão e a Síria, numa guerra que irá 
desempenhar um papel sério na queda do Egipto. 

Minha filha, Eu acordei-te para te dizer isto, não para te assustar, mas é urgente muita oração 
pela Europa, neste momento. 

Por causa da guerra, e da falta de dinheiro grande parte da safra será perdida, e isso levará à 
abertura do terceiro selo, o que significa fome. 

É por isso que Eu apelo agora a todos os filhos de Deus, para aprovisionarem alimentos 
secos e não-perecíveis, para alimentar as vossas famílias. É importante cuidar da vossa própria 
colheita, se possível. 

Lembrai-vos, no entanto, que a oração pode atenuar muito deste sofrimento. 

Como resultado dessa guerra, a Minha Igreja Católica na Terra será sugada para dentro de 
uma única igreja no mundo, em nome da unificação. 

Essa unificação, ou falsa paz, tornar-se-á uma realidade após o anticristo aparentar a criação 
de uma falsa paz, até uma chamada final para a guerra. 

Esta atitude de paz aparente envolverá o mundo ocidental, até a China e a Rússia se 
envolverem com as questões mundiais. 

Elas representarão uma ameaça para a “Besta dos Dez Chifres”, a Europa, mas elas vencerão 
para introduzir o comunismo. 

O “Dragão Vermelho”, a China, já ganhou uma forte presença no mundo por causa do seu 
controle sobre as finanças mundiais. 

O Dragão Vermelho e o “Urso”, que é a Rússia, não amam a Deus. 

Eles estão a ser conduzidos pelo anticristo, que é do leste, e que se esconde atrás de 
portas fechadas. 

Quando estas profecias se desenrolarem, todo o mundo acreditará nestas Mensagens. Não 
haverá dúvidas, então. 

Por favor, recitai esta Cruzada de Oração, pois ela ajudará a diluir o impacto destes eventos. 
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Cruzada de Oração (54) Oração ao Pai para diluir o impacto da Terceira Guerra Mundial 

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

Minha filha, Eu entendo que esta notícia pode ser um choque, mas lembra-te que a oração e o 
Selo de Proteção do Deus Vivo, Cruzada de Oração (33), protegerá os Meus seguidores. A Minha 
Igreja Remanescente, vós Meus filhos, sobrevivereis, embora não vá ser fácil. 

Vós sereis intimidados por causa do vosso Cristianismo, mas nunca Me desrespeiteis ou rejeiteis. 

Para tal, recebereis Dons. O Meu presente, o Selo do Deus Vivo, vai tornar-vos invisíveis para 
os vossos inimigos. 

Recitai-o todos os dias a partir de agora. Mantende-o perante vós nas vossas casas e abençoai-
O por um padre. 

Começai a vossa preparação rapidamente pois o dia da queda da Europa não está longe. 

O Vosso Jesus. 

Virgem Maria: Os meus visionários no mundo serão instruídos para orarem, para 
evitar os perigos associados a uma guerra mundial 
Quarta-feira, 16 de maio de 2012, 09:00 

Minha filha, por favor tenta manter-te forte neste Trabalho, para o meu Filho. 

É importante que todos aqueles que acreditam na Verdade da Sagrada Palavra, que está a ser 
dada ao mundo, neste momento, mantenham a calma. 

O vosso dever é responder às instruções do meu amado Filho. Oração e confiança em meu 
Filho trarão a vossa salvação. 

O Dom do Selo do Deus Vivo será a vossa maior proteção em tempo de guerra ou conflito. 

Prometendo lealdade a Deus Pai, através da aceitação desta Dádiva, vós permanecereis livres. 

Nunca vos esqueçais do poder da oração, e como ela pode diluir o impacto de tais eventos. 

Infelizmente, muitos desses eventos devem acontecer, pois foram profetizados. 

Filhos, Eu apelo a todos aqueles que Me veneram, à vossa Mãe Santíssima, para entenderem 
que este chamamento é do Céu. 

Todos os meus visionários no mundo serão instruídos para orarem, para evitar os perigos 
associados a uma guerra mundial. 

Vós deveis perseverar no vosso sofrimento, e oferecê-lo, como uma dádiva, a Deus Pai. 

O meu Rosário diário é importante neste momento, não importa qual a Igreja Cristã a que 
pertenceis. 

Vós deveis recitá-lo, pois oferece proteção às nações que o rezem diariamente, e em 
grande número. 

Rezai, rezai, rezai pela Europa, e para que ela se volte, agora, para o meu Filho e Lhe peça a 
força, a coragem e a perseverança necessárias, para manter a sua confiança em Deus. 

A Vossa Amada Mãe, Rainha do Céu e da Terra, Mãe da Salvação. 
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Criar Grupos de Oração devotos a Jesus para a humanidade 
Quarta-feira, 16 de maio de 2012, 17:38 

Minha querida e mada filha, devo enfatizar, para todos os que crêem em Mim, que é 
importante orar por cada uma das vossas nações. 

Para fazer isso, efectivamente, vós deveis criar grupos de oração devotos a “Jesus para a 
Humanidade”. 

Utilizai estes grupos para recitar todas as orações da Cruzada, que vos foram dadas. 

Minha filha Maria, providencia para que elas fiquem em condições de ser impressas, em 
qualquer lugar, a que tu chegues no mundo. 

Por favor, espalha a Minha Santa Palavra a todos os membros do clero. 

Algumas pessoas rejeitarão as Minhas Mensagens. 

Outros abraçá-las-ão, com amor nos seus corações. 

No entanto, na maioria das vezes, tu serás ridicularizada e rejeitada, em Meu Santo Nome. 

Tu sofrerás, como os Meus apóstolos sofreram, e serás motivo de chacota, em algumas partes 
da Minha Igreja na Terra. 

Esses insultos verbais e abusivos ficarão mais intensos, e tu vais magoar-te. Mas, Eu digo isto. 

Lembra-te que o ódio, demonstrado por ti, provará que Sou na Verdade Eu, o Vosso Jesus, 
que fala contigo do Céu. 

Por este sofrimento, Eu vou levantar-te sempre e sempre, de cada vez que fores atirada ao chão. 

Eu vou levantar-te e fazer-te mais forte do que antes. 

Porque faço Eu isto ? Eu faço isso, para que fiques apta e mais forte, para difundir a Minha 
Santa Palavra. 

Pois só então receberás as Grandes Graças que Eu te darei, através do Meu Espírito Santo. 

Então, levanta-te e age, para preparares as vossas nações, para que elas recebam a armadura 
de que necessitam, para evitarem a marca da besta. 

Nunca te esqueças da importância do Selo do Deus Vivo. 

Ele oferecer-vos-á a proteção às vossas famílias, não apenas em espírito, mas também uma 
proteção física. 

Tu estás abençoada para receberes o Selo e é teu dever assegurar que muitos dos filhos de 
Deus, em todos os lugares, o recebem. 

Lembra-te, Eu estou com todos os Meus seguidores a cada minuto e, quando realizar o Meu 
Trabalho, eles receberão Graças Especiais para serem corajosos, fortes e determinados a salvar as 
almas de cada homem, mulher e criança, no mundo. 

O Teu Amado Salvador. 

Virgem Maria: Este Selo foi profetizado no Livro de João 
Quinta-feira, 17 de maio de 2012, 08:50 

Minha filha, os filhos de Deus serão capazes de proteger a sua fé, a sua coragem e a sua segurança 
durante toda a guerra, se continuarem a rezar a Cruzada de Oração do Selo do Deus Vivo. 

De todas as orações dadas à humanidade, esta é uma das últimas, e este é o maior Selo de 
Proteção enviado dos Céus. 

É para ajudar a sustentar-vos durante toda e qualquer perseguição futura, especialmente em 
tempos de dominação e de guerra. 

Este Selo foi Profetizado no Livro de João, e tem muitos poderes Divinos associados a Ele. 

Estimai-O e usai-O para proteger, não apenas a vós mesmos, mas as vossas famílias. 
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Esta graça é necessária neste momento. 
Ide em Paz. 
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

A Igreja Remanescente unida permanecerá invencível até ao surgimento da Nova 
Jerusalém 
Sexta-feira, 18 de maio de 2012, 10:48 

Minha querida e amada filha, compreende que a propagação do Meu Espírito Santo está 
prestes a tornar-se galopante, no mundo. 

A Chama da Verdade vai encantar o mundo e encher muitas almas com a simples maravilha 
da Minha Grande Misericórdia. 

Muita conversa terá lugar e será, então, que o meu Exército Remanescente se tornará uma 
força poderosa, na Batalha contra o anticristo. 

A Minha Igreja Cristã Remanescente espalhará o Santo Evangelho, em todos os cantos da Terra. 

Lançarei fogo sobre os que tentarem prejudicar a Minha Igreja Remanescente. Poucos serão 
capazes de se opor à Verdade da Minha Sagrada Palavra, quando lhes for apresentada. 

Haverá muitos assim, para cima de 20 milhões. 
Surgirão líderes dentre vós, e tereis que praticar a vossa fé, escondidos em certos lugares. 
Sereis guiados pela Cruzada dos Meus Ensinamentos, e as orações da Minha Cruzada serão a 

vossa arma, para derrotar o inimigo. 

Estranhos tornar-se-ão próximos, pessoas de diferentes países juntar-se-ão, e religiões que se 
opunham no passado, através de suas diferenças, unir-se-ão, como uma só. 

A Igreja Remanescente unida permanecerá invencível, até ao surgimento da Nova Jerusalém. 
Será então que ocorrerá a Minha Segunda Vinda. 
Quando os que se opõem a Mim pensarem que a Minha Igreja na Terra está queimada e 

derrubada, a Minha Nova Jerusalém renascerá das cinzas. 
Então, assim será. 
Um novo começo. 
A Nova Era. 
O Novo Céu e a Nova Terra. 
O momento em que a Divina Vontade de Meu Pai será finalmente realizada. 
Erguei-vos agora, Meu Exército. Dispersai e abri as vossas asas. Nunca vos desvieis da 

Verdade, contida na Bíblia Sagrada. 
Nunca duvideis das Palavras contidas nas Sagradas Escrituras. 
Os que, dentre vós, incluindo os membros da Minha Igreja na Terra, o façam, deveis abrir o 

vosso coração para a Verdade. 
A Bíblia contém a Palavra Sagrada de Deus. A Bíblia contém toda a Verdade. 
Ele não mente. 
Se vós negardes a Verdade contida Nela, vós negais a Palavra de Deus. 
O Vosso Salvador, Jesus Cristo. 

Deus Pai: Não temais a minha mão, mas a mão dos que são vossos inimigos 
Sexta-feira, 18 de maio de 2012, 15:20 

Eu falo hoje, Minha querida filha, para trazer conforto aqueles que temem o futuro. 
O futuro, queridos filhos, está nas Minhas Sagradas Mãos. 

O momento para o Novo Reino, o Reino através do qual o Meu Amado Filho reinará, está 
a chegar. 
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Este é o estágio final, em que a Terra está a ser preparada para trazer, em devido tempo, as 
multidões que amam o Meu Filho, e que Me amam. 

Muito deve acontecer para que a Minha Vontade Divina seja feita, e é necessária paciência, 
oração e coragem. 

Não temais a Minha Mão, mas a mão dos que são vossos inimigos. 

Muita maldade é galopante no mundo, e chegou a Minha hora de punir as nações, que 
atormentam os Meus filhos, na Terra. 

Assim que a Batalha começar, as casas que Me honram, a Deus Pai, serão renovadas. 

Em breve, eles vão entender que rejeitaram o Único Messias Verdadeiro, que Eu enviei à 
Terra, o Meu Filho Jesus Cristo, para dar a Salvação ao mundo. 

Então, aqueles que acreditam no Meu Filho e em Mim, Deus, o Altíssimo, erguer-se-ão em 
união, para preparar a Terra para que a Segunda Vinda de Meu Filho possa ter lugar. 

Somente. quando a Purificação estiver completa, o Meu Filho regressará. 
A Purificação de que Eu falo é quando os bons forem separados daqueles que são maus. 

Aqueles que vivem as suas vidas cheias das mentiras colocadas nas suas almas por Satanás, ainda 
têm tempo para se arrepender. 

Todas as tentativas serão feitas por Mim, para os resgatar da besta, porque Eu não desisto dos 
Meus filhos tão facilmente. 

Eu vou, através de várias intervenções Divinas, sancionadas por Mim, levá-los nos Meus 
Braços Misericordiosos, para os salvar. 

Confiança e crença em Mim é o caminho para a Vida Eterna. 
Somente através do Meu Filho, o Salvador do Mundo, vós podeis vir a Mim, ao Pai do 

Universo. Para virdes a Mim, vós deveis ser salvos do pecado. 
Para serdes salvos do pecado, deveis redimir-vos aos Olhos do Meu Filho. 
Assim como Eu enviei o Meu Filho, a primeira vez, para vos conceder a salvação, também 

posso enviá-Lo mais uma vez, para vos salvar uma última vez, antes do Novo Céu e Nova Terra se 
fundirem, para se tornarem num só. 

Aqueles que se recusem a aceitar a Misericórdia do Meu Filho, depois desta última Cruzada, 
para trazer todos os Meus Filhos ao Paraíso, a vossa legítima herança, estarão perdidos para sempre. 

Não pode haver caminho de volta, depois disso. 
Nunca vos esqueçais de quem Eu Sou. 
Eu Sou Deus Pai, e criei-vos. 
Eu Amo-vos. 
Eu desejo trazer a todos para a vossa casa, mas como as Minhas Lágrimas correm. 

Isto porque haverá muitos que não serão capazes de se salvarem, a menos que voltem e Me 
peçam para os ajudar. 

Este apelo dos Céus foi profetizado. 

Somente o Cordeiro de Deus, o Meu Filho, tem autoridade para vos revelar os acontecimentos 
que se avizinham. 

Somente Ele pode abrir os Selos. 
Ele faz agora isso com a ajuda do Sétimo Anjo, o Sétimo Mensageiro. 
Abri os olhos e aceitai que, finalmente, o Livro da Verdade profetizado está agora a ser 

aberto, Capítulo por Capítulo, diante dos vossos olhos. 
Aceitei-O como um presente, porque Ele vai trazer-vos a Vida Eterna. 
O Vosso Amado Pai Celestial, Deus, o Altíssimo. 
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Virgem Maria: O maligno ataca mais os que amam a Deus 
Domingo, 20 de maio de 2012, 12:15 

Minha filha, assim como mais filhos de Deus abraçam estas Mensagens Sagradas assim, 
também, mais pessoas as rejeitarão. 

Todos os que estão mais perto do meu Filho serão tentados, pelo maligno, para lhe virarem as 
suas costas. 

Eles sofrerão muitíssimo e as suas dúvidas bloquear-lhes-ão as suas mentes para a Verdade. 
O maligno ataca mais aqueles que amam a Deus. 
Quando ele os cega para a Verdade, ele ganha. 
Aqueles que me veneram, à Mãe de Deus, serão também alvos para que o maligno os afaste 

do Livro da Verdade. 
Nem ele, o maligno, desiste. Ele inflige uma tortura terrível a essas almas amorosas, a fim de 

que elas neguem a Palavra de Deus. 
Eu peço a todos, os que amam o meu Filho, para ouvirem ao meu chamamento. Vós precisais 

de escutar, quando o meu Filho fala convosco. 
Não rejeiteis a oportunidade de ajudar os vossos irmãos e irmãs a obterem a vida eterna, que 

lhes está prometida. 
Não permitais que as dúvidas, implantadas pelo enganador, evitem que milhões de almas 

sejam salvas. 
É esta a feroz oposição que vos atacará a partir deste dia. 
Vós deveis chamar-me, a vossa Mãe, para vos ajudar a orientar-vos e a levar-vos para o 

Verdadeiro Caminho. 
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Orai para que possais reconhecer os profetas verdadeiros daqueles que não falam no 
meu Santo Nome 
Domingo, 20 de maio de 2012, 18:10 

Minha querida e amada filha, diz aos filhos de Deus, que os Meus profetas, do mundo de hoje 
serão rejeitados, como foram no início. 

Aqueles que declaram vir em Meu Nome, hoje, mas que não recebem mensagens de Deus, 
serão abraçados e aceites. 

Aqueles que proclamam a Minha Santa Palavra, e que profetizam, em Nome do Meu Pai, vão 
sofrer a maior rejeição. 

Os sacerdotes e os clérigos vão atacar os Meus profetas de hoje, porque Satanás os cegou, 
para a Minha Santa Palavra. 

Fazei com que, qualquer homem que tente parar os verdadeiros profetas de Deus, saiba que 
está a cometer um pecado grave, aos Olhos de Deus. 

Os Servos Sagrados e aqueles que proclamam a Verdade dos Meus Ensinamentos serão 
punidos, se tentarem sabotar esta Santa Missão. 

Os que não acreditais na Minha Santa Palavra, que é dada ao mundo neste momento, deveis 
manter silêncio. 

Porque, se vós Me rejeitardes, sereis responsabilizados e ireis chorar e implorar-Me por perdão. 
Até agora, o dano que causastes terá sido sentido nas almas que estavam perdidas. 
Nunca rejeiteis a Minha Santa Palavra, que vos é dada pelos profetas. 
Abraçai-a e aceitai-a, pois muito trabalho é necessário para preparar toda a humanidade, para 

o Meu Novo Reino. 
Lembrai-vos disto. 
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Quando o homem negar a Minha Palavra, é de esperar que Satanás vagueie pela Terra. 

Quando um fiel servo de Deus Me rejeita, isso é como uma espada a cortar-Me. 

É a rejeição mais dolorosa de todas. 

Vinde a Mim, todos vós. Se vós não acreditais, então orai, para que vos seja mostrada a 
Verdade rapidamente. 

Se vós estiverdes em dúvida, voltai-vos para Mim, e pedi-Me para que abra os vossos 
corações. Deixai-Me encher-vos de graças, para Me ajudardes a unir almas em todas as partes do 
Mundo, a tempo. 

Não acrediteis que a Segunda Vinda ocorra ou possa ocorrer sem a ajuda dos Meus profetas, 
enviados para vos preparar, para que fiqueis aptos, para entrar no Meu Reino. 

Orai para que possais reconhecer os profetas verdadeiros daqueles que não falam no Meu 
Santo Nome. 

Ai daqueles que dilaceram os Meus profetas, pois eles terão que responder pelas suas ofensas 
contra o Meu Santo Pai, Deus, o Altíssimo. 

Ide e abri os vossos olhos. 

Olhai, quando Eu vos revelar a Verdade. 

Não vireis as vossas cabeças. 

Não fecheis os vossos olhos. 

É a hora de vós escolherdes. 

Segui-Me e ajudai a levar os Meus filhos para a Vida Eterna. 

Virar as costas é negar aquelas almas a oportunidade de se redimirem, aos Meus Olhos. 

O Vosso Jesus. 

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

Minha querida e amada filha, o tempo para que O Aviso ocorra está a aproximar-se. 

Ainda há muito Trabalho a fazer, para preparar as almas, para a Minha Misericórdia. 

Apelo a todos aqueles que Me amam, para rezarem muito pela conversão global, que Eu desejo. 

Muitos virão a correr para os Meus Braços, aliviar as suas almas, porque eles sabem que Sou 
Eu, o seu Amado Jesus, Quem os chama. 

Muitos vão lutar contra a Verdade, quando esta lhes for apresentada. A prova que Eu vou 
revelar, não será suficiente para acender uma única chama de amor, nas suas almas. 

Eles foram-Me roubados de Mim e mesmo assim não querem libertar-se do seu captor, a 
besta, que consumiu as suas almas. 

Espalha a Minha Palavra tão rapidamente como puderes, Minha filha. 

Ignora as provocações, o escárnio e o ridículo de quem te tentar impedir. 

Levanta-te e proclama a Minha Santíssima Palavra, a todo o custo. 

Aqueles que afirmam falar em Meu Nome, e tentam humilhar-te, estão a Crucificar-Me. Não 
é a ti que atormentam mas a Mim, o vosso Amado Salvador. 

A opinião humana não é importante. Tudo o que importa são as almas, que Eu anseio salvar. 

Orai esta Cruzada de Oração (55) para vos Preparar para O Aviso 

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



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          138 

Em breve muitos milhões em todo o mundo ouvirão o Meu apelo e mais almas podem ser, e 
serão, salvas. 

Nunca vos esqueçais da importância da recitação diária do Meu Terço da Divina 
Misericórdia, para salvar almas. 

Ide em paz e amor. 

O Vosso Amado Jesus. 

O Meu Livro da Verdade vai espalhar-se rapidamente, como uma chama, por todo 
o mundo 
Terça-feira, 22 de maio de 2012, 15:20 

Minha querida e amada filha, a próxima fase desta Santa Missão está prestes a desenrolar-se. 

O Meu Livro da Verdade vai espalhar-se rapidamente, como uma Chama, por todo o mundo. 

A conversão será rápida, e a Minha Santa Palavra vai ser ouvida, em todas as línguas. 

Por sua vez, todos os filhos de Deus espalharão as Minhas Mensagens, e ficarão cheios do 
Espírito Santo. 

Os seus lábios transmitirão a Verdade e todas as profecias, em línguas, para que a Verdade 
possa ser ouvida rapidamente. 

A sede dos filhos de Deus, que vagueiam em estado de confusão, porque as suas almas estão 
vazias, será extinta. 

As dores de fome pela Minha Presença serão satisfeitas, quando Eu levar a estas almas o 
alimento de que tão, desesperadamente, necessitam. 

Quando isso acontecer, muito poucas almas no mundo desconhecerão a Minha Misericórdia. 

Aceitai a Minha Dádiva, a Minha Santa Palavra, o Meu Livro da Verdade, e devorai-os. Pois 
sem eles, vós sois como um corpo sem alma. 

Quando absorverdes as Minhas Palavras de Sabedoria, ficareis todos completos. 

Quando vos tornardes completos de novo, estareis prontos para vir Comigo, para a Nova Era 
de Paz na Terra. 

Aguardai agora, Meus queridos seguidores, pela Minha Palavra Escrita, que estará convosco 
em breve, e regozijar-vos-eis, com amor e paz nas vossas almas. 

Ide todos em frente, Meus seguidores. 

Deixai os vossos entes queridos e todos os crentes falar em Meu Nome. 

Caminhai Comigo, enquanto Eu vos conduzo para a Vida Eterna. 

O Vosso Amado Jesus, Redentor de toda a humanidade. 

Deus Pai: O sofrimento no mundo uniu-se, neste tempo, com o sofrimento do meu 
Filho Jesus 
Quarta-feira, 23 de maio de 2012, 15:38 

Minha querida filha, fala a todos os Meus filhos sobre o amor e proteção que Eu ofereço a 
quem chamar por Mim. 

A Minha Santa Palavra na Terra está, afinal, a ser ouvida e muitas almas estão prontas para 
fazer o maior salto de fé, para a Divina Misericórdia do Meu Filho, Jesus Cristo. 

Pouco sabem eles do que fazer para entrar no Novo Paraíso, a Nova Era de Paz, mas é uma 
coisa simples. 

Olhai, primeiro, para cima, e aceitai que vós sois um filho Meu. Compreendei que Eu criei 
cada um de vós, não um de vós acidentalmente, e que vós sois Meus filhos. Minha família. Meus 
entes queridos. 
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A ternura do Meu Coração está cheia de Amor por cada um de vós. 

Muitos pensam, porque Eu Sou, o Alfa e o Ómega, o princípio e o fim, que o Meu poder Me 
deixa orgulhoso. 

Isso, é claro, nunca pode ser. 

Como pode o verdadeiro amor de um pai por um filho ser obscurecido pelo orgulho? 

Eu sofro por cada um de vós. Choro por aqueles que se perdem de Mim. Eu usarei todo o 
poder para trazer os Meus filhos perdidos de volta à Minha família, ao Meu Reino. 

Imaginai um pai que é rejeitado pelo seu filho. A mágoa que Eu sinto não é por Mim, o vosso 
Pai, mas por eles, e pelo tormento que sofrerão, se Eu não os puder salvar. 

O sofrimento no mundo uniu-se, neste tempo, com o sofrimento do Meu Filho, Jesus. 

Porque faço Eu isto? Por que permito Eu o sofrimento? É por causa do pecado. 

Os pecadores, que não vêm a Mim de bom grado, só podem ser salvos através do sofrimento 
dos outros. 

Aqueles que sofrem, nesta vida, serão recompensados com as Minhas Dádivas na próxima 
vida. 

A ajuda oferecida livremente por esses filhos, que Me amam, é uma arma poderosa contra o 
poder concedido a Satanás. Aqueles que lutam ao lado do Meu Filho, para salvar as almas dos 
outros, podem salvar toda a humanidade. 

Satanás tem poder, mas apenas o que lhe foi dado – um poder que não pode ser retirado até ao 
Dia do Juízo. 

Muitos de vós, queridos filhos, não entendeis, as Leis Divinas, que permitem essas coisas. 
Mas confiai em Mim, pois Eu as revelarei. 

Satanás vai roubar as almas dos Meus filhos, que não acreditem em Mim, ou na benevolência 
que Eu providencio aos Meus filhos. 

Ele fica mais fraco, quando os pecadores fazem sacrifícios, através do sofrimento, para salvar 
os seus irmãos e irmãs de irem para o Inferno. 

Ele é impotente, quando os Meus filhos oram por esses pecadores, para os salvar. 

A oração é a armadura dos Meus filhos, que querem ajudar-Me a salvar toda a humanidade. 

Reuni-vos, Meus filhos, com o Meu Filho e ajudai-Me a unir a Minha família, por fim. 

Ajudai-Me a trazer-vos, a todos, para a maravilhosa Nova Era de Paz. 

Só então pode ser feita a Minha Vontade, assim na Terra como no Céu. 

Ide, filhos. Uni-vos em oração. Trabalhai Comigo, o vosso Pai, para ajudar a salvar a 
Minha família. 

O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo. 

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

Quando chegar a hora de O Aviso, Minha querida e amada filha, será revelada uma série de sinais. 

Eu digo isto para lembrar a todos os filhos de Deus que deveis preparar-vos com antecedência. 

Duas estrelas irão colidir e muitos terão medo. 

Não há nada a temer, porque esta é a maior Dádiva que Eu trago, para que nenhuma alma se 
perca, nos Fogos do Inferno. 

Então, a Minha Cruz aparecerá no Céu, e ninguém deixará de notar. 

Muitos cairão de medo e um grande abalo, como um terremoto, será sentido. 
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A seguir virá o silêncio. 

Preparai-vos sempre para este dia como se fosse amanhã. Procurai a redenção e revelai-Me 
agora os vossos pecados. 

Os católicos devem confessar-se. Os que não sois Católicos deveis recitar a Cruzada de 
Oração (24) que Eu dei ao resto do mundo, para a Minha Indulgência Plenária. 

Esta Dádiva da Minha Indulgência Plenária é para todos os filhos de Deus, de todos os credos, 
e oferece uma grande limpeza. Não a rejeiteis. Aceitai-a. 

Para os católicos que questionem a Minha Dádiva, e que a contragosto a critiquem, Eu digo isto. 

Acreditais vós que Eu não daria este Sacramento a todos os filhos de Deus? 

Vós deveis ser generosos de coração, e ficardes felizes por Eu fazer isso. Vós pensais que não 
devia ser dada como um Dom? Se entenderdes isso, então vós realmente não Me amais. 

Inclinai a cabeça, e Louvai a Deus por este Dom maravilhoso dado à humanidade, para salvar 
as suas almas. 

Então, durante O Aviso, aqueles que se redimirem aos Meus Olhos não vão sofrer a dor do 
Purgatório. 

Os que virem os seus pecados revelados diante deles, tal como podem ser vistos pelos Meus 
Olhos, ficarão chocados. 

Muitos acharão que é difícil aceitar como as suas almas são negras. 

Aqueles que o fizerem e mostrarem remorso, vão pedir-Me para os perdoar. E Eu o farei. 

Mas alguns não se arrependerão e defenderão, no seu coração, as atrocidades que cometeram, tal 
como elas aparecem aos Meus Olhos. Eles não se arrependerão, e vão esbofetear-Me na Minha Face. 

De qualquer maneira, os fogos da purificação e do sofrimento serão sentidos por todos os 
pecadores. 

A duração desse tempo dependerá da gravidade dos seus pecados. 

Os que se afastaram de Mim precisam das vossas orações. Eles terão mais tempo para 
voltarem para Mim, e pedir-Me para os perdoar. 

Mas o tempo pode ser tão curto quanto um dia ou tão longo como alguns anos. 

Ninguém, só o Meu Pai, sabe a data da Minha Segunda Vinda. 

O tempo entre os dois eventos não será tão longo como vós podeis pensar. 

Finalmente, Meus filhos, vós percebereis o tempo que estais vivendo e aceitareis a Verdade. 

Os que já conheceis a Verdade e acreditais em Mim, tendes o dever de rezar pelas almas que 
não aceitem a Minha Misericórdia. 

Minha filha, o Meu maior desejo é salvar o mundo inteiro, incluindo aqueles que estão 
perdidos para Mim. 

Todas as orações dos Meus seguidores, que se unam numa só voz, podem ajudar-Me a 
consegui-lo. 

Ide, no Amor. Confiai em Mim, sempre, pois o tempo é curto e os planos para a salvação da 
humanidade estão nas mãos do Meu Eterno Pai. 

O Vosso Amado Jesus. 

Eles tencionam expulsar o Papa Bento XVI da Cadeira de Pedro através de meios 
desonestos 
Sábado, 26 de maio de 2012, 16:00 

Estou muito contente por te ter de volta Comigo. É importante manteres-te perto de Mim 
agora Minha filha. O tempo é curto e tens muito trabalho a fazer. 
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Hoje, Minha querida filha, Eu peço aos Meus seguidores para orarem muito pelo Meu amado 
vigário, o Papa Bento XVI. Ele, o Meu Santo Servo, está sob terrível perseguição, atrás das portas 
fechadas da Santa Sé. 

Eu disse-te antes que os grupos maçônicos, que malevolamente controlam por dentro o 
Vaticano, querem o Meu amado Papa fora. 

É sua intenção derrubá-lo do assento de Pedro, através de meios desonestos. 

Ele, como Eu já disse no passado, tem de fugir, para se salvar e terá pouca escolha. 

Este tempo é curto. Vós deveis orar fortemente para que ele possa permanecer o maior tempo 
possível, pois assim que ele sair o impostor, o falso profeta, vai tomar o seu lugar. 

Como correm as Minhas lágrimas, neste momento, pela Minha querida Igreja na Terra. Todos 
os Meus servos sagrados, que aceitais a Minha Santa Palavra, como vos é dada neste momento, 
ouvi-Me agora. 

Vós deveis permanecer fiéis à Santa Missa, e manter os sacrifícios diários. Pois muito em 
breve, sereis forçados a tolerar uma mentira. 

Os sacrifícios diários em honra da Minha Crucificação, e a mudança do Vinho no Meu 
Sangue e o Pão no Meu Corpo, vão ser alterados, destorcidos, e Eu vou ser difamado através das 
novas leis introduzidas pelo falso profeta. 

Vós nunca deveis aceitar qualquer coisa que não seja a Verdade Vós nunca deveis aceitar a 
heresia dentro das paredes da Minha Santa Sé. Se o fizerdes, então ficareis afastados de Mim. 

Muitos de vós tereis que oferecer a Santa Missa em segredo, e necessitareis de toda a coragem 
que puderdes arranjar, para orardes a Mim, e pedir-Me para vos fazer fortes. 

As mudanças começarão na própria Santa Eucaristia. Vós sereis informados, em breve, que a 
Sagrada Comunhão, a Minha Presença Verdadeira, é, de fato, outra coisa qualquer. 

Vós sereis informados de que significa coisas diferentes. Mas isso é uma terrível mentira. 

A Santa Eucaristia é o Meu Corpo e Sangue, os quais vos foram dados para Me permitir 
encher-vos com o Meu Espírito Santo, para vos dar o alimento que precisais para as vossas 
almas. 

Quando chegar a hora, vós Meus servos sagrados, sereis confrontados com a nova 
interpretação moderna, e assim sabereis que a contaminação já começou. 

Eis que precisais de vos preparar. Reuni-vos e defendei a Verdade da Minha Crucificação. 
Não aceiteis as mentiras, as mudanças na Santa Missa e na Sagrada Eucaristia. Porque, se o 
fizerdes, então a Minha Presença estará perdida para todos os filhos de Deus. 

Segui-Me. Este é o maior desafio que vós tereis de enfrentar, mas Eu vou dar-vos Graças para 
discernir a Verdade da ficção, do sacrilégio que sereis solicitados a aceitar no Meu Santo Nome. 

Vós deveis pedir a Minha ajuda agora através desta Cruzada de Oração. 

Cruzada de Oração (56) Para os Padres com vista à Proteção para a Sagrada Eucaristia 

Ó Querido Pai, em Nome do Vosso Precioso Filho, que Se sacrificou na Cruz por toda 
a humanidade, ajudai-me a permanecer fiel à Verdade. Cobri-me com o Preciosíssimo 
Sangue do Vosso Filho e dai-me a gGraça de continuar a servi-Lo com fé, confiança e 
honra, no resto do meu ministério. Nunca me deixeis desviar do verdadeiro significado do 
Sacrifício da Santa Missa ou da apresentação da Sagrada Eucaristia aos Vossos filhos. Dai-
me força para Vos representar e para alimentar o Vosso rebanho no caminho em que devem 
ser alimentados, com o Corpo, Sangue, Alma e Divindade do Vosso Filho, Jesus Cristo, o 
Salvador da humanidade. Amém. 

Por favor, sabei que Eu caminho com cada um de vós, Meus amados servos sagrados, 
todos os dias. 
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Eu seguro-vos. Confiai em Mim, e Eu manter-vos-ei próximos do Meu Sagrado Coração, 
nestes tempos de terrível tormento dentro da Igreja Católica. 

O Vosso Amado Jesus. 

Satanás irá convencer-vos que as minhas Mensagens vêm dele 
Domingo, 27 de maio de 2012, 18:00 

Minha filha, muitos dos Meus seguidores questionam porque muitas destas profecias causam 
medo, nos seus corações. 

Muitos acreditam que Eu crio o medo. Mas isso não é verdade. 

O medo que inunda muitas almas é a percepção de que o que Eu digo é a Verdade. 

Tal como qualquer bom pai, o filho é avisado dos perigos da vida. 

Às vezes, os perigos de que um pai adverte podem causar medo. No entanto, o medo 
relaciona-se com o mal causado pelo homem, permanentemente. 

Esse é o verdadeiro mal do mundo. É causado pelo homem que, por sua vez, é influenciado 
pelo enganador, Satanás. 

As profecias dadas por Deus à raça humana, desde o início dos tempos, têm provocado medo 
nos corações de alguns. 

No entanto, elas causaram muita risada noutros quadrantes. Isso foi o que aconteceu, quando Noé 
começou a construir a Arca. Enquanto eles estavam a rir, zombando e ridicularizando, os que tiveram 
medo fizeram o que lhes foi pedido. Eles construíram a Arca para se salvarem a eles mesmos. 

Aqueles que riram, ridicularizaram e rejeitaram Noé, foram destruídos. 

Todas as profecias que vêm de Deus incluem avisos, para encorajar a humanidade a estar 
preparada para tais eventos. 

Somente através da preparação das vossas almas, podereis suportar o tormento causado pelos 
pecados que o homem faz. 

Aos Meus seguidores, que se questionam porque as Minhas Mensagens podem causar medo, 
Eu digo isto. 

Não acrediteis nas mentiras colocadas nos vossos corações por Satanás, pois que Deus jamais 
daria ao mundo Mensagens que provocassem o medo no coração dos Seus filhos. 

Muitos de vós, especialmente aqueles que Me amam, estão agora a recusar, a Minha Santa Palavra. 

Uma das provocações favoritas de Satanás é convencer-vos de que as Mensagens Divinas 
contêm profecias que causam medo. 

Estais certos de que essas mensagens apenas podem vir do maligno? 

Como Satanás ri da sua própria astúcia enganadora. 

Satanás convencer-vos-á de que as Minhas Mensagens vêm dele, tal é o seu desespero para 
vos convencer a não seguirdes as Minhas instruções. 

A vós, Meus seguidores, deve ser dita a Verdade. 

Eu devo preparar-vos, e isso significa avisar com antecedência das coisas que estão para vir, 
apenas para vos proteger. Para vos salvar. 

Nunca escuteis essa mentira. 

As Minhas Mensagens são-vos dadas, com o Meu Amor Divino, para toda a Criação. Permiti-
Me orientar-vos, como qualquer bom pai. 

Escutai-Me e segui as Minhas instruções de oração, que Eu vos protegerei. 

O medo não vem de Mim. Quando acreditais em Mim e confiardes em Mim, vós não tereis 
medo, não importa como o mal vos seja apresentado, através dos pecados da humanidade. 
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Uma coisa que nunca deveis fazer é esconder-vos e assumir que tudo ficará bem. 
Ao fazerdes isso, vós descartais a existência do mal no mundo. 
Aceitai que Satanás existe. Acreditai que a oração pode, e irá diluir os seus poderes. 
Então, levantai-vos e assumi a responsabilidade, como Meus seguidores, de Jesus Cristo. 
Quando vós encarais a Verdade, permitis-Me guiar-vos e o medo não entrará nos vossos corações. 
O Vosso Amado Jesus. 

Sabei que os 1.000 anos referidos no Livro da Revelação significam exatamente isso 
Segunda-feira, 28 de maio de 2012, 20:45 

Minha querida e amada filha, quando o homem questiona os Ensinamentos contidos na Bíblia 
Sagrada, isso é normal pela natureza humana. 

Quando o homem distorce os Ensinamentos da Bíblia Sagrada, para os adequar à sua própria 
agenda, isso ofende-Me. 

Mas quando os Meus Servos Sagrados denunciam partes da Bíblia Sagrada e as atiram para o 
lado, como se não houvesse nenhuma consequência, eles negam-Me, ao Filho do Homem. 

Tudo o que está contido na Bíblia Sagrada vem do Meu Eterno Pai, que sancionou cada 
Palavra, através de Seus entes ungidos. 

Acreditai que é a Santa Palavra de Deus que está contida no Livro do Meu Pai, nenhuma 
Palavra é falsa. 

Porquê, então, aqueles que professam ser estudiosos e especialistas da Verdade contida na 
Bíblia Sagrada, questionam a Minha Santa Palavra, tal como Eu a apresento a vós nas Mensagens? 

A Minha Verdade está a ser-vos dada agora, mais uma vez, para refrescar as vossas 
memórias, para vos lembrar dos Ensinamentos nela contidos. 

Aos Meus filhos na Terra, sabei que as profecias contidas no Livro de Daniel e no Livro da 
Revelação terão ainda lugar. 

Sabei que os 1.000 anos referidos no Livro da Revelação significam exatamente isso. 
Se fosse para ser algo diferente, então teria sido dado um tempo diferente. 
A Minha Igreja, a Igreja Católica, não declarou as suas crenças, porque isso ainda foi feito. 

A Minha Igreja Remanescente, os tentáculos restantes da Minha Igreja Católica na Terra, vão 
entender o verdadeiro significado da Minha Era de Paz na Terra. 

Vós estais no Fim dos Tempos, mas a Terra será renovada. 

Eu chamo a todos vós, Meus servos sagrados. A Minha voz é áspera quando Eu vos imploro 
para responderdes ao Meu Santo Chamamento do Céu. 

Eu, o vosso amado Salvador, enviei-vos muitos videntes e visionários até agora. Estes 
ajudaram a abrir as vossas mentes para os eventos que ainda estão por chegar. 

Eu esperei até agora para proclamar ao mundo as revelações finais. Eu envio agora a Minha 
última mensageira, Maria Divina Misericórdia, o sétimo mensageiro, para preparar o capítulo final, 
como vos é revelado. 

A Minha Voz é como um trovão. Ela continuará a ser ouvida por toda a Terra. Ela não vai 
parar até ao dia em que Eu vier para Julgar. 

Vós não podeis ouvir-Me agora. Muitos de vós descartareis a Minha Palavra, com uma 
arrogância que Me fere profundamente. 

Outros irão, por medo, ignorar-Me, pois é mais fácil dessa forma. Mas em breve as mudanças 
de que Eu falo vão suceder. Então, a Verdade começará a despontar em vós. 

Eu chamo-vos agora, para vos dizer isto. Eu aguardo a vossa resposta, se é sim ou não, se é 
agora ou no futuro. 
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Eu estou à espera. Eu continuarei, pacientemente, até ao dia em que vós vierdes a correr à 
procura da Minha Proteção. 

Eu nunca desistirei dos Meus servos escolhidos, aqueles a quem Eu chamei em primeira 
instância. 

Lembrai-vos da primeira vez que Eu Vos chamei? Vós sentistes a Minha Voz falando com a 
vossa alma, pedindo-vos para vos juntardes em união Comigo. Podeis vós ouvir-Me agora? 

Pedi-Me para vos revelar agora que Sou Eu, o vosso Jesus, Quem vos implora para 
virdes, vos elevardes e Me seguirdes, nesta última árdua jornada até à Vida Eterna. Não tenhais 
medo do Meu Apelo. Confiai em Mim e dizei esta oração, pedindo-Me para vos deixar ouvir o 
Meu Chamamento. 

Cruzada de Oração (57) Oração para o Clero – Jesus deixai-Me ouvir o Vosso 
Chamamento. 

Ó meu Querido Jesus, abri-me os ouvidos para o Som da Vossa Voz. Abri o meu coração 
para o Vosso Chamamento amoroso, preenchei a minha alma com o Espírito Santo. Então, eu 
posso reconhecer-Vos, neste momento. Eu ofereço-Vos a minha humilde fidelidade a todos que 
me perguntarem por Vós. Ajudai-me a discernir a origem da Verdade, respondendo e seguindo a 
Vossa Voz para que eu Vos possa ajudar a salvar as Almas de toda a humanidade. A Vossa 
Vontade é o meu comando. Dai-me a coragem de Vos deixar guiar-me. Então, eu posso ter a 
armadura necessária para conduzir a Vossa Igreja, em direção, ao Vosso Novo Reino. Amém. 

Lembrai-vos de que, Eu, Jesus Cristo, nunca permitirei que os Meus Servos Sagrados se 
desviem do Caminho da Verdade. Eu estarei em cada esquina, em cada avenida, e vos guiarei na 
direção certa. 

Vós podeis achar isso frustrante, às vezes. Vós podeis ficar confusos. Vós podeis não querer 
ouvir a Verdade. Vós podeis ter medo. Mas sabei isto. 

Eu sempre vos amarei. Eu sempre estarei ao vosso lado. 

Eu nunca vos abandonarei. 

O Vosso Amado Jesus. 

A Oração pode evitar as atrocidades que estão a ser planeadas com o uso de bombas 
nucleares 
Terça-feira, 29 de maio de 2012, 17:42 

Minha querida e amada filha, os Meus profetas, os Meus mensageiros e todos os 
verdadeiros visionários do mundo estão a unir-se em espírito neste momento, para 
proclamarem a Minha Santa Palavra. 

Os escolhidos para esta difícil Missão de garantir que todas as almas da humanidade sejam 
preparados para a Minha Segunda Vinda, estão a ser instruídos para convocar todo o mundo. 

Em breve eles virão incitar-vos para orações urgentes, para ajudar os que sofrerão nas 
guerras vindouras. 

O momento para as guerras irromperem está próximo, e muitas almas inocentes serão vítimas 
neste ódio aterrador, contra os filhos de Deus. 

Muitos serão atirados para diferentes locais nessas guerras, e muita confusão vai existir no 
Médio Oriente. 

Assim as guerras aumentarão. 

No início, os lados ficarão divididos em todas as direções, depois emergirá apenas um 
pequeno número de lados. 

Em seguida, os maiores exércitos vão envolver-se, com muitas nações a unirem-se. 
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Como as Minhas Lágrimas caem sobre este terrível mal, produzido pela influência de Satanás, 
que quer matar tantas pessoas quanto possível, e tão depressa quanto possível. 

Orai para que essas guerras sejam diluídas. 
Orai para que os filhos de Deus, através das suas orações, possam evitar as atrocidades que 

estão a ser planeadas, com o uso de bombas nucleares. 

Minha querida filha, neste momento, Satanás usará todo o seu poder para encorajar a Igreja 
Católica a denunciar-te e a estas Mensagens, como heresia. 

Vós deveis ignorar esses ataques. Todos os que seguis os Meus Ensinamentos só precisais de 
seguir o vosso coração e facilmente discernireis a Verdade. 

Se aos Meus Profetas não fossem dadas as Graças do Céu para suportar tal perseguição, então 
a Minha Santa Palavra, as Minhas instruções para preparar todos os filhos de Deus para a Minha 
Segunda Vinda, não seriam ouvidas. 

Se não fosse a persistência obstinada de todos os profetas de Deus e mensageiros de Deus, 
desde o início dos tempos, então os filhos de Deus permaneceriam ignorantes. 

Uma vez que o conhecimento vos foi dado, Meus preciosos seguidores, vós nunca deveis ter 
medo, pois estais a seguir o caminho para a Vida Eterna. Qualquer outro caminho, 
independentemente das tentações gloriosas, mas sem valor, tentações que vos empurram para as 
armadilhas do mundo, não vos trarão a Mim. Porque, se e quando as mentiras sobre a Minha 
Eucaristia começarem a surgir, vós deveis ser corajosos e afastar-vos. 

Orai pela força, determinação e coragem de Me seguirdes, no caminho final para a Salvação. 
O Vosso Amado Jesus. 

A Minha Agonia no Horto está a ser revivida uma vez mais, e eu estou dobrado pela 
dor do sofrimento 
Quarta-feira, 30 de maio de 2012, 15:30 

Minha querida e amada filha, o tormento infligido em ti por aqueles que falham na verdadeira 
humildade, mas que professam falar em Meu Nome, vai agora intensificar-se. 

Não oiças nenhuma voz senão a Minha. Não te envolvas nem respondas a quem Me insulta. 
Eles permitiram que o orgulho humano Me bloqueasse e, como se isso não fosse suficiente, 

eles perseguem-Me. 

A Minha Segunda Vinda será semelhante aos eventos que ocorreram durante o Meu tempo na 
Terra, da primeira vez. 

A Minha Santa Palavra será questionada, criticada, julgada e rejeitada. 

Os primeiros a rejeitar-Me serão os Meus, aquelas almas que Me amam mais. Eles vão ficar 
na primeira fila para atirar a primeira pedra. 

A Minha Agonia no Horto está a ser revivida uma vez mais, e Eu estou dobrado pela dor 
do sofrimento. 

Eu agonizei pelos pecados da humanidade, não só dos que viveram naquela época, mas 
daqueles que hoje Me rejeitam. Aqueles que hoje Me rejeitam e mais Me magoam, porque Eu morri 
pelos seus pecados. Eles não aprenderam nada. 

Portanto, os que zombaram de Mim e rasgaram o Meu Olho com o espinho, ou melhor com 
uma Coroa de Espinhos, são os representantes da Minha Igreja na Terra. 

Eles não vão aceitar a Minha Segunda Vinda ou os avisos que Eu lhes revelei agora. 
Cada Palavra pronunciada pelos Meus Lábios está a ser devorada pelas almas humildes, como 

crianças em época de fome. 

No entanto, os que foram alimentados pelo conhecimento da Verdade dos Meus 
Ensinamentos, voltam a cabeça e olham para o outro lado. 
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A humildade não está mais presente na alma de muitos dos Meus seguidores, pelo que eles 
não serão capazes de beneficiar das Minhas Graças Especiais. 

Até que vos torneis pequenos aos Olhos de Deus, não podeis ouvir-Me. 

Até que renuncieis ao orgulho e à arrogância, vós não sentireis o poder do Espírito Santo. 

Quando hoje Me rejeitais, vós introduzis o primeiro cravo no Meu Pulso. 

Quando vós, Meus servos sagrados, denunciais a Minha Santa Palavra que vos foi dada agora 
apontais o segundo prego ao Meu outro Pulso. 

As pobres almas que não têm interesse nos Meus Ensinamentos ou na salvação que Eu dei ao 
mundo, através da Minha Morte na Cruz, não têm ninguém para as orientar. 

Elas são as vítimas, aqui. Elas não estão a ser trazidas para Mim. Está a ser-lhes negada a 
oportunidade de as preparar para a Minha Segunda Vinda. 

Eu convido agora a todos os Meus seguidores a prepará-las. A Batalha entre os crentes irá 
começar em breve. Metade não só renunciará a estas Mensagens, como vai tentar bani-las. A outra 
metade irá utilizá-las para converter os outros. 

Essas almas simples e perdidas que não Me conhecem, vão conhecer-Me, logo que Eu lhes 
revele a Verdade, durante O Aviso. 

Será mais fácil para elas verem a Verdade do que para aqueles que dizem que Me amam, mas 
que Me negam agora. 

É por isso que vós precisais de rezar pelas graças que vos permitam ver-Me, ouvir-Me e 
deixar-Me preparar-vos para a Minha Segunda Vinda. 

Nunca acrediteis, os que realmente Me seguis, especialmente neste Final dos Tempos, 
que vai ser fácil. 

Nestes tempos, uma homenagem silenciosa à Minha Santa Palavra, não será suficiente. 

Vós sereis como um novo recruta num qualquer exército. Vós tereis que treinar, renovar as 
vossas almas e vir a Mim através dos Sacramentos, antes que estejais suficientemente fortes e 
corajosos para espalhar a Minha Santa Palavra. 

A propagação das Orações da Minha Cruzada será a vossa primeira tarefa. 

Vós, Meu exército, conduzireis a maior Cruzada de sempre na Minha Missão na Terra Santa. 
Vós começareis poucos, mas aumentareis para 20 milhões. 

As orações e os sofrimentos da Minha Igreja Remanescente podem ser suficientes para salvar 
toda a humanidade. Nunca vos esqueçais que as vossas orações podem salvar as almas dos pecadores 
mais graves, tão poderosa é a oração. Assim, preparai-vos para vos reunir. Preparai-vos bem, porque 
serão feitos esforços para vos parar. Aceitai os insultos abusivos que vos serão lançados. 

Sabei que todo tipo de argumentos vos será apresentado, para vos parar na vossa missão. Mas 
sabei sei que Eu vos guio, vos oriento e vos faço fortes. 

Sabei também vós, Meu exército, que sereis responsáveis pela salvação de milhões de almas. 
As almas que não teriam nenhuma esperança. 

Deixai o Meu Amor tocar as vossas almas e unir-vos como um só, em união Comigo, o 
Vosso Jesus. 

Permiti-Me cobrir-vos com o Meu Precioso Sangue e dar-vos os Meus Dons para vos ajudar a 
permanecerdes fiéis a Mim, de modo a que, não importa quão forte seja a tentação, vós nunca 
negueis este Meu Chamamento para vós, agora. 

Meu forte exército, Eu abençoo-vos a todos. 

Eu vou guiar-vos na vossa marcha para a Nova Era de Paz, em cada passo do caminho. 

O Vosso Amado Salvador, o Redentor da humanidade, Jesus Cristo. 
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Virgem Maria: Junho, mês da Cruzada de Conversão 
Quinta-feira, 31 de maio de 2012, 21:00 

Minha filha, estão a ser feitos todos os esforços por Satanás e pelas almas por ele infectadas, 
para minar a Santíssima Palavra do meu Filho. 

Lembrai-vos sempre que Satanás planta as primeiras sementes de dúvida, nos corações das 
almas escolhidas. 

A pior condenação será derramada, sobre estas Santas Mensagens por aqueles que estão 
intimamente unidos ao meu precioso Filho. 

Quando Satanás faz isso, ele ganha almas. 

Não deixes que ele faça isso, minha filha. Caminha e não te deixes comprometer com ele, 
minha filha. 

O meu Filho nunca defendeu a Sua Santa Palavra, nem tão pouco tu devias sucumbir a 
essa tentação. 

A escalada de influência satânica está a crescer, e está a espalhar-se por todo o mundo. 

Os meus pobres filhos sofrem muito, e Eu choro lágrimas de tristeza, quando vejo o vosso 
desalento e tristeza. 

Rezai, meus filhos, pela paz neste tempo, para que os filhos de Deus, em todos os lugares, se 
voltem para o meu Filho com toda a firmeza. 

Somente a intervenção Divina, obtida por meio de graças provenientes das vossas orações, 
poderá aliviar as vossas dores e sofrimento. 

O meu Filho anseia que as almas se transformem e regressem a Ele, pois só Ele pode dar-lhes 
o conforto e alívio de que precisam. 

Nada mais proporcionará alívio do tormento que vós estais agora a suportar. 

Rogo-vos, filhos, que dediqueis o mês de Junho à conversão da humanidade e a assegurar que 
procuram a salvação. 

Chamai a este mês o mês da Cruzada de Conversão, e orai unidos em grupos de oração por 
todo o mundo. 

Eis aqui a oração para a Cruzada de Conversão. 

Cruzada de Oração (58) Oração de Conversão. 

Ó Querido Jesus, eu Vos apelo que abraceis todos os filhos de Deus, e os cubrais com o 
Vosso Preciosíssimo Sangue. Deixai que cada gota do Vosso Sangue cubra cada alma, e a 
proteja do maligno. Abri o coração de todas as almas, especialmente as endurecidas, e aquelas 
que Vos conhecem, mas que estão manchadas como pecado do orgulho, para que ajoelhem e 
implorem que a Luz do Vosso Amor inunde as suas almas. Abri os seus olhos para a Verdade, 
para que a aurora da Vossa Divina Misericórdia, as inunde e as cubra, com os Raios da Vossa 
Misericórdia. Convertei todas as almas através das Graças que eu Vos peço agora, querido Jesus, 
(intenção pessoal aqui) Peço-Vos Misericórdia e ofereço-Vos esta dádiva de jejum por um dia, 
em todas as semanas deste mês de Junho, em expiação de todos os pecados. Amém. 

Filhos, vós deveis jejuar um dia por semana, no mês de Junho. 

Vós deveis recitar o Rosário e o Terço da Divina Misericórdia, diariamente. 

Fazendo isso, filhos, vós salvareis milhões de almas através da Misericórdia do meu Filho 
Jesus Cristo. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 
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MENSAGENS DE JUNHO DE 2012 
 

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

Minha querida e amada filha, o anticristo está a preparar, de fato, o seu plano de paz, que 
introduzirá logo que a guerra se espalhe no Médio Oriente, e quando a dor e a terrível angústia 
signifiquem que não há sinal de esperança. 

Então, ele aparecerá de repente, no mundo e anunciar-se-á como um homem de paz, uma jóia 
radiante que brilhará no meio da escuridão. 

Tal como ele surgirá, será visto como um dos líderes políticos mais carismáticos de todos 
os tempos. 

A sua beleza atraente e personalidade cuidada enganarão a maioria das pessoas. 

Ele vai transpirar amor e compaixão e será visto como um cristão. Com o tempo ele atrairá muitos 
seguidores, que crescerão no seu número, de tal modo que se tornará semelhante a Mim, o Messias. 

Ele será visto a promover a unidade entre todas as nações e será amado em quase todos os 
países do mundo. 

Em seguida, ele mostrará habilidades sobrenaturais. Muitos acreditarão que ele foi enviado 
por Meu Pai, e que ele Sou Eu, Jesus Cristo, o Salvador do Mundo. 

Rezarão por ele, amá-lo-ão, darão as suas vidas por ele, e ele rirá e zombará deles, quando não 
o puderem ver. 

Esta será a maior decepção de todos os tempos, e o plano é roubar as vossas almas para vos 
levar para longe de Mim. 

Ele e o falso profeta, que vai sentar-se como um rei na Sede de Pedro, planearão secretamente 
uma religião mundial. 

Ela aparecerá como uma religião tipo Cristã, que promove o amor. No entanto, não 
promoverá o amor que vem de Deus de uns pelos outros. Em vez disso, promoverá o amor e a 
lealdade ao anticristo, e o amor a si próprio. 

A abominação não pára por aí porque, quando ele seduzir os filhos de Deus, o ataque começará. 

De repente, todos serão convidados a aceitar uma marca mundial de fidelidade. 

Um mundo único no qual todos os homens terão que participar. 

Vão controlar o vosso dinheiro, o acesso aos alimentos e como vós viveis. 

Regras, muitas delas, significarão que vos tornareis prisioneiros. O código para o vosso 
telemóvel, que vos manterá sob o seu controle, será a marca da besta. 

O 666 será incorporado, como número escondido, num chip que vós sereis forçados a aceitar, 
como faríeis numa qualquer vacina. 

Uma vez incorporado envenenará, não apenas a vossa mente e alma, mas o vosso corpo. Para 
isso, fará surgir uma praga destinada a acabar com grande parte da população do mundo. 

Vós não deveis aceitar a Marca. Ao contrário, Eu instruir-vos-ei sobre o que fazer .Muitos 
aceitarão a Marca, porque se sentirão impotentes. 

O Selo do Deus Vivo, a Minha Cruzada de Oração (33) é a vossa linha de vida. 

Quando receberdes o Selo de Proteção, que vos foi dado pelo Meu Eterno Pai, não tereis que 
aceitar a Marca. 

Vós não sereis tocados. As vossas casas não serão vistas, pois na busca dos alvos elas serão 
invisíveis aos olhos do exército de Satanás. 
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Vós tereis que manter escondidos alimentos que durem alguns anos. Vós precisareis de 
plantar as vossas próprias colheitas, armazenar a vossa própria água e guardar todos os objetos 
sagrados ao vosso redor. 

A Minha Igreja Remanescente irá crescer e espalhar-se e ser-vos-á dado abrigo se for necessário. 

Muito planeamento é agora necessário. 

Quanto aos que se riem do que façais ou dizeis, certos de que Jesus não vos pediria para fazer 
isso? Não acode Ele a todos os Seus seguidores, nos seus momentos de necessidade? 

Mesmo um pão e um peixe podem ser multiplicados. Por isso, não importa se vós tendes 
pouca comida, pois Eu vos protegerei e estareis seguros. 

Orai arduamente pelas almas que serão incapazes de evitar a Marca. Essas almas inocentes 
serão salvas, se estiverem em estado de graça, no momento em que forem forçadas a aceitar o chip. 

De resto, vós deveis planear a proteção das vossas famílias e a vossa fidelidade à Sagrada 
Eucaristia e à Missa. 

Quando o anticristo devorar todas as religiões, as únicas armas para as quais ele será 
impotente são a Santa Missa e a Transubstanciação do Pão e do Vinho no Meu Corpo e Sangue na 
Santa Eucaristia. 

As Minhas Missas devem continuar. Aqueles de vós que sabeis disso, deveis reunir-vos agora 
em quantidade e começar os preparativos. 

Quanto mais cedo vos preparardes maiores Graças vos serão dadas, para aumentardes as 
vossas fileiras à volta do mundo. 

A Rocha, será construída num novo edifício que dirão que será o Meu novo templo. Mas 
isso é falso. 

Mas, quando a perseguição terminar, a Minha Igreja Remanescente e o Meu povo escolhido 
terão o Templo reconstruído, e Minha Nova Jerusalém descerá do Céu. 

Ela descerá em Glória. As trombetas serão ouvidas no Céu e na Terra ao mesmo tempo. 

E então Eu virei. Tu, Minha filha, anunciarás a Minha Chegada e muitos cairão ao chão, e 
chorarão com amor, alívio e alegria, em êxtase. 

Pois, até ao último momento, eles estiveram à espera. O céu iluminar-se-á, o trovão ribombará 
e os coros dos anjos cantarão em doce uníssono, enquanto todos os filhos de Deus acolhem o 
verdadeiro Messias. 

Eu, Jesus Cristo, virei para Julgar. E os Céus e a Terra vão tornar-se Um. 

O Novo Glorioso esplendor, a Terra renovada, surgirá, e o Novo Paraíso abraçará todos 
aqueles cujos nomes estão no Livro da Vida, que se unirão como um só. 

E enquanto o mundo velho, sujo com a mancha do pecado, terá chegado ao fim, a Nova Era 
estará apenas a começar. 

É por isto que vos deveis esforçar. É a isto que tendes direito, como parte da vossa herança natural. 

O foco é apenas a Salvação de todas as almas. 

É por isso que deveis ignorar os obstáculos que se vos colocam. A perseguição. A dor. O 
horror do mal pelas mãos de outros. Tudo o que importa é a Salvação das almas. 

O Vosso Salvador, Jesus Cristo. 

Virgem Maria: Eu revelei as atrocidades às pequenas crianças Melanie e Maximino, 
em La Salette 
Sábado, 2 de junho de 2012, 11:00 h. 

Minha filha, é importante que todos aqueles que amam o meu Filho rezem pelas Graças de 
força e perseverança neste momento. 
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O conhecimento que vos está a ser revelado, filhos, através destas Mensagens é para 
ajudar a preparar-vos. 

Nunca sintais, como exército de Deus, que não sois capazes de suportar o regime maligno que 
está em breve prestes a mostrar-se ao mundo. 

Lembrai-vos sempre do poder do meu Santo Rosário. 
Lembrai-vos sempre que o Poder do Meu Pai é o maior poder de todos. 
Nenhum poder é tão forte, que possa derrotar o Poder mais Glorioso de Deus. 
Se vós sois um verdadeiro filho de Deus, quando vierdes ao Pai através do meu filho, vós 

estareis protegidos. 
O medo é causado pelo desconhecido, mas também pode ser causado quando a Verdade é 

revelada. 
Permiti que as graças, que vos estão a ser dadas por meio da Cruzada de Orações, vos dêem a 

paz de espírito e a força de alma, para marchardes para a salvação das almas. 
Tanto mais almas serão convertidas pelo amor de meu Filho, quanto mais forte for a 

vossa Cruzada. 
Amai-vos uns aos outros e uni-vos em oração para ajudar a salvar os filhos de Deus do anticristo. 
Rezai, rezai, rezai para que, cada alma seja suficientemente corajosa para rejeitar a sua 

marca venenosa. 
Eu revelei as atrocidades às pequenas crianças Melanie e Maximino, em La Salette, há muito 

tempo. O tempo para que essas profecias se desenrolem em breve. 
Essas crianças foram informadas sobre os planos demoníacos e aceitaram o que Eu lhes disse. 
Agora vós, filhos, deveis aceitar que esses Eventos devem ocorrer. 
Vós deveis orar muito para diluir e atenuar grande parte da dor, que terá que ser suportada 

pela humanidade. 
Sede corajosos, filhos. 
Confiai no meu Filho e permiti-lhe a liberdade para vos orientar como Ele deve, para que as 

almas possam ser salvas das garras da besta. 
A Vossa Mãe, Mãe da Salvação. 

Jesus: Nunca vacileis. nunca duvideis da minha Mão de Proteção 
Sábado, 2 de junho de 2012, 21:00 

Minha querida e amada filha, quando os Meus seguidores Me permitirem inundar as suas 
almas com o Meu Amor incondicional, Eu colocarei dentro deles uma força que os assustará. 

Vinde a Mim com confiança, filhos, com o coração simples e aberto, sem expectativas, e Eu 
vos trarei uma paz, que não encontrareis noutro lugar. 

Enquanto Eu choro face ao caminho pelo qual o mal e a ganância têm dominado o 
mundo, Eu estou também cheio de alegria, por causa do amor puro que os Meus seguidores 
mostram por Mim, o vosso Jesus. 

Como Me trazeis consolo e conforto, e como Eu desejo poder envolver-vos nos Meus Braços. 
Como Eu gostaria que pudesses ouvir-Me dizer quanto Eu vos Amo. 
Como anseio pelo dia em que Eu chegue, para que a Minha Mão segure as vossas mãos e Eu 

vos chame para o Meu Novo Reino, no qual voltareis finalmente para casa e para Mim. 
Esse dia não está longe. 
Vós, todos os Meus seguidores, tendes que Me escutar neste momento. 
Vós deveis ser fortes, perseverar durante os desafios que estão pela frente e nunca desanimar. 
Caminhar ao longo do caminho, esculpido por vós, em direção ao Meu Reino, magoar-vos-á. 

Muitos de vós tropeçareis e cambaleareis. 
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Alguns de vós voltareis para trás pelo mesmo caminho. 

Outros de vós sentar-vos-eis, desistireis e ficareis presos entre o início da vossa jornada e as 
Portas da Vida Eterna. Tão fraca será a vossa fé, perante os obstáculos que enfrentardes. 

Os mais fortes serão destemidos. Eles quererão seguir em frente, e investir com cada gota de 
energia, para a Nova Era de Paz. 

Nada os afastará do seu caminho. Eles saberão suportar os sofrimentos futuros. Eles 
saberão combater o inimigo. Com pouco receio nos seus corações, ouvirão cada instrução que 
lhes for dada por Mim. 

A esses deveis sempre esforçar-vos por voltar e levar aqueles que são mais fracos, os que 
estão com medo. Vós deveis levar aos ombros aqueles que não têm vontade nem a coragem para se 
levantarem em Meu Nome. 

Aqueles que recusarem a vossa ajuda, serão deixados para trás e farão parte do reino da besta, 
a partir do qual não há escapatória. 

Nunca vacileis. Nunca duvideis da Minha Mão de Proteção. 

Se submeterdes tudo à Minha Santa Vontade, Eu cuidarei de tudo. 

Confiai em Mim. Segui-Me. 

O tempo é curto, mas é bastante para se preparar a Batalha, que temos pela frente. 

Eu amo a todos vós. Nunca esqueçais o poder do Meu Amor. 

O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo, Rei da Salvação. 

Passai o mês de junho em contemplação silenciosa, como a minha amada Mãe instruiu 
Domingo, 3 de junho de 2012, 15:30 

Minha querida e amada filha, os Meus seguidores devem passar o mês de Junho em 
contemplação silenciosa, como a Minha amada Mãe instruiu. 

Este mês é o momento em que, através da Cruzada de Conversão, muitas pessoas podem 
receber as graças de conversão instantânea através, dos sacrifícios feitos por aqueles que 
correspondem à Minha Mãe, a Mãe da Salvação. 

Vós precisais de estar tranquilos neste mês. 

Por favor, peço-vos para visitardes as vossas Igrejas tanto quanto possível ,e recitardes o Meu 
Terço da Divina Misericórdia às três horas. 

Os católicos, por favor, recebei a Minha Sagrada Eucaristia, todos os dias se possível, durante 
este mês. 

Por este mês, será a ocasião em que os planos que aumentarão a agitação no Oriente Médio, 
silenciosamente em curso, estão a ser ultimados. 

Sede fortes. Sede pacientes. Sede humildes de coração. 

Entregai-Me a vossa vontade e oferecei os vossos desafios e sacrifícios pela conversão dos 
pecadores. 

Ide em paz, Meus amados seguidores. 

O Meu Espírito Santo está a cobrir a todos vós, neste momento, pois Eu assinalei-vos para 
esta devoção especial. 

O Vosso Amado Jesus. 

Assim como Eu fui rejeitado da primeira vez, Eu serei rejeitado pela segunda vez 
Segunda-feira, 4 de junho de 2012, 15:20 

Minha querida e amada filha, muito poucos do Meu povo escolhido, os Judeus, Me aceitaram 
como o Verdadeiro Messias, que veio ao mundo e morreu pelos pecados da humanidade. 
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Desta vez, muito poucos Cristãos perceberão que Sou Eu Quem fala com eles agora, antes de 
Eu vir pela segunda vez. 

Eles acreditarão nas mentiras que brotam dos lábios mentirosos dos falsos profetas que eles 
vão adorar, enquanto Me rejeitam com um ódio que está em desacordo com o Amor de Deus. 

Assim como Eu fui rejeitado da primeira vez, Eu serei rejeitado da segunda vez. 

Vós não deveis sentir-vos tristes pela forma como Eu sou escarnecido, pontapeado, socado e, 
as Minhas Mensagens, ridicularizadas. Pois tal ódio contra a Minha Santa Palavra só pode vir de 
Satanás. Quando a fúria de Satanás se torna intensa, como é agora, então vós podeis ter certeza de 
que ele se preocupa com as almas que pretendem salvar-se das suas garras. 

Bloqueai os vossos ouvidos. Olhai em linha reta, para a frente, e concentrai-vos apenas em Mim. 

Todo o tipo de ataques vos será arremessado, Meus seguidores, para que pareis de Me seguir. 

Todos os argumentos contra a Minha Palavra, por aqueles que se vangloriam de serem 
especialistas em assuntos do Espírito Santo, devem ser postos de lado. 

Eles não têm o Espírito Santo em suas almas, pois que eles não são dignos, por causa do 
pecado do orgulho. 

Assim como Eu sofri a flagelação na coluna, assim também Eu vou sofrer, novamente, pela 
forma como a Minha Santa Palavra é agora dilacerada, com ódio, por aqueles que querem assegurar 
que a Minha Palavra seja rejeitada. 

Eu digo a essas almas, agora. 

Porque não aceitais vós a Minha Mão de Misericórdia, para salvar a humanidade, porque 
mantendes tamanho ódio nos vossos corações? 

Não sabeis que estais a ser tentados pelo maligno, que ele vos quer cegos para a Verdade? 

Calúnia, ódio e difamação não vêm de Mim. Se permitis que esses pecados indignos vos 
subjuguem, vós não Me amais. 

Vós voltareis para Mim, no momento em que vierdes até Mim durante O Aviso, se tiverdes a 
humildade necessária para Me pedir para vos perdoar. 

Se vós não permanecerdes em silêncio agora, sofrereis, e o vosso remorso vai deixar-vos 
fracos e trémulos diante de Mim. 

Como vós Me feris. 

Como vós Me fazeis sofrer. 

Vós flagelais-Me como Eu fui flagelado da primeira vez. No entanto, vós dizeis que sois 
Meus Santos Discípulos. 

Vós sois motivo de grande tristeza para Mim. 

Aos Meus seguidores, Eu digo que ignoreis essas provocações. 

Não abrais a boca nem vos envolvais com aqueles que mostram ódio, raiva, e que 
reivindicam, ao mesmo tempo, amar-Me. 

Como Me podeis amar, quando vós não demonstrais amor ou paciência para os outros. 

Vós sois hipócritas, quando flagelais os outros em Meu Nome. 

Agora, o momento é propício para a segunda rejeição, não é diferente da primeira vez. 

O ridículo é que os autoproclamados Santos discípulos vão zombar dos Meus Profetas, 
tentando apanhá-los em falso, questionando o seu conhecimento das Escrituras. 

Os Meus Profetas não entendem as Escrituras e eles não vão defender a Minha Palavra. 

No entanto, esses chamados Santos discípulos, tal como durante a Coroação de Espinhos na 
Minha Cabeça, vão tentar que os Meus Profetas sejam vistos como estúpidos e indignos. 
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Então, eles irão às grandes aglomerações ao mesmo tempo para os indicar e envergonhar 
enquanto professam, com o seu conhecimento dos Meus Ensinamentos. 

A perseguição continuará até que será aliviada após O Aviso, quando essas almas perceberem 
o erro que fizeram. 

Eles vão chorar e sofrer por causa disso, mas Eu os perdoarei porque Eu os amo. 
Mas, porém, muitos não se arrependerão. 
Eles infligirão sofrimento e perseguição aos Meus profetas dos Tempos Finais 

Nem por um momento eles desistirão. Cada mágoa, insulto e agressão, serão lançados em 
Meu Nome, Jesus Cristo, Filho do Homem. 

Eles Me negarão até o fim, através da Minha Santa Palavra, que lhes é dada hoje. 

Em seguida, ser-lhes-á dado mais algum tempo para aceitarem o Livro da Verdade. Eles vão 
aceitar-Me ou rejeitar-Me. 

Então Eu reunirei todas as almas humildes que Me amam e o Novo Céu e a Nova Terra 
fundir-se-ão. 

Aqueles que ainda Me rejeitem serão lançados no Fogo do Inferno. 
Venho mais uma vez para vos salvar. 
Abri os vossos corações e vede que Sou Eu, Jesus, que vos chama agora. 
Se vós não conseguirdes ver isso, então precisais de muita oração, para que o Espírito Santo 

entre realmente nas vossas almas. 

Lembrai-vos que aqueles, que são abençoados com o Espírito Santo, não insultam os outros, 
não cometem calúnia, nem lançam ódio contra os filhos de Deus. 

Eles não querem controlar os filhos de Deus. Eles não quebram os Dez Mandamentos. 
O Vosso Jesus. 

Satanás tem a intenção de envenenar as mentes de algumas das minhas almas 
escolhidas para esta missão 
Terça-feira, 5 de junho de 2012, 22:00 

Minha filha, é insensato que aqueles que seguem os Meus visionários no mundo inteiro 
sucumbam ao novo plano maligno. 

Ele pretende envenenar as mentes de algumas das Minhas almas escolhidas para esta Missão. 
Ele vai virar uns contra os outros. 

Ele criará dúvidas no seio deles, contra estas Mensagens Sagradas, o que te causará muita 
dor e tristeza. 

O ciúme espiritual irá cavalgar como uma besta, saindo debaixo do oceano, e derramando um 
terrível dilúvio de ódio, não só sobre as Minhas Mensagens, como em vós. 

Vós deveis orar, visto que isso acontecerá em breve. 
Esperai por esses eventos, em oração diária, e não permitais que esta série de ataques vos 

desencoraje. 

Meus seguidores, deveis ficar alerta porque, quando isto começar, no próximo mês, vós sereis 
também tentados a duvidar da Minha Sagrada Palavra. 

Essa profecia vai desenrolar-se diante de ti, e será o mais cruel e doloroso assalto a esta 
Missão até agora. 

Não apenas os ataques emanarão daqueles que promovem as mensagens dos que eles 
acreditam que são os visionários e profetas dos dias modernos, como eles serão apoiados por alguns 
dos Meus servos sagrados. 

O veneno intoxicará muitas almas e muitos irão rejeitar-Me. 
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Ignora esses ataques, Minha filha. Segue em frente, e dá ao mundo as Minhas Mensagens, tão 
rapidamente quanto possível. 

É importante que espalheis a Minha Palavra Sagrada e as Minhas Orações, mesmo entre os 
que não querem ouvir-Me. Muitos, perante estas Mensagens, sentirão um remorso e, nesse caso, 
receberão em seguida graças para ver a Verdade. 

Nunca subestimeis o poder da influência de Satanás sobre vós. 

Ele visa, especialmente, as almas de que Eu preciso para Me ajudarem na Minha Missão de 
salvar a humanidade. 

O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo. 

Virgem Maria: Quando vós sofreis nesta vida, filhos, aproximais-vos do meu Filho 
Quarta-feira, 6 de junho de 2012, 17:05 

Quando vós sofreis nesta vida, filhos, aproximais-vos do meu Filho. 

O sofrimento, por mais difícil que seja, traz Graças, especialmente se for encarado de bom 
grado para salvação das almas. 

Quando vós sofreis, lembrai-vos sempre de como o meu Filho sofreu. 

A Sua tortura física, lembrai-vos, seria muito difícil de suportar pelo homem. No entanto, o 
sofrimento mental pode criar a mesma dor. 

Para aqueles que combateis o sofrimento, vós deveis pedir-Me, à vossa amada Mãe da 
Salvação, para vos ajudar a lidar com ele. 

Eu levarei o vosso sofrimento e oferecê-lo-ei ao meu Precioso Filho, em vosso nome, na 
vossa intenção de salvar almas. 

Só Ele pode reter o que precisais e dar-vos conforto. Então, Ele irá aliviar a vossa carga. 

O sofrimento pode ser uma forma de Purificação da alma. 

Rejeitá-lo e combatê-lo não proporcionará alívio. Tornar-se-á um fardo muito pesado. 

Quando o oferecerdes com amor, sereis aliviados do vosso peso e tornar-vos-eis alegres. 

Nunca temais o sofrimento pois ele aproxima-vos do Sagrado Coração do meu Filho. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

O ano passado 600.000 anjos caídos foram libertados dos poços do inferno. Agora 
foram libertados para cima de 5 milhões 
Quinta-feira, 7 de junho de 2012, 20:00 

Minha querida e amada filha, é tempo de pegar em armas para a violenta batalha Celestial 
contra Satanás e os seus anjos caídos. 

O exército de Satanás e seus anjos e devotos fiéis na terra desencadearam-na, agora em todas 
as nações, e estão a infestar os filhos de Deus de todas as maneiras. 

Há sinais visíveis. A crise na Minha Igreja, a Igreja Católica, foi criada pelas forças do 
maligno, com o primeiro objetivo de a pôr de joelhos. Não satisfeitas com isso, as forças do 
maligno querem destruir a Santa Eucaristia, contaminando-a. 

Para desmoralizar a Minha Igreja na Terra, o plano de Satanás foi destruir a fé dos Meus 
seguidores. 

Muitos dos Meus seguidores não mais Me prestam reverência, ao Vosso Salvador, porque 
censuram os pecados daqueles que Me representam na Igreja. Como isso Me fere, por eles 
renunciarem a Mim tão rapidamente. 

A apostasia no mundo de hoje foi também planeada por Satanás, para tentar que os filhos de 
Deus neguem a sua Fé. 
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Em vez disso usam uma nova religião, frequentemente conhecida como a nova era religiosa. 
Em vez de glorificarem a Deus, o Pai Eterno, eles glorificam o ser humano, como uma 
espiritualidade superior e dominante. 

Como Lucifer, que queria não apenas ser parecido com Deus, mas que queria tornar-se Deus, 
isso evoluiu rapidamente para um culto visando convencer os filhos de Deus que eles detêm o 
comando do seu próprio destino. 

Que tudo pode ser controlado através de uma falsa crença num mundo metafísico, o qual não existe. 

Crer em falsos deuses, como o Buda, tem prejudicado muitas pessoas, levando-as para um 
mundo em trevas, o qual, à primeira vista, parece resplandecer, mas que é incapaz de inflamar um 
amor puro de uns para com os outros. 

Em vez disso, a religião desta nova era significa uma coisa. A obsessão e o amor pelo próprio 
ego, à custa de quem quer que seja. 

As guerras, que as ordens maçônicas de Satanás criaram, estão a começar em plenitude, e os 
maiores grupos de todos assumirão o controle do Médio Oriente, através de massacres. 

Na Europa eles serão os mentores da introdução de uma nova moeda mundial para vos escravizar. 

Satanás controla tão fortemente, que será precisa muita oração para fazer cair o poder que ele 
empunha. Nessa altura, haverá a tentação de desviar os filhos de Deus para longe da Verdade. 

Ele, Satanás, pode divertir-se destruindo as vossas mentes. Não obstante ele não ter o poder 
de saber o que vós pensais, ele pode colocar pensamentos e dúvidas nas vossas mentes. 

Quando por fim, vós resistirdes, pela oração por Graças para a vossa própria proteção, ele 
incrementará as suas atividades. 

Satanás envia os seus anjos demoníacos aos crentes e atormenta-os. Se conseguisses vê-los, 
ficaríeis chocados. Dois ou três podem cercar-vos e enganar-vos, provocando-vos confusão e 
angústia, enchendo a vossa mente de pensamentos cruéis contras outras pessoas. 

Ele faz qualquer coisa para vos colocar contra Deus, Suas Igrejas, Seus filhos e aqueles que O 
representam na terra, que são os seus primeiros alvos. 

Ele visa os que têm postos superiores, os que detém o controle da vida de milhões. Ele tenta-
os com corrupção, manipulação de poder, e com a introdução de leis nocivas com o propósito de 
causar dor e miséria. E, em seguida, ele orquestra guerras. 

Filhos, não ignoreis a batalha, visto que é real. 

O ano passado 600.000 anjos caídos foram libertados dos poços do Inferno. 

Mais 5 milhões estão agora a ser libertados. O tempo para o exército de Deus, no Céu, 
destruir Satanás, começou. O tempo para o Meu exército, na terra juntar armas também começou. 

O tempo é curto. Nós temos muito para fazer. 

A oração é a arma. A conversão é o objetivo. Eu só posso efectuar a salvação das almas, se a 
Minha Voz for ouvida neste tempo. 

Satanás sabe disso. Ele tem lançado maldições sobre esta Missão, e ele arrastará muitos filhos 
de Deus para longe. Porém ele não pode vencer. De modo nenhum ele pode impedir que o Livro da 
Verdade seja revelado, pois Sou Eu, Jesus Cristo, a fazê-lo. 

Contudo, muitas pobres almas serão convencidas a olhar para outros caminhos, quando Eu 
anunciar a Verdade, para todo o mundo, tal como predito no Livro da Revelação. 

Nunca permitais que ele vos comprometa. Vós podeis fazê-lo, recusando envolver-vos nos 
insultos ou zombarias de outros, quando vós proclamais a Minha Santa Palavra. Ao comprometer-
vos com ele, dais-lhe a munição que ele precisa de usar para vos derrubar. 

O Vosso Amado Jesus, Salvador de toda a humanidade. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          156 

O livre-arbítrio não vos pode ser tirado. Não vos posso exigir que me sigais 
Sexta-feira, 8 de junho de 2012, 19:05 

Minha querida e amada filha, ao lerem estas Minhas Santas Palavras dadas à humanidade por 
Amor, muitos não compreendem as Minhas intenções. 

Como Filho do Homem, a Minha promessa é salvar toda a humanidade. 

A Minha Crucificação na Cruz não foi simplesmente um momento no tempo, ou um momento 
na história. 

Foi um sacrifício feito para oferecer a cada um de vós, ainda hoje, o Dom da Vida Eterna. 

Esta é uma promessa solene. A vida do mundo vindouro, o Meu Reino na Terra, é para todos. 

Venho agora prepará-lo. 

Eu disse-vos, antes que, até que Eu venha para vos avisar dos perigos de rejeitar  os Meus 
Ensinamentos e os Dez Mandamentos, estabelecidos pelo Meu Eterno Pai, Eu não posso ordenar ou 
exigir aos filhos de Deus para Me ouvirem. Pois a toda a humanidade foi dado um Dom especial, 
bem como aos Anjos no Céu, o Dom do livre-arbítrio. 

O livre-arbítrio não vos pode ser tirado. Não vos posso exigir que Me sigais. 

Posso avisar, mostrar-vos o erro dos vossos caminhos, mas não posso exigir que vós 
respondais ao Meu Chamamento. Eu só posso pedir. 

O livre-arbítrio, enquanto Dom, pode também ser um obstáculo, pois ele será usado por 
Satanás para pôr mentiras nas vossas mentes. 

Ele pode fazer exigências de natureza tão violenta, que vós tereis muita dificuldade em 
combater, tal é o seu poder. 

A Minha paciência está a ser testada neste final dos tempos, como nunca antes. 

Apesar da Minha Morte na Cruz, de a Minha Vida ter sido dada com Amor para salvar cada 
um de vós, muitos esquecem o que este Sacrifício realmente significa. 

Se Eu dei a Minha Vida para a Salvação da humanidade, porque não Me ouvem os Meus 
filhos? 

Uma vez que eles não querem ouvir-Me agora, através destas Mensagens, que é a escolha que 
fazem da sua livre vontade, então, por que continuam eles a interpretar mal e a distorcer o conteúdo 
da Bíblia Sagrada? 

Não importa quanto Eu sou rejeitado, Eu nunca vou deixar o Meu dever de vos advertir dos 
perigos que virão. 

Os perigos de que Eu falo, não são apenas as misérias que estão a ser planeadas pelos 
discípulos ímpios de Satanás, sobre os vossos países, o controle de vosso dinheiro, a vossa comida 
ou a vida humana. 

Não, os perigos para que precisais de estar cientes são, acima de tudo, os perigos de perder a 
vossa alma para Satanás e seus anjos caídos. 

Se vós prestardes atenção agora, a Minha Palavra é integralmente para cada um e para 
todos vós. 

Tudo que Eu vos peço é que escuteis. Deixar de ouvir, de aceitar as Graças especiais que Eu 
vos concedo agora, significa que vós não ficareis habilitados adequadamente para salvar as vossas 
almas da besta. 

Eu abençoo a todos. Aos que estais confusos, Eu exorto-vos a insistir nas orações que vos 
foram dadas através destas Mensagens. 

Elas irão ajudar-vos a responder ao Meu Chamamento do Céu. 

O Vosso Jesus. 
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Deus Pai: Eu lutarei na Batalha do Armageddom com a Hierarquia dos Céus 
Sábado, 9 de junho de 2012, 15:45 

Minha doce filha, confia que Eu, o teu Pai Celestial, usarei todo o Meu Poder para salvar 
todos os Meus filhos na Terra. 

Embora Eu deva respeitar o Dom do livre-arbítrio, dado por Mim como uma das maiores 
Dádivas, para assegurar que a humanidade Me amaria, por sua própria vontade e não pela força, Eu 
farei maravilhas e criarei milagres para trazer os Meus filhos para a Minha casa. 

Enquanto Deus de Justiça, Eu nunca poderia tolerar ou aceitar o mal, mas Eu vou perdoar a 
todos aqueles que se voltarem para o Meu Filho e procurem a redenção, quando tiverem 
conhecimento do conteúdo do Livro da Verdade. 

Eu lutarei na Batalha de Armageddom com a Hierarquia dos Céus e prometo derrotar o 
inimigo e os demônios gerados pela mão de Lúcifer. 

O tempo está a aproximar-se para Satanás ser banido por 1.000 anos e ai do homem que não 
renunciar a ele ou à sua maldade. 

A todos será mostrada a Verdade do Meu Amor Divino e do Meu desejo de que o Meu 
esplêndido Reino, o Meu Paraíso, seja compartilhado com todos. 

Todas as tentativas serão feitas, através dos Meus profetas, para vos atrair para os Braços do 
Meu Filho. 

Meus filhos, não Me abandoneis, ao Vosso Pai Amoroso. 

Vinde ouvir o Meu Chamamento. 

Não rejeiteis a vossa herança. 

Vós estais agora a enfrentar a maior crise desde a criação da raça humana, pois chegou a hora 
de vós fazerdes a escolha final. 

Estai cientes de que toda a mentira, toda a tentação de procurar consolo nos braços de Satanás 
e seus demônios, serão feitas para roubar as vossas almas. 

Somente aqueles que usam o seu tempo a proteger a sua fé, através da oração e dos 
Sacramentos, serão suficientemente fortes o para suportar o seu poder. 

Lembrai-vos de que Satanás não pode vencer por que ele não tem o poder. Ele vai agora 
atacar todos, mesmo as almas santas, para Me rejeitarem e ao Meu amado Filho. 

Ao invés, ele vai sugar-vos para um abismo de trevas e confusão, e vós ficareis amarrados 
numa intrincada teia de enganos, da qual não sereis capazes de vos desembaraçar. 

Ouvi-Me agora. A batalha final já começou. Não cometais o erro de rejeitar este convite, feito 
a partir dos Céus, porque isso significa que vós estareis perdidos para a eternidade. 

Vós testemunhareis a tragédia das almas que se recusarem o Cálice da Salvação. 

Eles cairão desamparados, juntamente com Satanás, para as profundezas do Inferno do qual 
não há retorno. 

Eu devo, como Vosso Pai, apontar os perigos que enfrentais. 

Porque não quereis vós escutar? 

Se acreditasses em Mim, então sabíeis que Eu enviaria os Meus Profetas para vos advertir. 

Porque não fiz Eu isso antes? Eles escutaram? Não, muitos não o fizeram e depois a profecia 
evoluiu, diante dos seus olhos incrédulos. 

Desta vez, Eu venho para anunciar que o tempo para o Meu Filho, o Verdadeiro Messias, vir 
novamente, está próximo. 

Satanás sabe disso. O seu ódio por Mim é tão poderoso, que ele vai fazer tudo para arrebatar 
os Meus filhos para longe de Mim. 
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Eu sou o Vosso Deus, o Princípio e o Fim. 

Eu criei o mundo no princípio, e vai ser pela Minha Mão, como vós sabeis, que o mundo 
chegará ao fim. 

Mas, para os Meus amados filhos que renunciam a Satanás, o mundo novo, o Novo Paraíso na 
Terra, espera por vós em toda a Sua Glória. 

Não volteis as costas. 
Não permitais que o raciocínio humano falhe e impeça que vós e os vossos entes queridos 

entrem neste Paraíso Esplêndido, no qual vós não querereis mais nada. 

Escolhei o Meu Paraíso de amor, alegria e beleza, um lugar especial onde vivereis em perfeita 
harmonia, em corpo, mente e espírito. 

Sem corrupção. Sem pecado. Só com amor, onde vivereis em união com a Minha Divina Vontade. 
O Vosso Amoroso Pai Celestial, Deus, o Altíssimo. 

O Falso Profeta não assumirá apenas a Igreja Católica, ele ordenará sobre todas as 
igrejas cristãs 
Domingo, 10 de junho de 2012, 15:30 

Minha amada filha, Eu apelo a todos os Meus seguidores para mostrarem coragem neste 
momento. 

Este não é o momento para desânimos e choros. É o momento de lutardes pela vossa Salvação. 
Apelo a todas as Igrejas Cristãs, aos Meus clérigos e a todos os que Me consagrastes as vossas 

vidas, ao Vosso Jesus, para ouvirdes os Meus apelos. 
Nunca renuncieis à Verdade dos Meus Ensinamentos. 
Nunca Me abandoneis. 
Nunca abandoneis a Minha Igreja. Porque Eu Sou a Igreja. 
Nunca renuncieis ao Meu Corpo, porque Eu Sou o Pão da Vida. 

Nunca aceiteis as mentiras, que em breve serão implantadas no meio de vós, para substituir a 
Minha Igreja na terra. 

É o tempo para vos preparardes. 
Em breve, será tolerada uma nova religião, que será produzida pelo homem. 
Em breve sereis alimentados à força com algo que parecerá a Santa Eucaristia, mas não será o 

Meu Corpo. 
Ela tornar-se-á vazia, estéril e não vos dará a verdadeira vida. 
A única Santa Eucaristia que existe é aquela em que a Minha Presença é dada a conhecer no 

Santo Sacrifício da Missa, como é agora. 

Nunca vos desvieis disto, mesmo que sejais forçados a fazê-lo pelos pagãos, que assumirão as 
Minhas Igrejas Cristãs. 

Eles profanarão as Minhas Igrejas e transformá-las-ão em nada mais do que em locais de 
entretenimento e de eventos sociais. 

Vós deveis seguir sempre os passos que Eu ensinei aos Meus Apóstolos na Última Ceia. 
Agora, vós deveis garantir que tudo está no lugar antes que o ataque comece. 

Muito em breve, vós achareis que é impossível seguir a falsa doutrina que vos é imposta, pela 
abominação que vedes pela frente. 

O falso profeta não só assumirá a Igreja Católica, mas ditarará sobre todas as Igrejas Cristãs, 
as quais ele fundirá numa só. 

Mas não será a Mim, Jesus Cristo, que o novo templo será erguido. Será um templo para 
substituir a Santa Sé, em honra da besta. 
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Prestai agora atenção às Minhas Palavras, para verdes logo a Verdade. 

Aos suficientemente corajosos para resistir a esta perseguição da vossa Fé, vós deveis 
planear agora. 

Aos que não tendes força para lutar contra o reino do anticristo e do falso profeta, caí de 
joelhos e implorai-Me agora para vos ajudar. 

Eu vos guiarei através dos Meus novos líderes, que brotarão dentre vós, chefiados pelas 
Minhas Duas Testemunhas. 

Enoque e Elias, presentes nas Minhas Igrejas Cristãs na Terra e na Casa de Israel, 
influenciarão, em breve, a pregação dos Evangelhos em todo o mundo. 

Nada parará os Ensinamentos da Verdade. 
Este tempo será difícil, mas erguei-vos e segui o Meu Exército na Terra, e mais almas serão 

salvas. Não abandoneis o rebanho que Eu vos dei para orientar. 
Não temais, porque, só seguindo o Meu Caminho da Vida Eterna podereis ser salvos. 
Segui o caminho do falso profeta e não só vós estareis perdidos para Mim, como levareis as 

almas inocentes no caminho do Inferno. 
Sede corajosos Meus servos sagrados. 
Aceitai que o tempo para o Meu retorno está iminente. Vós não tendes tempo a perder. 
O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Orai pelas igrejas cristãs, para que lhes sejam dadas graças para 
defenderem a sua fé 
Segunda-feira, 11 de junho de 2012, 12:02 

Todos os filhos de Deus estão a ser chamados em todo o mundo para se unirem, como um, e 
implorarem neste momento a Misericórdia do Meu Eterno Pai. 

Filhos, derramai os vossos corações para o Meu Pai ,e pedi-Lhe para vos proteger e cobrir 
com o Precioso Sangue do Seu Filho. 

Vós deveis prestar atenção todos os dias a partir de agora e rezar a Deus Pai em Nome de 
Jesus Cristo, Salvador do Mundo, para proteção de todos contra as forças do mal, que grassam 
agora em todos os cantos. 

Rezai, rezai, rezai pelas Igrejas Cristãs na Terra, para que lhes sejam dadas graças para 
defender a sua Fé. 

Nunca desistais da esperança, filhos, nem uma vez prometei fidelidade ao meu Filho, e orai 
com força, que as vossas orações serão correspondidas. 

Hoje, Eu peço-vos que continueis com as orações da Cruzada de Conversão e com a recitação 
do Santíssimo Rosário e o Terço da Divina Misericórdia. 

Este é o mês designado para a conversão de muitas nações. 

O Jejum deve continuar, para salvar as almas, e pode ser realizado de acordo com os meios de 
cada um. 

Continuai filhos, a orar pela conversão, tão necessária neste momento. 
Obrigado por responderdes ao meu apelo. 
A Mãe da Salvação. 

Lembrai-vos que esta é uma guerra que será vencida pela Minha Igreja Remanescente 
na terra 
Segunda-feira, 11 de junho de 2012, 16:30 

Minha querida e amada filha, muito em breve as almas inflamadas pelo Poder do Espírito 
Santo, por causa destas Mensagens, irão unir-se como uma em todas as nações. 
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Elas vão juntar-se em uníssono para proclamarem a Minha Palavra, para que toda a alma 
perdida possa ser libertada das garras da besta. 

A Minha Igreja Remanescente vai reunir-se rapidamente e crescer pelo mundo, e a oração 
uni-la-á, como uma Igreja Santa. 

Eu enviarei ajuda para cada uma das Minhas Duas Igrejas, as Minhas Duas Testemunhas na Terra. 
Então elas erguer-se-ão com coragem, e proclamarão a Verdade em todos os cantos do mundo. 

A Minha Voz soará como um trovão, e aqueles que realmente Me amam não deixarão de 
Me reconhecer. 

As graças do Espírito Santo incendiarão as almas dos Meus soldados, e eles marcharão para a 
frente e ajudar-Me-ão a salvar a humanidade. 

Rejubilai, Meu exército, pois vós sois abençoados, por terdes sido escolhidos para esta 
tarefa gloriosa. 

Através do vosso amor por Mim, o Divino Salvador, vós ajudareis a salvar os vossos pobres 
irmãos e irmãs de serem perdidos para o maligno. 

Vinde agora, Meus seguidores, e deixai-Me levar-vos através da selva densa e espinhosa para 
a Luz do Meu Novo Reino na Terra. 

Nunca temais a Minha Mão, porque Eu vou levar-vos agora, sem medo, para a batalha contra 
o anticristo. 

Lembrai-vos que esta é uma guerra que será vencida pela Minha Igreja Remanescente na Terra. 

Lembrai-vos, também, que o número de almas que podem ser recuperadas dependerá da força 
da vossa Fé, da vossa generosidade de espírito e da vossa vontade de sofrer no Meu Santo Nome. 

Eu Amo-vos 

Eu Abençoo-vos. 

Eu dou-vos as graças de que agora precisais para pegardes nas vossas armas e marchardes 
para a Vida Eterna. 

O Vosso Amado Jesus. 

O teste de um autêntico Profeta reside nas orações que lhe são dadas para a 
humanidade 
Terça-feira, 12 de junho de 2012, 17:58 

Minha querida e amada filha, compreende que Eu nunca condenaria aqueles que dizem que 
vêm em Meu Nome, mas que não vêm. 

Eu amo a todos os filhos de Deus, incluindo os falsos profetas enviados neste tempo, para 
confundirem a humanidade. 

Muitas dessas almas estão cheias de amor por Mim e sentem a necessidade de estar perto. 
Elas podem, não por culpa própria, imaginar que estão a receber Mensagens Divinas. Vós deveis 
orar por essas almas. Vós nunca deveis julgá-las. 

Depois, há aqueles que dizem que vêm em Meu Nome, mas que usam o emblema da besta. 
São lobos com pele de cordeiro, que surgiram para enganar as almas puras e manchá-las com o 
pecado do engano. 

Esses, são os perigosos falsos profetas, cujo objetivo é distorcer a Verdade dos Meus 
Ensinamentos, de tal forma que não sejam perceptíveis. 

Através de uma fachada externa de falsa humildade, eles far-vos-ão acreditar numa mentira 
em Meu Nome. Eles mostrarão uma máscara tolerante do engano e vós sereis convencidos de que 
eles estão a espalhar a Verdade. 

O teste de um autêntico profeta reside nas orações que lhe são dadas para a humanidade. 
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Quando as Mensagens vêm do Céu, a conversão espalha-se rapidamente pelo Poder do 
Espírito Santo, e cobrem todas as religiões, todas as crenças, para as unir como uma só. 

Eu exorto-vos neste momento, para que oreis por essas almas, que foram enganadas, e que 
acreditam que falam com a voz do Céu. Orai por elas para que lhes seja dada força para procurarem 
a humildade, a fim de lhes permitir que vejam a Verdade. 

Orai para que eles não permitam que as suas almas sejam usadas pelo impostor, para causar 
confusão entre os filhos de Deus. 

Orai, também, pelos que não falam em nome de Deus mas que, conscientemente, falam a 
língua de Satanás. Eles também precisam das vossas orações, pois estão a ser usados sem piedade 
por Satanás como um meio de espalhar mentiras. 

O Vosso Amado Jesus. 

Uma promessa de fidelidade à Divina Vontade de Deus Pai 
Quarta-feira, 13 de junho de 2012, 16:00 

Minha querida e amada filha, assim como o Meu Eterno Pai legou à humanidade a Grande 
Dádiva do Seu Selo, assim também os seus filhos devem jurar fidelidade à Sua Divina Vontade. 
Peço a todos os filhos de Deus que marchem para a frente no Seu exército para ajudar a salvar as 
almas de todos os filhos de Deus, incluindo os pecadores endurecidos, que façam este penhor: 

Cruzada Oração (59) Uma Promessa de Fidelidade à Vontade Divina 

Ó Deus, o Altíssimo, ó Pai Celestial, eu prometo-Vos a minha firme lealdade e reverência,e 
obedecer-Vos em todas as coisas, em união com Vossa Divina Vontade na Terra. Eu, através do 
Sagrado Sangue do Vosso Único Filho Amado, o Verdadeiro Messias, ofereço-Vos a minha 
mente, o meu corpo e a minha alma, em favor de todas as almas, para que nos possamos unir 
como um só. no Vosso Reino Celestial, e seja feita a Vossa Divina Vontade assim na Terra como 
no Céu. Amém. 

Vós deveis penhorar as vossas almas ao Meu Pai Celestial, como prova da vossa Fé e em 
memória da Minha Morte na Cruz, para que cada um de vós beba do Cálice da Salvação. 

O Vosso Jesus. 

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

Eu, o teu amado Jesus, desejo que tu, Minha querida e amada filha, peças a todos os Meus 
seguidores que prestem atenção às Minhas instruções 

Olhai para cada membro da vossa própria família, os que estão no vosso meio, e que não 
seguem os Meus Ensinamentos. 

Procurai entre vós, as almas perdidas de Mim, que aparentemente Me rejeitam. Então, Eu 
peço que vós oreis fortemente por elas neste momento. 

Vós deveis implorar por Misericórdia para as suas almas. As vossas orações e sacrifícios 
podem salvá-las de um terrível sofrimento durante a Purificação, no O Aviso. 

O Aviso, embora não deva ser temido e deva ser saudado como a Minha Dádiva especial, 
causará dor aos que não estão em estado de graça. 

Preparai as vossas almas com antecedência, pois as almas saudáveis verão no Aviso um 
evento feliz. Elas não vão sofrer, porque vão estar em estado de Graça, especialmente se receberem 
o Sacramento da Confissão regularmente. A sua força ajudará aqueles que precisam de passar pela 
dor do Purgatório, após O Aviso. Ajudai aqueles que não ouvem, através da recitação diária do Meu 
Terço da Divina Misericórdia. Oferecei um sacrifício a Mim, o vosso Jesus, em reparação dos 
pecados das vossas famílias. 
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Eu mostrarei Misericórdia para com todos os que aceitem o estado negro das suas almas, 
quando lhes forem mostrados os seus pecados, durante O Aviso. Apenas aqueles, com genuína 
humildade e um coração puro, serão perdoados. 

Aqueles, incluindo as crianças, que renunciem a Mim, estão em desesperada necessidade das 
vossas orações. Eis a oração que vós deveis recitar para a conversão deles durante O Aviso. 

Cruzada de Oração (60) Oração para a conversão das famílias durante O Aviso 

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

Filhos de Deus, preparai-vos todos os dias para O Aviso, que pode acontecer a qualquer 
momento. 

O Vosso Jesus. 

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

Minha querida e amada filha, a Minha Palavra está a ser ouvida por milhões em todo o 
mundo, enquanto Eu preparo todos os filhos de Deus para a Minha Divina Misericórdia. 

Há os que são abençoados com o Espírito Santo e que saberão de imediato, ao ler as Minhas 
Mensagens, que elas vêm dos Meus Divinos Lábios. 

Aqueles que dizem que Me conhecem, mas que não conseguem reconhecer-Me, já não 
conseguem resistir à Leitura da Minha Palavra, embora lutem contra Mim. 

Eles rejeitam-Me, mas já são atraídos pelas Minhas Mensagens. 

Não entendeis que é o Espírito Santo, que embora latente nas vossas almas, já vos atrai para Mim? 

Eu digo-vos isto. Está em breve a chegar o tempo para que as vossas ofensas vos sejam 
mostradas, durante O Aviso. 

O vosso ódio à Minha Palavra ser-vos-á revelado, e então conhecereis a Verdade. 

Quando isso acontecer, deveis juntar-vos logo aos vossos irmãos e irmãs, e lutar pelo direito 
de defender a Minha Igreja sobre a Terra. 

O Céu ficará escancarado como um telhado, aberto para revelar o Fogo e as Chamas da Minha 
Divina Misericórdia. 

A Terra será abalada com tanta força, que ninguém escapará aos Meus Olhos, ao Meu Espírito 
ou ao Meu Dom. 

Muitos tremerão de medo, porque só então muitos ganham consciência das suas almas pela 
primeira vez. 

Eles saberão que o seu amor aos seus corpos e a todos os sentidos que procuram cultivar não 
têm razão de ser. 

Eles verão cada parte da sua alma, mas não será por meio de seus próprios olhos que eles a 
vêm. Eles vão olhar para as suas almas através dos Meus Olhos. 

Eles vão sentir-se doentes e enojados, como Eu fico quando vejo a fealdade dos seus 
erros miseráveis. 

Eles verão como foi sujo o seu comportamento para com os outros e os males que provocaram 
aos demais seres humanos, seus irmãos e irmãs. 
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Então, eles verão o amor por si mesmos, a vaidade e o amor aos falsos ídolos, e saberão como 
isso Me ofende. 

Aqueles, cujos pecados são muito negros, vão sentir-se mal, em sofrimento, e não serão 
capazes de suportar o horror que terão que ver. Eles precisarão de todas as forças para aguentarem a 
Purificação necessária, que lhes permita sobreviver e seguir no caminho da Verdade. 

É importante compreender que O Aviso é precisamente isso. Eu venho para avisar os filhos de 
Deus que os seus pecados podem ser e serão perdoados. 

Venho mostrar-lhes como será o Dia do Juízo. Isto significa que aqueles que pedirem a 
redenção, nesta fase, serão salvos. 

Aos que ainda Me rejeitam será dado tempo para se arrependerem, mas não muito. Se mesmo 
assim, recusarem a Minha Mão de Misericórdia, então Eu Vou ter de os afastar. 

Portanto, Eu venho separar os justos para um lado e os perversos para o outro. Mais uma 
oportunidade, nessa ocasião, para procurardes a redenção, e os que recusarem a Minha Mão de 
Amor e de Misericórdia serão lançados no Inferno. 

Esta profecia foi predita desde o início. 
Prestai atenção ao O Aviso e salvai as vossas almas enquanto podeis. 
O Vosso Jesus. 

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

Minha querida e amada filha, os planos dos grupos Maçônicos para assumirem as moedas do 
mundo estão perto de estarem completos. 

Os seus planos malvados também incluem uma nova vacina global, que criará a doença em 
todo o mundo, para causar sofrimento a uma escala nunca antes vista. 

Evitai qualquer súbita vacinação mundial que seja anunciada, pois ela matar-vos-á. 
Os seus perversos esquemas chocariam todas as almas inocentes, que não fazem ideia de quão 

poderosos eles são. 
Movidos pela luxúria do poder, riqueza, e pelo desejo de serem divinos em tudo o que fazem, 

eles acreditam que são invencíveis. 
Eles controlam bancos, governos, e são responsáveis pelo terror causado no Médio Oriente. 
Eles controlam grande parte dos meios de comunicação do mundo, e a realidade da sua 

perversidade esconde-se atrás das chamadas organizações humanitárias. 
Infelizmente muito poucos filhos de Deus sabem dos seus planos. 
Sabei que a Mão do Meu Pai cairá muito rapidamente sobre os países que protegem esses 

líderes do mal. 
Eles serão atingidos com tsunamis e terremotos de tal magnitude que serão eliminados. 
Os que acreditam que são muito poderosos verão o fogo cair dos céus, pouco antes da Minha 

Segunda Vinda. 
Os mares tornar-se-ão lagos de fogo e eles descobrirão que é difícil escapar do poder de 

punição derramado sobre as almas perversas que recusem o Meu Cálice. 
Desafiadores até ao fim, eles lutarão contra o Meu Pai Eterno e o Poder dos Céus. 
Manobrando com o anticristo, a partir dos grupos nos quais ele evolui, eles perceberão o erro 

dos seus caminhos, quando for demasiado tarde para eles. 
Muitos destes grupos, incluindo dirigentes de bancos, governos, chefes de grandes empresas, 

todos eles interligados e trabalhando em conjunto para tornar pobres as pessoas comuns, vão 
converter-se após O Aviso. Então, isso será bom. 
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O tempo para Eu separar as almas que Me amam das que estão ao lado do maligno não está longe. 

Sede cautelosos. Haverá apenas o tempo suficiente para a conversão. As almas mais 
necessitadas da Minha Misericórdia pertencem a esses grupos perversos que não têm nenhum 
respeito pelas Leis de Deus. 

Vós deveis orar para que eles vejam a Verdade. Vós deveis orar para que eles parem de 
infligir sofrimentos através das terríveis leis que pretendem fazer. 

Vós deveis rezar para impedir o genocídio que eles planeiam, pior do que fez Hitler na 2ª 
Guerra Mundial. 

Este grupo, o mais numeroso desde a sua fundação na Idade Média, é o exército de Satanás. Eles 
serão conduzidos pelo anticristo. Eles planearam ter os bancos sob o seu controle, ao longo de décadas. 

Eles planearam a introdução da marca da besta, um chip que cada homem e mulher serão 
obrigados a ter implantado no seu corpo para acesso a alimentos, durante quinze anos. 

Agora que chegou o momento para eles revelarem a sua Nova Moeda Mundial, sabei que a 
oração, e muita, poderá ajudar a atenuar grande parte do seu plano. 

Aqui está uma oração para evitar o controle do mundo. 

Cruzada Oração (61) para Impedir o Controle Mundial 

Ó Querido Pai Celestial, em memória da Crucificação do Vosso Amado Filho Jesus Cristo, 
eu imploro-Vos pela nossa proteção, dos Vossos filhos, da Crucificação que está a ser planeada 
para destruir os Vossos filhos, pelo anticristo e seus seguidores. Dai-nos as Graças de que 
precisamos para recusar a marca da besta, e concedei-nos a ajuda de que precisamos para 
combater o mal no mundo, espalhado por aqueles que seguem o caminho de Satanás. Nós Vos 
imploramos, Querido Pai, a proteção de todos os Vossos filhos, nestes tempos terríveis, e que nos 
façais suficientemente fortes, para nos levantarmos, e proclamarmos a Vossa Santa Palavra, em 
todos os momentos. Amém. 

Minha filha, Eu estou triste por ter que revelar estas coisas. Os Meus seguidores precisam de 
entender o que está a acontecer. 

Aqueles que não acreditais nestas Mensagens não terão dúvidas quando o anticristo se lhes 
apresentar, como Eu predisse. 

Vós deveis unir-vos em grupos, em todo o mundo, em oração. 

Quanto mais os meus seguidores o fizerem, mais forte será a Presença do Espírito Santo e, 
então, mais fraco será o exército de Satanás. 

Tentai não ficar com medo, pois uma tal perseguição pode ser enfrentada sem medo. 

Uma vez que vos prepareis bem, seguindo as Minhas instruções e mantendo em dia a oração, 
o tempo passará depressa. 

Confiai em Mim, sempre. 

Lembrai-vos que Eu morri pelos vossos pecados. É assim justo que Me permitais levar-vos 
neste momento para o Novo Reino da Terra. 

Só Eu, Jesus Cristo, posso levar-vos. Lembrai-vos que sem Mim vós não sois nada. 

O Vosso Jesus. 

A nenhum profeta foram dadas Mensagens da Santíssima Trindade e da minha amada 
Mãe em tal abundância 
Segunda-feira, 18 de junho de 2012, 20:36 

Minha querida e amada filha, tu não deves permitir que a cruel rejeição das Minhas Santas 
Mensagens pelos Meus seguidores, que tu reconheces que são especialmente dedicados à Minha 
Santa Vontade, te confunda. 
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É de esperar que este tipo de rejeição aumente de intensidade à medida que a Minha Palavra 
seja rasgada em pedaços, e descartada como se nada fosse. 

A dor da rejeição que tu sentes é a Minha dor. A humilhação e a ridicularização que te é 
infligida é a Minha perseguição. Em vez de permitires que essa desaprovação te fira, deves aceitá-la 
em silêncio. 

Alegra-te, no meio das tuas lágrimas, pois tu já sabes que Eu sempre fui rejeitado mesmo 
pelos Meus próprios discípulos. 

Se permitires que a rejeição da Minha Palavra te faça atrasar a divulgação das Minhas 
Mensagens, em seguida menos almas serão salvas. 

Lembra-te sempre que o Meu maior desejo é salvar almas. 

A Minha Missão não deve ser manchada pela opinião humana, desenhada para te prejudicar. 

As Palavras que Eu te dou esta noite não são para te proporcionar conforto, mas para enfatizar 
a urgência das Minhas advertências para o mundo. 

Muitos dos Mensageiros de Deus vieram antes de ti, Minha filha, para preparar a humanidade 
para a Minha Segunda Vinda. 

A nenhum profeta foram dadas Mensagens da Santíssima Trindade e da Minha Amada Mãe 
em tal abundância. 

Somente estas Mensagens podem revelar os segredos dos tempos vindouros, e oferecer as 
bênçãos necessárias a todos os filhos de Deus até o último dia. 

Agarrai o Dom da Minha Palavra, dada a toda a humanidade para vos dar vida. 

Sem o Meu auxílio vós acharíeis que é muito difícil suportar as provações que temos pela frente. 

Todos os Meus verdadeiros Mensageiros estão a preparar os filhos de Deus para a Segunda Vinda. 

Sabei que isso terá lugar durante a vida desta geração. 

Tomai o Meu Cálice, bebei dele, e deixai-o encher-vos com o Dom do discernimento, para 
que vós Me possais ajudar a salvar almas. 

O Vosso Jesus. 

Virgem Maria: Eu posso, com o meu Filho, dar-vos as graças e a auréola de proteção 
para que nenhum anjo caído possa penetrar 
Quarta-feira, 20 de junho de 2012, 07:46 

Minha filha, como o meu Filho sofre neste momento e como o meu próprio sofrimento está 
entrelaçado com o Seu. 

Os que causam sofrimento aos outros Crucificam o meu Filho. 

Quando eles fazem coisas terríveis, que causam dor sofrimento e morte aos filhos de Deus, 
eles recriam a Paixão do meu Filho. 

Os que seguem o caminho do enganador estão a ser tentados a cada segundo pelos anjos 
caídos liderados por Satanás. 

Muitos deles não sabem disso, por isso vós deveis orar por eles. 

Muitas delas não percebem que estão a ser usadas pelo maligno para alcançar a destruição da 
raça humana. 

Muito em breve eles serão descartados por Satanás, quando não servirem para mais 
nenhum objetivo. 

O meu Filho vai estar à espera para acolher tais pecadores de volta aos Seus Braços Sagrados, 
tão Misericordioso Ele é. 

Os planos malvados que estão a ser perpetrados por Satanás, invisível a todos, estão a trazer 
tristeza ao Meu Eterno Pai. 
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Os pecadores endurecidos que ferem os seus irmãos e irmãs, ofendem Deus. Nunca penseis 
que eles vão conseguir tudo o que se determinaram a fazer. 

A Mim, Mãe de Deus, como Corredentora e Medianeira, foramdadas graças para destruir a 
serpente. Ao pedirdes-me para vos ajudar Eu posso oferecer-vos proteção do medo, filhos. 

Eu posso, com o meu Filho, dar-vos as Graças e a auréola de proteção onde nenhum anjo 
caído pode penetrar. 

Satanás não pode prejudicar ou atacar todos os que recitem o meu Santo Rosário todos os dias. 

Ao recitar três ou mais Rosários, vós podeis estender essa proteção para os outros. Se até 
mesmo uma centena de pessoas, ao fazê-lo, poderia salvar a vossa nação da contaminação que se 
espalhou a partir do maligno. 

Vós deveis reunir os filhos e rezar para as proteger. 

Vós deveis ser generosos de coração e orar pelos vossos inimigos, porque muitos deles não 
percebem o que estão fazendo. 

Ao confiar completamente no meu Filho e aceitar os Dons que Ele agora traz para vós, através 
dos Seus Ensinamentos e das Profecias, vós podeis destruir todos os vossos medos. 

Satanás aproveita e alimenta os medos. Encarai a Verdade e usai a oração para mitigar os 
planos malignos em curso por esses grupos malignos, que querem destruir a humanidade. 

Senti o amor do meu Filho, abrindo os vossos corações. 

Colocai-me, à Mãe da Salvação, as vossas preocupações e Eu os levarei ao meu Filho. 

Então, Eu cobrir-vos-ei com o meu Sacratíssimo Manto e vós sentireis uma força que só pode 
vir do Céu. 

Só então ficareis preenchidos com paz, coragem e determinação para vos tornardes parte do 
exército de Deus. Este exército, já em formação, é composto de multidões em cada nação. 

Eles marcharão até o fim e não podem ser derrotados. 

Obrigado, minha Filha, por responderes ao meu chamamento. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Vinde a Mim todos os que vos sentis indignos. Eu espero por vós 
Quinta-feira, 21 de junho de 2012, 00:05 

Minha querida e amada filha, os Meus seguidores devem entender que, como qualquer bom 
pai, Eu sempre quero o que é melhor para eles. 

Eu nunca lhes darei tudo o que pedirem a menos que esteja de acordo com a Minha 
Santíssima Vontade. 

Eu nunca os deixarei vaguear, para fora do caminho da Verdade, sem os persuadir a voltarem 
para Mim. 

Eu tentarei sempre protegê-los de todo mal. 

Além disso, Eu castigá-los-ei por algo que façam de errado. 

Eu quero, e posso, ficar irritado quando fazem mal aos outros. 

Além disso, Eu perdoá-los-ei quando fizerem algo de errado se realmente eles se arrependem 
do erro das suas ações. 

Eu sou paciente. 

Eu não fico chocado com facilidade e nunca, nem Eu poderia, guardo rancor. 

É por isso que mesmo aqueles que se percam e se sintam vazios por dentro devem pedir-Me 
para os segurar, amá-los e trazê-los ao Divino Amor que lhes dará a verdadeira paz. 

Assim, muitas pessoas que estão perdidas esquecem-se de Mim. 
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Muitos, por causa da vida pecaminosa que levaram, estão relutantes em voltar para Mim. Eles 
sentem-se desconfortáveis, não sabem como orar e acreditam, erroneamente, que é tarde demais 
para eles. Como estão errados. Eles nunca devem esquecer-se que Eu ofereci a Minha Vida na terra 
por cada um de vós. 

Eu não desisto das almas facilmente. Eu amo todos aqueles que, através de suas ações, atos e 
pensamentos, quebram as Leis do Meu Pai. Vós sois preciosos para Mim. Eu Amo-vos, assim como 
Eu Amo todos os filhos de Deus. 

Nunca acrediteis que vós sois menos amados, porque vós pecais. O pecado, embora 
repugnante para Mim, é a mancha com que vós nascestes. 

É quase impossível a qualquer alma na terra não pecar. 

Nunca sintais que Eu nunca poderia ajudar-vos ou receber-vos nos Meus Braços. 

Vós ficareis em primeiro lugar na fila para entrar no Meu Novo Paraíso na Terra, que vai 
durar 1.000 anos, quando voltardes para Mim. Tudo o que Eu peço é para falardes Comigo, com 
estas Palavras. 

Cruzada Oração (62) Para os Pecadores Perdidos e Desamparados 

Ó Jesus, ajudai-me, porque eu sou um pecador perdido e desamparado na escuridão. Eu 
sou fraco e não tenho coragem de Vos procurar. Dai-me forças para Vos chamar agora, para 
que eu possa romper com a escuridão dentro da minha alma. Trazei-Me a Vossa Luz, Querido 
Jesus, perdoai-me. Ajudai-me a tornar-me são de novo, e levai-me para o Vosso Amor, Paz e 
Vida Eterna. Eu confio em Vós, completamente e peço-Vos que me levais em corpo, mente e 
alma, assim como eu me entrego à Vossa Divina Misericórdia. Amém. 

Vinde a Mim todos os que vos sentis indignos. Eu espero por vós. Só é preciso que agarreis a 
Minha Mão e Me alcanceis. 

Eu Escuto. Eu Vejo. Eu Choro. Eu Amo-vos. 

Eu nunca desistirei até que vós estejais nos Meus Braços e que a Minha Divina Misericórdia 
inunde as vossas almas. 

Em breve vós vereis finalmente a Verdade da Minha Misericórdia. As vossas dúvidas serão 
atiradas para longe, ser-vos-á revelado que a vossa alma será preenchida com a Luz e vós vireis a 
correr na Minha direção. Aguardo esse dia com grande esperança e alegria. Somente quando cada 
pobre alma perdida souber que só Eu, Jesus Cristo, a pode salvar, o Meu Coração ficará curado. 
Lembrai-vos que o pecado pode condenar, mas Eu amo cada pecador, não importa o que eles 
fizeram. Nunca tenhais medo de vir a Mim, conversar Comigo, pois Eu Amo-vos demais para vos 
rejeitar quando vós mostrais verdadeiro remorso. 

O Vosso Amado Jesus. 

O homem não evoluiu a partir de animais, mas é isso que aqueles que não acreditam 
em Deus vos querem fazer crer 
Quinta-feira, 21 de junho de 2012, 17:30 

Minha querida e amada filha, desde o início dos tempos, quando o mundo foi Criado por Meu 
Eterno Pai, tem havido muita confusão sobre a origem da raça humana. 

Quando Meu Pai criou o mundo, para que pudesse ter uma família, muita coisa foi feita. 

Ele Criou a terra, os mares, as plantas, as árvores, as montanhas, os rios, os animais e 
depois, no penúltimo dia, quando no Paraíso tudo estava no seu lugar, Ele Criou o homem. O 
homem, embora manchado pelo pecado, é uma criatura sagrada. Os animais estão lá para servir 
a humanidade. 

O homem não evoluiu a partir de animais, mas é isso que, aqueles que não acreditam em 
Deus, vos querem fazer crer. 
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As teorias da evolução, que afirmam que o homem veio de animais, são uma mentira. Elas 
nunca podem ser provadas. 

Satanás, os seus anjos caídos e todos os demônios que brotam do inimigo de Deus, 
convenceram o homem dessa terrível mentira. 

O homem é filho de Deus, mas, a fim de humilhar o filho humano de Deus, Satanás quer criar 
confusão nos corações da humanidade. 

Porque promove ele essa mentira através de falsos Ensinamentos? Para provar que o homem 
evoluiu do macaco e para, assim, o convencer de que não foi criado pela Mão do Meu Eterno Pai. 

Esta é uma das maiores mentiras perpetradas pelo diabo, usando as almas daqueles homens 
que afirmam que são mais inteligentes que o resto dos seus irmãos e irmãs. Os cientistas declaram 
que o homem evoluiu do animal, mas eles estão a ser enganados. 

A Ciência falha quando tenta declarar a verdade sobre a criação do universo. 

Ninguém entende o Milagre da Divina Criação. 

Se o homem acredita que sabe todas as respostas sobre as origens da humanidade, com base 
no raciocínio humano, então ele engana não só as outras pobres almas como a si mesmo. 

Quando não existe amor algum por Deus em tais almas, que acreditam na superioridade da 
inteligência humana, então o ateísmo espalha-se como erva daninha. 

Esta erva daninha, que cresce em todas as direções, contamina e destrói toda a safra prevista e 
gera doenças. 

A única cura é procurar a ajuda de Deus através da humildade da oração e pedir que a 
Verdade seja revelada. 

Tantas mentiras espalhadas por ateus, que tentam provar que Deus não existe, destruíram 
milhões de almas. As suas vítimas precisam das vossas orações. 

O ateísmo é a maior religião do mundo, e aqueles que têm dedicado as suas vidas a este 
engano estão perdidos para sempre. 

Eles enfrentarão os fogos do inferno. A menos que se voltem para Mim, durante ou após o 
Aviso, sofrerão um castigo terrível. 

Orai por eles. 

O Vosso Jesus. 

Virgem Maria: O mundo virou de cabeça para baixo por causa do paganismo 
Sábado, 23 de junho de 2012, 10:50 

Meus filhos, Eu convido todos vós a se juntar em oração pela conversão dos pecadores e 
continuem suas orações diárias. 

O jejum vai salvar muitas almas e é um grande presente para o Meu amado Filho. 

Tantas pessoas no mundo se afastaram do Meu Filho. 

Ele chora muito neste momento. Ele ama tanto as pessoas e isso parte o coração ao ver. 
Especialmente a deslealdade dos que aceitam que Ele é o verdadeiro Filho de Deus, o Altíssimo. 

O mundo virou de cabeça para baixo por causa do paganismo. Tornou-se um lugar de 
confusão, ódio, tumulto e agitação. 

Isto é como o estado de inferno, e nada é tão terrível ou tão doloroso. No entanto, o poder do 
maligno criou esta tensão odiosa e isso rodeia todos os filhos de Deus. 

Poucos não são tocados pelo veneno, que está sendo espalhado em todas as nações pela 
escuridão. Muitos estão cegos por essa escuridão e não têm nenhuma esperança. 

Há muitos que não se converteram a Deus e continuam ao longo do caminho, que lhes traz 
muita infelicidade. 
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Aqueles, que amam a Deus, mas dão pouca atenção a Ele através da oração, são muito indefesos. 
Somente a oração, devoção e sacrifícios podem trazer-lhes para perto de Deus. Nada mais vai 

lhes trazer paz. 
Rezem, rezem, rezem pelas almas que idolatram falsos deuses. Elas precisam de muita oração 

neste momento. 
Rezem por aqueles, tentados pelo mal, que causam dificuldades àqueles sob seu controle. 
Eles têm pouco tempo antes da Confissão, que é o Aviso. Quando esse dia chegar, eles devem 

mostrar humildade, quando a Verdade for revelada. 
O grande plano do Meu Filho para salvar grandes partes da Humanidade está prestes a ser 

revelado ao mundo. 
Muitos não serão salvos. 
É por isso, que todos os Seus amorosos discípulos têm uma grande responsabilidade agora, 

rezar pela conversão, para salvar tantas almas quanto possível. 
Vão em paz, Meus filhos, e tranqüilos por saber que Meu Filho é sempre misericordioso. 
Ele quer salvar a todos, e a Confissão (o Aviso) é o presente, que Ele apresenta ao mundo 

para fazer isso. 
O Aviso é o maior presente para a Humanidade, desde a sua morte na Cruz. 
Alegrem-se, porque muitas almas, que poderiam ter sido atormentadas no inferno por toda a 

eternidade, podem ser salvas e receberão o Dom da Vida Eterna. 
Obrigada por responder a este apelo do Céu. 
A Vossa Amada Mãe de Deus, Mãe da Salvação. 

Quando vós espalhais o ódio sobre os Profetas enviados do céu, sois culpados de um 
pecado que tem enormes consequências 
Domingo, 24 de junho de 2012, 17:30 

Minha querida e amada filha, como se quebra o Meu Coração, quando vejo aqueles que se 
dizem seguidores de Deus, mas que se exibem com as Suas Leis. Eles são hipócritas. 

São eles que dizem para se seguirem os Mandamentos de Meu Pai e ainda sentem que podem 
condenar os outros que pecam. 

Primeiro, ao tomarem a Sagrada Escritura como um meio de proclamar uma mentira, 
promovendo a chamada tolerância, eles ofendem-Me muito. 

Estas são as pessoas que dizem que é errado acreditar na Divina Providência. 
Estas são as pessoas que questionam os videntes enviados pelo Céu ao longo dos séculos e, 

em seguida, tentam refutá-los através da Minha Santa Palavra, retirada da Sagrada Escritura. 
Qualquer homem que nega a Minha Palavra é desleal Comigo. 
É necessário ter muito cuidado com qualquer homem que se coloca acima dos seus irmãos e 

irmãs, como espiritual e intelectualmente superior. 
Qualquer homem que use a Sagrada Escritura para apresentar uma versão destorcida da 

Verdade será punido. 
Qualquer homem que se levante e proclame a verdade, mas rejeita a Minha Palavra, dada ao 

mundo nestes Tempos Finais, ficará afastado de Mim. 
Vós sois culpados de inveja espiritual e por isso tereis que enfrentar a punição. 
Quando vós espalhais o ódio sobre os Profetas enviados do Céu, sois culpados de um pecado 

que tem enormes consequências. 
Porque ao fazê-lo, vós não  proclamais apenas uma mentira como obstruís a Palavra de Deus. 

Peço-vos que pareis a campanha de tormento e calúnia, agora. Vós nunca impedireis que a Minha 
Palavra seja ouvida. 
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Porque continuais vós a tentar atormentar esta Missão? Não sabeis vós, ainda agora, que o 
Fogo do Espírito Santo não poderia ter alastrado aos caminhos onde vão as Minhas Mensagens 
senão através do Céu? 

Vós estais a ser usados pelo maligno, que nunca evitará que estas Minhas Mensagens 
Sagradas sejam dadas ao mundo. 

Mensagem para o Clero: Para aqueles dentre vós que prometestes em juramento ser um servo 
sagrado da Minha Igreja na Terra, ouvi-Me agora. 

Quando vós denunciais publicamente as Minhas Mensagens e Me impedis, ao Vosso Jesus, 
nesta Missão de salvar almas, cometeis o maior pecado de todos. 

Vós sofrereis por isso e o vosso Purgatório será experimentado na Terra. Todo o homem, 
mulher e criança, testemunhará a vossa ofensa contra o Céu. 

A vossa errada avaliação dos Meus Profetas tornar-vos-á espiritualmente vazios e a vossa 
alma sofrerá um tormento como nenhum outro. 

Se vós sois Meus servos sagrados e não tendes a certeza da Minha Voz, quando Eu falo agora 
convosco, então deveis permanecer em silêncio. Deveis orar por discernimento antes de 
considerardes rejeitar a Minha Santa Palavra. 

Milhares dos Meus servos sagrados deixarão de reconhecer a Minha Palavra, enviada através 
desta profeta dos tempos. Como isso parte o Meu Coração. Muitos cairão sob o reinado do 
anticristo e abandonarão a Minha Igreja na Terra. 

Muitos dos Meus servos sagrados ficarão ao lado dos perseguidores da Minha Igreja. A 
sedução já começou. 

Vós estais a ser preparados pelo enganador para Me rejeitardes e o vosso orgulho impede-vos 
de ver isso. 

Muitos de Meus servos sagrados não serão suficientemente corajosos para sustentar a Minha 
Igreja na terra. Muitos ficarão ao lado do falso profeta e rejeitarão o Meu rebanho, cuja fé lhes 
permite ver a Verdade. 

Não sabeis vós que Eu Sou a Igreja? 

Não sabeis vós que a Igreja vai sofrer a sua própria crucificação, tal como sucedeu Comigo? 

Ela será atormentada. Parecerá ter sido crucificada e muitos pensarão que ela morrerá. Mas, 
tal como na Minha Ressurreição, ela será ressuscitada de novo para a vida, para que vós vejais que 
não pode ser destruída. 

Eu avisei todos os Meus servos sagrados que não reconheceis os tempos que estais vivendo, para 
ficardes agora alerta, porque a Minha Igreja na terra, sofre a maior perseguição desde o seu começo. 

Vós deveis preparar-vos e abrir os olhos. 

Quando achais vós que Eu viria avisar-vos? Acharíeis que seria em algum tempo futuro? Que 
tal nunca aconteceria nas vossas vidas? 

O tempo para a Minha Segunda Vinda está muito próximo. 

Em breve Eu vou separar o bom do mau, depois de fazer todas as tentativas para converter a 
maioria da humanidade. 

É vosso dever e responsabilidade manter abertos a mente, o coração e a alma. 

Eu preciso que vós respondais aos Meus Apelos, para Me ajudardes a salvar almas, tantas 
quanto Eu puder. 

Segui-Me. Essa é a vossa vocação. Foi por isso que vós Me jurastes lealdade, ao vosso Jesus. 

Vós não fizestes os vossos votos de acordo com os vossos próprios termos. Vós deveis 
permitir-Me guiar-vos e ajudar-vos a defender a Minha Igreja na terra. 
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Muitos danos foram infligidos à Minha Igreja. A Minha Igreja é constituída por todos aqueles 
que Me amam, incluindo todos os Meus servos sagrados. 

Vós deveis ser fortes, corajosos e leais. Vós não deveis permitir que o medo ou a besta 
devorem as vossas almas. 

Ouvi a Minha Palavra, antes de condenardes os Meus Profetas. 

Nunca denuncieis qualquer das Minhas Mensagens, sem orardes por discernimento. Mesmo 
assim, vós deveis ter cuidado, para não negardes aos filhos de Deus o Dom das Graças que Eu 
concedo agora a essas pobres almas, que estão sedentas da Verdade dos Meus Ensinamentos. 

Para aqueles que rejeitais abertamente a Minha Palavra, dada a esta profeta, sabei que Me 
implorareis perdão, quando a Verdade, for revelada. 

Então, para os que fordes responsáveis por desviar almas para longe da Minha Palavra, será 
tarde demais. 

Essas almas perdidas para Mim, por causa da vossa língua ímpia, não terão a Vida Eterna. 

Rejeitai a Minha Palavra agora, ou denunciai a Minha Mensagem por ter erros, e vós sereis 
postos de lado. 

Vós não estais aptos a conduzir o Meu rebanho. 

O Vosso Salvador, Jesus Cristo. 

Eu conheço os meus próprios e eles conhecem-Me 
Segunda-feira, 25 de junho de 2012, 11:50 

Minha querida e amada filha, tu nunca deves esquecer a magnitude desta Missão. 

Muitas vezes tu serás atraída por armadilhas estabelecidas pelo enganador para te enganar. 

Implacável, ele e todos aqueles que são facilmente levados por ele, farão tudo o que for 
possível para desacreditar a Minha Palavra, que te foi dada. 

Tu deves erguer-te e ignorar provocações desse tipo. 

Como te rendeste por teu livre-arbítrio, tudo o que importa agora é a tua total obediência a Mim. 

Permite-Me, na Minha Divina sabedoria, colocar perante ti o Meu caminho perfeito para o 
Paraíso na Terra. 

Os Meus seguidores devem atender também ao Meu Aviso. Vós estareis sob ataque feroz, 
todos e cada um de vós, ao proclamardes a Minha Palavra. 

Esta é uma Missão como nenhuma outra. 

Vós, o Meu exército, liderareis o rebanho da Minha Igreja Remanescente até às portas do Paraíso. 

Isso fará com que vós tenhais uma perseguição pessoal, e não será uma jornada fácil. 

Vós deveis unir-vos e dar a cada um de vós a força do número, para que encontreis conforto 
uns nos outros. 

Em todos os cantos da terra o Meu Exército reúne-se agora. 

Todos os videntes que estão em comunicação com a Verdade Divina, através de Minha Mãe, 
acenderão a chama do Espírito Santo, juntamente com os Meus Profetas, para que o exército 
remanescente esteja adequadamente preparado para a batalha que tem pela frente. 

Nunca duvideis do Meu Amor. Lembrai-vos que somente aqueles que Me seguem podem 
entrar no Novo Paraíso. Quando chegarem os que vêm atormentar-vos, lembrai-vos que o vosso 
dever é perdoá-los e depois rezar pelas suas almas. 

Mostrai amor por aqueles que vos atormentam em Meu Nome. Dessa forma, vós podereis 
derrotar Satanás e ele perde o seu poder sobre vós. 

Eu vos instruirei a cada passo da vossa jornada. 
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Eu ando sempre convosco. 
Eu conheço as Minhas ovelhas e elas conhecem-Me. 
O Vosso Jesus. 

O Novo Paraíso: Vós tereis um corpo puro, incorruptível, livre de doença, morte física 
e envelhecimento 
Terça-feira, 26 de junho de 2012, 20:00 

Minha querida e amada filha, o Novo Paraíso está agora completo, em toda a sua Glória, 
pronto para todos os filhos de Deus na Terra. 

Ele será apresentado, em toda sua Glória, tal como o Paraíso criado pelo Meu Eterno Pai, no 
início, para os Seus filhos. 

Como os anjos cantam e rejubilam, pois está muito próximo o momento de desvendar este 
grande esplendor a um mundo descrente. 

Ele será apresentado por Mim, quando a Nova Jerusalém descer sobre a terra e os Sinos 
repicarem pela Minha Segunda Vinda. 

A ti, Minha filha, será dito para anunciares, precisamente antes de Eu Me dar a conhecer. 
Somente aqueles que Me aceitem como o Messias serão capazes de entrar pelos seus 

Magníficos Portões. 
Todas as chamadas do Céu serão feitas, até à última trombeta, para chegarem a todos aqueles 

que continuam a rejeitar a Minha grande Dádiva. 
Depois, será tarde demais para as pobres almas. Elas ficarão fora do alcance da ajuda, depois 

que a Minha Misericórdia tenha sido atirada de volta à Minha Face, em absoluta rejeição. 
Tudo o que importa agora é avisar a todos aqueles que estão em perigo de perder as suas 

almas para Satanás. 
Reuni-vos, Meus seguidores. Insinuai-vos com suavidade no Meu rebanho. Nunca desistais 

das vossas orações para os resgatar. 
Ó Meus queridos seguidores, se pudesses ver o Novo Paraíso, em que o Céu e a Terra se 

fundirão num só, vós cairíeis de joelhos e choraríeis de alegria e alívio. 
Aqueles de vós que tendes medo do Fim dos Tempos, em que a terra, como sabeis, vai mudar, 

então vós deveis permitir-Me aliviar as vossas preocupações. 
Vós levareis convosco as vossas famílias, e tudo em extrema alegria, puro amor e harmonia. 
Vós tereis um corpo puro, incorruptível, livre de doença, morte física e envelhecimento. 
Tereis todos a vossa própria moradia, com relva, árvores, montanhas, rios, regatos e flores, 

que vos cercarão em toda a sua gloriosa beleza. 
Os animais serão mansos e viverão em paz e em harmonia com todos os filhos de Deus. 
Podereis ver os vossos filhos a casar, a ter filhos, e o milagre das famílias a ressurgir dentre os 

mortos será testemunhado por todos. 
Esta Ressurreição será uma alegria inimaginável, como nenhuma outra. 
Reunir-vos-eis com os vossos entes queridos que faleceram nesta vida e foram para o Céu. 
Vós tereis nações, Doze no total, significando as doze estrelas da coroa da Cabeça da Minha 

Imaculada Mãe, as quais serão regidas por Mim, com os Meus Apóstolos e Profetas. 
Este é o Meu Reino, prometido por Meu Pai, pois Ele criou o Paraíso na Terra. Qualquer um 

que o rejeite, perecerá. 
Orai para que todos os filhos de Deus tenham a pureza de alma para poderem vir para casa, 

para o Reino de Meu Pai na Terra, como era no princípio, agora e sempre, um mundo sem fim, para 
todo o sempre. 

O Vosso Jesus. 
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Deus Pai: Eu revelo os meus planos futuros para o Novo Céu e Nova Terra 
Quarta-feira, 27 de junho de 2012, 20:00 

Minha querida filha, hoje Eu revelo a todos os Meus filhos os Meus planos futuros para o 
Novo Céu e a Nova Terra. 

Quando eles se fundirem num Paraíso Glorioso haverá Doze Nações. 

Essas nações serão compostas de algumas nações do mundo que demonstraram lealdade a 
Mim, Deus Pai, ao Meu Filho Jesus Cristo e à Mãe de Deus, Rainha dos Céus. 

Os outros, dispersos, serão reunidos para se juntarem a esses países como um só, unidos como 
uma Sagrada Família. 

A Minha Vontade será honrada. Todos vós tendes o Dom do livre-arbítrio, mas ele vai ser 
entrelaçado com o Meu. Só então a Verdade do Paraíso será realmente revelada. 

As Minhas Doze Nações serão representadas pelas Doze Estrelas da Mulher do Livro da 
Revelação. 

A Mulher é a Mãe de Deus e Ela usa as Doze Estrelas para significar duas coisas. 

Os Doze Apóstolos ajudaram o Meu Filho a criar a Sua Igreja na Terra. 

As Doze Nações, especialmente escolhidas, formarão a Única e Verdadeira Igreja Apostólica 
na Nova Terra, quando o Céu e a Terra se fundirem como um, no Meu Novo Paraíso Glorioso. 

Este é o momento pelo qual Eu esperei pacientemente. 

A Minha Divina Vontade, que criou o Paraíso de Adão e Eva e que foi posto de lado pela 
tentação provocada pelo mal, será agora feita, e o Paraíso desta vez será perfeito. 

O Meu Filho, o Rei da Humanidade, Rei do Universo, reinará sobre o Meu Novo Paraíso na Terra. 

Ele nomeará líderes em todas as nações, todas unidas pela Minha Divina Vontade. 

Os povos dessas nações honrarão o Meu Filho, da forma como que Ele o deve ser, a única 
forma, em paz e no amor de uns pelos outros. 

A Sua Amada Mãe, Mãe da Salvação, foi coroada como Rainha do Céu e também reinará 
como Rainha do Novo Paraíso. 

A Sua Coroação no Céu, foi uma Manifestação Divina muito especial do Seu papel ,na futura 
salvação do mundo. 

Ela foi coroada com grande honra e esplendor pelo papel que Ela desempenhou, não somente 
como Mãe de Deus e como esposa do Espírito Santo, mas como a Mãe da Salvação, a quem foi 
dado o poder de destruir Satanás. 

Foi o Meu Amado Filho, quem carinhosamente colocou a Coroa das Doze Estrelas sobre a 
Cabeça da Mãe de Deus, na sua Coroação. 

Será o Meu filho que colocará a Coroa na Sua Cabeça no Novo Paraíso, como Rainha de 
todos os filhos de Deus. 

O Meu Plano Divino para salvar a humanidade já começou. 

É Meu desejo que esta missão Me ajude a recolher as almas perdidas em todos os cantos da 
Terra e a salvá-las do inimigo antes que seja tarde demais. 

A Minha intervenção Divina provará o Meu Amor por todos os Meus filhos. 

Nada é impossível. Nada é impossível na Minha Batalha contra o exército de Satanás. 

Eu levar-vos-ei para um novo mundo, que vos surpreenderá em toda sua Glória Magnífica. 
Está pronto. 

A sua beleza e esplendor está para além da vossa capacidade humana de imaginar. 

Quando a virdes, vós tereis a Vida Eterna. 
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Orai pelos Meus pobres filhos que não crêem em Mim, Deus, o Altíssimo. Que não obedecem 
às Minhas Leis e que cometem atrocidades terríveis contra os outros, para que se arrependam. 

Eu não quero perder nem um filho Meu. 

Ajudai-Me a trazê-los a esta Herança Maravilhosa e Gloriosa. Infelizmente, isso deve ser por 
sua livre vontade. 

Eu Amo-vos filhos, com uma paixão desconhecida da humanidade. 

Vinde a Mim através do Meu Filho como um só. 

O tempo para o Novo Paraíso na Terra está muito próximo, mas foi concedido tempo para 
ajudar a converter a humanidade, através desta Missão do 7º Anjo na terra, que trabalha com o Meu 
Filho para trazer a Minha família até Mim. 

O Vosso Pai Amoroso 

Criador de Todas as Coisas Visíveis e Invisíveis 

Deus, o Altíssimo. 

A Minha Igreja deve confiar em mim. Eles devem tirar as algemas do medo e da 
dúvida e permitir que eu seja conhecido 
Quinta-feira, 28 de junho de 2012, 15:00 

Minha amada filha, deve ser conhecido que aqueles que professam vir em Meu Nome, como 
profetas, mas que não falam nas línguas do Céu, estão a aumentar em número. 

Assim, muitas dessas almas estão a ser infectadas pelos anjos caídos e falam com uma 
construção cuidada, mas em tom afetuoso, que vos faz pensar no que vós esperaríeis ser a Minha 
Sagrada Voz. 

Ó, como os Meus pobres seguidores devotos estão a ser enganados agora e como eles estarão 
confusos. Em quem confiar? A quem seguir? Em quem acreditar? 

Eu não disse que muitos viriam em Meu Nome, mas poucos falariam com a Minha Palavra? 

São menos de 20 os que têm permissão para transmitir ao mundo a Palavra de Deus, incluindo 
os que recebem Mensagens Divinas do Céu através Minha Amada Mãe. 

Muitos outros videntes também estão presentes no mundo, mas a sua Missão é diferente. 

O seu papel pode ser o da oração diária, para ajudar a salvar a humanidade ou um sofrimento 
pessoal, oferecido como um presente para Mim, para salvar as almas de Satanás. O sofrimento desta 
forma, de bom grado, quebra o poder de Satanás sobre as almas de muitos homens. 

Os Meus Profetas são poucos e conhecê-los-eis pela Minha Verdadeira Voz, a qual atingirá os 
corações e as almas dos filhos de Deus, de uma forma que é impossível ignorar. 

As Minhas Mensagens para o mundo, nestes tempos, serão detalhadas e irão desvendar 
Verdades não reveladas antes. 

Muito do que Eu vos dou agora é simplesmente para vos lembrar dos Meus Ensinamentos. 

Muito do que Eu vos mostro agora é o alimento da vida, que vos é dado através das orações 
da Minha Cruzada, para ajudar a salvar as vossas almas e as dos outros na Minha Segunda Vinda. 

Muitas outras Mensagens, dadas a outros, serão semelhantes, mas não entram tanto em detalhes. 

As suas Missões são muito importantes, porque eles vão converter almas. 

Lembrai-vos sempre disso. Eu estou a tentar mostrar o quanto Eu vos Amo e desejo revelar a 
Verdade da Minha Existência. 

A prova disso será finalmente revelada em breve a todos os filhos de Deus. 

Por favor, não luteis entre vós, tentando superar-vos uns aos outros, em relação ao vosso 
conhecimento espiritual. 
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A Verdade é esta. 

Ninguém conhece a Verdade contida no Selo escondido no Livro da Revelação. 

Como Eu já disse antes, eles estiveram fechados no Livro da Verdade, até agora, o Fim 
dos Tempos. 

Eu, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, abri-los-ei agora para preparar o Meu Novo Reino. 

Vós recebestes a Sagrada Escritura para vos preparardes e agora deveis permitir-Me, como 
Rei de toda a humanidade, para vos dizer a Verdade do que está para vir. 

Ao fazerdes isso, Eu poderei guiar-vos através do que será um campo minado de perseguição, 
engano e ódio. 

Permiti-Me, todos vós, incluindo todos os membros de Minha Igreja na Terra, levar-vos ao 
longo destes últimos obstáculos até à Vida Eterna. 

A Minha Igreja deve confiar em Mim. Eles devem tirar as algemas do medo e da dúvida e 
permitir que Eu seja conhecido. 

Reconhecei o Meu Amor, na sua forma pura e simples. 

O Meu Amor não é sofisticado e envolto em sílabas místicas. 

É simples, para que vós o possais ver, mas cheio de tal compaixão que ficará gravado em vós 
como uma chama de reconhecimento quando largardes a vossa armadura de orgulho e medo. 

Quando fizerdes isso, tornar-se-á mais fácil para vós seguir-Me, ao Vosso Jesus. 

Eu vim como Salvador, pela primeira vez. Eu venho, mais uma vez, como Salvador, esta 
última vez. Só que desta vez a Minha tarefa é ainda mais pesada. 

O Amor a Deus está a morrer no mundo. É apenas um lampejo. 

Se a Minha Segunda Vinda ocorresse agora, poucos entrariam no Paraíso. 

O Aviso, a Minha Dádiva da Minha Divina Misericórdia, ajudará a converter a maioria 
da humanidade. 

Ajudai-Me a preparar as Minhas ovelhas. Eu preciso da Minha Igreja sobre a terra, tanto do 
clero como dos leigos, para Me ajudar a salvar todos os filhos de Deus. 

Queiram aceitar a Minha Mão quando Eu chegar e estender o Meu Apelo a todas as nações. 

Vinde Comigo, o Vosso Amado Jesus. Segui-Me neste momento. 

Não Me rejeiteis, como fizeram os fariseus. 

Neste tempo, vós deveis reconhecer a Minha Voz. 

Vós deveis saber que, como Eu falo agora, é como vos foram dadas as Sagradas Escrituras. 

O Vosso Jesus. 

Virgem Maria: Muitas religiões e falsas doutrinas criadas a partir da imaginação da 
humanidade infestam agora a terra 
Sexta-feira, 29 de junho de 2012, 09:20 

Minha filha, uma escuridão terrível desce sobre o mundo como uma apostasia que leva ao abismo. 

O Amor a Deus tem sido posto de lado. 

O Amor pelo meu Filho tem diminuído e, em seu lugar, há amor por si mesmo. 

A ganância e o amor ao poder infestam as almas em todos os lugares e a procura da 
autoestima tem sido admirada e aceite, como se fosse a maneira correta de viver as vossas vidas. 

Filhos, é neste momento que deveis rezar para ajudar a esclarecer as almas que estão na 
escuridão. 

Eles não conhecem a Verdade do sacrifício do meu Filho ou o que significou a Sua 
terrível Crucificação. 
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A Sua Dádiva de Salvação tem sido posto de lado, como se nunca tivesse existido. Então, 
aqueles que estão cientes do que Sua Morte na Cruz significou, decidiram olhar para diversos falsos 
deuses, para que lhes trouxessem a paz. Eles nunca vão alcançar essa paz. 

A paz da alma só pode ser conseguida por fidelidade e oração ao meu Filho. Somente os 
puros e humildes de coração, que colocam a confiança total Nele, podem ter Vida Eterna. 

Assim, muitas religiões e falsas doutrinas, criadas pela imaginação da humanidade, infestam 
agora a terra. 

Assim, muitos estão ser conduzidos por perigosas falsas crenças, que vão levar as almas 
perdidas para o Inferno. 

Os anjos caídos estão por toda parte, filhos. É a vossa guarda que eles visarão, sobretudo de 
todos aqueles que Me honram, à vossa amada Mãe, a fim de vos confundir. 

Eles vão impedi-los de rezar. Eles vão colocar nas suas cabeças dúvidas constantes sobre o 
Amor de Deus. Eles vão distraí-los com as tentações dos sentidos. Muita oração será precisa para os 
manter longe. O meu Rosário é a vossa proteção mais importante. 

O meu Filho está, neste momento, a conceder muitas Graças a quem ouvir, ouvir e aceitar, as 
Suas Santas Mensagens para o mundo. 

Ele faz isso para vos dar força e perseverança nesta Missão de salvar a humanidade da 
condenação eterna. 

Aceitai estas Graças, filhos. Com um Amor muito especial por vós fostes escolhidos para O 
seguir neste momento. 

Como Sua Igreja Remanescente na terra, vós precisareis do Pão da Vida em todos os 
momentos, pois não tereis um caminho fácil. 

Aqui está uma Cruzada de Oração especial para ajudar a manter-vos fortes na vossa Missão. 

Cruzada de Oração (63) para proteção nesta jornada 

Minha amada Mãe da Salvação, peço-Vos que oreis, para que me seja dado o Alimento da 
Vida, para me preservar nesta jornada, para ajudar a salvar todos os filhos de Deus. Por avor, 
ajudai todos aqueles que estão a ser enganados por falsos ídolos e alsos deuses, para brirem os 
olhos para a Verdade da Morte do Vosso Filho na Cruz, para salvar cada um dos filhos de Deus, 
e levar cada um à Vida Eterna. Amém. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 
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MENSAGENS DE JULHO DE 2012 
 

Os sacramentos da Santa Confissão, o Batismo, o Matrimônio e a Santa Eucaristia 
devem ser preservados 
Domingo, 1 de julho de 2012, 15:45 

Minha querida e amada filha, como o pecado Me esmaga neste momento e como Eu sofro o 
tormento da rejeição. 

A Minha Cabeça está a ser esmagada com os espinhos na Minha Coroa, assim como o chefe 
da Minha Igreja na Terra, o Meu Santo Vigário, sofre a dor através da perseguição continua às mãos 
dos seus inimigos. 

A Minha Igreja na terra, o Meu Corpo na terra, são Unos. A Crucificação está a ser preparada. 

As doutrinas da Minha Igreja, assim como os Meus Ensinamentos na terra, que foram destroçados 
pelos fariseus e por aqueles que achavam que conheciam a Palavra do Meu Pai mais do que Eu, em breve 
serão jogadas fora. Todos vós deveis rezar pela Minha Igreja na Terra. Deveis sempre lembrar-vos que 
nenhuma outra doutrina existe senão a proclamada por Mim durante o Meu tempo na Terra. 

Tudo o que é Verdade nunca será alterado, pois, se o fosse, vós seríeis forçados a engolir 
uma mentira. 

Minha filha, nunca permitais que aqueles que continuam a rejeitar a Minha Palavra neste 
momento te dissuadam, ou aos Meus seguidores, de me ajudares a salvar a Minha Igreja na terra. 

Uma vez que o inimigo ataca a Minha Igreja, vós deveis unir-vos e garantir que os Evangelhos 
estão espalhados até aos confins da terra. Os Sacramentos da Santa Confissão, Batismo, Matrimônio e 
da Santa Eucaristia devem ser preservados. Mesmo a estes o acesso tornar-se-á difícil. 

Meus servos sagrados que Me amais, vós deveis começar a preparação agora. Muito em breve 
será proibido oferecer estes Dons aos filhos de Deus. 

O tempo para a preparação começou. 

Permiti-Me instruir-vos, guiar-vos e ajudar-vos a trazer a Minha Igreja Remanescente às 
Portas do Paraíso. 

O Vosso Amado Jesus. 

A Minha Palavra é a Minha Palavra. Nenhum homem pode duvidar da Minha 
Palavra, pois ela está gravada na rocha 
Segunda-feira, 2 de julho de 2012, 18:00 

Minha querida e amada filha, é importante que os Meus seguidores sejam pacientes. 

O futuro nunca deve ser apressado. 

Os planos determinados por Meu Eterno Pai irão evoluir naturalmente, pela Divina Providência. 

O tempo que vos foi concedido para Me ajudardes a preparar a humanidade para a Minha 
Misericórdia é muito precioso. 

É um tempo em que muitos serão salvos por meio das vossas orações. 

Fé, Esperança e Amor por Mim, o Vosso Amado Jesus, sustentar-vos-á na vossa Missão. 

Quando testemunhardes as atrocidades perante vós, quando tudo o que existe em Minha honra 
for destruído, então sabereis que o momento se aproxima. 

Vós deveis lembrar-vos que essas coisas devem acontecer e que o vosso dever é lutar e resistir 
ao inimigo, como parte do meu exército. 

O Meu Exército será equipado com Dons Divinos e ele varrerá aqueles que estão nas trevas. 

A preparação leva tempo. A oração aproxima-vos do Meu Sagrado Coração e inunda as 
vossas almas com o oxigênio de que necessitais para sobreviver à Batalha que tendes pela frente. 
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Como ficareis mais fortes com as graças que Eu vos dou, será muito fácil identificar os 
inimigos, que odeiam tudo o que eu defendo. Isso causar-vos-á mágoa, dor e raiva, mas deveis 
manter a dignidade, em Meu Nome, em todos os momentos. 

Quando fordes desafiados em Meu Nome, deveis responder com amor. Nunca tenteis analisar 
as Minhas Mensagens pois vós não precisais de o fazer. 

A Minha Palavra é a Minha Palavra. Nenhum homem pode duvidar da Minha Palavra, pois 
ela está gravada na Rocha. 

Qualquer homem que tente invalidar a Minha Palavra ou caluniá-la falhará, porque eles são 
impotentes contra a Minha Santa Palavra. 

Agora que vós conheceis a Minha Voz, deveis entender a dor que podereis ter de suportar 
quando proclamardes a Minha Palavra nestes tempos. 

Mencionai hoje o Meu Nome, mesmo entre os que se dizem cristãos, e haverá um silêncio 
desconfortável. 

Falai abertamente sobre o bem e o mal e sereis menosprezados. 

Apontai como o pecado pode destruir os vossos filhos e perguntarão o que é o pecado? 

Hoje muitos não sabem o que é o pecado. Muitos aceitam o pecado como uma parte normal, 
uma característica aceitável, nas suas vidas. 

Eles ficam felizes ao desculparem o pecado, pois isso lhes dá a liberdade de procurarem 
outros prazeres, idolatrar falsos deuses e satisfazer os seus desejos. 

Não, eles não querem ouvir o que não lhes agrada. 

Vós, Meus amados seguidores, sereis vistos como obcecados pelo amor à religião e pelo amor 
a Deus, que presentemente dá poucos frutos aos olhos dos cegos. 

É por isso que deveis preparar-vos. É por isso que precisais de ser fortes. Será por essas almas 
que precisareis de orar e de Me ajudar a salvá-las. 

Permitir que essas almas vos incomodem, firam ou insultem é um desperdício de tempo. 

Respondei com amor e com um silêncio digno. 

Nunca tenhais medo de Me proclamar, mas nunca Me forceis às almas de tal maneira que elas 
fujam de vós. Em vez disso, trazei-as para Mim através das vossas orações e sofrimentos. 

Eu abençoo-vos, Meu exército forte e corajoso. Eu Amo-vos. Eu caminho convosco em cada 
degrau que subirdes para Me trazerdes almas. 

O Vosso Amado Jesus Cristo. 

O pior sofrimento é o vazio espiritual, em que vós não podeis sentir um pingo de amor 
por Mim, o vosso Jesus 
Terça-feira, 3 de julho de 2012, 20:00 

Minha querida e amada filha, quando Eu te enviar desafios, tais como o vazio espiritual, tu 
deves aprender a reconhecê-los como tal. 

Tu deves também aceitar que quando suportas esse vazio de alma é por alguma razão. A razão 
é salvar almas através desse sofrimento. 

Muitas almas vítimas acreditam que o sofrimento é uma de duas coisas. Em primeiro lugar, há 
a perseguição externa que tu sofres por causa do teu Trabalho. Depois, há o sofrimento físico, 
oferecido livremente a Mim, como uma Dádiva, para salvar milhões de almas. 

Em seguida, o pior sofrimento é o vazio espiritual, em que vós não podeis sentir um pingo de 
amor por Mim, o vosso Jesus, no qual nenhuma quantidade de oração vos liberta da prisão da desolação. 

Tentai fazê-lo, a oração tornar-se-á tortuosa. 

Tentai fazê-lo, ireis sentir amor e compaixão por Mim e lutareis. 
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Esta é uma forma de abandono espiritual em que Eu pareço estar tão distante, que vós não 
podeis chegar a Mim. O que vós não sabeis é isto. Este é um Dom, uma graça Minha. Ele eleva-vos 
aos Meus Olhos e as provações e sofrimentos que suportais são concedidos por Mim, por causa de 
vosso generoso e puro amor para salvar as almas enegrecidas. 

Pode parecer injusto, mas quanto mais perto vós chegardes ao Meu Sagrado Coração, mais 
vós sofrereis a Minha própria perseguição por causa dos pecados da humanidade. Apenas os de 
puro e humilde coração, sem nenhuma fixação pessoal em si mesmos, que Me colocam antes de 
tudo o que é da terra, podem suportar a Minha Dor. 

Essas almas são cuidadosamente escolhidas por Mim e trabalharão comigo, através do seu 
Dom de sofrimento, para Me ajudarem no Meu Plano de Salvação. 

Nunca temeis, Minha filha, que Eu não esteja presente. Tu podes não sentir a Minha Presença, 
ver-Me ou sentir um profundo amor por Mim como deverias normalmente, mas Eu estou ao teu lado. 

Confiai sempre em Mim, Meus amados seguidores, mesmo quando achardes que é difícil orar. 

Confiai em Mim, quando sentirdes um desejo de Mim que não pode ser satisfeito ou saciado, 
não importa quão arduamente tenteis comunicar Comigo. 

Sabei que, quando isso acontecer, Eu estou muito mais perto do que vós imaginais. 

Sabei que é nestes momentos que Eu vos elevo para vos tornardes um verdadeiro soldado, um 
verdadeiro lutador da Minha batalha para salvar almas. 

Eu Amo-vos. Nunca desistais. Nunca vos sintais desiludidos, pois Eu caminho sempre convosco. 

Virá o dia em que o sofrimento será esquecido. Em seu lugar haverá uma onda de alegria pelo 
mundo, que só será possível pelos vossos sacrifícios por todos os filhos de Deus que precisam da 
vossa ajuda. 

O Vosso Jesus. 

Virgem Maria: Aconteça o que acontecer ao mundo, filhos, vós deveis saber que Deus, 
o Altíssimo, está ao comando 
Quarta-feira, 4 de julho de 2012, 12:50 

Minha filha, aqueles que testemunharam os milagres das Minhas aparições na terra, saberão 
que o tempo dos segredos e das Profecias Preditas se desenrolará em breve. 

Filhos, Eu dei-Me a conhecer ao mundo por algum tempo para ajudar a preparar-vos para o 
Glorioso regresso do meu Filho. 

O meu Filho está a preparar todos vós, através dos videntes e dos Profetas, para que vós sejais 
dignos de receber o Dom da Vida Eterna. 

Vós nunca deveis ter medo do futuro, se acreditardes no Meu Filho, porque Ele é o Pão da 
Vida e vós tereis um futuro novo e maravilhoso. 

Aconteça o que acontecer ao mundo, filhos, vós deveis saber que Deus, o Altíssimo, está 
ao comando. 

A serpente tem pouco poder contra o Meu Pai. 

O poder da serpente só é reforçado por aqueles que são vítimas do pecado e das tentações que 
ele coloca no vosso caminho. 

O homem torna-se um prisioneiro quando peca, porque o seu poder de resistir a outros 
pecados e delitos contra o Meu Pai enfraquece. 

Então, ele continua a pecar até ficar envolvido numa escuridão tão espessa, que ele não pode 
escapar dela, não importa quanto ele tente. 

Filhos, vós sois agora obrigados, pelo vosso amor ao meu Filho, a ajudar essas pobres almas. 

Só vós podeis ajudá-las e salvá-las, pois muitos não serão capazes de se ajudar a si mesmos. 
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Vós sois os soldados que o meu filho precisa neste momento. Será através do vosso amor por 
Ele que Ele concederá Graças às almas perdidas, quando vós invocardes a Sua ajuda através das 
vossas orações. 

Eis a Cruzada de Oração para salvar os pecadores. 

Cruzada de Oração (64) para Salvar os meus irmãos e irmãs 

Ó meu Querido Salvador, Jesus Cristo, aceitai a Minha oferta de oração e sacrifício, para 
ajudar a salvar osmeus irmãos e irmãs da prisão de trevas em que estão. Permiti-me ajudara 
salvar as suas almas. Peço-Vos que os perdoeis pelos seus pecados e peço-Vos que inundeis as 
suas almas com o Espírito Santo, para que corram para os Vossos Braços, o refúgio de que eles 
desesperadamente precisam, antes de estarem perdidos para sempre. Eu ofereço-Vos a minha 
dádiva de rendição por essas almas, em humilde servidão e ação de graças. Amém. 

Filhos, vós estais unidos com o meu Filho. 

O Seu Amor traz-vos um grande conforto e os vossos sacrifícios e orações vão ajudá-Lo a 
trazer toda a humanidade para a segurança do Seu Novo Paraíso na Terra. 

Só então a Sagrada Família de Deus, o Altíssimo, pode reunir-se e viver em paz para todo 
o sempre. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Deus Pai: Ninguém pode explicar como Eu criei o universo ou a humanidade, não 
importa como tentem, pois isso é impossível 
Quinta-feira, 5 de julho de 2012, 15:30 

Minha querida filha, ajuda-Me na Minha dor que Eu choro por todos os Meus filhos que se 
recusam a aceitar que Eu Existo. 

Como Eu suspiro por eles. Como Eu choro pelas suas pobres almas. 

Tão inteligentes e espertos no percurso da compreensão humana, eles não conseguem 
compreender a Verdade de quem Eu Sou. 

Eu Sou o começo. Eu Sou o Criador de tudo o que é. Eu Sou o vosso Pai apesar de Me rejeitarem. 

Se eles pudessem ao menos ver a Verdade. Se eles pudessem permitir-Me tocar os seus corações 
para que Eu lhes pudesse mostrar os Meus planos maravilhosos e Gloriosos, que os esperam. 

Muitas destas almas não Me conhecem, não por culpa própria. 

A essas almas será mostrada a Verdade para que escolham o Meu Caminho. 

Então, aqueles que receberem a Verdade, mas que permitirem que o raciocínio humano e a 
glorificação da inteligência humana os cegue, estarão perdidos para Mim. 

Muitas dessas almas irão converter-se, mas muitos recusarão o Cálice da Salvação que lhes 
for apresentado pelo Meu Amado Filho. 

Filhos do Meu Coração, Eu imploro-vos. Ajudai-Me a salvar os Meus preciosos filhos. 

As Minhas Lágrimas fluem neste momento, e Eu peço-vos para os trazerdes até Mim através 
da Divina Misericórdia do Meu Filho. 

Porém, muitas destas almas, incluindo jovens, desafiadora e publicamente Me rejeitam a fim 
de mostrarem aos outros como eles são espertos. 

O respeito exagerado pela inteligência humana é uma tentação levada para as almas dos Meus 
filhos pelo inimigo. 

A Besta devora as almas dos Meus filhos e eles não têm ideia do que ele lhes está a fazer. 

Muitos anjos caídos convencem a humanidade de que a inteligência humana é impecável. 
Quando a humanidade acredita, ou se convence, de que conhece a Lei Divina da Criação, ela caiu 
numa armadilha enganosa. 
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Ninguém pode explicar como Eu Criei o Universo ou a humanidade, não importa como 
tentem, pois isso é impossível. 

Quando aprenderão? Quando verão eles que os Meus filhos, puros, de alma simples e 
humilde, que Me aceitam, compreendem a Verdade elementar? 

Eles não precisam de prova porque sentem o Meu Amor nos seus corações puros, que deixam 
abertos para que Eu possa inundar as suas almas com as Graças Divinas. 

Eu Sou o Vosso Deus, o Vosso Criador e o Vosso Pai Natural. 

Os Meus filhos, devem vir a Mim através do Meu Amado Filho e de sua livre vontade. Eu não 
posso forçá-los. A vós, Meus filhos foi-vos dado o poder de ajudar a salvar as suas almas. 

A todos vós, que respondam ao Meu apelo para salvar os vossos irmãos e irmãs, através da 
oração e do sacrifício, serão concedidas Graças Especiais. O Meu Poder é infinito. 

Os Meus Milagres, alinhados com o sofrimento e as orações dos Meus filhos, serão usados 
para salvar as almas perdidas da morte eterna. 

Eu Amo-vos, Meus amados filhos. Vinde ajudar-Me a unir a Minha Querida Família e ajudai 
o Meu Filho a derrotar o monstro antes que ele roube mais dos Meus filhos. 

O Vosso Amoroso, Deus, o Altíssimo. 

Um terço da terra será destruída quando os anjos derramarem fogo dos quatro cantos 
dos céus 
Sexta-feira, 6 de julho de 2012, 16:15 

Minha querida e amada filha, foi dado tempo para que estas Minhas Santas Mensagens para o 
mundo sejam ouvidas por todas as almas, jovens e velhos, em todas as nações. 

Muitos dos filhos de Deus irão erguer-se e ouvir as Minhas instruções se tiverem acesso a 
estas Mensagens. 

Sabei que já começaram as mudanças, como profetizado, em que as culturas deixarão de 
produzir os seus frutos como antes e em que as estações do ano não serão mais as mesmas. 

Estas mudanças são da Mão de Meu Eterno Pai, assim como Ele trás novas leis à terra que 
ninguém deixará de notar. 

Nada no mundo, pelas leis da natureza, permanecerá como outrora. 

Os mares vão subir, as águas vão derramar, a terra vai tremer e o solo tornar-se-á estéril. 

O Meu Pai imporá um grande castigo para deter a disseminação do pecado, que é uma fonte 
de grande tristeza para Ele. 

As nações que desafiam as Suas Leis vão sofrer muito. Elas entenderão imediatamente que os 
seus pecados não serão mais tolerados e serão punidos. 

A sua punição é para impedir que infestem as outras almas e, a menos que mudem os seus 
maus caminhos, eles serão forçados a fazê-lo através da Intervenção Divina. 

Minha filha, tu deves espalhar, agora rapidamente, a Minha Palavra, em como O Aviso se 
aproxima. 

Deve ser dado o Livro da Verdade a muitas nações para que possam preparar-se para a Minha 
Segunda Vinda. 

A ocasião da Minha Segunda Vinda será após o Aviso. 

Os castigos, proferidos pelos anjos no Céu, por ordem de Meu Pai, começam em estágios. 
Estes continuarão a intensificar-se conforme o pecado continuar a surgir. 

A Batalha começou e as fases iniciais podem ser vistas em muitos países. 

Vós todos ireis testemunhar a destruição do clima, no qual choverá sobre a terra como 
lamentações de dor devido à degradação do pecado. 
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A agitação aumentará e, nação após nação, sofrerão de acordo com a mancha do pecado que 
corrompe o seu núcleo. 

Os líderes que seguem o anticristo não escaparão ao olhar do Meu Pai e serão destruídos. 
O Meu Pai castigará aqueles que lideram agora os maus governos, a fim de salvar os Seus 

filhos do alcance dos ímpios. 
Ele não vai ficar para trás a ver como esses líderes, que seguem o anticristo, que permanecem 

escondidos neste momento, destruindo os Seus filhos. 
Um terço da terra será destruída quando os Anjos derramarem fogo dos quatro cantos dos Céus. 
Em seguida, muitos saberão que algo está errado e que é causado pela ira do Meu Pai. 
No entanto, muitos não vão ainda aprender. Depois do Aviso, muitos se converterão. Muitos 

porém, nem mesmo quando lhes forem dadas todas as provas do estado das suas almas. 
Eles ainda idolatram o falso fascínio que acham que a terra tem para oferecer. Só que desta 

vez os seus desejos e os ídolos materiais que adoram tornar-se-ão ainda mais obscenos e perversos. 
Todos os seus pecados, visíveis para todos aqueles que podem vê-los por aquilo que são, tornam-se 
tão feios que alguns dos filhos de Deus não suportarão vê-los. 

Todo o pecado abominável será exibido publicamente com desprezo por Deus. 
Cada ato aviltará os pecadores a tal profundidade que eles se comportarão como animais. 
Todo o respeito pelo corpo humano desaparece e cada desejo demoníaco será ostentado para o 

mundo ver, sem qualquer vergonha nas suas almas. 
Esses são os prisioneiros de Satanás. Todos eles são filhos de Deus, mas eles perderão as suas 

almas para a besta. 
Os castigos fazem parte dos planos de Deus para limpar a Terra, a fim de Purificar tanto o 

pecador como o chão que vós pisais. 
Somente quando a terra estiver Purificada pode ocorrer a Minha Segunda Vinda. 
Rezai, Meus seguidores, por coragem e força para lidardes com os vossos castigos. 
Vós nunca deveis temê-los por vós, Meu exército, devereis orar por esses, por aquelas nações, 

e ajudar na Purificação necessária para a conversão da humanidade. 
O Selo do Deus Vivo vai proteger a todos e a cada um de vós. 
É por causa do amor que o Meu Pai tem por todos os Seus filhos que Ele deve castigá-los, pois se 

Ele não o fizer eles vão continuar em frente, inconscientemente, em direção aos Portões do Inferno. 
O Vosso Jesus. 

Eles podem não ouvir, mas deve-lhes ser dada a Palavra de Deus 
Sábado, 7 de julho de 2012, 15:30 

Minha querida e amada filha, quando Eu peço à humanidade para ouvir a Minha Voz, como 
Me fere quando aqueles que dizem amar-Me dizem que Eu nunca falaria dessa forma. 

Se ao menos eles ouvissem, então o Meu Coração seria elevado e muitas mais almas seriam salvas. 
A preparação para a Minha Segunda Vinda está a ser transmitida pelos Meus Divinos Lábios, 

através destas Mensagens. A preparação para o Meu nascimento foi também dada a conhecer por 
meio dos Profetas, antecipadamente, para alertar os filhos de Deus para a vinda do Messias. 

Porque se recusam os Meus discípulos na terra a aceitar que o Meu Pai enviaria os Seus 
profetas para anunciar a Minha Segunda Vinda? 

Como se sabe realmente pouco sobre a maneira pela qual o Meu Eterno Pai prepara a 
humanidade para os grandes Eventos. 

O Meu clero, os Meus servos sagrados, precisam agora de ouvir o Meu Chamamento, pois Eu 
preciso da sua ajuda. No entanto, muitos não conseguem responder. Eles vão rejeitar-Me, através 
das Minhas Mensagens. 
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Eles vão perceber a Verdade, mas apenas quando for tarde demais. 

Minha filha, nunca tenhas medo de publicar as Minhas Mensagens, inclusive aquelas que tu 
achas estranhas ou assustadoras. 

Eles podem não ouvir, mas deve-lhes ser dada a Palavra de Deus. 

Não é por o homem ordenar que tu paras de transmitir a Sagrada Palavra de Deus. 

Fecha os ouvidos e ignora o desdém do juízo, pois isso não é importante. 

Aos que vos dizeis cristãos e que desprezais as Minhas Mensagens, Eu digo isto. 

Ao rasgardes em pedaços a Minha Palavra, ao achardes as Minhas Mensagens ofensivas e ao 
ridicularizardes a Minha Palavra, cortais o cordão umbilical que vos liga ao Meu Coração. 

Vós não podeis aceitar as Minhas Mensagens, porque vós achais que Me , e que reconheceis 
as Minhas Palavras, quando elas são ditas. Em vez disso, vós caístes na armadilha do enganador, 
que vos cega para a Verdade. 

Peço a todos vós, mais uma vez, que chameis por Mim, o vosso Amado Jesus, e Me permitais 
que abra os vossos corações. 

Deixai-Me encher-vos com o Poder do Espírito Santo, para que Me reconheçais. 

Aos sacerdotes, peço que compreendais que chegou o momento das profecias de Daniel se 
desencadearem, e para que os Selos do Livro do Apocalipse sejam abertos por Mim, o Cordeiro de Deus. 

Lembrai-vos da Minha Promessa. 

Eu voltarei para Julgar os vivos e os mortos. 

A Minha promessa de conduzir à Vida Eterna todos os que Me são leais está quase a desenrolar-se. 

Vós deveis garantir que vos preparastes adequadamente para este Glorioso Evento. 

O Vosso Jesus. 

Ficai avisados. a religião do novo mundo parecerá, do lado de fora, uma boa e santa 
organização, cheia de amor e compaixão 
Domingo, 8 de julho de 2012, 17:17 

Minha querida e amada filha, a grande Apostasia de que Eu falei está agora a ganhar 
ritmo no mundo. 

Desta vez ela espalha-se como um véu sobre a Minha Santa Igreja na terra e cobre a vossa 
visão como uma névoa profunda. 

Este é o momento para a grande separação da Minha Igreja em dois campos. 

Por um lado vós tereis, Meus queridos fiéis servos sagrados, que seguir os Meus 
Ensinamentos e nunca vos desviardes deles. 

Por outro lado, há aqueles sacerdotes e outros líderes das Minhas Igrejas cristãs que são 
influenciados pela vida moderna e que vão profanar as Minhas Leis. 

Eles curvar-se-ão às pressões de pessoas que exigem que eles mostrem tolerância em Nome 
de Deus, alterando as Leis de Deus para atender às demandas humanas. 

Eles estão cheios de ambição, arrogância, orgulho e ambições mundanas. Nem lhes importa 
mudarem os Santos Sacramentos para satisfazer uma agenda pecaminosa. 

Não, eles facilitarão que sejam cometidos atos abomináveis nas Igrejas do Meu Pai, e todos 
em nome dos direitos civis e da tolerância. 

Eles vão desculpar o pecado e insultar-Me por listar tais pecados, desfilando esses pecados em 
frente dos Meus Sagrados Tabernáculos e esperando que Eu tolere tais atos vis. 

Em breve eles abolirão os Sacramentos para agradar a todos. 

Em seu lugar será realizada uma celebração parcial e outras formas de entretenimento. 
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Assim será a igreja do Novo Mundo que contará com um impressionante edifício em Roma, 
mas que não irá honrar a Deus. 

Ele será construído com símbolos satânicos secretos, para que todos possam ver e idolatrar a besta. 

Todo o pecado, abominável para o Meu Amado Pai, será honrado publicamente e milhões de 
pessoas aceitarão as suas leis de depravação, como sendo dignas aos Olhos de Deus. 

Os Meus servos sagrados, que permaneçam leais a Mim, terão que preparar Missas secretas 
ou de prisão e o rosto tapado. 

Eles reunir-se-ão em força e, cheios do Espírito Santo, eles vão continuar a alimentar os filhos 
de Deus com o Alimento da Vida. 

Eles devem garantir que a todos aqueles que guiam é oferecida a proteção do Selo do Deus Vivo. 

Está agora muito próximo o momento para que o Novo Templo seja construído em honra da besta. 

Este será construído sob a ditadura do Anticristo, que vai entrar logo na cena mundial como o 
homem da paz. 

Juntai-vos, todos os Meus seguidores, logo que puderdes. 

Meus sacerdotes, que reconheceis a Minha Voz, vós deveis começar os preparativos para 
garantir que a Minha Igreja na Terra possa suportar, com força, a futura perseguição. 

Em devido tempo, os refúgios estarão prontos para vós usardes, pois Eu instruí os Meus 
seguidores durante algum tempo, para garantir que eles vão servir o vosso propósito. 

Esta perseguição será curta e vós passareis por ela, embora seja doloroso. 

Ficai avisados. A Religião do Novo Mundo parecerá, do lado de fora, uma boa e santa 
organização, cheia de amor e compaixão. 

Ela emana uma imagem magnífica de tolerância e louvará cada pecado conhecido a Deus. Ela 
forçará que cada pecado, tal como ele aparece, se torne aceitável aos Olhos de Deus. 

Mas vós deveis saber que tal abominação Me enjoa e ai daqueles que sigam esse perigoso 
caminho da condenação eterna. 

O pecado sempre será sempre pecado aos Meus Olhos. 

O tempo não muda isso. Novas regras, para atender o desejo do homem para atividades 
pecaminosas, nunca serão aceites por Mim. 

Preparai-vos agora para esta grande decepção, pois ela terá lugar muito em breve. 

O Vosso Jesus. 

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

Minha querida e amada filha, gostaria agora de preparar todos os Meus seguidores de uma 
forma que não só iria ajudá-los para O Aviso, como a todos os seus entes queridos. 

Não é suficiente arrependerem-se por medo. É necessária a penitência. 

A todos os Meus seguidores, ouvi as Minhas instruções agora para preparardes as vossas 
almas para O Aviso. 

Vós deveis começar por meditar sobre todo o mal de que sois culpados contra vós mesmos e 
contra os vossos próximos. 

Em relação aos Católicos, vós deveis receber o Sacramento da Confissão a cada duas semanas 
se desejais, permanecer em estado de graça. 

Desta forma, a vossa dor durante O Aviso será moderada e tereis força para ajudar os vossos 
irmãos e irmãs, que vão sofrer uma terrível dor de culpa enquanto tentam atingir as condições para a 
iluminação das suas consciências. 
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Aos que, dentre vós, sois cristãos ou de outros os credos e que acreditais nestas mensagens, deveis 
recitar a oração que vos foi dada na Cruzada de Oração (24) Indulgência Plenária para a Absolvição. 

Vós deveis recitar esta oração durante sete dias consecutivos e Eu, o vosso Jesus, 
concedo-vos o perdão. 

“Ó Meu Jesus, Vós sois a Luz da Terra. Vós sois a chama que toca todas as almas. A Vossa 
Misericórdia e o Vosso Amor não conhecem fronteiras. Nós não somos dignos do sacrifício que 
Vós fizestes, com a Vossa morte na Cruz. Porém, nós sabemos que o Vosso Amor por nós é maior 
do que o amor que temos por Vós. Concedei-nos, Senhor, o Dom da humildade, para que sejamos 
merecedores, do Vosso Novo Reino. Enchei-nos com o Espírito Santo, para que possamos marchar 
em frente e levar o Vosso Exército a proclamar a Verdade da Vossa Santa Palavra, e a preparar os 
nossos irmãos e irmãs para a Glória da Vossa Segunda Vinda à Terra. Nós Vos honramos. Nós Vos 
louvamos. Nós nos oferecemos a Vós, assim como as nossas tristezas e os nossos sofrimentos, como 
presente para a salvação das almas. Nós Vos amamos, Jesus. Tende Misericórdia de todos os 
Vossos filhos, onde quer que estejam. Amém.” 

Eu lego-vos também agora uma oração especial, para vós recitardes pelas pobres almas que 
possam morrer de choque durante O Aviso e que possam estar em pecado mortal. 

Cruzada de Oração (65) Pelos que estão em pecado mortal 

Ó Jesus, Salvador da humanidade, pela Vossa Divina Misericórdia, peço clemência para 
todas as pobres almas em pecado, que possam ser levadas desta Terra, durante O Aviso. Perdoai 
os seus pecados e, em memória da Vossa Paixão, eu Vos imploro que me concedais este favor 
especial, em expiação dos seus pecados. Eu ofereço-me a Vós em mente, corpo e alma, em 
penitência, para salvar as suas almas, e para as levar à Vida Eterna. Amém. 

Meus seguidores, O Aviso será um grande acontecimento de Salvação, em que Eu provarei ao 
mundo a Minha Divina Misericórdia. 

Cada pessoa viva no mundo verá a sua alma e saberá, em muitos casos pela primeira vez, que 
tem uma. 

O tempo é curto e deveis começar já a preparar-vos. 

Não vos esqueçais das Minhas Instruções para terdes em vossas casas comida que dure para 
dez dias, velas abençoadas e objetos sagrados. 

Confiai em Mim e alegrai-vos porque muitas almas serão salvas. 

Eu não vou revelar uma data, mas vós sabeis o que deve ser feito. 

Quando os vossos pecados forem revelados, deveis pedir-Me que vos perdoe com humilde 
gratidão por esta Dádiva Divina, que é o vosso passaporte para a Vida Eterna no Novo Paraíso na Terra. 

Lembrai-vos que não há nenhum pecado, não importa quão grave, que não possa ser perdoado 
uma vez que seja mostrado verdadeiro remorso. 

O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo. 

Eles negar-Me-ão dizendo que a Minha Sagrada Palavra contradiz a Palavra de Deus 
Quarta-feira, 11 de julho de 2012, 19:30 

Minha querida e amada filha, tu estás a suportar a Minha dor neste momento em que Eu choro 
por causa do número de filhos de Deus, que estão a morrer, em estado de pecado mortal. 

É tão doloroso o que Eu estou a sofrer, uma vez mais, os terríveis ferimentos que Me foram 
infligidos, durante a Minha Crucificação. 

Minha filha, é importante que tu entendas o que está a acontecer contigo, pois deves preparar-
te para lidar com esta Missão que te causa tanto sofrimento. 

O abuso que suportas, em Meu Nome, era de esperar. 
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Quando qualquer alma eleita transmitiu a Minha Santa Palavra ao mundo, no passado, sofreu 
a mesma mortificação que tu sofres agora. Eles foram ridicularizados, abusados, fizeram o papel de 
bobo e, pior ainda, foram acusados de serem falsos, como se estivessem a dizer mentiras. 

Eu também fui chamado de mentiroso. Eu também fui ridicularizado. Disseram que Eu era 
uma fraude, um impostor e contra a Palavra de Deus. 

Eles encontraram todos os pretextos para provarem que Eu era uma fraude. 

Eles usaram mesmo a Sagrada Palavra de Deus, o Meu Eterno Pai, para tentarem provar que o 
que Eu dizia negava a Sagrada Escritura. 

Qualquer um pode dizer que representa a Palavra de Deus. 

Muito poucos que dizem receber a Palavra de Deus são levados a sério. Eles são 
geralmente ignorados. 

Mas, aqueles que dizem falar em Meu Nome, mas que não o fazem, e que deliberadamente 
espalham mentiras, são geralmente aplaudidos, e aceites através da influência enganadora de Satanás. 

No caso de profetas genuínos, tal é o poder da Minha Voz, que provocará uma reação muito 
forte. Nesses casos, ou as pessoas querem abraçar a Minha Palavra de Amor pela Verdade. ou Me 
negarão a título definitivo. 

Aqueles que aceitam sentir que o Meu Amor toque as suas almas de uma forma que inflamará 
os seus corações, então eles não podem voltar atrás. 

Aqueles que Me rejeitam não vão ignorar-Me. Em vez disso, eles vão ridicularizar-Me e 
vilipendiar a Minha Santa Palavra, com um rancor que está em desacordo com as virtudes cristãs 
que professam ter. 

Eles negar-Me-ão dizendo que a Minha Sagrada Palavra contradiz a Palavra de Deus, tal 
como fizeram quando Eu andei na terra. 

Eles não conseguem entender porque a Minha Palavra gera uma reação tão poderosa. Eles 
foram tentados por Satanás e não o sabem. Eles baixaram a guarda e permitiram-lhe ofuscar o seu 
amor por Mim. 

Ninguém ignorará a Minha Palavra. Eles não podem. De uma ou outra maneira, Ela provocará 
uma reação que é de amor ou de ódio. 

O Vosso Jesus. 

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

Minha querida e amada filha, que o homem não subestime o impacto que o Aviso terá sobre 
toda a humanidade. 

O Aviso será para muitos um evento assustador, pois parecerá que o mundo chegou ao fim. 

Muitos testemunharão o que será visto como uma ocorrência catastrófica, em que aparecem 
dois cometas a colidir e a explodir perto da superfície da Terra. 

As chamas de fogo parecerão um vulcão a entrar em erupção nos Céus, e muitos ficarão 
com medo. 

Os raios vermelhos de fogo são os Raios do Meu Sangue, os Raios da Minha Misericórdia, 
dada a todos vós como um Dom de tal magnitude que nenhum homem será capaz de compreender o 
que está a acontecer. 

Muitos sentirão um fogo abrasador por dentro como se o calor do sol lhes fosse insuportável. 
Sentirão um calor escaldante dentro dos seus corpos, até que o sentido de compreensão lhes permita 
testemunhar o espectáculo das suas almas. 

Muitos sentirão a terra tremer, como se houvesse um terremoto. 
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O chão vai tremer, gemer e muitos cairão, agarrando no que puderem para o abrigo. Porém, o 
chão não se vai abrir e engoli-los. Pois não é um terremoto físico, mas sobrenatural. 

Antes que isso aconteça os padrões do clima vão entrar em erupção. 

A Minha Cruz aparecerá nos Céus após a explosão. 

Muitos chorarão lágrimas amargas de arrependimento e de tristeza, e suportarão a dor da 
humilhação por causa dos seus pecados. 

Outros gritarão e amaldiçoarão, porque não serão capazes de suportar a Luz, um Sinal Divino, 
por causa da escuridão das suas almas, e resistirão à Luz da Minha Misericórdia. 

Eles gritarão com a dor dos fogos do , enquanto o Meu Sinal de Misericórdia lhes mostrará o 
destino que os espera, a menos que se arrependam e mudem o seu comportamento. 

As almas boas que Me amam também sofrerão, pois muitas delas estarão também manchadas 
com o pecado, mas receberão a Absolvição instantânea. 

Eles também serão , quando o pecado do orgulho lhes for mostrado. 

Muitos ficarão em casa alguns dias depois, e muitos terão de cuidar de si próprios por causa 
da ausência de serviços. É por isso que precisais de vos preparar. 

Haverá também um período de sofrimento enquanto as almas suportarem a dor do Purgatório, 
quando ocorrer a sua Purificação. 

Desta forma, muitos sofrerão a revelação do estado das suas almas, e ficarão humilhados de 
tal maneira, como nunca sentiram antes. 

Então, muitas pessoas aceitarão o que aconteceu, reconhecendo que receberam um grande 
Dádiva das Minhas Graças e da Minha Divina Misericórdia. 

A conversão será global e numa escala não testemunhada desde a Minha Morte na Cruz. 
Bilhões voltarão para Deus, porque a Verdade vai tornar-se evidente. 

Eles sabem exatamente o que vai acontecer no Dia do Juízo Final e saberão como salvar as 
suas almas, porque o Meu Amor os envolverá. 

Eles podem tornar-se novamente íntegros de corpo, mente e alma. 

A Minha Cruz será a prova da manifestação da Minha Divina Misericórdia, prometida à 
humanidade há tanto tempo. Será vista no Céu em todo o mundo. 

A calma descerá por toda a terra, como resultado deste Ato de Intervenção Divina oferecido 
aos filhos de Deus, para os despertar do seu sono. 

Mas os anjos caídos atacarão todos filhos de Deus, através do seu exército dedicado, o qual 
recusará o Meu Cálice de Salvação. 

Então, amargurados, com corações de pedra e infestados com a mancha de Satanás, eles 
lutarão contra aqueles que amam a Deus. 

O seu número não igualará o daqueles que seguem a Verdade, mas o seu ódio inspirá-los-á 
para planearem atos malignos que destruam a paz e a calma. 

Assim, vão orquestrar um plano para convencer o mundo de que este evento foi, na verdade, 
um acidente cósmico que, afirmarão eles, os cientistas podem comprovar. 

Então, infelizmente, muitos acreditarão que seja esse o caso e muitos filhos de Deus cairão de 
regresso à vida pecaminosa que levaram outrora. 

A Batalha pelas almas terá então início e demorará algum tempo até ao confronto final, 
quando a Minha Segunda Vinda colocar fim à maldade. 

Meus queridos seguidores, não permitais que estas revelações tragam medo. 

Em vez disso, preparai-vos para este o glorioso evento e permiti que as vossas almas o 
abracem. 
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Aceitai esta maravilhosa Lei Divina para fortalecer a vossa determinação e levar mais longe o 
Meu Amor, juntamente com as vossas famílias e os vossos amigos. 

Orgulhai-vos dos vossos laços para Comigo, o vosso Jesus, e ajudai-Me a salvar essas almas 
que se recusam a aceitar a Minha Misericórdia. 

Ide. Preparai-vos. Alegrai-vos porque o tempo está próximo. 
Eu Amo-vos. 
O Vosso Jesus. 

Depois da guerra mundial virá a fome e em seguida as pragas. No entanto, a oração 
pode atenuar o Castigo 
Sexta-feira, 13 de julho de 2012, 16:25 

Minha querida e amada filha, os Meus seguidores precisam de conhecer a sequência dos 
eventos para que, compreendendo-os, fiquem capacitados com o conhecimento e possam ajudar a 
atenuar o Castigo. 

O Aviso terá lugar como último recurso do Meu Eterno Pai para mergulhar na Luz de Deus, a 
Luz da Verdade, os corações da humanidade. 

Sem Ela, a maioria da humanidade seria lançada no Inferno pois não seria digna do Reino do 
Meu Pai. 

Esta é uma Lei Divina da Misericórdia, tirar todos os filhos de Deus do mal e levá-los à sua 
legítima Herança. 

Por causa da grande escuridão que cobre a terra, neste momento, em que a Luz de Deus é 
apenas um vislumbre, esta Lei de Deus é necessária. 

Ele vai separar os bons daqueles que estão afogados no pecado, mas que teimosamente se 
agarram à besta e a toda a glória que ele lhes promete na terra. É uma perda de tempo para essas 
pobres almas, que deviam saber que o seu tempo na terra é curto. 

A terra será substituída por um Novo Paraíso, no qual eles verão a sua entrada ser recusada se 
rejeitarem a Minha Lei de Amor e de Misericórdia. 

Muitos vão ficar na escuridão. Muitos vão converter-se instantaneamente. Se a maioria da 
humanidade se arrepender, então a Grande Tribulação não será tão difícil. 

A Guerra Mundial não terá o mesmo impacto se a maioria das pessoas se arrepender depois 
do Aviso. 

Depois da guerra mundial virá a fome e, em seguida, as pragas. No entanto, a oração pode 
atenuar o Castigo. 

Rezai muito para que a guerra e o Castigo que se vai seguir possam ser diluídos e evitados. 
Somente a fé da humanidade e a lealdade a Mim, o vosso Divino Salvador, pode conseguir isso. 

Minha filha, não Sou Eu, o Teu Jesus, que vai trazer essas dores terríveis. 
Elas serão geradas pelos pecados perversos do homem, cuja cobiça por poder, dinheiro e 

controle do mundo, para seu próprio ganho, são insaciáveis. 
Enquanto muitos dos Meus seguidores esperarão pacientemente e ansiosamente pela Minha 

Segunda Vinda, haverá mais confusão. 
Muitos virão adiante a reivindicar ser Eu, o Messias, e as pessoas serão enganadas. 
Lembrai-vos de que Eu disse que voltaria à terra tal como Eu a deixei, quando Eu subi por 

entre as nuvens. 
Ignorai qualquer um que afirme ser Eu, na carne, pois isso não acontecerá. 
Os Meus seguidores serão fortes por causa do amor por Mim e eles devem focar-se nessa 

única vontade que, se cumprida, Me trará alegria e conforto. Essa será a missão de salvar almas, 
todas as almas, antes de Eu voltar. 
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Lembrai-vos que a lealdade a Mim será a chave para a salvação e para o mundo do futuro, que 
não terá fim, e que será o Novo Paraíso que oferece a cada um de vós a Vida Eterna. 

O Vosso Amado Jesus. 
Portanto, tu já deves entender porque és diferente dos Visionários. É porque tu és 
Profeta, a Profeta dos Tempos Finais 
Sexta-feira, 13 de julho de 2012, 23:05 

Minha querida e amada filha, tu deves saber que o papel do profeta é diferente do visionário. 
Um profeta será sempre um pária, odiado, temido e isolado. 
Um profeta trabalhará sempre sozinho, como se ele fosse moldado num deserto. O único fruto 

do deserto árido será a Voz de Deus. 
Minha filha, quando te sentes sozinha e abandonada, nota que é assim que os profetas se 

sentiram no passado. Muitos profetas sentiram o peso das tarefas colocadas diante deles. 
A maioria deles sabia que não era digno de transmitir a Sagrada Palavra de Deus, mas eles 

aceitaram o Chamamento Divino dos Céus, porque eles foram enviados. 
Porque, quando foram enviados para o mundo, eles sabiam, instintivamente, as obrigações 

que tinham para cumprir. No entanto, não foi fácil. 
Cada Palavra que pronunciaram foi lançada de volta aos seus rostos. 
Cada Palavra foi dilacerada nas sinagogas e nos templos criados para adorar a Deus. Muitos 

foram expulsos pelo seu próprio povo e não poderiam retornar ao seu local de nascimento. 
Muitos ficaram nómadas e nunca encontraram um lugar onde fossem bem-vindos, como filhos 

perdidos. Em vez disso, trabalharam, viveram e ficaram sozinhos, sem ninguém a quem recorrer. 
Contudo, eles sabiam, em seus corações, que estavam a ser guiados por Deus e não sentiam 

medo quando falavam com a Sua Voz. 
As graças recebidas permitiram-lhes ser fortes. Eles nunca vacilaram na entrega das 

advertências ao povo de Deus, das profecias e da Palavra de Deus. 
Não lhes importava que eles rissem, porque sabiam que a Verdade de Deus era o alimento da vida. 
Sem a Verdade, os filhos de Deus não teriam tido os meios para reconhecerem as Profecias, 

como está predito. Nem eles seriam capazes de aceitar as Leis estabelecidas por Deus para o bem da 
humanidade. 

Rejeitados, ridicularizados, abandonados e considerados excêntricos, tal como Eu fui durante 
o Meu tempo na Terra, ainda assim entregaram a Palavra de Deus. As suas Palavras viverão para 
sempre. Eles nunca vão morrer, porque eles falaram a Palavra do Senhor, Deus o Altíssimo. 

E assim será contigo. Tu ficarás só como uma voz no deserto. 
Tu serás ignorada em muitos quadrantes da Minha Igreja na Terra. 
A diferença desta vez é que as profecias vão desenrolar-se na tua vida e a Verdade será 

provada a esta geração. 
Eles acreditarão, quando a prova do Aviso for testemunhada. 
As profecias dos Selos, logo que Eu os abra e revele o conteúdo, provarão também que Eu 

estou a falar para o mundo através de ti, o 7º Anjo, o 7º Mensageiro. 
Tu serás ouvida até que Eu te exorte a guardares silêncio, e não comentares perante os que te 

questionam ou desafiam. 
Tu ainda não entendes o significado das Mensagens. A seu tempo entenderás. Nesse meio 

tempo tu não tens autoridade para defender a Minha Palavra. 
Todas as tentativas serão feitas para te induzir a responder, na esperança que tu tropeces, até 

pela tua falta de conhecimento. Então, tu deves permanecer em silêncio, isolada e anónima, até que 
Eu te instrua. 
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Portanto, tu já deves entender porque és diferente dos visionários. É porque tu és profeta, a 
profeta dos tempos finais. 

Esta Missão é protegida pelos Céus e não pode ser destruída. Vai em Paz e compreensão, 
Minha filha. 

O Teu Jesus. 

Não é suficiente acreditar no Pai. Os que rejeitam o Seu Filho rejeitam a Salvação 
Sábado, 14 de julho de 2012, 15:15 

Minha querida e amada filha, muitas religiões no mundo seguem o caminho errado, tornando 
difícil aos filhos de Deus obter a vida eterna. 

A Vida Eterna só foi possível pela Minha Morte na Cruz. 

O Meu Pai, que Me enviou, o Seu único Filho, como Cordeiro sacrificial, tornou possível à 
humanidade inteira obter a salvação e a vida eterna. 

A Vida Eterna foi dada como presente a Adão e Eva. Porém, por causa da mancha do pecado 
e da desobediência, ela foi retirada. 

Em vez disso, o homem tornou-se mortal, o seu corpo impuro, a sua vida na forma física 
imperfeita e a Terra tornou-se uma pobre imitação da Terra rica e esplêndida criada para Adão e 
Eva no Jardim do Éden. 

Deus, o Meu Eterno Pai, concedeu em seguida a salvação para aqueles que Me aceitem, ao 
Seu Filho Unigênito, como caminho para o Seu Novo Paraíso. 

Só através de Mim, vós podereis ser aceites por Meu Pai. 

Não é suficiente acreditar no Pai. Os que rejeitam o Seu Filho rejeitam a salvação. 

Lembrai-vos que muitos dos filhos de Deus, por ignorância, não Me reconhecem, ao Salvador 
da humanidade. Mas por causa da Minha Misericórdia, a Verdade ser-lhes-á revelada por 
intervenção Divina. 

Eles são todos iguais aos Olhos de Meu Pai e ele quer unir todas as almas no seu seio. Ele 
ama a todos. 

Quando virem a prova, eles aceitarão que Deus, o Altíssimo, lhes deu o Dom da vida eterna 
através do Meu Sacrifício na Cruz. Dessa forma todos vão Adorar o Deus Único. 

Porque há um só Deus, que Criou cada um de vós. 

Agora vai, Minha filha, e ajuda a garantir que as Minhas Mensagens são dadas a cada credo, a 
cada nação e a cada um dos filhos de Deus. 

Incluo os pagãos e os de coração empedernido. Não importa se eles cospem em ti ou se 
recusam a ouvir-te, tu deves dar-lhes as Mensagens. 

Qualquer homem ou seguidor de Mim, Jesus Cristo, que não possa aceitar que Eu deseje 
comunicar a Santa Palavra de Deus a todas as religiões, não é um verdadeiro Cristão. 

Assim, muitos rejeitaram estas Minhas Mensagens para o mundo, por Eu Abraçar toda a 
humanidade e todas as outras religiões, incluindo as dos ateus. 

Vós não tendes o direito de assumir que só vós, os verdadeiros cristãos, sois amados por 
Deus, o Meu Eterno Pai. Vós sois abençoados e amados, mas, sem a conversão de toda a 
humanidade o Meu Pai não conseguirá a vitória que Ele quer para unir todos os Seus filhos. 

Vós, Meus seguidores, tendes uma grande responsabilidade, por causa do Dom da Verdade 
que vos foi dado. 

É vosso dever espalhar a Minha Santa Palavra, a fim de trazer essas pobres almas, que são 
ignorantes da Minha Existência, ao Reino de Deus. 

O Vosso Jesus. 
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Virgem Maria: A Igreja do meu Filho na terra não escuta neste tempo, mas eles sabem 
como o meu Filho foi tratado da primeira vez 
Domingo, 15 de julho de 2012, 15:45 

Minha filha, a dor sofrida pelo meu Filho e seus discípulos durante o tempo da Sua Missão na 
terra, é idêntica à que será suportada pelos Seus seguidores, quando Ele se preparar para voltar. 

Durante o tempo do meu Filho na terra, Ele enfrentou enormes obstáculos. Muito poucos 
estavam preparados para O ouvir, na sua própria comunidade. 

Ele foi tratado com desdém, e menosprezado pelos que estavam encarregados dos templos e 
das sinagogas. 

No entanto, Ele foi bem recebido pelo povo simples e a Sua Palavra foi aceite, porque eles 
puderam ver a Verdade que Ele falou. 

A Sua Palavra criou medo e incerteza em muitos lugares, mas poucos poderiam ignorar a 
sabedoria dos Seus Ensinamentos. 

O meu Filho gerou a divisão, apesar de não ser essa a Sua intenção. 

O Seu comportamento simples fez com que poucos pudessem aceitar o fato de que Ele era o 
Filho de Deus. 

Muitos perguntavam, como pode o Filho do Homem ser um tão simples homem comum? 

Eles negaram-No, porque pensavam que o Messias seria majestoso, orgulhoso e que deveria 
ter uma posição de comando, na mais alta hierarquia da Igreja. 

O meu filho não conseguiu que os chefes da Igreja daquela época O ouvissem. O seu orgulho 
impediu-os de ouvir a Verdade. 

O mesmo vai acontecer agora, quando o meu Filho prepara o mundo para a Sua Segunda Vinda. 

A Igreja do meu Filho na terra não escuta neste momento, mas eles sabem como o meu Filho 
foi tratado da primeira vez. 

Desta vez, a Sua Santa Palavra, que vos é dada pelo profeta do Fim dos Tempos, não será 
aceite na Igreja do meu Filho na Terra. 

A Igreja de meu Filho faz ouvidos moucos para o Dom da profecia. Eles negam a profecia, 
porque eles não querem ouvir. 

Os discípulos do meu Filho serão virados pelos responsáveis da Igreja Católica na Terra, e 
acusados de serem falsos. 

Embora os Ensinamentos do meu Filho nunca mudassem, eles vão encontrar falhas na Sua 
Santa Palavra que lhes é dada agora. 

Eles declararão que estas Mensagens estão em contradição com a Palavra de Deus. 

Vós deveis lembrar-vos sempre, filhos, que o meu Filho nunca poderia contradizer a Sua 
Igreja na Terra, pois Ele é a Igreja. 

A Verdade ainda é como sempre foi. 

Vós deveis seguir a Palavra de Deus, pois a Voz do meu Filho está a ser posta de lado, e 
simplesmente ignorada, como da primeira vez. 

Não vos permitais negar a Sua Dádiva de Salvação, o último ato da Sua Misericórdia sobre a Terra. 

Tão paciente tem sido o meu Filho, por tanto tempo. A Verdade foi dada à humanidade na 
Paixão do Meu Filho na Cruz. 

Foi reforçada por todas as almas eleitas, que foram iluminadas pelo poder do Espírito Santo 
ao longo dos séculos. 

Agora, chegou o momento de o meu Filho vir de novo e, apenas aqueles que reconhecem a 
Sua voz, por causa do Dom do Espírito Santo, seguirão as Suas instruções. 
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A Igreja, tal como eles fizeram durante o tempo de meu Filho na Terra, pela primeira vez, 
rejeita a Sua Palavra, enquanto Ele prepara a Sua Segunda Vinda. 

Eles vão deixar de O reconhecer ou aceitar. 

Eles não aprenderam nada. 

Orai para que as almas corajosas dentro da Igreja, que reconhecem a Sua Voz, tenham a 
coragem de levar todos os filhos de Deus para a vida eterna, neste momento crucial da história. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Deus Pai: Eu vou varrer as suas falsas igrejas, os seus cultos ímpios, os seus falsos 
ídolos, as suas cidades e as suas nações 
Domingo, 15 de julho de 2012, 17:45 

Minha querida filha, é difícil para os Meus filhos manterem-se livres do pecado, por causa da 
maldição imposta sobre eles pela mão da serpente. 

Eu nunca posso esperar que os Meus filhos possam estar completamente livres do pecado, em 
todos os momentos, pois isso é impossível. 

É importante, que quem conhece os Ensinamentos da Igreja do Meu Filho na Terra, procure o 
arrependimento dos seus pecados o mais rápido possível. 

Através do arrependimento será mais fácil permanecer em estado de graça, e isso criará uma 
barreira às futuras tentações. 

Meus filhos, vós estais agora prestes a testemunhar as grandes mudanças eternas no mundo. 
Elas ocorrerão após o Aviso. 

Embora muitos ignorem essas Mensagens do Céu, é importante que aqueles, que as aceitam 
como a Palavra de Deus se prepararem. 

Vós estais ligados à Minha couraça contra o inimigo e, através da vossa fé, Eu dar-vos-ei a 
vida e proteger-vos-ei contra a perseguição. 

Será pelo vosso amor pelo Meu Filho, Jesus Cristo, o Salvador do Universo, que Eu serei 
capaz de salvar aqueles filhos que não conseguem manter a Luz de Deus. 

A vossa consagração de amor, sofrimento e orações, será a graça de salvação deles dos Fogos 
do Inferno. 

Não tenhais medo de vós mesmos, mas dos que não só não podem ver, mas que se recusam a 
ver os tempos que vós viveis hoje. 

Os preparativos estão completos e o momento é propício para que as mudanças comecem, 
porque Eu não permitirei que a besta roube as almas. 

Esta intervenção, prometida à humanidade há tanto tempo terá lugar, muito em breve, e então 
a batalha começará a salvar os Meus filhos. 

Não tenhais medo da Minha Mão pois, quando ela cair, Ela será usada para punir os que estão 
a tentar destruir os Meus filhos. 

Eu vou impedi-los de enganar as almas. 

Eu vou impedi-los da sua intenção assassina e Eu vou acabar com as suas falsas igrejas, os 
seus cultos ímpios, os seus falsos ídolos, as suas cidades e as suas nações, se eles continuarem a 
rejeitar a Mão que os alimenta. Eles foram avisados. Vós, Meus amados filhos, ide ajudar o Meu 
Filho a salvá-los. 

Nunca temais, porque os que têm o Selo do Deus Vivo não só são protegidos, como lhes são 
dadas Graças para defender a Palavra de Deus, para que assim, a tantas almas quanto possível seja 
dado o Dom da Vida. 

O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo. 
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Está próximo o tempo da perseguição ao Meu Amado Vigário, o Papa Bento XVI, que 
virá num ápice 
Segunda-feira, 16 de julho de 2012, 15:15 

Minha amada filha, é o momento de preparar todos os sacerdotes de Deus, os bispos e todos 
aqueles que conduzem a Minha Santa Igreja Católica e Apostólica na Terra. 

Pois está próximo o tempo da perseguição ao Meu Amado Vigário, o Papa Bento XVI, que 
virá num ápice. 

Muito em breve ele será forçado a fugir do Vaticano. Em seguida, virá o tempo em que a 
Minha Igreja se divide, com um lado contra o outro. 

Apelo a todos os Meus servos sagrados para lembrarem os seus Santíssimos votos. 

Nunca abandoneis a vossa Missão. Nunca Me abandoneis. Nunca aceiteis mentiras em vez da 
Verdade. 

Vós deveis pedir-Me para vos ajudar nos tempos difíceis que virão. Deveis erguer-vos, unir-
vos e seguir-Me. 

Orai pela força de que precisareis através desta Cruzada de Oração especial. 

Cruzada Oração (66) Para o clero: Ajudai-me a permanecer fiel à Vossa Santíssima 
Palavra 

Ó Jesus, ajudai-me a permanecer fiel à Vossa Santíssima Palavra, em todos os momentos. 
Dai-me força para defender a Verdade da Vossa Igreja, perante a adversidade. Enchei-me com a 
Graça de administrar os Sacramentos, da maneira que Vós nos ensinastes. Ajudai-me a 
alimentar a Vossa Igreja, com o Pão da Vida, e a permanecer fiel a Vós, mesmo quando estiver 
proibido de o fazer. Livrai-me do grilhão de enganos que eu possa enfrentar, a fim de proclamar 
a verdadeira Palavra de Deus. Cobri todos os Vossos servos sagrados com Vosso Precioso 
Sangue, neste momento, para que possamos permanecer corajosos, leais e firmes na nossa 
fidelidade a Vós, nosso Amado Salvador, Jesus Cristo. Amém. 

Não desanimeis, Meus amados servos sagrados, pois a discórdia foi profetizada e deve 
acontecer na batalha final pelas almas. 

Eu Amo-vos e Eu vou estar agora convosco, enquanto caminhardes Comigo no espinhoso caminho 
para o Calvário, para que a Salvação possa ser alcançada uma vez mais para todas as almas. 

O Vosso Amado Jesus. 

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

Minha querida e amada filha, a tua Missão deve abraçar todos os filhos de Deus. Eu anseio 
especialmente pelas almas dos jovens e daqueles que permitam que a inteligência humana bloqueie 
os seus ouvidos para a Verdade do Meu Ser. 

As almas jovens são queridas para Mim e Eu choro porque a muitas delas nunca foi ensinada 
a Verdade. 

Eles foram levados pelos pais, muitos dos quais não acreditam em Deus, a um abismo de trevas. 

A luz que procuram é que lhes traz a falsa luz de tudo o que reluz. Eles são seduzidos por 
música, roupas e entretenimento, tudo projetado para estimular os sentidos. 

Eles não Me conhecem. Muitos nunca ouviram falar de Mim ou do que espero que representa 
na sua busca de felicidade futura. 

Lúcifer, o maior anjo caído na hierarquia Serafim, de Meu Pai, era um músico talentoso. 

Assim Satanás, no mundo de hoje, tenta sensibilizar as Minhas almas jovens através da música. 
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A música é a sua arma de destruição e ele usa todo o tipo de atrativos para submeter as 
pequenas almas inocentes à sua teia de mentiras. 

A música é um Grande Dom de Deus. Ela é também usada para mascarar a fidelidade ao 
maligno através de letras que honram a besta. Muito poucas almas jovens compreendem o poder da 
música ou quando ela é usada de forma errada. 

Por favor, peço-vos que Me ajudeis a salvar as vossas almas pequenas. Trazei-as para Mim. 
Nunca as forceis. Em vez disso, consagrem as crianças a Mim através desta oração. 

Cruzada de Oração (67) Mantenham os Meus filhos a salvo do rei das mentiras. 

Por favor, Querido Jesus, eu peço-Vos que mantenhais os vossos filhos salvos do rei das 
mentiras. Eu consagro estes filhos (nomeá-los) ao Vosso Sagrado Coração e peço que, através do 
Manto do Vosso Preciosíssimo Sangue, Ilumineis as suas almas, e as leveis, de forma segura, nos 
Vossos Amorosos Braços, de modo que elas possam ser protegidas contra todos os danos. Peço-Vos 
que abrais os seus corações, e as suas almas, inundando-as com o Vosso Espírito Santo, durante a 
Iluminação da Consciência, para que sejam purificadas de todas as iniquidades. Amém. 

Oração para os ateus durante O Aviso 

Para aqueles de vós que dizeis que sois ateus, ouvi agora a Minha Promessa. Eu amo-vos e 
nunca Vou desistir da Minha luta para vos salvar das garras do enganador, Satanás, que vos cega 
para a Verdade. Quando chegar a hora, e quando virdes os vossos pecados diante dos vossos olhos 
durante o Aviso, por favor, dizei estas palavras 

“Jesus, mostrai-me a Verdade e salvai-me do mal. Eu estou verdadeiramente arrependido dos 
meus pecados e peço-Vos que me leveis agora e me mostreis a Luz da Vossa Misericórdia. Amém”. 

Vós nunca ficareis confundidos novamente, se disserdes esta oração. Um peso será levantado 
a partir dos vossos corações e vós estareis verdadeiramente em paz. Lembrai-vos destas palavras 
quando o dia chegar. Eu não vos abandonarei. Eu vou abraçar-vos e vós sentireis a Minha onda de 
amor através do vosso corpo, e então vós tereis a prova por que tendes esperado. 

O Vosso Jesus. 

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

Minha querida e amada filha, o tempo move-se rapidamente agora. Tenho vindo a preparar a 
todos vós há algum tempo. 

Vós, meus seguidores, sabeis o que deveis fazer. A vossa própria Confissão é importante e 
vós deveis tentar começar esta semana, uma vez em cada, a partir de agora. 

Ficai em paz. Eu estou satisfeito com a maneira como vós seguis as Minhas instruções. Por 
favor, continuai a manter-vos ao redor da Minha Cruzada de Orações e concentrai-vos nas orações 
para salvar as almas dos outros. 

Uma vez que o Aviso ocorra, haverá muita confusão. 

As pessoas, em todos os lugares, serão humilhadas de uma forma que está para além do caráter. 

Muitos ficarão demasiado angustiados para voltar imediatamente ao seu local de trabalho. As 
pessoas em posições de poder, nos governos, vão questionar as suas leis. 

Os assassinos e criminosos das vossas comunidades sentirão uma dor terrível e desespero, 
mas muitos expiarão os seus pecados. 

Os Meus sacerdotes e outros Meus servos sagrados saberão imediatamente que estas 
mensagens, vêm dos Meus Divinos Lábios. 

Então, eles vão erguer-se e seguir os Meus fiéis seguidores, para Me ajudarem a preparar o 
mundo para Minha Segunda Vinda. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          195 

Alguns deles saberão que Sou Eu quem fala com eles, mas não terão a coragem de proclamar 
abertamente a Minha Santíssima Palavra. 

Com o tempo vão ser-lhes dadas as graças para defenderem os Meus Sacramentos, quando 
eles percebem que estão a ser profanados. Então, ser-lhes-á dada a prova dessas profecias. 

Muitos pais precisam de incutir nos seus filhos com idade superior a 7 anos a importância da 
oração e do arrependimento a partir de agora. Pais, vós tendes o dever de ensinar a Verdade aos 
vossos filhos. 

Os seus corações estarão abertos ao Meu Amor após O Aviso, e vós deveis mantê-los 
orientandos nos assuntos espirituais. 

Certificai-vos de que tendes nas vossas casas, a partir de agora, água benta e uma cruz 
beneditina juntamente com o Selo do Deus Vivo pendurado em vossa casa. Todos eles protegerão a 
vossa família. 

Segui as Minhas instruções e tudo ficará bem. 

Minha filha, agora tu deves ir e assegurar que o Livro da Verdade é publicado tão 
rapidamente quanto possível. É importante que as almas que não têm acesso ao computador o 
recebem. 

Não tanhas receio, porque Eu guiar-te-ei e enviarei ajuda para garantir que ele é enviado a 
todo o mundo. 

Vai em Paz. Vai com Amor. Eu estou sempre contigo. 

Eu estou convosco, a guiar-vos em cada momento do dia, mesmo quando vós não o entendeis. 

Eu estou no vosso coração. 

O Vosso Amado Jesus. 

Virgem Maria: A dita tolerante sociedade moderna franze a testa quando vós dizeis 
que acreditais em Jesus Cristo 
Quarta-feira, 18 de julho de 2012, 18:15 

Minha filha, Eu choro neste momento pela forma como os filhos de Deus têm medo ou 
vergonha de declarar o seu amor por Seu Filho Jesus Cristo. 

Assim, no mundo de hoje, muitos que amam o meu filho têm vergonha de proclamar 
abertamente Seu Nome em público por medo de serem repreendidos. 

A dita tolerante sociedade moderna franze a testa quando vós dizeis que acreditais em Jesus 
Cristo, o Filho do Homem, e que vós acreditais nos Seus Ensinamentos. 

No entanto, muitos nunca pensaram duas vezes em usar o Seu Santo Nome ao longo do dia, 
quando tantas vezes proferem palavrões. 

O Seu Nome é dito, muitas vezes, mas não da maneira que deveria ser. 

Assim, muitos têm medo de falar abertamente sobre o seu amor pelo meu Filho num mundo 
que franze a testa ao Cristianismo. 

O Cristianismo é desprezado por dois terços do mundo. 

Os cristãos são intimidados, perseguidos e muitas vezes desprezados como nenhuma outra 
religião no mundo. 

O Povo escolhido de Deus, os Judeus, sofre também e eles têm sido perseguidos da forma 
mais desumana por serem quem são. A raça escolhida será convertida em breve e acolherá o 
Messias da segundo vez, apesar de não O ter aceite da primeira vez. 

Filhos, nunca deveis ter medo de declarar o vosso amor pelo meu Filho. Quando 
expressardes, abertamente e sem medo, o vosso amor por Ele, muitas pessoas irão ouvir. Portanto, 
quanto mais proclamardes a Sua Santa Palavra, mais confiantes vos tornareis. 
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Recebereis mais Graças para vos dar a força para dar o próximo passo. 

Após algum tempo já não vos importará o que os outros pensem de vós. No entanto, muitos 
vão ficar impressionados com a vossa honestidade e quererão saber mais sobre o meu Filho. 

Agora é a hora de vós falardes sobre a Misericórdia do meu Filho para tantas pessoas quantas 
conseguirdes. 

Elas devem ser informadas sobre a Sua Divina Misericórdia, o grandioso Dom do Aviso, que 
será visto em todo o mundo. Então, depois, elas saberão a Verdade e muitas mais quererão ouvir 
estas Mensagens do Céu. 

Obrigado, minha filha, por responderes ao meu chamamento. 

A Vossa Amada Mãe do Céu, Mãe da Salvação. 

Os Meus Braços foram arrancados dos seus encaixes durante a Minha Crucificação, 
tal como mostra a Imagem do Sudário de Turim. O Sudário mostra isso 
Quinta-feira, 19 de julho de 2012, 07:00 

Minha querida e amada filha, um grande plano para enganar os filhos de Deus está a ser 
traçado para destruir as provas da Minha Existência. 

Em breve, surgirão muitos disfarçados, que aparecem como Meus devotos e santos servos, 
para tentar destruir a crença em Mim, o vosso amado Jesus. 

Eles começarão por questionar o Meu nascimento, a pureza da Minha Mãe e a Minha 
Ressurreição dos mortos. 

Eles irão demonizar tudo isso, como sendo falsidades e apresentarão o que eles chamam de 
prova, para garantir que o maior número possível de Cristãos duvide da Minha vida na terra. 

Eles vão criar mentiras sobre a Minha Crucificação e fazer afirmações sobre o Meu caráter moral. 

Então, eles começarão a atacar as relíquias, a questioná-las e a tentar apresentá-las como nada 
mais do que superstições nas mentes dos Cristãos. 

Depois, há o Sudário de Turim, o pano que cobriu o Meu Corpo morto no sepulcro. Eles vão 
negar, finalmente, que ele seja autêntico e vão promover mentiras. 

Eles vão dizer que os Meus Braços são muito longos e questionarão isso. No entanto, eles não 
conseguem entender a tortura que o Meu Corpo teve de suportar durante a Minha Crucificação. Os 
Meus Braços foram arrancados dos seus encaixes durante a Minha Crucificação, tal como mostra a 
imagem no Sudário de Turim. 

Em seguida, eles tentarão provar que a Ressurreição nunca ocorreu. É tudo mentira, dirão 
eles, tão desesperados estão por apagar todos vestígios de Mim . 

Em seguida, eles tentarão privar, todos aqueles que se converterem a O Aviso, dos Santos 
Sacramentos e da Bíblia Sagrada. 

Eles proibirão a Bíblia na maioria dos lugares. 

Depois, vão introduzir um novo falso livro que, dizem eles, proclamará a importância de vos 
amardes uns aos outros. 

Eles usarão o amor que os Cristãos têm nos seus corações, um Dom de Deus, para os 
manipular, para aceitarem uma Mensagem dita de amor. 

Amai-vos uns aos outros, dirão. A religião é amar-vos uns aos outros. Uni-vos como uma 
religião e mostrai o verdadeiro amor pelos vossos irmãos e irmãs. 

O amor por vós próprios será a mensagem oculta. 

Amai-vos primeiro a vós próprios, será a sua mensagem e, Meus seguidores, esta será a maior 
mentira que vos forçarão a engolir. 

O amor por vós próprios, à frente dos outros, ofende Deus. 
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É egoísta. Não deis ouvidos às mentiras. No entanto, eles serão tão convincentes que muitos 
acreditarão no que dizem e seguirão o líder desta religião mundial como cordeiros para o abate. 

Infiltrando-se em muitas nações, a Religião do Novo Mundo será tolerada por muitos governos. 

Eles acabarão com as Leis Cristãs, sem piedade. 

Eles criarão, então, leis para proibir todas as religiões, especialmente o Cristianismo. 

Eles vão impor penalidades àqueles que não respondem às suas exigências. 

O comunismo estará no caminho de todo este mal. 

Não é que o Comunismo promova o ateísmo. Mas sim porque promoverá o ódio a Deus. 

A Rússia e a China estarão no poder em muitos países, a começar pela Europa. 

A União Europeia, a besta de Dez Chifres, será devorada pela segunda besta, mais cruel e 
mais poderosa. 

Em seguida, o comunismo tomará o seu lugar até que se espalhe por toda a parte. 

Esse período não durará muito. Será curto. 

As vossas orações diluirão o impacto, mas isto foi anunciado e vai desenrolar-se. Rezai, rezai, 
rezai pela conversão de todo o mundo durante O Aviso. 

Se a maioria se converter, então grande parte da Grande Tribulação pode ser facilitada. 

O Vosso Jesus. 

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

Minha querida e amada filha, os três anos e meio restantes do período da Tribulação começam 
em Dezembro de 2012. 

Este é o período em que o anticristo irá emergir como um herói militar. 

A sua alma foi entregue a Satanás, que possui todas as partes dele. 

Os poderes que ele vai possuir resultam em que, com o tempo, ele será visto não apenas como o 
homem da paz, mas as pessoas vão pensar que ele Sou Eu, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. 

Com o tempo, eles também acreditarão que o anticristo foi enviado para anunciar A 
Segunda Vinda. 

Portanto, muitas pobres almas aceitarão de bom grado a sua marca, a marca da besta. Pois ele 
é besta em todo o sentido, pela maneira como Satanás se manifestará no seu corpo. 

Ele vai fazer milagres no céu. 

Ele vai curar as pessoas. 

Ele será o chefe da Religião do Novo Mundo e ele, e o falso profeta, que vai chefiar na aparência a 
Igreja Católica na Terra, trabalharão em estreita colaboração para enganar todos os filhos de Deus. 

Será em breve apresentada ao mundo a mentira mais enganosa que, nesta fase, é impossível à 
humanidade alcançar 

Aqueles de vós que estais a receber o Livro da Verdade, estas Minhas Santas Mensagens para 
a humanidade alertam sobre estas coisas, entendei isso. 

Tão sofisticado será o seu plano, que muitos serão enganados pelo aspecto amoroso e humano 
que eles vão apresentar ao mundo no seu plano maligno. 

O anticristo e o falso profeta, entre eles, já estão a ultimar o planeamento do seu reinado 
ímpio, e a primeira coisa que ele vai trazer será a escalada da guerra no Médio Oriente. 

O anticristo será o principal homem a puxar as cordas para o fundo. Então ele virá e será visto 
como medianeiro de um plano de paz. 
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Será então que o mundo cairá sob o seu feitiço. Entretanto, o falso profeta vai tomar o poder 
dentro da Igreja Católica. 

Muito em breve ela será sugada pela Religião do Novo Mundo, uma fachada do culto 
satânico. A auto adoração será o objetivo fundamental desta abominação, bem como a introdução 
de leis, o que equivale a duas coisas. A abolição dos Sacramentos e a abolição do pecado. 

Os Sacramentos só serão realmente disponibilizados a partir dos padres e de outros 
clérigos cristãos que permaneçam leais a Mim. Eles vão oferecer esses Sacramentos nas Igrejas 
de refúgio especiais. 

A abolição do pecado será introduzida através de leis que serão vistas como a aprovação 
da tolerância. 

Elas incluem o aborto, a eutanásia e casamento do mesmo sexo. As igrejas serão obrigadas a 
permitir casamentos do mesmo sexo e os padres serão obrigados a abençoá-los aos Meus Olhos. 

Durante este tempo, eles continuarão a rezar a sua própria versão da Santa Missa, a sua oferta 
da Santa Eucaristia, profanarão a Hóstia, suportados nas Igrejas Católicas. 

A Minha Presença não só faltará em tais Missas, como faltará nas igrejas onde eles próprios 
Me desonram. 

Todas estas questões serão muito assustadoras para os Meus seguidores. Vós não sereis 
mais capazes de receber os sacramentos, com a excepção dos sacerdotes da Minha Igreja 
Remanescente na Terra. 

É por isso que agora Eu vos concedo Dádivas, como a Indulgência Plenária, para a absolvição 
dos vossos pecados. Não se pretende substituir o Ato da Confissão para os Católicos. 

Será uma maneira pela qual vós podeis permanecer em um estado de graça. 
Se bem que milhares de milhões de pessoas se vão converter durante o Aviso, estas profecias 

vão mesmo desenrolar-se. Mas, grande parte delas, pode ser diluída por meio da oração para reduzir 
o sofrimento e a perseguição. 

Vós, Meus seguidores, lembrai-vos, estais protegidos em todos os momentos pelo Selo do 
Deus Vivo. 

Vós deveis espalhar o Selo e fazê-lo a tantas pessoas quanto possível. 
Por favor, entendei que Eu digo estas coisas para vos preparar, para que vós possais evitar que 

tantas almas quanto possível aceitem a marca da besta. 
Satanás usará o seu poder de posse sobre essas almas que estão marcadas, e vai ser muito 

difícil salvá-las. 
Vós sereis instruídos a cada passo do caminho, Meus seguidores, nesta Missão. Vós não deveis 

permitir que o medo entre nos vossos corações, para que Eu os encha com a coragem, a força, a 
resistência e a confiança de prosseguir com a cabeça levantada quando marchardes no Meu Exército. 

Lembrai-vos que Satanás não pode vencer esta batalha, nunca pode. Apenas os que têm o Selo 
do Deus Vivo e aqueles que permanecem leais e constantes a Deus a podem vencer. 

O Vosso Jesus. 
O Amor de Deus brilhará sobre todos os que pedirem ao Meu Pai para impedir o 
anticristo de infligir sofrimentos terríveis sobre a humanidade 
Sábado, 21 de julho de 2012, 15:15 

Minha querida e amada filha, aqueles dentre vós, Meus seguidores, que vos preocupais com 
os tempos futuros, deveis saber que todo o Poder está nas Mãos do Meu Eterno Pai. 

O Seu único desejo é salvar todos os Seus filhos das garras da besta. 
Infelizmente a besta, Satanás, é desprezada pelos não crentes como sendo uma invenção 

da imaginação. 
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Ele e o seu exército de demônios estão em toda a parte, levando os filhos de Deus para o 
pecado nos seus pensamentos, ações e obras em cada segundo do dia. 

O Meu Pai não quer apenas salvar as almas de cada um dos Seus filhos, Ele quer protegê-los 
da perseguição do anticristo. 

O poder para evitar, diluir e atenuar essas provações está em Suas Mãos, Meus seguidores. 

As vossas orações podem aliviar muito do sofrimento que está a ser planeado pelo exército de 
Satanás para os próximos anos. 

Aos que se convertam aos caminhos do Senhor, Deus Altíssimo, serão dadas graças para 
ajudar a evitar muito deste feio e demoníaco plano, que está a ser preparado por esse grupo perverso 
contra os vossos irmãos e irmãs. 

O Amor de Deus brilhará sobre todos os que pedirem ao Meu Pai para impedir o anticristo de 
infligir sofrimentos terríveis sobre a humanidade. 

Vós deveis orar muito para que ele seja suprimido rapidamente juntamente com o falso profeta. 

A vós Meus seguidores, será dada uma Cruzada de oração especial, Ladainhas para quebrar e 
enfraquecer o seu poder. 

Elas devem ser ditas no dia seguinte ao Aviso, idealmente durante a Adoração da Santa 
Eucaristia. 

Essas Ladainhas, concebidas para destruir o anticristo e o seu exército, serão uma força 
poderosa e, se juntardes o número suficiente de almas nessas orações, elas serão essenciais para 
interromper a maior parte dos planos que estão a ser perpetrados pelo anticristo e pelo falso profeta. 

A primeira Ladainha será dada em breve. 

Sede fortes e confiai no Meu Amor por vós, pois não é o Meu desejo ver-vos sofrer. 

Tudo o que Eu desejo é a união de toda a humanidade na Nova Era de Paz que está pela frente. 

Isso, é tudo em que vos deveis focar. Todo o sofrimento será apagado e esquecido quando 
esta Nova Era se desenrolar. 

Sede pacientes. Confiai em Mim e sabei que o Amor que o Pai Eterno tem pelos Seus filhos é 
insuperável e para além da vossa compreensão. 

Amai e confiai no Seu grande Amor e sabei que o Poder da Minha Divina Misericórdia é tão 
forte que, quando envolver toda a humanidade, bilhões serão convertidos. 

Isso acontecerá quando o Poder do Espírito Santo, que cobrirá inteiramente a maioria das 
almas dos filhos de Deus, se torne num peso insuportável param o anticristo. 

Ele achará que é difícil penetrar a blindagem do exército de Deus. 

É por isso que vós nunca deveis perder a esperança. A batalha pelas almas indiferentes pode 
ser encurtada e mitigada, se bastantes almas se converterem e Eu as instruir. 

Eu Amo a todos vós e espero que confieis em Mim, sempre. 

O Vosso Jesus. 

Vós ganhareis a batalha pelas almas e não levará muito tempo a emergir o Novo 
Mundo sem fim 
Domingo, 22 de julho de 2012, 19:00 

Minha querida e querida e amada filha, muitas almas escolhidas estão a suportar um grande 
sofrimento neste tempo, com os seus corações entrelaçados com o Meu, por causa do flagelo do pecado. 

Este sofrimento unido, agora experimentado por muitos visionários, mensageiros e almas 
vítimas, é para as salvar daqueles que morrerão em pecado mortal durante O Aviso. 

Minha filha, tu deves continuar a publicar as Minhas Mensagens, embora isso seja tão penoso 
neste tempo. 
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A inquietação no mundo irá intensificar-se rapidamente e, não somente as guerras irão 
emergir, como os bancos globais tentarão confiscar as moedas em todo o mundo. 

O caos prevalecerá e os desastres ecológicos aumentarão quando a Mão do Meu Pai cair para 
punir a humanidade pela sua fraqueza e escravidão ao pecado. 

Meus seguidores, as vossas orações têm mitigado muitas calamidades, sem as quais muitas 
cidades e nações seriam destruídas. 

Vós nunca deveis desistir de orar. Perseverança e lealdade para Comigo, o vosso Jesus, 
acalmará a situação. 

Vós deveis permanecer fortes durante este tempo de conflito, porque brevemente todas as 
coisas mudarão. 

Apesar da maldade do exército de Satanás, a crescente fé do Meu exército erguer-se-á perante 
eles e impedirá as suas tentativas para destruir a Minha Igreja. 

Nunca vos sintais desiludidos com este trabalho, mesmo quando algumas vezes parecer sem 
solução. A Minha Misericórdia é grande. O Meu Amor cobre todos os filhos de Deus. 

Vós ganhareis esta batalha pelas almas e não levará muito tempo antes que a Nova Ordem 
Mundial surja, sem resultado. 

Vós ganhareis a batalha pelas almas e não levará muito tempo antes da Nova Ordem emergir 
sem resultado. 

Este é o vosso futuro, o futuro do mundo pelo qual vós deveis lutar. Os dias de Satanás estão 
quase a terminar. 

Alegrai-vos porque em breve o sofrimento terá sido esquecido. 
O Vosso Jesus. 

Virgem Maria: Como Mãe da Salvação, o meu último Título no céu, deixai-me ajudar-vos 
Segunda-feira, 23 de julho de 2012, 16:36 

Minha filha, o vale de lágrimas que inunda todas as nações de muitas formas foi anunciado 
várias vezes. 

No entanto, eles não deram ouvidos aos avisos que Eu dei aos visionários ao longo dos séculos. 
Algumas das pessoas que conhecem as promessas do Senhor, e Ele que disse que viria outra 

vez para governar um mundo sem sentido, podem reconhecer os sinais. 
Não a maioria das pessoas, porque elas não sabem os Evangelhos. 
Filhos, estes tempos são muito difíceis e confusos. Eu, a vossa amada Mãe, ofereço-vos 

proteção contra Satanás se Me pedirdes. 
Foi-me concedido o poder de o esmagar. Se vós pedirdes a minha ajuda, Eu posso diminuir o 

vosso tormento. 
Minha filha, a sua influência está a ficar clara para muitos de vós que abristes os olhos. 
A sua maldade manifestou-se em muitos dos filhos de Deus. 
Assassinatos, mortes sem sentido, guerras, ganância, perseguição, imoralidade e pecados 

desenfreados que quebram cada um dos Mandamentos de Deus, estabelecidos por Moisés, há de 
tudo para vós verdes. 

Aos que tendes pouca fé e dizeis,o que importa é saber o dano que Satanás infligiu nas 
vossas almas. 

Ele é como uma doença difícil de curar. Uma vez que a apanheis, ela leva a outras doenças 
ainda piores do que a primeira, pelo que uma cura não é suficiente. 

Ele envenena a alma, a mente e o corpo, tão rapidamente que é muito difícil largá-lo. 
Filhos, vós não percebeis o quão poderoso e vingativo é ele. Uma vez que ele infeste uma 

alma, não vai deixá-la sozinha, e assim a alma em questão quase perde a sua vontade. 
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Em alguns casos, essas almas não conseguem mais controlar os seus próprios impulsos. 

Como Mãe de todos os filhos de Deus, Eu tenho o poder de ajudar a salvar as vossas almas. 

Como Mãe da Salvação, o meu último título no Céu, deixai-me ajudar-vos. 

Vós deveis recitar o meu Santo Rosário todos os dias para proteção, e Satanás deixar-vos-á e 
aos vossos entes queridos. 

Nunca subestimeis esta oração pois o poder de Satanás diminui assim que vós a recitais. 

Filhos, o Poder de Deus é legado aos que que apelam ao meu Filho, Jesus, para lhes dar a 
força para viver nestes tempos. Não vos pode ser dado a menos que o peçais. 

Eis aqui a seguinte Cruzada Oração que vós deveis recitar, para procurar a proteção 
contra Satanás. 

Cruzada de Oração (68) para proteção contra a influência de Satanás 

Mãe de Deus, Mãe da Salvação, cobri-me com o Vosso Santíssimo Manto, e protegei a 
minha família contra a influência de Satanás e seus anjos caídos. Ajudai-me a confiar na Divina 
Misericórdia do Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, em todos os momentos. Sustentai-me no meu 
amor por Ele, e jamais permitais que me desvie para longe da Verdade dos Seus Ensinamentos, 
não importa quantas tentações sejam colocadas, diante de mim. Amém. 

Rezai, rezai, rezai sempre por proteção contra o maligno, pois ele faz terríveis feridas, danos e 
misérias nas vossas vidas. 

Se vós não pedirdes, não podereis receber essas graças. 

Confiai em mim, na vossa Mãe, em todos os momentos, pois esse é o meu papel para ajudar o 
meu Filho a salvar as almas de todos os filhos de Deus. 

A Vossa Mãe Amorosa, Rainha da Terra, Mãe da Salvação. 

As profecias dadas a João, e não reveladas até agora, estão sendo apresentadas neste 
momento, para acordar o mundo 
Terça-feira, 24 de julho de 2012, 17:39 

Minha muito amada filha, o tempo está próximo para os mistérios finais de Deus, o Altíssimo, 
para ser revelados ao mundo inteiro. 

Sua voz, Minha filha, vai finalmente completar o Plano de Deus sobre a Terra, para revelar a 
Verdade da Minha Segunda Vinda. 

Vós, Minha filha, sois o 7° Anjo, enviado para preparar os filhos de Deus, para renovar a sua 
fé, para que possam ser salvos. 

Quando vós revelar os segredos dentro dos 7 selos, que Eu, Jesus, o Cordeiro de Deus, agora 
abro, vai enfurecer muitos. 

As mentiras maliciosas, perpetradas por aqueles, que fingem ser servos da Minha Igreja, serão 
expostas pelo som da sua voz. 

Todo ato vil, cometido por seguidores de Satanás, que se atrevem a declarar-se Meus 
seguidores, estará exposto. Cada mentira, posta a nu, para que todos possam ver. 

A Nova Igreja falsa, criada pelo Anticristo, será mostrada como ela é. 

Toda tentativa de enganar os filhos de Deus vai ser virada de cabeça para baixo, pois a batalha 
para salvar a Humanidade intensifica. 

As blasfêmias proferidas por aqueles, que não falam em Meu Santo Nome, serão 
testemunhadas por todos, embora muitos não aceitem a Verdade de Deus, como ela está sendo dada 
ao mundo agora. 

A Palavra, escondida por tanto tempo, e calada na boca até o fim, agora estão saindo dos 
Meus Lábios. 
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Ninguém será excluído da Verdade. A todos será mostrado a verdadeira Palavra, enquanto Eu 
Me preparo, mais uma vez, para salvar a Humanidade da perdição eterna. 

As profecias dadas a João, e não reveladas até agora, estão sendo apresentadas neste 
momento, para acordar o mundo. 

Os Evangelhos vão, mais uma vez, depois de tanto tempo, ser espalhados por todo o mundo. 

Os cegos vão ver novamente. 

Os mudos vão falar com a Verdade, como o mel, derramando dos seus lábios. 

Os surdos vão ouvir a Verdade e vão trazer-lhes o conforto ausente por tanto tempo de suas vidas. 

A apostasia vai rachar almas abertas e cruas, que passam fome pela Verdade, mas elas irão 
finalmente aceitá-la de braços abertos. 

O Poder de Deus agora se manifestará em cada esquina. 

Tenham certeza de que a descendência de Satanás e seus seguidores fazem de tudo, para 
bloquear o Livro da Verdade, que está sendo dado ao mundo através do amor de Deus. 

Eles serão impotentes contra o Livro da Verdade, mesmo que não pareça assim. 

Os Céus aguardam agora o tempo para reunir toda a Humanidade para o Meu Retorno glorioso. 

Nunca Me abandonem! Desejem-Me boas-vindas, porque Eu Me preparo para Minha 
Segunda Vinda gloriosa! 

Tragam as suas famílias com vós e entrem em Meus braços, enquanto Eu Me preparo para 
envolvê-los na proteção das Minhas Graças especiais do Céu. 

Eu chamo a todos vós a reconhecer a última chamada, através da Minha 7° mensageira, dada 
a autoridade para revelar as 7 trombetas, o conteúdo do sétimo Selo, com o coro de Anjos que se 
preparam para as profecias que se desdobram. 

O Vosso Jesus. 

O Amor é um Sinal de Deus. Não importa que religião ou credo vós seguis, o Amor só 
pode vir de Deus 
Quarta-feira, 25 de julho de 2012, 23:30 

Minha querida e amada filha, gostaria de discutir a importância do Amor e como, sem Amor, 
o mundo não poderia sobreviver. 

Deus é Amor. O Amor vem de Deus. 

Onde vós encontrardes Amor sentireis imediatamente a presença de Deus. 

Brevemente todos no mundo sentirão amor em algum momento. O Amor liberta a alma e a sua 
pureza dá-vos um vislumbre da profundidade do Amor que Deus tem por cada um dos Seus filhos. 

O Amor vence a morte. 

O Amor vence o mal. 

O Amor é sempre duradouro. Ele nunca pode morrer, pois vem de Deus e durará até à eternidade. 

Quando o amor é atacado nesta vida pelo maligno, que age através das almas, ele sofre, 
esmorece e pode ser substituído pela indiferença, ou, às vezes, pelo ódio. 

É somente através do Amor, especialmente pelos outros, que a paz no mundo pode evoluir. 

Sem Amor as pessoas morreriam e tornar-se-iam estéreis. 

Quando amais uma criança, vós estais a sentir o mesmo tipo de Amor que o Meu Pai mantém 
no Seu Coração por cada criança nascida no mundo através da Sua Criação. 

Imaginai a angústia de um pai quando uma criança desaparece. 

A aflição, a preocupação e a ansiedade, são idênticas às sentidos por Meu Pai quando os Seus 
filhos se desviam e se perdem para a Verdade da Sua existência. 
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Em seguida, imaginai o horror que um pai tem que suportar se o seu filho não for encontrado. 
E se ele se perder para sempre? 

Esse é o desgosto que o Meu Pai sofre quando perde os Seus filhos. 
Nada O consola, até que Ele possa encontrá-los novamente ou quando eles voltam e correm 

para casa, para junto dele, de novo. 
Toda a Criação foi criada pelo Amor do Meu Pai. 
O Seu Amor inundou os Céus e a Terra e é intensamente Poderoso. 
Tudo foi Criado pelo Seu Divino Amor e pela Sua Generosidade de Coração, para que Ele 

possa partilhar todas as maravilhas da Criação com os Seus filhos. 
O Seu Amor pelos Seus filhos nunca morrerá. 
A Sua traição, por Lúcifer, a quem Ele tudo deu, fez com que o Seu Amor pela humanidade 

não seja retribuído por grande parte da humanidade. 
Mas, Pai Amoroso como nenhum outro, o Seu Amor é tão forte que nada pode matar o Seu 

Amor pelos Seus filhos. 
O Seu Amor significa que a cada pessoa será dada uma segunda oportunidade. 
O Aviso, uma grande Dádiva sancionada por Meu Pai, é uma chamada especial dos Céus. 
Essa chamada, um grandioso milagre sobrenatural, dará a cada um de vós a oportunidade de 

ser salvo, de ser chamado e de receber a chave para abrir a porta do Novo Paraíso na Terra. 
Com efeito, aqueles de vós que aceitardes a Chave para o Paraíso, derrotareis a besta. 
O mundo será finalmente livre do mal, do pecado, do sofrimento e de toda a dor. 
A Paz reinará. 
O Amor por Meu Pai vai finalmente florescer e todos vós vivereis segundo a Sua Divina Vontade. 
O Amor é um sinal de Deus. Não importa que religião ou credo vós seguis o amor só pode vir 

de Deus. 
É a Luz presente em cada alma, mesmo aos que são pecadores endurecidos, Deus não 

extingue a Sua Luz para sempre. 
Segurai-o. Abraçai-o. Apegai-vos ao Amor pois ele vai levar-vos a Ele. O Amor vai salvar-

vos da escuridão. 
O Vosso Jesus. 

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

Minha querida e amada filha, muitos não entendem o mistério da Minha Segunda Vinda. 
A Minha Segunda Vinda é a realização de uma Nova Aliança. 
Será a criação do Paraíso perfeito, que foi carinhosamente trazido para fruição de Adão e Eva 

pelo Meu Amado Pai. Naquela época todas as coisas na terra estavam em perfeita harmonia e de 
acordo com a Vontade de Deus. 

O tempo, desde a Minha Crucificação na Terra, tem sido doloroso para a Humanidade por 
causa do reino de Satanás, que governou a Terra durante este período. 

O pacto com Satanás está quase pronto e dois eventos devem acontecer em breve. 
A redenção da raça humana ocorrerá durante o Aviso. A partir daí as pessoas, incluindo as 

que são ignorantes da existência de Deus, abraçarão a Verdade. 
Outros, que responderão lentamente a este grande milagre, quando a prova lhes for 

apresentada, converter-se-ão a tempo. Também eles terão o perdão pelas suas vidas pecaminosas. 
Em seguida, vem a etapa final, a Santificação – a Purificação final para que toda a 

humanidade fique apta a entrar no Paraíso Perfeito. 
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Esse é o Paraíso originariamente habitado por Adão e Eva. Será apenas então, quando todas as 
pessoas amarem e respeitarem a Vontade do Meu Pai, que a Divina Vontade do Meu Pai será por 
fim alcançada. 

Antes que tudo isso aconteça, haverá muita oposição à Vontade do Meu Pai, a qual está a ser 
finalmente realizada. 

Os filhos de Deus serão puxados em todas as direções. Embora o Espírito Santo seja 
derramado sobre o mundo inteiro durante O Aviso, todos os esforços serão feitos por Satanás para 
impedir esta Confissão Global. 

Ele e os seus malignos seguidores, também estão a preparar-se para O Aviso. O seu objetivo é 
convencer a todos que isso não acontece. 

Então, muitas pessoas terão dificuldade em aceitar abertamente o Amor de Deus e a existência 
do Novo Paraíso, enquanto Satanás caminha sobre a Terra. 

A liberdade só virá quando ele for banido. Infelizmente, aqueles que não conseguirem ver a 
Verdade, e que teimosamente se recusarem a aceitar Deus, nunca verão o Paraíso. 

Por favor, dizei esta Cruzada de Oração para aceitar a Divina Vontade do Meu Pai. 

Oração Cruzada (69) Oração a Deus Pai para aceitar a Sua Divina Vontade 

Deus Pai Todo-Poderoso, eu aceito a Vossa Divina Vontade. Ajudai os Vossos filhos a 
aceitá-La. Parai Satanás de negar o direito dos Vossos filhos à herança do seu Pai. Nunca 
desistiremos da luta pela nossa herança no Paraíso. Ouvi as nossas súplicas, para banir Satanás 
e seus anjos caídos. Peço-Vos, Querido Pai, a purificação da Terra com a Vossa Misericórdia, e 
que nos cubrais com o Vosso Espírito Santo. Guiai-nos na formação do Vosso Santíssimo 
Exército, dando-lhe o poder de banir a besta para sempre. Amém. 

Ide em paz. 

O Vosso Jesus. 

Quando o Meu Exército atingir os 20 milhões eu multiplicarei esse número em bilhões 
Sexta-feira, 27 de julho de 2012, 18:30 

Minha querida e amada filha, o Meu desejo de unir os Meus seguidores como um exército já 
está a dar frutos através destas Mensagens. 

O Meu Exército, já formado, está unido através do poder do Espírito Santo, que está a 
espalhar-se como fogo em todo o mundo. 

Para aqueles de vós que aceitais agora as Minhas instruções, embora possais pensar que 
trabalhais unidos em pequenos grupos, vós deveis saber que o Meu Exército já é constituído por 
mais de 25.000 soldados dedicados que recebem a Minha Cruzada de Orações em cada dia. 

A vossa dedicação a Mim, o vosso amado Jesus, traz-Me muito conforto e alegria pois as 
vossas orações estão a salvar milhões e milhões de almas a cada segundo de cada dia. 

Ao testemunhardes a sua gratidão vós nunca deixareis de continuar a rezar, tão grande é o poder. 

Satanás está a sofrer por causa desta Missão e ele fará tudo o que for possível para a sabotar. 

É por isso que vós não deveis permitir o assédio moral daqueles que vos acusam de heresia 
para vos atrasar na divulgação das Minhas Mensagens. 

Se permitirdes que outros vos confundam, os que tentam humilhar-vos ou que zombam da 
vossa Fé, então menos almas podem ser salvas. 

Pensai que esta Missão é como se estivésseis a Trabalhar para uma agência de ajuda ao estrangeiro, 
esses grupos de pessoas que vão para países devastados salvar as vidas dos que sofrem de fome. 

É vital que vós supereis todos os obstáculos para levar ajuda às vítimas. Um atraso de uma 
hora pode significar a diferença entre vida ou morte. O mesmo é verdade para esta Missão. 
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Olhai em frente, ignorai a interferência de quem vai tentar dar-vos a volta e, depois, marchai 
em frente. 

Recolhei outros no vosso caminho e levai-os para a vitória. A vitória da salvação. 

O vosso exército aumenta a cada dia. Segurai-vos à Minha Mão até chegardes ao exército que 
Eu desejo, de 20 milhões, que será a ponta da lança na batalha contra o anticristo. 

Quando o Meu Exército atingir os 20 milhões, Eu multiplicarei esse número em bilhões. E 
quando tal acontecer, o animal será finalmente destruído. 

Esta é a Minha promessa. Por serem em grande número os filhos de Deus, cheios do Amor 
Divino, destruirão o mal. 

O amor, lembrai-vos é mais forte que o ódio. Só o amor, em abundância, pode acabar com o mal. 

O Vosso Jesus. 

É o pecado do Aborto que fará cair muitas nações, e por ele serão punidas severamente 
Domingo, 29 de julho de 2012, 20:10 

Minha querida e amada filha, a apostasia no mundo confunde os filhos de Deus sobre a 
existência do pecado. 

Muitas almas, quando pensam no pecado, de imediato acham que o mais grave é o 
pecado do assassinato. 

O pecado tem muitas formas. Porque, infelizmente, os pecados deixaram de ser faltas ou 
marcas, as quais são agora simplesmente consideradas como uma fraqueza natural. Muitos já não 
acreditam no pecado. 

O aborto, a seguir ao assassinato de um irmão, é a maior forma de genocídio no mundo. Porém, 
não apenas é tolerado, como são feitas leis nas vossas nações que o considerem uma necessidade. 

É pelo pecado do aborto que muitas nações cairão e por ele serão punidas severamente. 

O aborto, é um ato desprezível e destrói gerações de filhos de Deus que não se podem defender. 

Ninguém que mate um filho de Deus evitará uma punição severa. 

A Ira do Meu Pai será testemunhada por essas nações que têm o aborto legalizado, 
durante o Castigo. 

Eles serão eliminados e nenhuma compaixão lhes será mostrada, assim como eles não mostram 
remorso por este pecado mortal quando toleram a morte dos filhos de Deus no ventre materno. 

Eu chamo a todos aqueles que ardilosamente tentam menosprezar o aborto, como algo que é 
necessário para proteger os direitos de uma mãe. 

As mentiras que são utilizadas para camuflar a atrocidade do aborto, desafiam a Lei de Deus. 

Por esse pecado, qualquer artífice da lei, médico ou qualquer pessoa que contribua de alguma 
forma para esse ato abominável, é culpado aos olhos de Deus e sofrerá a punição adiante. 

Para os que toleram a execução, Eu digo isto. 

Vós, que condenais um homem à morte, sois culpados do mesmo crime de que ele pode 
ser culpado. 

Vós sois culpados de assassinato, o que significa um pecado mortal. Vós não tendes o direito 
de tirar uma vida. Ou de julgar. Só Eu, Jesus Cristo, tenho o direito de julgar. 

Qualquer pessoa que contribua para a morte de um assassino, através do Ato de execução, 
sofrerá o fogo do Inferno por toda a eternidade, a menos que se arrependa. 

Muitos de vós acreditais na lei “olho por olho”. Como estais equivocados. Vós não aceitais os 
Mandamentos de Meu Pai? Não matarás. 

Não matarás, também, se aplica a esses exércitos agressivos que marcham em terras que não 
lhes pertencem, a fim de as controlar. 
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Aplica-se aos exércitos que atiram e matam as almas inocentes. Tudo isso é assassinato. É 
contra a Lei de Meu Pai. 

Pecados como a ganância, luxúria, falar mal dos outros, enganar as pessoas sobre os seus 
direitos, vingança e calúnia, esses lideram todos os demais pecados. 

Eles tornaram-se aceitáveis no vosso mundo de hoje, porque o vosso grande amor é por 
vós próprios. 

A mentira, que vós tendes sido forçados a engolir pelos vossos falsos mestres, a auto-
satisfação, é o caminho para o pecado. 

Foi-vos dito que deveis usar o vosso tempo a satisfazer a vossa fome de riqueza. Foi-vos 
dito que deveis cuidar de vós mesmos – que vós sois a pessoa mais importante das vossas 
vidas. Que tudo deveis tentar para satisfazer todos os vossos sentidos. Tudo o mais vem em 
segundo lugar. 

Isso, leva à ganância, egoísmo, luxúria, e então vós podeis ser seduzidos a cometer o 
pecado mortal. 

O Pecado é agora aceite nas vossas nações como nunca antes. 

Serão introduzidas leis que legalizam o pecado mortal e ai daqueles que se opuserem. 

Aqueles que defendem essa iniquidade dirão que essas leis protegem os vulneráveis quando, 
na verdade, tudo que elas fazem é legalizar o assassinato, o aborto, o casamento homossexual e a 
idolatria dos falsos deuses. 

Eles toleram a perseguição dos pobres e afastam-nos das ruas para os tornarem indigentes. 

Eles vão criar leis para vos forçar a deixar de praticar a vossa religião. Ao fazê-lo, vós estareis 
a infringir a lei – um pecado aos olhos deles. 

Como Eu vos disse antes, o vosso mundo é tão cheio de inverdades que o bem é apresentado 
como mal e o mal é apresentado como bom. 

O vosso mundo está as avessas e, como resultado, floresce o pecado. 

Eu exorto-vos a voltardes a estudar os Dez Mandamentos. Obedecei-Lhes e vivereis como se 
espera de vós aos Olhos de Meu Pai. 

Quebrai os Mandamentos e vós pecais. Argumentai que certos pecados estão bem e vós 
desafiais o Meu Pai. 

A obediência às Leis de Deus é fraca e frágil no mundo, neste momento. 

A muitos dos filhos de Deus não têm sido ditas com firmeza, pelos Meus servos sagrados, as 
consequências do pecado. A tolerância ao pecado, é o maior pecado de todos. 

A tolerância é uma mentira astuciosa colocada nas mentes da humanidade pelo rei da 
mentira, Satanás. 

A tolerância é uma outra maneira de justificar o pecado, de acordo com a fraqueza do homem, 
para a sucumbir à tentação de Satanás. 

Acordai e aceitai o pecado pelo que ele é. 

Discuti entre vós e defendei todos os pecados que quiserdes, mas isso nunca será aceitável aos 
Olhos de Meu Pai. 

Para entrar no Paraíso, vós deveis estar livres do pecado. 

Para vos tornardes livres do pecado, deveis arrepender-vos. 

Para vos arrependerdes é preciso antes de tudo aceitar os Dez Mandamentos. 

Então, vós deveis mostrar remorso verdadeiro. 

O remorso verdadeiro só pode ser sentido por aqueles que se humilham diante de Mim. 

Só então poderá ser perdoado o pecado. 
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Só então as almas estarão aptas para entrar no Reino de Meu Pai. 

O vosso Salvador, Jesus Cristo. 

A Minha Igreja Católica foi retalhada em pedaços, mas a alma da Minha Igreja nunca 
será levada ou consumida por satanás 
Segunda-feira, 30 de julho de 2012, 01:00 

Minha querida e amada filha, quando Eu suportei a agonia no jardim, a maior 
abominação que Me foi mostrada por Satanás foi a deslealdade da Igreja Católica e Apostólica 
no Fim dos Tempos. 

Esse foi o lugar em que Satanás, que Me atormentou com visões do futuro, Me mostrou os 
mornos servos da Igreja no vosso tempo. 

Eles têm permitido o orgulho e as falsas verdades, dominados pela sua tolerância ao pecado, 
que os cega para a Verdade de Deus. 

A sua fidelidade aos objetivos mundanos significa que muitos dos Meus servos sagrados não 
tem a compaixão e humildade nas suas almas, para levarem os Meus seguidores à santidade 
necessária para salvarem as suas almas. 

Assim, muitos voltam-se contra Mim, embora eles digam que amam os filhos de Deus. 

Ao promover a tolerância em Nome de Deus eles apresentam uma falsa doutrina que 
mascara a verdade. 

Esses dissidentes da Minha Igreja na terra, que afirmam estar a criar um novo tipo de 
discípulos em nome da Igreja Católica, mas que negam os Meus Ensinamentos, estão a ser tentados 
por Satanás, que quer destruir a Minha Igreja. 

Ele, o maligno, já causou o terrível pecado de corromper a Minha Igreja, e quer agora 
martelar os pregos finais, para crucificar a Minha Igreja e, por sua vez, lançar no Inferno os Meus 
servos sagrados que profanam a Palavra de Deus para facilitarem a aceitação do pecado entre os 
filhos de Deus. 

O seu pecado é uma bofetada na Minha Face, pelas obscenidades que desfilam diante de Mim, 
que eles dizem serem aceitáveis e toleradas por Deus; eles serão severamente punidos. 

Eles ousam, através do pecado do orgulho e da mentira, enganar as almas e encaminhá-
las para um antro de escuridão, não entendendo como estão a condenar as almas ao Lago de 
Fogo. 

Muitos dos Meus servos sagrados estão a ser enganados e não sabem disso. Ainda assim, 
muitos desses servidores, se fossem honestos consigo mesmos, estariam confusos. 

Depois, há aqueles que se colocam como Meus servos sagrados, mas vêm do outro lado. 
Escravos da besta que deliberadamente se apresentam como Meus sacerdotes ungidos. 

Eles causam-me uma angústia terrível. Não corrompem apenas as suas almas, fazendo 
deliberadamente um pacto com Satanás, que irá devorá-los. Eles executam atos vis nos Meus 
Altares, antes da Eucaristia, mas poucos sabem que cometem tais atos. No entanto, anseio pelas 
suas almas. 

A Minha Igreja Católica foi retalhada em pedaços, mas a alma da Minha Igreja nunca será 
levada ou consumida por Satanás. 

Mas os servos da Minha Igreja podem ser seduzidos e destruídos pela besta. 

Este é o momento para Eu intervir e ajudá-los a superar estes terríveis tormentos. 

Eu preciso de vós, Meus seguidores, e dos servos sagrados que dentre eles entendem o que 
vos está a acontecer, para dizerdes esta Cruzada de Oração (70) Oração para o Clero 
permanecer firme e fiel à Sagrada Palavra de Deus. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          208 

Ó Jesus, ajudai os Vossos servos sagrados a reconhecerem o cisma tal como ele se 
desenrola dentro da Igreja. Ajudai os Vossos servos sagrados a permanecerem firmes e fiéis à 
Vossa Santa Palavra. Nunca deixeis que as ambições mundanas nublem o seu puro amor por 
Vós. Dai-lhes Graças, para permanecerem puros e humildes diante de Vós, e Honrarem a Vossa 
Santíssima Presença na Eucaristia. Ajudai e orientai todos os servos sagrados, que sejam mornos 
no seu amor por Vós, e reacendei o Fogo do Espírito Santo nas suas almas. Ajudai-os a 
reconhecerem a tentação colocada diante deles, para os distrair. Abri-lhes os olhos, para que 
possam ver a Verdade, em todos os momentos. Abençoai-os, Querido Jesus, neste momento, e 
cobri-os com o Vosso Precioso Sangue para serem salvos das suas ofensas. Dai-lhes força, para 
resistirem à sedução de Satanás, para que não sejam distraídos pelo fascínio de negar a 
existência do pecado. Amém. 

Os Meus servos sagrados são a espinha dorsal da Minha Igreja. Eles são os primeiros da fila a 
enfrentar o terrível ataque, de Satanás neste momento. 

Ajudai-Me a guiá-los no caminho para salvar os remanescentes da Minha Igreja, conforme 
eles caiam no cisma que será criado pelo falso profeta em breve. 

Reuni-vos e rezai pela unificação dos Meus servos sagrados, que são necessários para manter 
a Minha Igreja forte nos dias que se avizinham. 

O Vosso Jesus. 

Virgem Maria: A insuficiente proclamação da Verdade dos ensinamentos do meu 
Filho significa que Deus está a ser esquecido 
Terça-feira, 31 de julho de 2012, 18:10 

Minha filha, a perseguição que estás a sofrer é por causa da publicação do Livro da Verdade. 

O maligno está a colocar obstáculos no teu caminho e nada o impedirá de te puxar para baixo. 

É importante ignorares as constantes mentiras perversas que te estão a ser ditas pelos que se 
dizem conhecedores da Palavra de Deus. 

A sua rejeição a estas Mensagens, não é importante. Somente à Palavra do meu Filho deverás 
responder e a nada mais. 

Tu deves confiar no meu Filho e permanecer em silêncio quando os que estão cegos pelas 
mentiras tentem envolver-se contigo para te enganar. Não dês ouvidos. Não respondas. Em vez 
disso, simplesmente proclama a Palavra de Deus. 

Minha filha, são muitos os seguidores de Cristo que estão a sofrer neste momento. As suas 
vozes são sussurros, num mundo que grita sobre a glória das maravilhas terrenas. 

A verdadeira Palavra de Deus não é mais proclamada abertamente, mesmo pelos servos de 
Deus na Igreja. 

Embaraçados por serem vistos a declarar abertamente a Verdade, eles andam 
desesperadamente a tentar encontrar o seu caminho entre a confusão causada pelo secularismo. 

As ofensas causadas quando Deus, ou o meu amado Filho, Jesus Cristo, são mencionadas, 
são generalizadas. 

Muito poucas almas são bastante corajosas para se levantarem e se declararem soldados 
de Cristo. 

Mesmo as almas santas estão com medo de fazer isso, pelo receio de provocarem a 
indignação entre os pagãos. 

A insuficiente proclamação da Verdade dos Ensinamentos do meu Filho significa que Deus 
está a ser esquecido. 

Como Eu choro quando vejo as pobres criancinhas sendo ignoradas pelos seus guardiães no 
desenvolvimento de suas almas. 
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Elas não têm o alimento do Espírito Santo, porque não as ensinam a professar o seu amor a 
Deus. Muitas não acreditam em Deus Pai. Isto entristece-O. 

Minha filha, foi-te dada uma tarefa difícil. Quando declarares ao mundo o conteúdo destas 
Mensagens do Céu, serás atacada em três frentes. 

Pelos que acreditam em Deus, mas que se recusam a ouvir a Palavra de Deus, tal como Ela 
está a ser dada ao mundo agora. 

Pelos que declaram serem líderes da Igreja do meu Filho na terra mas se recusam a ouvir, 
porque eles não aceitam profecias. 

E por fim pelos que não acreditam em Deus. 

A tua voz continuará a cair em ouvidos surdos, mas tu não deves deixar que isso te desanime. 

Tudo o que tens a fazer é obedecer ao meu Filho em todas as coisas e deixar tudo nas Suas 
Santas Mãos. 

Com o tempo eles vão ouvir. Quando o fizerem, muitas almas se voltarão para o Meu Filho 
com amor e alegria nos seus corações. 

Tu nunca deves hesitar ou adiar a resposta ao pedido do meu Filho, para garantir que a todos 
no mundo seja dada a Palavra de Deus, neste momento. 

Peço a todos os filhos de Deus para responderem ao meu Chamamento , para prestarem agora 
fidelidade à Santa Palavra do meu Filho. 

Ele ama todos os filhos de Deus, e deseja preparar cada alma para a Sua esperada 
Segunda Vinda. 

Não O rejeitais. Aceitai a Sua Mão de Misericórdia antes que seja tarde demais. 

A Vossa Mãe Amorosa, Rainha da Terra, Mãe da Salvação. 

Permiti-me erguer-vos de todo o mal, para vos salvar do anticristo 
Terça-feira, 31 de julho de 2012, 20:00 

Minha querida e amada filha ouvi-Me, agora que Eu informo que o Meu Tempo está quase 
sobre o mundo. 

O vosso tempo é curto, até que os dias de escuridão se desvaneçam, e um novo amanhecer, 
um novo começo, surgirá. 

Todas as vossas lágrimas de medo e angústia estão quase a acabar, e falta pouco tempo para 
que surja a época gloriosa da Paz. 

A renovação do Reino da Terra terá lugar em breve, e o Meu domínio sobre todos os filhos de 
Deus substituirá o reino de Satanás. 

A vossa confusão, Meus seguidores, sobre a autenticidade do Meu Chamamento para vós, 
irá desaparecer. 

Tudo ficará claro, como as águas cristalinas da fonte do Meu Corpo Celeste, que jorram agora 
para inundar os corações de todos os filhos de Deus. 

A Luz da Verdade inflamará o mundo, apesar da escuridão crescente que se estabeleceu, 
como uma doença purulenta, sobre todos os cantos da terra. 

Em breve a Verdade vos libertará, clarificando todas as vossas dúvidas, os vossos medos e 
lançará dentro de vós um clarão de espírito e de alma. Então, cheios com o Meu Espírito Santo, 
haverá uma conversão mundial. 

Aqueles cuja fé é fraca serão renovados, e a Verdade de um novo Exército Cristão surgirá. 

A esperança, o amor e a oração sustentar-vos-ão quando Eu levar o mundo para a Nova 
Herança, prometida a vós há tanto tempo. 

Os que estais com medo das Minhas Mensagens, lembrai-vos apenas disto. 
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O mundo que vos espera é uma grande Dádiva para vós e vossas famílias. É um Paraíso, o 
qual achareis muito além de tudo na terra, como a conheceis podereis comparar. 

Se vós Me amais, então confiai na Minha Benevolência, no Meu Amor, na Minha Promessa 
de vos levar para a gloriosa herança para a qual vós nascestes. 

Entregai agora todos os vossos medos e preocupações. 

Permiti-Me erguer-vos de todo o mal, para vos afastar do anticristo. 

Recitai esta Cruzada Oração (71) Orai para nos salvar da perseguição do anticristo 

Ó Jesus, salvai os filhos de Deus do anticristo. Protegei-nos dos planos para controlar a 
Terra. Senhor, salvai-nos da perseguição. Protegei do anticristo as almas escurecidas, de modo 
que elas possam ser redimidas aos Vossos Olhos. Ajudai-nosna nossa fraqueza. Fortalecei-nos 
em espírito, para nos erguermos e levarmos os outros a marcharem no Vosso Exército, até os 
Portões do Paraíso. Eu preciso de Vós, Querido Jesus. Eu amo-Vos, Querido Jesus. Eu glorifico 
a Vossa Presença na Terra. Eu fujo da escuridão. Eu adoro-Vos, e entrego-me de corpo e 
espírito, para que Vós me possais revelar a Verdade da Vossa Presença, para que eu confie 
sempre na Vossa Misericórdia, em todos os momentos. Amém. 

Ide agora e preparai as vossas almas para permanecerdes fortes e leais a Mim, e Eu vos leve 
para a Vida Eterna. 

O Vosso Jesus. 
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MENSAGENS DE AGOSTO DE 2012 
 

Eu peço a todos os Filhos de Deus para uma vez mais dedicarem o mês de agosto a 
salvar almas 
Quarta-feira, 1 de agosto de 2012, 16:45 

Minha filha, há muitas mudanças prestes a serem testemunhadas no mundo, muitas das quais 
foram divulgadas por ti no passado. 

Haverá muita destruição, muita inquietação e castigos, tudo por causa do pecado da humanidade. 

Peço a todos os filhos de Deus para, uma vez mais, dedicarem o mês de Agosto a salvar almas. 

Eis o que vós deveis fazer. Ir à Missa todos os dias e receber a Sagrada Eucaristia. 

Depois, todos os dias às 3 horas recitar o Terço da Divina Misericórdia. 

Os que o podeis fazer, deveis jejuar um dia por semana. 

Os meus filhos vão ficar chocados como as mudanças que vão acontecer, mas nunca devem 
temer a Mão do Meu Pai, se são fiéis aos Ensinamentos do Seu Filho Amado, Jesus Cristo. 

Por favor, mantende o Selo do Deus Vivo perto de vós, em vossas casas, nos próximos meses, 
por muito que vá sucedendo. 

O Corpo do meu Filho, Jesus Cristo, presente na Sua Igreja na terra, está a ser violado e 
sofrerá terrivelmente. 

Muitos planos para derrubar a Igreja do meu Filho já estão em curso, e em breve ela entrará 
em colapso. 

Outros eventos preditos vão agora ser vistos, através de desastres ecológicos, pelos quais a 
Mão do Meu Pai cairá em punição dos países cujas leis pecadoras não serão mais toleradas. 

Rezai, rezai, rezai neste momento pelas almas que possam sofrer durante esses eventos. 

Usai este mês para orar por todas as almas que possam perecer em guerras, terremotos ou na 
Confissão próxima, O Aviso. 

O meu Coração está entrelaçado convosco, filhos e, juntos, devemos trabalhar arduamente 
para salvar as almas. 

Rezando pela salvação das almas, nós estamos a realizar a Vontade do Meu Santo Pai. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Deus Pai: Assim como o Meu Filho foi crucificado, também a sua Igreja na terra será 
crucificada 
Quinta-feira, 2 de agosto de 2012, 22:06 

Minha querida filha, o julgamento da Igreja de Meu Filho na terra já começou. 

A flagelação, a perseguição, está prestes a começar. 

Assim como o Meu Filho foi Crucificado, também a Sua Igreja na terra será crucificada. 

O julgamento já está a ter lugar. O Meu Filho foi enviado para salvar a humanidade do Fogo 
do Inferno. 

A Sua morte na Cruz, uma terrível e cruel atrocidade, foi autorizada por Mim como meio de 
oferecer aos Meus filhos um futuro. O Corpo do Meu Filho tornou-se a Sua Igreja na Terra. Os Seus 
sacerdotes e servos sagrados tomaram o lugar dos Seus Apóstolos. 

Agora, quando Ele regressar de novo para redimir a humanidade e reivindicar os Meus filhos 
preciosos, de modo que eles possam entrar no Meu Paraíso, a história vai repetir-se. 

O Meu Filho pregou a Verdade e reuniu muitas pessoas que seguiram os Seus Ensinamentos, 
que não duvidaram da Sua Palavra. 
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Então, Ele foi traído por pessoas próximas Dele e devotas a Ele, dentro das Suas fileiras. 

A Sua Igreja, a Igreja Católica, também foi traída dentro dos seus próprios corredores. 

A tentação de Satanás levou a uma grande perversidade que foi responsável pela morte do 
Meu Filho. 

Na Sua Igreja de hoje, a morte começou há algum tempo. Assim aconteceu com o Meu Filho, 
quando muitos seguidores, leais à Santa Palavra, predita por Mim O abandonaram. 

Em seguida, começou o julgamento em que o Meu Filho foi acusado de heresia. Assim, 
também, a Igreja do Meu Filho na terra sofreu a mesma fatalidade. 

Pela perversidade no seu seio, em que foram cometidos delitos graves contra a humanidade, 
muitos fiéis seguidores desertaram da Igreja. 

Por sua vez, eles desertaram do Meu Filho e descartaram os Seus Ensinamentos. 

O julgamento da Igreja do Meu Filho na terra, deixa os sacerdotes em silêncio quando se trata 
de defender os Ensinamentos do Meu Filho. 

Eles estão com medo de ofender aqueles que negam o Meu Filho, por causa dos pecados 
cometidos no seio deles. 

A Igreja do Meu Filho enfrenta agora o maior desafio de todos, nunca visto desde a 
Crucificação do Meu Amado Filho. 

A Sua Igreja está a ser impiedosamente ridicularizada, não apenas pelos seus inimigos 
externos, como pelos seus inimigos internos. 

A Coroa de Espinhos será agora colocada sobre a cabeça da Igreja do Meu Filho, e poucos 
dos seus seguidores O apoiarão. 

Assim como os apóstolos do Meu Filho, com excepção de João, O abandonaram durante o 
Seu Julgamento e execução, assim também os que estão em lugares elevados dentro do Vaticano, 
abandonarão o Meu Santo Vigário. 

Ele, como chefe da Igreja Católica, será forçado a trilhar um caminho terrível, em desgraça, 
não por culpa própria. 

Embora ele seja agredido, ridicularizado e faça um papel de néscio, não é sobre ele que vão 
extravasar a raiva. Será contra a Verdade da Igreja, a Igreja Cristã, formada pelo sacrifício do Meu 
Filho, será sobre ela que vão derramar o ódio. 

O Cristianismo será flagelado em cada fenda, em cada nação, em qualquer lugar de adoração, 
até que fique fraco por esgotamento. 

Será então conduzido a caminho do Calvário, tal como o Meu Filho foi levado, será amarrado 
e preso com cordas para tornar impossível que escape ao tormento. 

Então, ao subir o morro, será apedrejado, cuspido e vaiado em todo o caminho até ao topo. 

Em seguida, será pregado na Cruz. 

Pouca simpatia será mostrada, pelos que culpam a Igreja pelos seus pecados contra os 
inocentes, quando condenarem a Cabeça da Igreja, o Meu Filho. 

Eles vão culpá-Lo pelos pecados dos outros, causados pela tentação de Satanás. 

Quando eles tiverem pregado na Cruz a Igreja do Meu Filho, enviarão centenas de guardas, tal 
como os seiscentos soldados que estavam no Calvário, para garantir que não escapasse um pedaço 
de Carne sem punição. 

Nem a um servo da Sua Igreja, que lhe proclame lealdade, será permitido escapar. 

Quando a Igreja tiver sido crucificada, eles vão garantir que ela está faminta de alimento e 
água até morrerem sem respiração.Todos os seus discípulos, tal como sucedeu com os apóstolos do 
Meu Filho, não serão vistos em lugar algum. 
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Eles vão esconder-se por medo de represálias. 

No que será visto como o seu último suspiro, tudo ficará em silêncio, até que a alegria dos que 
crucificaram a Igreja ensurdecerá o mundo inteiro com sua falsa doutrina. 

A voz do novo chefe da igreja, o impostor, o falso profeta, troará. 

Tudo será feito em ação de graças por Mim, Deus o Altíssimo, com realce. Isso parecerá um 
novo começo. 

Será então que a Presença do Meu Filho não será mais honrada nos altares dessa igreja, o que 
não pode ser. 

É então que a Minha Mão, por castigo, cairá em punição. É então que a Batalha do 
Armageddon começará. 

É então que Eu venho, através do Meu Filho, para salvar almas. 

Não negueis esta profecia. 

Não vos escondais atrás de falsos títulos para este dia que há -de vir. 

A Crucificação da Igreja do Meu Filho tem que suceder por causa do Pacto Final. 

Mas, então, a Gloriosa Ressurreição da Igreja, a Nova Jerusalém, enxugará todas as lágrimas, 
todo o sofrimento e, em seguida, a Nova Era virá. 

Confiai no Meu Filho em todos os momentos. 

Nunca receeis, pois Eu Sou o vosso Pai e voltarei para renovar a terra, e reunir todos os Meus 
filhos, neste milagre final profetizado no Livro de Daniel. 

O Livro da Verdade já vos está a ser revelado, filhos, como prometido. Não rejeiteis a Minha 
Intervenção Divina, pois Eu digo a Verdade. 

Deus, o Altíssimo. 

Para os dissidentes da Igreja Católica: Profanai as Leis da Minha Igreja e sereis punidos 
Sexta-feira, 3 de agosto de 2012, 16:45 

Minha querida e amada filha, a terra está prestes a abanar pela ira que o Meu Pai vai derramar 
sobre as nações que desafiam as Leis do Meu Pai. 

Sem piedade, será mostrado como a Sua Paciência foi testada ao limite. 

Os pecados deles incluem homicídio, aborto, leis que tentam minar o Cristianismo, o 
casamento do mesmo sexo e a adoração de falsos deuses. 

Depois, há dissidentes dentro da Minha Igreja que ameaçam renegar-Me. 

Quando eles tentam distanciar-se da Minha Igreja, e tentam criar novas leis, desafiando a 
Minha Santa Vontade, negam-Me. 

Atiro-os fora, já, pela sua deslealdade. As suas tentativas de introdução de leis baseadas no 
pecado do orgulho, luxúria e ambição mundana, não serão tolerados. 

Será que eles pensam que seria permitido afastar os filhos de Deus da Minha Igreja na terra e 
evitar a Mão de Meu Pai? 

Será que eles pensam que estão acima das Leis de Deus? 

Eles não amam Deus, eles amam-se a si mesmos. A falta de humildade e a sua rejeição 
pública das Leis da Igreja Católica, desgostam-Me. 

As suas vergonhosas tentativas para forçar a Minha Igreja a aceitar leis que Me ofendem, 
significa que eles se lançaram na escuridão. 

Os seus votos religiosos não têm sentido. 

O seu compromisso de honra e obediência à Minha Igreja foi quebrado. 

A menos que eles se arrependam e voltem ao Meu Corpo, à Minha Igreja sobre a terra, eles 
não têm o direito de se chamarem servos da Minha Igreja. 
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Vós fostes avisados. Eu lançar-vos-ei para o deserto. 
Profanai as Leis da Minha Igreja e sereis punidos. 
O Vosso Jesus. 

Quando subornaram, deliberadamente, mentirosos para negar a minha ressurreição, 
os fariseus negaram a gerações de judeus o direito à Verdade 
Sábado, 4 de agosto de 2012, 10:35 

Minha querida e amada filha, a humanidade deve compreender a fraqueza da natureza 
humana, antes que possa verdadeiramente confiar-se aos Braços de Deus. 

Aos fiéis, dentre vós, traz-Me grande alegria a vossa fé e amor por Mim, o vosso Salvador, 
mas quando vós dizeis que Me amais, isso acarreta uma grande responsabilidade. 

Nunca vos esqueçais da fraqueza, que é da vossa natureza, ainda que não seja vossa culpa, 
pois nascestes com o pecado original, que pode levar ao pecado quando menos se espera. 

Quando as almas dos que dizem que Me amam chegarem a um estágio em que eles são 
consumidos pelo amor a Mim, é quando eles devem ter cuidado. Às vezes, isso os faz sentir 
elevados aos Meus Olhos, o que é Verdade, porque eles o são. 

Mas então vem a tentação de ver, nos outros, uma Luz menor do que a deles. 
Eles podem ser tentados, não apenas a sentir compaixão por essas pobres almas, que estão na 

escuridão ou confusas, mas a olhá-las de cima para baixo. 
Às vezes, a sua forte Fé e o conhecimento das Escrituras dá-lhes uma falsa sensação de segurança. 
Eles acreditam que sabem tudo sobre os Ensinamentos da Igreja, a Minha Igreja, o Meu 

Corpo na terra. 
Isso foi o que aconteceu aos fariseus. Eles pensaram que sabiam tudo sobre as Leis de Deus. 

O Amor de Deus. 
O que eles não compreenderam foi a profecia, anunciada tão claramente, sobre a Vinda 

do Messias. Isso resultou em que eles rejeitaram Cristo, o Filho de Deus Vivo, quando Ele veio 
como prometido. 

A crueldade que mostraram por Mim, Jesus Cristo, o Filho do Homem, estava em completa 
contradição com o amor que alegavam ter por Deus. 

Se realmente eles amavam a Deus, nunca teriam tratado qualquer filho de Deus como o fizeram. 
As suas mentes ficaram fechadas às profecias dadas ao mundo pelos profetas que 

proclamam a Verdade. 
A Verdade é que todas as Profecias serão cumpridas, como prometido por Deus. 
Eles rejeitaram O Messias, que prometeu dar a salvação futura para toda a humanidade. 
Ao invés, através das suas mentiras, quando subornaram, deliberadamente, mentirosos para 

negar a Minha Ressurreição, os Fariseus negaram as gerações de Judeus o direito à Verdade 
A Minha Morte na Cruz não foi suficiente para eles. Eles queriam garantir que nenhum 

vestígio existiria de Mim, o Redentor do Mundo, depois. 
Então, eles voltaram à origem e levaram os filhos de Deus a uma falsa fé, em que a Verdade 

se tornou uma mentira. 
Lembrai-vos que as profecias de Deus são sempre cumpridas. A Minha Segunda Vinda está agora 

prestes a ser cumprida. Desta vez os líderes das Igrejas Cristãs negar-Me-ão, como fizeram os fariseus. 
Eles vão atormentar-Me, como aos Meus profetas e ao Meu povo, e a quem se atrever a 

espalhar a Verdade da Minha Vinda. 
Não Me negueis neste tempo. Abri os vossos corações. Ouvi-Me com atenção para Eu vos 

preparar para o capítulo final da Salvação do Mundo. 
O Vosso Jesus. 
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Se vós acreditais na existência de satanás, então sabeis que tudo o que é injusto e mau 
no mundo é causado por ele 
Domingo, 5 de agosto de 2012, 17:40 

Minha querida e amada filha, Eu Estou a chamar a todos, jovens e idosos, que não têm a 
certeza sobre sua fé em Deus. 

Faço um apelo aos que, dentre vós, credes em Mim, mas que não falais Comigo, nem 
aproveitais os Sacramentos, ou que não frequentais as vossas igrejas, para Me honrardes. 

Eu amo-vos. Eu nunca vos abandonarei, e vai ser-vos dada uma Dádiva especial em breve. 
Vós experimentareis como será quando chegardes perante Mim no Dia do Juízo. 
Então esquecereis as vossas dúvidas. Muitos de vós, apesar da vossa falta de fé, honrais-Me 

de muitas maneiras, mas vós não entendeis isso. 
Vós, nas vossas vidas diárias, sentis amor, preocupação e simpatia pelos outros. 
Vós sois impelidos a lutar contra a injustiça e sois repelidos quando testemunhais atos 

iníquos, cometidos por outros sobre os menos afortunados. 
Vós mostrais amor pelos outros, e cuidais dos que precisam da vossa ajuda. 
Vós detestais tirar vantagem dos outros, e sois sensíveis às necessidades daqueles que sofrem 

nesta vida. 
Vós sentis amor pela vossa família. 
Vós ris e alegrais-vos quando estais com os vossos amigos, e sentis um grande amor e 

amizade pelos que estão perto do vosso coração. 
Quando os casais sentem um imenso amor pelo seu cônjuge. 
Então, quando vós tendes filhos, o amor que sentis supera qualquer coisa que alguma vez 

poderíeis ter imaginado. 
Vós chorais lágrimas de remorsos quando magoais alguém. 
Vós perdoais aos outros quando eles vos ofendem, insultam ou vos prejudicam. 
Donde achais que vêm esse amor e essas emoções? Não sabeis que só podem vir de Deus? 
O amor é difícil de explicar. Difícil de analisar e nunca pode ser provado pela ciência, pois é 

um Dom de Deus. 
O ódio, por outro lado, vem do lado escuro. 
Satanás, para muitas pessoas, pode não parecer real, mas ele existe. Muitos de vós não acreditais no 

maligno ou na existência de espíritos malignos, pois eles têm o cuidado de não se revelar. 

Se vós acreditais na existência de Satanás, então sabeis que tudo o que é injusto e mau no 
mundo é causado por ele. 

Ele é o rei da mentira e tem o poder de vos cegar para a verdade da sua existência. 

Por causa da vossa cegueira, a Minha Misericórdia vai agora cobrir o mundo para vos provar 
que Eu Existo. 

Estai preparados para este dia, porque isso vai acontecer em breve. Quando os sinais forem 
mostrados no Céu, para vós testemunhardes o choque, o barulho e a agitação no terreno, sabeis que 
Eu Vim para vos acordar. 

Quando isso acontecer, Eu imploro que vos volteis para Mim, então, porque Eu quero encher-
vos com o Meu Amor, para que Eu possa levar amor e alegria aos vossos corações. 

Quando a Minha Misericórdia vier sobre vós, sentireis finalmente a Paz. 
Eu Amo-vos e nunca vos abandonarei. 
Aguardo a vossa resposta, quando esse grande dia chegar. 
O Vosso Jesus. 
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Quando as almas atacam a minha Santa Palavra com tamanho veneno, é um sinal da 
confirmação de satanás de que estas Mensagens são autênticas 
Segunda-feira, 6 de agosto de 2012, 18:06 

Minha querida e amada filha, muitos dos Meus devotos seguidores estão a planear uma 
campanha para destruir esta Missão. 

Para os que acreditam que serão os não Cristãos e os Ateus que vão denunciar a Minha 
Palavra nestas Mensagens, sabei então isto. 

Serão os que proclamam abertamente a sua crença em Mim, o vosso Jesus, que Me vão 
magoar mais. 

Eles estão a ser encobertos pelo engano do rei da mentira, que enviou muitos anjos caídos a 
essas almas. Não contentes em negar as Minhas Santas Mensagens, estão a tratar de obter apoio, 
tanto quanto podem, entre os Meus sacerdotes para tentar sabotar esta Missão. 

Essas almas não param para se perguntarem porque fazem eles isso. Porque sentem eles tanto 
ódio por ti, Minha filha. Porque incomoda tanto a Minha Santa Palavra. 

Quando as almas atacam a Minha Santa Palavra com tamanho veneno, é um sinal da 
confirmação de Satanás de que estas Mensagens são autênticas. 

Porque, quando é feita uma oposição tão forte, e quando as pessoas santas são provocadas para 
atacar as Mensagens Divinas, como estas, então vós podeis ter a certeza de que elas vêm de Deus. 

Quando eles negam a Minha Palavra, isso fere-Me, pois que Eu choro de tristeza quando não 
Me reconhecem. Mas isso é bom. Com o tempo, eles vão conhecer a Verdade. 

É quando, deliberadamente, eles conduzem as almas para longe da Minha Misericórdia que Me 
ofendem muito. Se eles são responsáveis por almas às quais se nega a salvação, eles serão punidos. 

A sua punição será a desgraça, quando tentarem defender as suas ações, por apenas uma 
alma perdida. 

As suas ações podem significar que uma alma, que de outra forma teria sido convertida, possa 
sofrer a perseguição final nos fogos do Inferno. 

É quando eles tentam sabotar a Palavra de Deus que as suas boas obras anteriores serão inúteis. Por 
muito bons que eles sejam, como contrariam essas obras com tais atos de ódio contra Deus? 

Eu digo-lhes. O dia em que vierdes diante de Mim para responder por tais ações será muito 
difícil para vós. 

Não só tereis que responder por vós mesmos, como tereis que responder pelas mentiras que 
espalhastes sobre Mim, a Minha Santa Palavra, aos outros. 

É o vosso medo da Minha Santa Palavra que leva a essa iniquidade? O medo vem de Satanás. 
O orgulho também vem de Satanás. Vós não sabeis que é porque vos achais tão bem versados na 
Minha Sagrada Escritura, que vos faz pensar que sabeis mais do que sabeis?Vós encontrais falhas 
na Minha Santa Palavra, como fizeram os fariseus. Ao fazê-lo, dizeis que sois mais conhecedores 
sobre a Verdade de Deus. 

Lembrai-vos, que quantas mais mentiras espalhardes sobre a Minha Santa Palavra, mais 
pecais contra a Palavra de Deus. 

Este pecado, contra o profeta do Senhor, é um dos mais desaprovados por Meu Pai. 

Todos os que pecaram contra os profetas do Senhor foram punidos. Quando tentam impedir a 
Palavra de Deus, dada ao mundo para salvar almas, eles estão a impedir a salvação das almas. 

Por isso, sereis abatidos, pois nada vai impedir que a Palavra de Deus seja entregue aos Seus 
preciosos filhos. 

O Vosso Jesus. 
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Esta é a minha última missão na terra, na qual as Santas Mensagens da Santíssima 
Trindade estão a ser dadas ao mundo 
Terça-feira, 7 de agosto de 2012, 15:50 

Minha querida e amada filha, o Meu Amor por ti é tão forte, porque é muito íntimo, apesar de 
tal, não te parecer neste momento. 

Tu precisas de passar mais tempo na Minha Companhia, pois só assim, encontrarás paz 
nesta Missão. 

As Minhas Graças enchem a tua alma, de modo que agora tu podes comunicar ao mundo as 
Minhas Mensagens no menor tempo possível. 

Como Eu estou cansado e sozinho no Meu Coração, justamente agora, Minha filha. 

Eu choro as almas inocentes que são ignorantes da Minha Existência. Com bondade no 
coração e Cristãos na forma como tratam os outros, porém eles não acreditam na Minha Existência. 

Eu assisto todos os dias ao modo como vivem suas vidas diárias, sem fé na existência de Deus 
ou na sua vida futura no Novo Paraíso. 

Por favor, ajuda-Me a dizer-lhes que Eu os Amo. 

Espalha a Minha Palavra e Eu irradiarei uma sensação de reconhecimento nas suas almas. 

Não importa que eles te rejeitem, Minha filha, ou aos Meus amados seguidores, tudo que é 
necessário é deixá-los ler as Minhas Mensagens. 

Vou enviar o Espírito Santo para que uma faísca, ainda que pequena, acenda uma Chama do 
Meu Amor nas suas almas. 

Esta é a Minha última Missão na terra, na qual as Santas Mensagens da Santíssima Trindade 
estão a ser dadas ao mundo. 

O Espírito Santo está presente nestas Palavras de Origem Divina. Elas são o Seu Alimento 
para nutrir as vossas almas, a fim de vos ajudar a preparar para a Batalha. 

Ouvi a Santa Palavra de Deus. Tomai-A, compartilhai-A e uni todos os filhos, prontos para a 
Batalha de Deus. 

Levai todos os vossos irmãos e irmãs, especialmente os que se esforçam para acreditar em 
Deus, na Minha Misericórdia. 

O Meu Coração suspira de amor por eles. Eles, cada um deles, é filho de Deus. 

Eu preciso das suas almas para que Eu possa cuidar do seu futuro, assim eles terão vida e 
felicidade eternas. 

Eu não posso suportar a ideia do que lhes acontecerá se Eu não os puder salvar. 

Minha filha, embora a Minha Misericórdia Divina poupe grande parte da humanidade, Eu 
preciso de ti e dos Meus seguidores, dos Meus servos sagrados e das pessoas comuns, para espalhar 
a rede e apanhar todas as pessoas pobres, infelizes e confusas, que necessitam do Amor de Deus. 

Espalha a rede do Meu Amor, como o pescador, de forma ampla e longínqua, em lugares onde 
Deus é completamente rejeitado, desprezado e especialmente odiado. 

Então, vai e procura os preciosos filhos de Deus que não sabem nada sobre Cristianismo, 
ainda que vivam nos chamados países Cristãos. 

Vai tão longe como a Rússia, a China e aos países onde Deus não é reverenciado e captura almas. 

Alimenta-os com as Minhas Mensagens. Não importa como tu comunicas, mas fá-lo de uma 
forma que não pareça que estejas a pregar. 

Seduze-os através do que pode interessá-los. Usa todos os modernos meios de comunicação 
para o fazeres. Eu preciso deles rapidamente. Estou a contar com a propagação da Minha Palavra 
por todos os Meus seguidores. 
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E guiar-vos-ei. 

Vós ireis saber, nos vossos corações, o que fazer. Pedi-Me para vos ajudar com esta Cruzada 
de Oração especial para vos tornar fortes. 

Cruzada de Oração (72), A Oração do Discípulo 

Querido Jesus, eu estou pronto para espalhar a Vossa Santa Palavra. Dai-me coragem, 
força e conhecimento para comunicar a Verdade, para que muitas almas possam ser trazidas a 
Vós. Levai-me ao Vosso Sagrado Coração, e cobri-me com o Vosso Preciosíssimo Sangue, para 
que eu fique cheio com as Graças de espalhar a conversão, para salvação de todos os filhos de 
Deus, em todas as partes do mundo, não importa qual o seu credo. Eu confio em Vós, sempre. O 
Vosso amado discípulo. Amém. 

O Vosso Jesus. 

Ao declarar a voz do Espírito Santo como má, vós sois culpados de uma blasfêmia de 
enormes proporções 
Quarta-feira, 8 de agosto de 2012, 23:20 

Minha querida e amada filha, como as pessoas perguntam o que significa a Palavra de Deus, 
deixa-Me explicar. 

A Palavra de Deus, contida na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a 
Palavra de Deus, a Verdade, está a ser dada ao mundo através destas Mensagens pelo Dom do 
Espírito Santo. 

Estas Mensagens estão a ser apresentadas pela Santíssima Trindade, e são as únicas da sua 
natureza já entregues à humanidade por um profeta. 

A razão é que esta é a última Missão, o último modelo de comunicação e de intervenção 
Divina, que é apresentado ao mundo por causa da Minha Segunda Vinda. 

Nunca deveis interferir com o poder do Espírito Santo, pois isso é um pecado muito grave. 

Nestas Mensagens, a Voz do Espírito Santo está a ser derramada para salvar a humanidade da 
condenação eterna. 

Vós podeis negar-Me, ao vosso Jesus, ou às Mensagens Divinas que vos são dadas pela 
Minha Amada Mãe, e serdes perdoados. 

Pois todos vós tendes o direito de discernir sobre estas Santas Mensagens, devido ao vosso 
dom do livre-arbítrio. 

No entanto, quando rejeitais o Espírito Santo e blasfemais publicamente contra Ele, esse é um 
pecado eterno, e só um milagre sancionado por Deus, o Pai, pode salvar as vossas almas. 

Vós deveis permanecer em silêncio, em caso de dúvida, sobre qualquer Mensagem Divina 
dada ao mundo e orar pelo vidente. Orai e segui com a vossa fé e continuai com a vossa maneira de 
honrar a Deus. É muito importante que façais isso. 

Ao declarar a Voz do Espírito Santo como má, vós sois culpados de uma blasfêmia de 
enormes proporções. 

Vós precisais de pedir já a Deus para vos perdoar, porque se continuardes a montar campanhas 
deliberadas para bloquear a Voz do Espírito Santo, a Voz da Santíssima Trindade, e a declará-la como 
um espírito do mal, vós não sereis, nem podereis ser perdoados, pois esse é um pecado grave. 

Muitos cristãos bem-intencionados colocam este Trabalho de lado. As Mensagens, dizem 
eles, não estão em conformidade com a Sagrada Escritura. 

Quando dizem isso, eles não sabem a Verdade que está contida na Bíblia Sagrada. 

Ou eles atacam estas Mensagens com base em boatos de outras pessoas que afirmam conhecer 
a Verdade, ou declaram que elas são falsas com base na sua interpretação incorreta da Verdade. 
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Pior ainda, eles destorcem a Verdade e consideram essas Mensagens como novas e ridículas 
interpretações da Bíblia Sagrada. 

Ouvi-Me agora, ao vosso Jesus, pois Eu digo isto. 

Os altos sacerdotes do Meu tempo na Terra tentaram destorcer a Verdade das Leis de Deus, 
para justificarem a sua rejeição a Mim. 

Eles usaram mentiras para impedir as pessoas de ouvir a Minha Voz. 

Declararam-Me mentiroso, falso profeta e acusaram-Me de heresia. 

Eu blasfemei contra as Leis da Igreja, disseram eles, e violei o Sábado, ao realizar a Ceia 
Pascal num dia diferente do que eles consideravam correto. 

Eles não só Me entenderam mal, como Me rejeitaram, exatamente porque eles não estavam 
preparados para acolher o Verdadeiro Messias naquele tempo. 

Eles não estavam prontos. Eles nunca pensaram que iriam assistir à chegada do Verdadeiro 
Messias em suas vidas. 

Tão envolvidos eles estavam nas suas cerimônias, nos seus regulamentos hierárquicos – que 
na época exaltavam os líderes e os colocavam num pedestal, como verdadeiros reis da sua igreja – 
que eles não tinham espaço nos seus corações para Mim, o Redentor da humanidade. 

O mesmo acontece de novo, quando Eu preparo o mundo para Minha Segunda Vinda. Os 
fariseus não conseguiram entender a importância da humildade. 

Eles não podiam aceitar como Deus Trabalha, como Ele não exalta os poderosos ou os líderes 
mais experientes religiosos da Sua Igreja para revelar os Seus planos, ou para avisar os Seus filhos. 

Deus escolheu o ignorante, o humilde e generoso de coração, para entregar as Suas 
advertências à humanidade. 

Ele levanta os fracos e os eleva, por meio do sofrimento, para se tornarem puros de coração, 
para que Ele possa gerir a forma como Ele se comunica com eles. Desta forma, é improvável que o 
orgulho humano, por parte do profeta, interfira com a Verdade. 

Eles rejeitaram João Batista e o assassinaram. Eles assassinaram os Profetas antigos. Eles 
atormentam as almas escolhidas, através das quais Deus comunica. 

No vosso mundo de hoje, achais vós que vai ser diferente? 

Será que vós, os Meus seguidores devotos, e aqueles que afirmam ser especialistas nas 
Minhas Igrejas Cristãs ou noutras, acreditais no Meu Eterno Pai, aceitais a Palavra de Deus, hoje? 

Não. Vós fareis aos Profetas, aos Profetas verdadeiros, exatamente o que lhes tem sido feito 
desde o início. Vós vilipendiá-los-eis em Nome do Meu Pai. 

Mas lembrai-vos disto. Quando a Verdade vos for finalmente revelada, não haverá como 
voltar atrás, se fordes considerados culpados de um pecado eterno. Isto é, se blasfemardes contra o 
Espírito Santo. 

Se blasfemardes contra Mim, Jesus Cristo, vós sereis perdoados. 

Se negardes o Dom da Profecia, vós também sereis perdoados. 

Mas se bloqueardes o Plano Final de Salvação, ridicularizando-o abertamente, e reunindo os 
crentes da Minha Igreja para consistentemente proclamardes que a Voz do Espírito Santo é falsa e 
má, vós sofrereis a condenação eterna. 

O Vosso Jesus. 

Tu não sabes que não és nada sem mim? Um recipiente vazio que nada pode satisfazer 
Sexta-feira, 10 de agosto de 2012, 12:45 

Minha querida e amada filha, olha que quando tu protelas a oração a Mim, o teu Divino Jesus, 
é quando te tornas fraca e distante de Mim. 
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Tu nunca deves protelar ou adiar o momento da oração que necessitas de Me dedicar em cada dia. 
Quando o fazes, o maligno distrai-te e enche a tua mente com assuntos mundanos que são 

vazios de conteúdo. 
Então tu sentirás um vazio, e uma luta evidente irá travar-se dentro da tua alma. 
Tu não sabes que não és nada sem Mim? Um recipiente vazio que nada pode satisfazer, não 

importa quão poderoso seja o fascínio que as maravilhas materiais aparentem. 
Quando Eu elevo uma alma, ela própria entrelaça-se dentro do Meu Sagrado Coração. 
Mas, para ficar firme dentro de Mim, a alma deve comunicar-se Comigo e declarar o seu 

amor constantemente e oferecer Ações de Graças. Caso contrário, pode separar-se, tal como um 
bebé é separado da sua mãe ao nascer, quando o cordão umbilical é cortado. 

Não tires os olhos de Mim por um minuto, pois o maligno espreita. 
Então, no momento mais inesperado, ele move-se para te matar e arrebatar para longe. 
Ele usa os sentidos para tentar, e outras almas para atormentar as suas vítimas. Ele visa 

especialmente os Meus guerreiros e eles são os que mais sofrem. 
Minha filha, enquanto te ocupas com o Meu Trabalho tiras os teus olhos de Mim, e isso 

causa-te sofrimento. Tu ficas perdida e confusa. A tua agitação aumenta a cada interrupção causada 
pelo maligno, o que significa que tu protelaste a hora que marcaste Comigo, o teu Jesus. 

Quando tal acontece, tu deves ir à Confissão, receber o Meu Corpo e passar algum tempo 
em oração. 

Tu nunca deves esquecer de dizer o Santo Rosário da Minha Amada Mãe, pois ele oferece um 
anel de proteção contra Satanás. 

Vai agora. Vem a Mim hoje, em oração. Então, durante o teu dia fala Comigo, como um 
amigo, e compartilha todas as tuas preocupações. Em seguida, entrega-as a Mim e deixa todas as 
tuas preocupações Comigo. 

O Teu Jesus. 
As chuvas, as inundações e a destruição das culturas, que estão a chegar, serão o 
resultado de um Castigo do Céu 
Sábado, 11 de agosto de 2012, 20:10 

Minha querida e amada filha, as chuvas que caem em todo o mundo representam o dilúvio de 
lágrimas que cai dos Meus Olhos, quando Eu vejo os filhos de Deus a vaguear para tão longe do 
caminho da Salvação Eterna. 

As chuvas, as inundações e a destruição das culturas, que estão a chegar, serão o resultado de 
um Castigo do Céu. 

Os vales de lágrimas surgirão em todos os lugares, e serão atribuídos a mudanças climáticas e 
ao aquecimento global. Mas isso não é assim. 

Muitas pessoas no mundo não acreditam em Deus. Eles não Me honram, ao Seu Filho 
Amado. Em vez disso, são consumidos por uma paixão obsessiva a falsos deuses. 

O que quero Eu dizer com isto? 
Essas pessoas criam heróis e ídolos no mundo da TV, música, moda e desporto. Então, eles 

elevam-nos a ídolos humanos e prestam-lhes homenagem. Então, eles idolatram-nos de maneira que 
se prejudicam não apenas a si mesmos, como à pessoa que elevam. 

Eles acreditam que esses ídolos são sagrados e fazem tudo o que podem para copiar os seus estilos 
de vida, a sua maneira de vestir, as suas personalidades e até mesmo a sua aparência física. Isso 
corresponde a paganismo. Tudo isso foi predito, Minha filha. O mundo vai idolatrar falsos deuses. 

Essas pessoas estão cheias de amor pelos seus corpos, por elas próprias, e pouca caridade ou 
amor mostram pelo seu próximo, nos seus corações endurecidos. 
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Os seus corações transformaram-se em pedra. 

Eles não amam a Deus. Ao invés, cederam ao feitiço de Satanás, que colocou essas crenças e 
pensamentos nas suas mentes. 

Não há respeito pelo corpo humano. 

O corpo foi criado por Deus e, como tal, é um templo concebido para que a presença de Deus 
possa habitá-lo. 

Quando Satanás tenta a humanidade, ele concentra-se no corpo e no prazer que ele sente 
através dos sentidos. 

É por isso que a humanidade agora ama o seu próprio corpo, de tal forma que o coloca 
num pedestal. 

Nunca satisfeita pela forma como o seu corpo foi feito por Deus, ela procura sempre 
melhorar, mudar e alterar o corpo humano, de acordo com a sua interpretação da perfeição. 

A maneira pela qual as mulheres, em particular, alteram os seus corpos e o mostram ao 
mundo de modo imoral, desgosta-Me. 

As mulheres que não têm vergonha de expor os seus corpos cometem pecado, mas elas podem 
não perceber isso. Elas pensam que é aceitável abusar do corpo com que nasceram e exibir-se duma 
forma que pode ser a causa do pecado. 

O amor por si mesmo é um dos maiores pecados de orgulho. Então, eles convencem as 
mulheres jovens de que é aceitável mostrar os seus corpos em público dessa forma. 

Muitos pecados da carne são alardeados no mundo, e tal é considerado aceitável. 

No entanto, todos eles são punidos após a morte. Não só porque o pecado foi cometido, mas 
por ser apresentado como uma coisa boa. 

O adultério é hoje aceitável, e aplaudido. 

O assassínio não choca mais, e não há mais respeito pela vida humana. 

A imoralidade sexual é crescente e justificada. 

Os dias de comportamento pecaminoso estão a chegar ao fim. 

Até que a humanidade aceite que o pecado será sempre pecado, perderá o direito de entrar nos 
Portões do Paraíso. 

Por cada pecado de que vós sejais culpados, a parte do corpo usada para cometer o pecado 
será queimada e Purificada no Purgatório. 

Se vós estiverdes em pecado mortal, sentireis a dor do fogo rasgando a parte do vosso corpo 
usado para cometer o pecado, até à eternidade. Não haverá fim para esse tormento. 

Porquê, porque não dais ouvidos aos vossos corações? Assim, muitas pessoas sabem que o que 
fazem é errado, mas continuam a pecar, independentemente do que é aceitável aos olhos do mundo. 

As indústrias de entretenimento e os meios de comunicação criaram uma falsa aceitação de 
tais comportamentos, pelo que muitas almas inocentes foram corrompidas pelas mentiras. 

Só a Verdade pode salvá-los agora. Eles estão a receber o Livro da Verdade, mas eles 
ouvirão? Satanás e os seus anjos caídos vão fazer tudo para garantir que eles não oiçam. 

Será apenas quando os castigos forem apresentados a partir dos Céus que eles deverão 
descartar os seus vazios, inúteis e repugnantes hábitos. Pois eles vão estar demasiado ocupados a 
tentar sobreviver e a colocar o pão nas suas bocas. 

Infelizmente, só através destes castigos a humanidade poderá ser Purificada na terra. Ao 
ser-lhes dado o Dom da Purificação, enquanto vivos, estão a ter uma oportunidade de evitar os 
Lagos de Fogo. 

O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo. 
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O anticristo afirmará que ele sou Eu, Jesus Cristo 
Domingo, 12 de agosto de 2012, 18:00 

Minha querida e amada filha, nota que assim como Eu te instruí para preparares a humanidade 
para a salvação, que é deles por direito, também o demônio prepara as almas. 

Ele prepara os falsos profetas para enganar os filhos de Deus, para que eles aceitem o 
anticristo como o seu Jesus. 

Esta maldade é para ti difícil de compreender, pois com o Dom que Eu te dei para leres almas 
tu saberás imediatamente quem são esses falsos profetas. 

Eles sempre te visarão Minha filha, pelos caminhos mais tortuosos, pois tu serás o seu 
primeiro adversário. No entanto, as suas mentiras, redigidas para parecerem ser como as Sagradas 
Palavras de Deus, ocultam a maior mentira de todas. 

Eles vão declarar que o falso profeta será o verdadeiro Papa. Eles vão declarar, sutilmente, em 
primeiro lugar, que o anticristo será Cristo, o Rei. 

Quando eles seduzirem as pobres almas, dizendo que as suas Mensagens vêm de Deus, tais 
almas não estarão de todo avisadas. 

Eu devo advertir todos os filhos de Deus. Eu nunca virei em carne pela segunda vez. 

Eu não vou aparecer ao mundo como um persuasor. Nem, desta vez, Eu realizarei milagres 
para vos provar que Eu sou aquele do milagre do Aviso e o do milagre do céu, que será visto algum 
tempo após o ocorrer o Aviso. 

O anticristo afirma que ele sou Eu, Jesus Cristo. Essa abominação foi predita. 

Para os crentes, filhos, não será tarefa fácil para muitos virem em Meu Nome. Mas sabei isto. 

O maligno, através dos seus falsos profetas, nunca vos dirá para orardes ao Espírito Santo ou 
para receberdes o Sacramento da Santa Eucaristia. 

Ele nunca vai admitir que Eu, Jesus, o Filho do Homem, vim como Messias, em carne, para 
redimir o homem do pecado. 

Ele nunca vos pedirá, ou encorajará, para recitardes o Santo Rosário ou para mostrardes fidelidade 
à Minha querida Mãe. Ficai em guarda. Ficai acordados e segui apenas as Minhas instruções. 

O maligno está a tentar formar um exército entre os Meus seguidores. Embora o seu outro 
exército esteja bem estabelecido na terra, ele tem agora como alvo aqueles que crêem em Mim, o 
vosso Jesus, porque ele quer esconder as suas más obras por detrás do povo santo. 

Ele usará o vosso amor por Mim como um escudo, para esconder as mentiras que tem a 
intenção de infligir o mundo. 

Confiai nas Minhas Palavras e não vos desvieis da Verdade, tal como ela está a ser-vos dada 
neste momento, através destas Minhas Santas Mensagens para o mundo. 

O Vosso Jesus. 

Virgem Maria: Em breve, muitos dos Profetas, Visionários e Videntes do mundo não 
receberão mais Mensagens 
Segunda-feira, 13 de agosto de 2012, 19:45 

Minha filha, em breve, muitos dos profetas, visionários e videntes do mundo não receberão 
mais Mensagens do meu Filho. 

Muito do Meu Trabalho, através dos videntes, deixará em breve de ter lugar para a Voz do 
Espírito Santo, que te é dada, a profeta do fim dos tempos. 

Muitos falsos profetas, que se adiantaram, gritarão ainda do alto das suas vozes, e essas serão 
as únicas vozes a competir em atenção com as Verdadeiras Mensagens dos finais do Céu. 

Não tenhas medo, minha filha, pois tu e esta Missão estão protegidas. 
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Não és só tu que trabalhas para esta Missão. Os Céus inteiros e todos os Anjos e Santos estão 
a Trabalhar contigo. É por isso que nunca te deves sentir sozinha, mesmo quando sofres. 

Tu estás a ser bloqueada todos os dias pelos inimigos de Deus. 
Há planos em andamento para bloquear a publicação do Livro da Verdade, mas essa 

perseguição está quase no fim. 

Mantém-te perto de mim, a tua Mãe, em todos os momentos, para que Eu possa colocar o meu 
Manto Sagrado em torno de ti para te proteger do maligno. 

Tu estás a ficar mais forte e mais corajosa, ainda que te sintas cansada. Isso passará e o 
mundo acolherá o Livro da Verdade que lhe foi prometido há muito tempo. 

Vai agora e agradece a Deus por esta grande Missão. 
Todos os Céus te abençoam. 
Nós seguramos a tua mão todos os dias e todos os santos te protegem. 
A Batalha começa no momento em que o Primeiro Livro for vendido. Ele vai espalhar-se por 

todo o mundo, portanto tu deves preparar-te adequadamente. 
Pede ajuda e a receberás. 
Vai em Paz e Amor. 
A Tua Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Este é o Meu Livro. A Minha Palavra. A Minha Promessa 
Quarta-feira, 15 de agosto de 2012, 01:00 

Minha querida e amada filha, Eu falo contigo sobre isto, no dia mais importante, no dia que 
Eu escolhi para lançar o Meu Livro para o mundo. 

Este é o dia da Assunção da Minha Querida Mãe, Rainha dos Céus, Rainha da Terra, Mãe 
da Salvação. 

Não é por coincidência que o Livro da Verdade está a ser disponibilizado nesta data, pois a 
Minha Mãe é a Mãe da Salvação. O Livro é para ajudar a salvar as almas de toda a humanidade. 

A Minha Mãe tem um papel importante na salvação de almas. 
Ela é a Corredentora, Medianeira das Graças e Advogada. Isso significa que a Minha 

Santíssima Mãe foi escolhida por Deus para Me ajudar, ao Seu Filho, no plano final da salvação. 
O Seu papel neste significativo período de tempo não é compreendido. 
Ela deu à Luz o Redentor da humanidade, e trouxe ao mundo o Dom da Salvação, por causa 

da Sua aceitação em se tornar Minha Mãe. 

Ela é já a Mãe de todos os filhos de Deus, e foi-lhe dado o poder de esmagar Satanás, enquanto Eu 
Me preparo para salvar a raça humana do seu perverso plano para enganar os filhos de Deus. 

O Livro da Verdade não é apenas um Livro. É a Minha Santa Palavra, a primeira parte de 
muitas revelações para converter o mundo. 

Embora possa ter parecido muito difícil de produzir, tantos os obstáculos colocados diante de 
ti, Minha filha, este Trabalho é, Eu asseguro-te, protegido pelo Céu. 

Este é o Meu Livro. A Minha Palavra. A Minha Promessa. 
Quando Eu disse que viria de novo, Eu queria dizer que Eu iria voltar. 
Tal como quando Eu Vim ao mundo pela primeira vez, Deus, o Meu Eterno Pai, preparou os 

Seus filhos com antecedência, através dos profetas. 
Muitos escutaram. Muitos não o fizeram. 
De qualquer forma o mundo não deixou, mais tarde, de compreender a Verdade. 

Eles sabem e entendem o significado da Minha Paixão na Cruz, e a liberdade dada ao mundo 
para receber o Dom da Salvação Eterna. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          224 

O mesmo acontece agora. O mundo está a ser preparado para Minha Segunda Vinda. Agora. 

A Santa Palavra de Deus está a ser dada à humanidade, através destas Mensagens, como uma 
grande Dádiva. 

Muitos vão ouvir. Muitos não. 

Uma coisa é clara. Muitos não sabem isto. 

Eles devem aceitar a Minha Palavra, tal como lhes está a ser dada agora, ou não. 

Eu cumpri a Promessa do Meu Pai. 

O Meu Pai prometeu ao mundo que lhe seria dado o Livro da Verdade neste momento. 

Muitos vão digerir a Verdade e aceitá-la. Outros acharão a Verdade muito amarga para o seu 
gosto e vão considerar que são mentiras. 

Fazei com que saibam que o Pacto será cumprido assim como as Profecias. 

Nenhum homem, não importa como ele argumente contra a Minha Santa Palavra, impedirá 
que a Verdade seja revelada ao mundo. 

As profecias contidas no Livro da Revelação estão a desenrolar-se diante dos vossos olhos. 

Nenhum homem compreende o pleno significado do Livro da Verdade, pois o seu conteúdo 
não foi revelado ao mundo claramente, apenas as diretrizes. 

Agora que Eu, o Cordeiro de Deus, vim como prometido, para abrir os Selos, poucos 
aceitarão isso. Porquê? 

Se vós acreditais em Mim, nestas Mensagens, porque negar a Verdade, quando ela vos está a 
ser dada? 

A não aceitação da Verdade que vos é dada sobre o falso profeta, o anticristo e outras 
profecias, significa que vós não permitireis que Eu vos instrua sobre a salvação das almas. 

Somente seguindo a Verdade podereis ser salvos. 

Lembrai-vos que somente a Verdade vos libertará das mentiras que infestam a humanidade, 
através de Satanás. 

Vós deveis, continuamente, chamar a Minha Mãe para vos ajudar a trazer-vos para Mim, de 
modo a que sejais protegidos contra as mentiras que Satanás usará para vos bloquear para a Verdade 
das Minhas Sagradas Palavras finais, dadas ao mundo antes da Minha Segunda Vinda. 

Ide em paz e amor. Eu uno neste momento todos vós, na proteção do Meu Precioso Sangue. 

Eu alegro-Me com a vossa resposta, Meus amados discípulos, e Eu confio na vossa fé para 
Me ajudar nesta Missão especial. 

O Vosso Jesus. 

O paganismo é galopante e o fascínio pelo ocultismo está a ser incentivado 
Quinta-feira, 16 de agosto de 2012, 03:15 

Minha querida e amada filha, Eu amo a todos os filhos de Deus mas, neste momento, o 
nível de escuridão que varre o mundo faz com que Eu chore de preocupação por causa do 
estado das vossas almas. 

Assim, poucos compreendem a Verdade da vossa vida futura, que vos espera na Nova Era de 
Paz, no mundo vindouro. O mundo sem fim. 

Se ao menos vós pudesses vê-lo, tocá-lo, saboreá-lo e testemunhar o amor e a paz que está 
pela frente, rezaríeis a Mim a cada segundo do dia, pedindo-Me o direito a entrar neste novo 
mundo, a Nova Era, o Novo Começo. 

É o perfeito estado de união para as vossas famílias e todos os vossos irmãos e irmãs. Não é 
uma promessa vazia. É o Paraíso criado para todos os filhos de Deus. 
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Os anjos caídos que varrem o mundo estão à procura de almas em todos os lugares, para 
as seduzir. 

Eles usam a violência, o ódio e outras tentações, para incentivar ao pecado generalizado, tão 
evidente em toda parte. 

A pornografia é agora divulgada nas formas mais subtis de seduzir e de incentivar ao pecado. 

Estão a ser feitas leis para garantir que o pecado seja aceite em todos os lugares. 

Mesmo a Minha Igreja está a sancionar leis que ofendem a Deus. 

Isto continuará assim até que a humanidade se comportará como os animais, sem nenhum 
senso de piedade. 

O paganismo é galopante e o fascínio pelo ocultismo está ser incentivado para que, através do 
universo do entretenimento, seja apelativo para as almas jovens. 

Acordai, agora, antes que seja tarde demais, para salvar as vossas almas. 

Os pais devem erguer-se em união, de acordo com o desejo do Meu Coração, para proteger os 
jovens, cujas almas são o alvo número um do maligno. 

Ele sabe quão preciosas são para Mim as almas jovens e ele vai procurá-las incansavelmente. 

Eu peço-vos esta Cruzada de Oração (73) para as Almas Jovens e Crianças Pequenas. 

Ó Jesus, ajudai-me a salvar as almas dos jovens de todo o mundo. Por Vossa Graça, 
ajudai-os a ver a Verdade da Vossa Existência. Trazei-os para o Vosso Sagrado Coração, e abri 
os seus olhos para o Vosso Amor e Misericórdia. Salvai-os do fogo do Inferno, e através das 
minhas orações, tende Misericórdia das suas almas. Amém. 

O Vosso Jesus. 

Este tempo é comparável com a calma antes da tempestade. Usai-o para preparar as 
pessoas tanto quanto possível 
Domingo, 19 de agosto de 2012, 22:56 

Minha querida e amada filha, quando tu sofres por causa de Mim, e te sentes isolada e longe 
de Mim, Eu sei que é quando estás mais perto do Meu Sagrado Coração. 

Embora o Meu Livro da Verdade seja uma Dádiva para o Meu mundo, e seja protegido do 
Céu, isso não significa que esta jornada não vá ser dolorosa para ti. 

Tu sentirás a crítica e um novo tipo de ataque, agora que a Minha Santa Palavra está impressa 
para o mundo compartilhar. 

Tu nunca deves responder aos que exigem que expliques porque é este Livro necessário. 
Permanece em silêncio e continua com o Meu Trabalho. 

Não deixes que qualquer um pare ou atrase a difusão do Meu Livro, porque todos os dias 
contam, pois é limitado o tempo concedido às almas para se redimirem aos Meus Olhos. 

Deixa-Me assegurar-te, Minha filha, e a todos os Meus seguidores, que estais agora a 
preparar-vos para uma viagem, uma peregrinação como nenhuma outra. 

Este tempo é comparável com a calma antes da tempestade. 

Usai-o para preparar as pessoas tanto quanto possível. Espalhai as Minhas Mensagens, a 
Minha Cruzada de Orações, e orai pelos vossos irmãos e irmãs para que após O Aviso aceitem a 
Minha Misericórdia. 

Reuni a Minha Igreja e orai juntos por forças, pois o falso profeta está a preparar-se e já está 
presente no Vaticano. Mas ele esconde a sua verdadeira fachada com muito cuidado. O Meu amado 
Vigário está a ser isolado e o tempo é curto. 

Eu quero tudo de ti, para iniciar uma nova Ladainha de orações para proteção contra o falso 
profeta, e que a reciteis uma vez por dia a partir de agora. 
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A Cruzada de Orações deve ser seleccionada em diferentes lotes e estes recitados como 
vós puderdes. 

Aqui está a primeira Oração da Ladainha de Jesus à Humanidade (1) Proteção contra o 
falso profeta 

Querido Jesus, salvai-nos do engano do falso profeta. 

Jesus,tende piedade de nós. 

Jesus, salvai-nos da perseguição. 

Jesus, preservai-nos do anticristo. Senhor, tende Misericórdia. Cristo, tende Piedade. 

Querido Jesus, cobri-nos com o Vosso Precioso Sangue. 

Querido Jesus, abri os nossos olhos para as mentiras do falso profeta. 

Querido Jesus, uni a Vossa Igreja. 

Jesus, protegei os nossos Sacramentos. 

Jesus, não deixeis que o falso profeta divida a Vossa Igreja. 

Querido Jesus, ajudai-nos a rejeitar as mentiras que nos apresentam como a Verdade. 

Jesus, dai-nos força. 

Jesus, dai-nos esperança. 

Jesus, inundai as nossas almas com o Espírito Santo. 

Jesus, protegei-nos da besta. 

Jesus, dai-nos o Dom do Discernimento para que possamos acompanhar o caminho da 
Vossa Igreja Verdadeira para todo o sempre e eternamente. 

Amém. 

Por favor, Minha filha, não te sintas sobrecarregada com esta Missão, que Eu te enviarei ajuda 
em breve. Tu tens que aceitar tudo o que Eu te peço e continuar forte, confiando que tudo está bem. 

A conversão já obtida através destas Mensagens equivale a centenas de milhares de almas. 
Portanto, não te sintas impotente ou preocupada. Estou satisfeito com a lealdade e dedicação 
daqueles que Me amam incondicionalmente. 

Estou a enviar-te os Meus, de coração puro, para te darem proteção. 

Eles levar-te-ão e ajudar-te-ão a levar os Meus seguidores em todo o percurso até aos Portões 
do Novo Paraíso. 

Eu amo-vos, Meus amados seguidores. Perseverai Comigo neste caminho espinhoso. Aceitai 
o ridículo que tereis que enfrentar. enquanto continuais a espalhar a Minha Santa Palavra. 

Sabei que Eu estou sempre com cada um de vós. Conheço as Minhas ovelhas e elas 
conhecem-Me. Nada nos pode separar. 

O Vosso Jesus. 

Eu sou como uma tempestade, que se está a formar. A Minha Voz é como um Trovão à 
distância 
Segunda-feira, 20 de agosto de 2012, 03:30 

Minha querida e amada filha, não deves esquecer nunca, pela agonia que tu suportas em Meu 
Nome, que o Poder de Deus não pode ser superado. 

Eu sou como uma tempestade que está a formar-se. A Minha Voz é como um trovão à distância. 

Enquanto a Minha Santa Palavra cobre agora a terra, como um manto, um estrondo será 
ouvido ao longe. 

Enquanto a Minha Palavra se espalha, de homem para homem, a tempestade começará a ficar 
mais forte e o estrondo do trovão aumentará. 
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Logo o trovão rugirá e poucos deixarão de ouvir a Voz de Deus. 
Enquanto a tempestade aumenta de intensidade, muitas almas que tentam baixar as escotilhas 

dos porões não serão capazes de impedir que a tempestade da Minha Voz, ou a força da Minha 
Misericórdia, toque as suas almas. 

Começou o tempo para que a intervenção do Céu flua, sobre o mundo pagão cheio de trevas. 
A Minha Luz elevará os corações, mesmo os corações mais endurecidos, assim como a 

Verdade começará a descer. 
A todos os filhos de Deus que leiam esta Mensagem, por favor lembrai-vos agora da Minha 

Promessa para vós. 
Eu estou a dar-Me a conhecer a vós nestas Mensagens, através da Minha Santa Palavra. 
O Meu Espírito invadirá as vossas almas, durante O Aviso. Então, Eu, o vosso Jesus, descerei 

das nuvens na Segunda Vinda. 
Então, Eu erguerei a Nova Jerusalém, de modo que a paz possa, finalmente, ser alcançada na 

Nova Era, o Novo Mundo sem fim. O Meu Poder é Todo-Poderoso. 
Satanás pode ter certos poderes, mas eles não são nada. O seu poder pode ser assustador, mas 

ele encolhe-se de medo diante de Mim, com terror. 
Vós não deveis dar-lhe mais poder, cedendo a esta tentação. Também não deveis permitir que 

o medo por ele bloqueie o vosso amor por Mim. 
Quando vós temeis Satanás, estais a alimentar o seu poder e ele pode controlar os vossos sentidos. 
Só a oração, e muita, pode enfraquecer o seu poder e o seu controle sobre vós. 
Agora, que a Minha Palavra está impressa, Satanás aumentará o seu exército para se preparar 

para uma terrível batalha. 
Todos vós, Meus seguidores, deveis entregar a vossa vontade e confiar em Mim 

completamente, pois Eu vos guiarei através deste sangrento campo de batalha. 
Não vos enganeis, Satanás e os seus demônios estão furiosos por causa deste plano, o Plano 

final da Salvação. 
Ele vai causar perturbação neste Trabalho. 
Ele vai gerar discussão, difamar este trabalho, e fará tudo o que puder para parar o Meu Livro 

da Verdade, para impedir que as Minhas Santas Mensagens sejam espalhadas. 
Vós também podeis esperar a desaprovação de elementos de dentro da Minha Igreja na terra, 

e raivosos argumentos entre os Cristãos acerca da autenticidade da Minha Santa Palavra. 
Quando a tempestade for em frente com velocidade, quando a Minha Palavra se multiplicar 

em cada idioma e em cada dialecto, o Som da Minha Voz será ensurdecedor. 
O Poder de Deus nunca deve ser subestimado, porque Eu Sou o Rei da Humanidade. 
Eu venho agora, em Nome do Meu Eterno Pai, para reunir todos os Seus filhos na batalha 

final, na qual Eu banirei Satanás para dentro do lago de fogo. 
Vai ser uma batalha terrível e muitas almas Me rejeitarão. 
Não importa quão firmemente Eu tente, e apesar do Meu Poder, será por sua livre e 

espontânea vontade que eles escolherão o maligno. 
Confiai em Mim e permitir-Me agora purificar as vossas almas, para que vós sejais dignos do 

Meu Novo Paraíso na Terra. 
Juntai as armas, Meus seguidores, em união, para proteger a Minha Santa Palavra, para que 

aqueles que não Me conhecem possam vir a Mim. 
Eu vos Amo. 
Eu abençoo a todos vós. 
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo. 
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O Livro da Vida predito contém os nomes de todos aqueles que serão salvos 
Segunda-feira, 20 de agosto de 2012, 15:45 

Minha querida e amada filha, o Livro da Vida predito contém os nomes de todos aqueles que 
serão salvos. 

No entanto, pela Minha Misericórdia, mais almas serão salvas, por causa do Aviso. 
Mais almas podem mesmo ser salvas por causa de vosso sofrimento e do de todas as almas 

escolhidas vivas no mundo, hoje. 
As orações dos Meus seguidores, incluindo a recitação da Minha Cruzada de Orações para 

salvar almas, são um poderoso meio para salvar até mesmo os mais endurecidos de alma. 
As almas que recusam a Minha Misericórdia, podem agora ser salvas por causa da generosa 

intercessão daqueles que, dentre vós, ofereceis sacrifícios no Meu Santo Nome, incluindo a oração, 
o jejum e a aceitação do sofrimento. 

Esta é a Minha Promessa, esta é a Minha Misericórdia. 
Trago muitas dádivas neste momento por causa de vosso amor por Mim. 
Aceitai-as com amor e ação de graças. 
Eu vos abençoo. A Minha promessa para conceder mais Dádivas, por causa da vossa resposta 

a esta Missão, Meus amados discípulos, será cumprida, e agora pode ser, por causa da vossa 
lealdade a Mim. 

O Vosso Amado Jesus. 
Deus Pai: Só quando Eu estiver satisfeito, Eu legarei os Milagres mais espetaculares 
para o mundo testemunhar 
Terça-feira, 21 de agosto de 2012, 18:00 

Minha querida filha, que nenhum homem subestime a força da Minha Ira, quando a 
humanidade mais sucumbe para as profundezas do pecado. 

Eu enviei os Profetas. Em seguida, Eu enviei o Meu Amado Filho, a quem Eu sacrifiquei para 
vos salvar e, depois, Eu enviei mais mensageiros, tudo com pouco proveito. 

Poucas almas olharam sequer para tais mensagens dos mrofetas, ou aceitaram os sinais dados 
ao mundo pela Santíssima Mãe do Meu Amado Filho. 

Por causa do Meu grande amor por vós, como Pai, Eu estou a dar a todos os Meus filhos o 
Dom da Salvação, mais uma vez. Vós não deveis ignorar os Meus profetas, pois assim podereis 
perder o lugar na herança que Eu planeei para vós. 

Filhos, muitos de vós que acreditais em Mim, o vosso Pai Eterno, não conseguis entender o 
segredo da salvação. 

Este caminho para a perfeição espiritual, assenta na vossa capacidade de aceitar a Purificação 
necessária, para garantir que sois aptos para estar diante de Mim. 

Muitas almas devem ser despojadas de todas as atrações mundanas, distrações e 
corrupção da alma. 

Aqueles de vós que fordes suficientemente afortunados para suportardes esta purificação, 
compreendereis que até vos tornardes como um bebé, pequenos aos Meus Olhos, não sereis capazes 
de vos submeter à Minha Santa Vontade. 

Lutai contra tal purificação e vós tereis dificuldade para vos redimirdes aos Meus Olhos. 
Quando vos libertardes de tudo o que o mundo tem a oferecer e vos concentrardes no Meu 

Filho, vós percebereis que o único Verdadeiro amor e alegria que existe vem de Deus. Uma vez que 
vós o experimenteis, nada mais vos satisfará de novo. 

Vós podeis escorregar ao longo do tempo, mas isto é de esperar. Porque vós não podereis ser 
livres do pecado, até que o Novo Mundo comece e que alinheis a vossa vontade com a Minha. 
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O Meu Plano de Salvação, que só pode ser alcançado na Terra pela vossa fidelidade ao Meu 
Precioso Filho, já começou. Não demorará muito para a Conversão Global. Ela será alcançada 
através de Meu profeta dos tempos dos finais, e em resultado de O Grande Aviso. 

Senti o Meu Espírito Santo, filhos, inundai a vossa alma pois Ele espalha-se muito 
rapidamente por toda a Terra. 

Eu retiro os Meus filhos, da sua escuridão espiritual em todas as partes do mundo. 

Eu preciso do vosso sacrifício e de orações, para ajudar na salvação das almas. 

Só quando Eu estiver satisfeito, Eu legarei os milagres mais espectaculares para o mundo 
testemunhar. 

Quando estes milagres forem apresentados, eles multiplicarão a conversão de que Eu preciso, 
para levar os Meus filhos para a segurança e para o Novo Paraíso. Só então nos poderemos tornar 
de novo uma verdadeira família. 

Eu Amo-vos, filhos. Eu estou satisfeito com aqueles de vós, de coração generoso e puros de 
alma, que reconhecem este Divino Chamamento dos Céus. 

Eu vos abençoo a todos. 

Deus, o Altíssimo. 

Virgem Maria: Quando Eu esperei com os Apóstolos, no Cenáculo, pela descida do 
Espírito Santo, a preparação levou dez dias 
Quarta-feira, 22 de agosto de 2012, 09:18 

Minha filha, o deserto em que os meus filhos se encontram no mundo de hoje, é porque eles 
não sabem como foi dado o Dom do Espírito Santo. 

Tal como Eu te ensinei, leva algum tempo para te ser dado o Dom. 

Trata-se de uma jornada muito dura, até que qualquer filho de Deus possa ser digno de 
receber essa Dádiva especial. 

Quando Eu esperei com os Apóstolos, no Cenáculo, pela descida do Espírito Santo, a 
preparação levou dez dias. 

Embora a esses santos servos, devotos e leais ao meu amado Filho, fosse prometido o Dom, 
espiritualmente eles não estavam completamente preparados para o receber. 

Eu, a vossa amada Mãe, tive que os ajudar a preparar as suas almas. Isso significou ensinar-
lhes a importância da entrega total do seu livre-arbítrio. Para se tornarem dignos, eles tiveram de 
compreender profundamente a humildade, pois eles tinham que sucumbir, antes que estivessem 
prontos. Alguns deles pensavam que tinham aprendido tudo com o meu Filho. 

No entanto, isso era um sinal de orgulho e, quando o orgulho existe em vós, não podeis 
receber o Dom do Espírito Santo. 

Para receberdes o Dom do Espírito Santo vós deveis tornar-vos pequenos diante do meu 
Filho, como uma criança pequena. 

Não pode haver lugar para o orgulho ou arrogância. Porém, as pessoas que reivindicam hoje 
falar com autoridade sobre a maneira como o Meu Filho fala, caiem numa armadilha. 

Eles, quando afirmam estar bem informados sobre os assuntos espirituais, falam com uma 
arrogância tal, que não reflete as graças que são dadas aos que realmente possuem essa grande 
Dádiva do Céu. 

Aqueles que têm sido abençoados com o Dom do Espírito Santo são submissos aos desejos de 
meu Filho. 

Eles não são arrogantes. 

Eles não são agressivos. 
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Eles não criticam os outros, usando o Nome do meu Filho para o fazer. 
Eles não zombam dos outros, quando proclamam a sua interpretação da Sua Santa Palavra. 
Eles não pregam o ódio. 
Quando os discípulos do meu Filho foram preparados por Mim, muitos argumentos tiveram lugar. 
Demorou algum tempo, até que eles aceitassem finalmente o que era esperado deles. 
Só depois, quando eles entenderam que só a humildade de alma pode permitir que o Espírito 

Santo entre, eles ficaram finalmente preparados. 
Eu exorto a todos os filhos de Deus, especialmente aqueles que acreditam no meu Filho, para 

me pedirdes, à vossa Mãe, permissão para vos preparar para este grande Dom. 
Minha filha, levou-Me um ano completo para te preparar, isso não foi tarefa fácil. Lembras-te 

como foi difícil tu recitares o Meu Santo Rosário? Como foi difícil renunciares à tua vontade e 
provares a tua humildade? 

Agora que recebeste a Dádiva, isso não significa que possas tê-la como garantida. 
Tu deves permanecer humilde de coração e procurar a redenção todos os dias. Pois, assim 

como foi dada, também, pode ser retirada. 
Eu peço a todos os que seguis estas Mensagens, que oreis pelo Dom do Espírito Santo. 
Não é suficiente orardes apenas uma vez e dizerdes que recebestes o discernimento que vós 

pedistes, e depois lançar calúnias acerca destas Mensagens Divinas. Se vós fizerdes isso, então não 
vos foi dado o Dom. 

Por favor, chamai pela vossa Mãe Santíssima, para vos ajudar a preparar através desta 
Cruzada de Oração. 

Cruzada de Oração (74) para o Dom do Discernimento 
Ó Mãe de Deus, ajudai-me a preparar a minha alma, para o Dom do Espírito Santo. Levai-

me, como uma criança pela mão, e guiai-me no caminho para o Dom do discernimento, através 
do poder do Espírito Santo. Abri o meu coração, e ensinai-me a submeter-me em corpo, mente e 
alma. Livrai-me do pecado do orgulho, e orai para que eu possa ser perdoado, por todos os 
pecados do passado, de modo que a minha alma seja purificada e curada, para que eu possa 
receber o Dom do Espírito Santo. Agradeço à Mãe da Salvação pela Vossa intercessão e aguardo, 
com amor no meu coração, por esta Dádiva, que eu anseio com alegria. Amém. 

Lembrai-vos, filhos, vinde a Mim, à vossa Mãe, para vos ajudar a abrir as vossas almas para 
receberdes este Dom maravilhoso. 

Quando receberdes esta Dádiva, Eu vou levar-vos perante o meu Filho. 
Pois que, somente então, vós estareis verdadeiramente prontos para o próximo degrau na 

escada da perfeição espiritual. 
Mãe da Salvação. 

Tal como o soldado que perfurou o Meu Lado foi convertido instantaneamente, assim 
será com milhões de almas 
Quarta-feira, 22 de agosto de 2012, 20:10 

Minha querida e amada filha, tu não deves sentir-se isolada de Mim por causa da enormidade 
deste trabalho. 

Pois, embora pareça ter tal magnitude que tu pressentes não seres capaz de o satisfazer, 
compreende que Eu só te peço o que tu podes fazer. 

Alegra-te, que a Minha Palavra está a ser procurada em todo o mundo, pois esse é o desejo do 
Meu Coração. 

Eu desejo que todos os Meus discípulos respondam imediatamente ao Meu apelo, pois Eu 
preciso deles para Me ajudarem na Minha Missão de salvar a humanidade. 
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Isto é apenas o começo de uma rápida conversão, em que o Sangue e a Água vão jorrar sobre 
cada alma humana. 

O Meu Sangue e a Minha Água converterão mesmo as almas enegrecidas. Tal como o 
soldado que perfurou o Meu lado foi instantaneamente convertido, assim será com milhões de 
almas que, neste momento, não acreditam que Eu existo. 

Não fui Eu que vos disse que a Minha Misericórdia é infinita? 

Não prometi Eu que milagres, sancionadas por Meu Pai, teriam lugar para trazer a união ao 
mundo e, a todas as almas, a sua herança de direito? 

Então, muitas almas estão agora a responder ao Meu Chamamento. As vossas solitárias 
orações multiplicar-se-ão e mais milhões serão salvas. Todas as almas terão que ser incluídas nos 
vossos esforços para salvar toda a humanidade. 

O vosso objetivo, Meus amados discípulos, deve ser não deixar que uma única alma 
escape dessa rede. Essa rede será lançada nas águas para apanhar as almas e salvá-las. Vós, 
Meus discípulos, sois os pescadores. Eu dou-vos a rede através das graças que Eu vos concedo 
agora. 

Vós ajudar-Me-eis a salvar cada alma viva, e nenhum esforço individual deixará de ser feito 
– nenhuma pedra ficará por rolar – enquanto durar a Minha aventura de salvar a humanidade mais 
uma vez. 

Assim, em vez de encolhida de medo, preocupada com a enorme resposta ao Meu 
Chamamento, Minha filha, tu deves alegrar-te. Para, finalmente, ser cumprida a Minha Santa 
Vontade. No entanto, ainda temos um longo caminho a percorrer. 

O Vosso Jesus. 

Virgem Maria: A conversão pode enfraquecer o impacto do anticristo 
Quinta-feira, 23 de agosto de 2012, 12:40 

Minha filha, faz saber a todos os filhos de Deus que, neste momento, a maior oposição 
não é à Santa Palavra do meu Filho mas às graças derramadas sobre os discípulos do meu 
amado Filho. 

Todas as profecias preditas podem ser mitigadas em muitos aspectos, se todos os filhos de 
Deus a aceitarem a Graça da conversão. 

A conversão pode enfraquecer o impacto do anticristo. As vossas orações diárias, incluindo a 
recitação da Cruzada de Orações, ajudarão a que isso aconteça. 

Quanto aos que se opõem à Missão do meu Filho na terra, Eu peço que vós oreis pelas 
suas almas. 

Esta batalha pelas almas é intensa e vós deveis elevar-vos acima do tormento e das mágoas e 
pedir-Me para orar pelas pobres almas equivocadas, que acreditam que falam em Nome do meu 
Filho, mas que são, ao invés, enganados pelo maligno. 

O meu Filho nunca vai desistir da Sua procura pelas almas, especialmente daqueles que O 
rejeitam, que zombam da Sua Santa Palavra e cujas almas estão enegrecidas pelo pecado. 

Vós deveis permanecer fortes, filhos, todos vós, e permanecer firmes na vossa resolução de 
fazer a Santa Vontade do meu Filho. 

Isso não será fácil, mas ganhar a entrada no Novo Paraíso não é fácil. 

Requer muita paciência, muita oração, muito amor pelos outros e a capacidade de perdoar a 
todos aqueles que vos causem dor e que profanem a Palavra do meu Filho. 

Obrigado por responderdes ao meu chamamento. 

Mãe da Salvação. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          232 

Importante Mensagem de Deus Pai: Eu vou conceder a imunidade aos portões do 
inferno às pessoas por quem vós orais 
Quinta-feira, 23 de agosto de 2012, 15:15 

Minha querida filha, têm sido raras as vezes que a Santíssima Trindade comunica à 
humanidade por esta via, e foi a primeira vez que Eu, o vosso Pai, sancionei uma Missão desta 
natureza. 

Os Meus filhos, muitos dos quais não percebem a importância desta Intervenção Divina, 
entenderão, em breve, porque tal é necessário. 

Se a Segunda Vinda de Meu Filho Amado ocorresse sem aviso, os Meus preciosos filhos 
nunca entrariam pelos portões do Meu Novo Paraíso. 

Eles nunca seriam capazes de preparar as suas almas e não seriam dignos de ser admitidos na 
Nova Era de Paz. 

Esta é uma comunicação a que o mundo terá dificuldade em responder. 

Tão negra é a nuvem que cobre o coração do homem, que poucas almas serão capazes de ver 
a Luz da Minha Promessa Divina. 

As forças do mal, sempre presentes no mundo, impedem que os Meus filhos se cheguem a Mim. A 
Minha determinação em trazer a Minha família para perto e de os unir ao Meu Peito é ardente. 

Que nenhum homem deixe de entender que Eu vou facilitar a rápida conversão da 
humanidade, a todo o custo. 

Permitindo que o livre-arbítrio de todos os Meus filhos permaneça intocado, os milagres, que 
Eu ordenarei virarão os seus corações do avesso. 

Esta é a Minha Promessa, pela qual Eu chamo a cada um de vós, Meus queridos filhinhos. 

Eu, o vosso Amado Pai, vou apanhar-vos, reunir-vos e abraçar-vos junto ao Meu Coração e 
levar-vos em segurança. 

Muito poucos de vós sabeis as profundezas do Meu Amor. Uma vez que experimenteis o 
Amor por Mim, o vosso Eterno Pai, vós nunca podereis cortar de novo a vossa ligação a Mim. Eu 
quero dar-vos conforto. 

Eu desejo que saibais que o Meu Amor por vós significa que, através do Meu Filho Jesus 
Cristo, será apresentada grande Misericórdia mesmo para os de coração empedernido e para os que 
têm a alma tão negra que só um milagre poderá salvá-los. 

Para aqueles que Me amam, Eu digo isto. O vosso amor por Mim, o vosso Pai, ser-vos-á dado 
de volta em abundância. O vosso amor pelo Meu Filho querido, será recompensado, pois Eu 
concederei Imunidade aos Portões do Inferno às pessoas por quem vós orais. 

Nada é impossível. 

O Meu Amor é Infinito. 

Confiai em Mim. 

Confiai no Meu Filho. 

Quando vós o fizerdes Eu concederei Grandes Graças para a salvação da humanidade. 

O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo. 

Agradecei ao Meu Pai pelo Dom da Sua Graça de Imunidade aos Fogos do Inferno 
Sexta-feira, 24 de agosto de 2012, 03:15 

Minha querida e amada filha, Eu quero que tu peças aos Meus discípulos para começarem a 
recitar, diariamente, as Ladainhas do Meu Jesus para a Humanidade, a partir de agora. 

Estas orações trarão grandes Graças e salvarão todos aqueles a quem vós colocardes nas 
vossas intenções especiais para a salvação das suas almas. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          233 

Em segundo lugar, são em honra do Meu Eterno Pai, que ama a cada um dos Seus queridos filhos. 

Eu coloco a Minha Cabeça no Seu Ombro, os Meus Braços em redor Dele todos os dias, para 
O confortar, pois Ele preocupa-se com todas as pobres almas que estão perdidas para Ele. 

Voltai para Ele, Meus amados discípulos, e dai graças ao Meu Pai pelo Dom da Sua Graça de 
Imunidade ao Fogo do Inferno para aqueles que responderem ao Seu Chamamento. 

Oração Ladainha de Jesus para a Humanidade (2) Pela Graça de Imunidade 

Ó Altíssimo Pai Celestial, 

Eu amo-Vos. 

Eu honro-Vos. 

Senhor, tende Misericórdia. 

Senhor,perdoai-nos as nossas ofensas. 

Eu adoro-Vos. 

Eu louvo-Vos. 

Eu agradeço-Vos por todas as Vossas Graças especiais. 

Eu imploro-Vos pela Graça de Imunidade para os meus entes queridos (Nome de todos, 
numa lista para a Salvação das almas). 

Eu ofereço a minha lealdade em todos os momentos, a Vós, 

Ó Pai Celestial, Criador de todas as coisas, Criador do Universo, Criador da humanidade. 

Vós sois a fonte de todas as coisas. 

Vós sois a fonte do Amor. 

Vós sois Amor. 

Eu amo-Vos. 

Eu honro-Vos. 

Eu coloco-me diante de Vós. 

Eu imploro Misericórdia para todas as almas que não Vos conhecem, que não Vos honram, 
que rejeitam a Vossa Mão de Misericórdia. 

Eu entrego-me a Vós em mente, corpo e alma, para que Vós  possais levá-los nos Vossos 
Braços, livres do mal. 

Eu peço-Vos para abrirdes os Portões do Paraíso para que todos os Vossos filhos possam 
unir-se, por fim, na herança que 

Vós criastes para todos nós. 

Amém. 

Eu quero que todos vós sabais isto. 

O Amor que o Meu Eterno Pai tem por cada um dos Seus filhos está para lá da capacidade do 
vosso entendimento. 

É cem vezes, ou mais, mais forte do que um pai tem no seu coração pelo seu próprio filho 
na Terra. 

Tão forte é o Amor que o Meu Pai tem pelos Seus filhos, que Ele tem feito muitos sacrifícios 
de que vós não estais cientes. 

A Sua Mão está a ser encolhida, para não infligir os muitos castigos que Ele planeou para 
punir os Seus filhos. A Sua Paciência já foi tentada para além da tolerância. 

Os insultos lançados contra Ele têm sido ignorados por Ele. 

Pelo contrário, Ele quer trazer os Seus filhos de volta para Ele, não pelo medo, mas pelo amor 
dos Seus filhos que mais O amam. 
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Ele confia naqueles de vós com um profundo amor por Ele e por Mim, Seu Filho, para ajudar 
a reunir os Seus filhos perdidos para que Ele possa trazê-los até Ele. 

Trazei os nomes de todas as almas enegrecidas perto do vosso coração e colocai-os agora ante 
o Trono do Meu Pai, pela Sua Misericórdia. Ele vai dar-vos a maior Dádiva de todas. Ele lhes 
concederá a salvação. 

Trazei os nomes das almas em trevas, incluindo uma lista daqueles que vós não sabeis, e 
implorai por Misericórdia pelas suas almas. 

O Meu Pai espera, com amor no Seu Coração, a vossa resposta generosa. 

Vinde. Não hesiteis, pois este é, pela sua natureza, o Dom mais extraordinário do Céu. 

Vós, desta geração, sois de fato bem-aventurados. 

O Vosso Jesus. 

Virgem Maria: Filhos, abraçai o Dom da Graça de Imunidade. Estimai-a, pois é uma 
rara Dádiva do Céu 
Sábado, 25 de agosto de 2012, 12:00 

Meus filhos, o Céu rejubila. Os Coros dos Anjos estão a cantar no máximo das suas vozes em 
louvor ao Meu Pai. 

A Sua Gloriosa Misericórdia, que Ele concedeu através da especial Graça de Imunidade, está 
a ser aclamada com grande amor e alegria, por todos os anjos, e santos no Céu. 

Os meus filhos ainda não compreenderam o significado deste grande Dom de Misericórdia de 
Deus Pai, o Altíssimo. 

Vós, meus filhos, tendes agora o poder de salvar as outras almas perdidas. Isso significa que o 
poder do maligno pode ser vencido de maneira que não era possível até agora. 

As mentiras, o engano e o ódio que o maligno tem implantado na mente dos filhos de Deus 
podem ser inúteis, se as orações oferecidas por aqueles que amam o meu Filho forem apresentadas 
diante do Trono do Meu Pai. 

Abraçai o Dom da Graça de Imunidade. 

Estimai-o, pois é um raro Dom do Céu. 

É a prova do Amor do Pai por cada um dos Seus amados filhos. 

É um dos grandes milagres, apresentado a todos os filhos de Deus, no fim dos tempos. 

Obrigado por responderdes ao meu chamamento. 

Maria, Rainha dos Céus, Mãe da Salvação. 

O ódio é a causa de todo o mal no mundo e assume muitas formas 
Domingo, 26 de agosto de 2012, 18:30 

Minha querida e amada filha, o ódio é a causa de todo o mal no mundo e assume muitas formas. 

A hostilidade para com as outras pessoas é originada pelo medo, o medo de que essa pessoa 
possa magoar-vos de alguma forma. 

O desentendimento com outras pessoas pode acontecer por causa do pecado do orgulho. Isto 
é, quando vós sentis que tendes de provar o vosso valor, a todo custo, mesmo que estejais errados. 

O ciúme muito em breve transforma-se em ódio, embora possa ser ligeiro no começo. 

A insatisfação convosco mesmos é porque vós começais a comparar a vossa vida com outros, 
os quais sentis que têm melhor sorte que vós. 

Muito em breve essa insatisfação transforma-se em ódio por vós mesmos e pelo vosso corpo. 
Isto, leva então aos pecados da carne. 

O ódio também pode desenvolver-se por causa do pecado de cobiçar os bens do próximo. 
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Isso pode levar à guerra, quando um país cobiça as riquezas do outro. 

Ou pode significar a permissão para que a ganância consuma as vossas almas, quando 
almejais as mesmas riquezas mundanas que o vosso vizinho. 

A inveja também se transforma numa forma de ódio, especialmente quando tentais imitar o 
outro, não importa quão arduamente, mas não conseguindo o que vos propusestes fazer. 

Todos os pecados, se deixados a apodrecer, podem levar-vos ao ódio. 

Quando vós sentis ódio, deveis saber que Satanás conseguiu invadir o vosso espírito. 

Quando isso acontece, ele vai segurar-vos num vicioso aperto e não vos deixará sozinhos. 

Não importa quanto vós tenteis libertar-vos do seu aperto, ele vai prender-vos a vossa querida 
vida. A vossa única arma é a oração. 

Rezai, rezai, rezai quando o ódio vos tomar. Pois até ele sair, vós nunca podeis sentir 
novamente amor, paz ou alegria. 

Quando o ódio toma conta dos vossos corações e das vossas almas, vós ficareis um passo 
mais longe de Mim, o vosso Jesus. 

Vós sofrereis terrivelmente e sentireis uma raiva e um desamparo que não podereis controlar. 

Nunca acrediteis na mentira final que Satanás vai colocar nas vossas almas, quando ele lançar 
um manto de ódio sobre vós. A mentira é esta. O vosso ódio só pode ser dissipado quando 
procurardes a vingança final sobre o alvo do vosso ódio. 

O que fazer quando o ódio vos envolve? O poder do amor pode evaporar o ódio, instantaneamente. 

Quando vós orardes e Me pedirdes ajuda, a Minha resposta será esta. 

Perdoai aos vossos adversários e aos que vós achais que são a causa do vosso ódio. 

Mas para perdoar é preciso que vos humilheis diante de Mim, e que Me peçais para vos 
perdoar primeiro. 

Depois de perdoar aqueles que vós odiais, então deveis expiar os vossos pecados. 

Mostrai amor aos vossos adversários. Combatei o ódio, uma doença perversa e perigosa da 
alma, com amor. 

O amor é a cura para livrar as vossas almas da infestação. 

Quando vós puderdes fazer isso, vós tereis derrotado Satanás e ele vos deixará. 

Nunca tenhais medo de lutar contra o ódio nas vossas almas, mesmo que acheis que é muito difícil. 

Se o ódio puder ser diluído, desta forma, através da humildade do pecador, a paz reinará no mundo. 

O Vosso Jesus. 

Esta é a responsabilidade que Eu vos dou, Meus Discípulos, converter as almas pelas 
quais Eu mais anseio 
Segunda-feira, 27 de agosto de 2012, 19:20 

Minha querida e amada filha, o Meu Amor pelos Meus discípulos que responderam às 
Minhas Mensagens, dilatou o Meu Sagrado Coração em tais proporções que irromperão agora 
abundantes Graças. 

As Minhas Graças derramam sobre vós, Meus amados seguidores, neste momento. 

Elas estão a ser-vos concedidas para fortalecer a vossa determinação em espalhar a Minha 
Santa Palavra. 

As Minhas Mensagens do Céu vão nutrir as almas, inclusive as mais escurecidas, com o 
oxigênio de que necessitam para sobreviver na escuridão derramada em todo o mundo por Satanás. 

A sua invisível, mas poderosa, influência, enfraquece mesmo os mais fortes dos crentes, que 
começam a duvidar da sua fé. Quando Eu vos concedo essas Graças, Eu faço-o por uma razão. 
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Vós, Meus discípulos, sois a âncora que todas as almas que vagueiam sem rumo, na confusão, 
vão chamar. Mesmo que eles não vos oiçam no início, vós deveis perseverar. 

Dai-lhes cópias das Minhas Mensagens e as Orações das Minhas Cruzadas e ide embora 
em silêncio. 

Eles serão tocados de alguma forma pelo Meu Espírito Santo. Se eles não aceitarem que estão 
em dificuldade, ide simplesmente embora e esquecei-os. Não, eles voltarão para Mim. 

Alguns voltarão com relutância. A curiosidade será o melhor deles. 

Alguns voltarão com a finalidade de tentarem descartar estas Mensagens e tentarem 
convencer-vos a fazer o mesmo. 

Outros voltarão para argumentar convosco, escarnecer e desafiar-vos. 

Outros vão dizer que essas Palavras não vêm de Mim e isso quebrará o vosso coração. 

Mas, em seguida, surgirão os convertidos. Os que correrão para vós, com pura alegria nos 
seus corações, implorando por mais. 

Serão estas almas que fazem que tudo valerá a pena. 

No entanto, é pelas almas em trevas que vós deveis orar mais, e é por causa delas que Eu 
derramo as Minhas Graças sobre vós, de modo a que vós ajudeis a salvar as suas almas. Pois sem a 
vossa ajuda não há esperança para elas. 

Esta é a responsabilidade que Eu vos dou, Meus discípulos, converter as almas por que Eu 
mais anseio. 

O Vosso Jesus. 

Se louvardes falsos deuses e pedirdes grande prosperidade, riqueza e outros presentes, 
apenas para satisfazer os vossos desejos, vós atraíreis o príncipe das trevas 
Terça-feira, 28 de agosto de 2012, 19:30 

Minha querida e amada filha, o mundo e as pessoas que vivem nele estão em negação. 

Elas não acreditam no Deus Verdadeiro, o Meu Pai Eterno. 

Elas, nos seus bilhões, andam às voltas, em confusão, e metem-se em becos sem saída na 
procura, de um deus a que possam prestar fidelidade. 

O problema dos deuses, dos falsos deuses que eles colocam num pedestal, é que esses são 
ídolos fabricados por eles próprios. De sua própria criação, feitos para satisfazerem a sua 
interpretação do que um Deus deveria ser. 

Esses deuses, e, Minha filha, eles criaram centenas deles, são formados a partir da sua própria 
imaginação. 

Esses mesmos deuses só servem um propósito, que é o de alimentar as expectativas, 
resultantes do seu amor-próprio, sobre o que o seu deus ideal deveria ser. 

Os deuses que eles criam são complicados. Eles apelam a um entendimento de direito divino 
das suas almas. Essas almas, acreditam que os seus deuses, feitos por eles próprios, promovem o 
seu direito a coisas maravilhosas. 

Aqueles de vós que não aceitais a Verdade, a Existência de um único Deus Verdadeiro, 
sabei isto. 

Somente o Verdadeiro Criador da humanidade pode dar-vos o livre-arbítrio. 

O Meu Pai nunca vos forçará ou mandará fazer nada, pois isso é impossível. 

Quando pedis a falsos deuses para vos darem riquezas, para vos fazer ter sucesso, ou quando 
procurais favorecer-vos, vós estais a ser interesseiros. 

Somente quando pedirdes a Deus para vos conceder presentes, de acordo com Sua Santa 
Vontade, vós podereis realmente comunicar com o Deus Verdadeiro. 
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Se glorificardes falsos deuses e pedirdes grande prosperidade, riqueza e outros presentes, 
apenas para satisfazer os vossos desejos, vós atraíreis o príncipe das trevas. 

Ele está à espera do momento em que vos concederá tais favores. Não abrais a porta para o 
Rei das Mentiras, pois ele virá com um grande preço. 

Ele trocará esses presentes tão mundanos pelas vossas almas. 
O Vosso Jesus. 

O Bem contra o Mal é uma Batalha entre Deus, Meu Pai Eterno, e Satanás. É 
exatamente assim 
Quarta-feira, 29 de agosto de 2012, 23:00 

Minha querida e amada filha a batalha começa agora. 
Por cada lei dolorosa feita no passado pelas nações que se opõem às Leis de Deus, as forças 

da punição vão cair sobre eles pela Mão do Meu Pai. 
Cada ofensa maligna, feita em desafio às Leis de Deus, será atacada e as nações sofrerão 

pelos seus pecados. 
Assim como a Misericórdia de Deus é grande e cobrirá o mais vasto espaço possível para 

salvar almas, também o castigo de Deus será desencadeado para impedir a propagação do mal. 
O Bem contra o mal é uma Batalha entre Deus, Meu Pai Eterno, e Satanás. É exatamente assim. 
Aqueles que seguem as Leis de Deus estão seguros. 
Aqueles, por quem eles rezam e oferecem sacrifícios pessoais para expiação dos seus pecados, 

serão tratados com indulgência. 
Aqueles que se recusam a seguir a Deus, apesar de saberem a Verdade, e que infestam as 

outras almas através das leis ímpias que estabelecem nas suas nações, serão punidos. 
Haverá muitas tempestades, inundações e terremotos pela frente. 
Cada insulto contra Deus levará a feroz resistência, de modo que, com o tempo, a Purificação 

venha a ser, e será, cumprida. Nunca vos esqueçais de que o amor a Deus deve vir do coração. 
Negai a Palavra de Deus e vós sofrereis por isso. 
O amor a Deus deve ser puro. O temor a Deus é algo natural na afinidade pela Majestade do 

Criador de Todas as Coisas e faz parte do amor. 
O respeito pelas Leis de Deus deve ser mostrado. 
Quando a relação está ausente e quando o homem desrespeita as Leis de Deus, corrompendo a 

humanidade, a Ira do Meu Pai será desencadeada. 
O Vosso Jesus. 

Virgem Maria: O Despertar está a chegar em breve 
Quinta-feira, 30 de agosto de 2012, 18:15 

Minha filha, a renovação das almas já começou e a Era de Paz não está muito longe. 
Como todos os filhos de Deus estão a ser abençoados pelo Dom da Palavra do meu amado e 

precioso Filho, a disseminação do Espírito Santo continua a fluir em todas as nações. 
Não haverá interrupção da Palavra do meu Filho, pois essa é a ordem do Meu Pai. 
A conversão inflamará os corações da humanidade e muitos sentirão o Amor de Deus, o vosso 

Pai natural, a agarrar-vos de tal forma que vos surpreenderá e chocará. 
Uma vez que esse Amor Divino os toque, eles sentirão uma vontade de gritar de alegria, pois 

é como nenhum outro amor que o homem conhece. 
O despertar está a chegar em breve. 
Como o Espírito de Deus continua a lançar Chamas de Glória, o mal será diluído e o exército 

de Satanás ficará privado dos seus soldados. 
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Ele ficará indefeso porque muitos dos seus seguidores serão conquistados pela Misericórdia 
de Deus, deixando Satanás com apenas metade de um exército. 

Desiludidos com as suas promessas ocas, eles vão responder à Luz da Divina Misericórdia do 
meu Filho. 

A Batalha está apenas a começar, mas as almas estão agora a seguir o meu Filho, em 
multidões, que procuram a Verdade da Vida Eterna. 

Eu vos abençoo, meus filhos. 

O Céu alegra-se pela conversão das almas e pela salvação das almas das em trevas, que está a 
será alcançada com as orações dos que amam o meu Filho. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Nenhum homem conhece a verdade do verdadeiro conteúdo do Livro da Verdade. Só 
Deus sabe 
Sexta-feira, 31 de agosto de 2012, 23:20 

Minha amada filha, tu estás à beira de uma explosão em que verás a Minha Misericórdia 
derramar-se sobre o mundo, num evento que vai mudar a face da terra. 

Esta Missão tem sido rápida. Tu foste chamada de repente, e Eu agi com celeridade para 
garantir que o mundo recebesse a Verdade. 

Porém, poucas pessoas entendem que esta é a forma como Deus chama os profetas, de 
surpresa, sem dar tempo para preparação por parte do profeta. 

Isto significa que as Palavras fluem sem hesitação. 

Nenhum homem tem capacidade de escrever Mensagens como estas. Dizer que tem, é um 
insulto ao Meu Pai e ao Espírito Santo. 

Nenhum homem poderia, por meio de palavras humanas, acender a Chama do Amor de Deus 
na alma dos Seus filhos, como estas Mensagens podem. 

Só Deus poderia produzir tal resultado. 

Nenhum homem conhece a Verdade do conteúdo real do Livro da Revelação. Só Deus sabe. 

Só Eu, o Cordeiro de Deus, tenho autoridade para revelar o que ele contem. Eu faço isso 
agora através da Minha Mensageira Maria Divina Misericórdia, que transmitirá as Minhas Palavras, 
não as dela, a um mundo descrente. 

Prestai atenção à Minha Palavra, agora, pois ela está a ser-vos dada para vos salvar. Para vos 
avisar. Para vos preparar. E, para vos purificar. 

Estai prontos, quando chegar a hora. 

Venho, através das Mensagens, para vos preparar. Vós não sabeis o dia ou a hora, portanto, 
deveis preparar a vossa alma, como se o tempo para Eu chegar fosse o dia seguinte. 

Estai sempre prontos. Eu peço que mantenhais a mente clara e aberta ao ler as Minhas 
Mensagens pela primeira vez, pois esta será, provavelmente, a única vez que testemunhareis a 
Minha Voz do Céu, até ao dia da Vinda por que todos estais à espera. 

Eu abençoo-vos a todos. 

Eu aceno-vos para virdes a Mim. 

Quando Eu vos pedir para orardes, Eu peço-vos simplesmente para confiardes em Mim, pelas 
vossas próprias simples palavras. Da vossa própria maneira. Pelos vossos pensamentos privados. Eu 
ouço tudo. Eu vejo tudo. Eu sinto o que vós sentis. Eu estou com cada um de vós, ao vosso lado, 
apenas à espera do dia em que, finalmente, vos submetereis ao Meu Chamamento. 

Vós não tendes nada a temer de Mim, pois o Meu Amor por vós supera qualquer escuridão 
que vos mantenha distantes de Mim. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          239 

Voltai-vos para Mim e Eu derramarei a Minha Luz sobre vós. 

Então, Eu dar-vos-ei a paz que vós desejais. Eu estou à espera. Eu sou paciente. 

Vinde a Mim, quando estiverdes prontos. 

Eu Amo-vos. Eu abençoo-vos. 

O Vosso Salvador, Jesus Cristo. 
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MENSAGENS DE SETEMBRO DE 2012 
 

Esta Missão é a Última Dádiva de Profecia Sancionada pelo Meu Pai, para salvar almas 
Sábado, 1 de setembro de 2012, 10:25 

Minha querida e amada filha, a velocidade com que as Minhas Mensagens estão a ser dadas 
para a humanidade, é indicativa da urgência desta Missão. 

Porque muitas pessoas no mundo estão perdidas. Porque muitas pobres almas não sabem que Deus 
é o Meu Pai. Porque muitos não Me aceitam, ao Seu Filho amado, como o Verdadeiro Messias. 

Esta Missão é a última Dádiva de Profecia sancionada pelo Meu Pai, para salvar almas. 

Essas Mensagens são para Cristãos, Judeus, Muçulmanos, ateus, agnósticos e todos aqueles 
que buscam consolo em religiões artificiais. 

Todas as pessoas, todas as almas, têm o mesmo desejo de encontrar um significado para as 
suas vidas. 

É de partir o coração, se a maioria deles não acredita em Deus, pois eles acreditam que tudo 
acaba quando a sua vida na terra expira. 

Ó, se ao menos eles pudessem ver o que acontece quando as almas vêm diante de Mim. Elas 
vêem-Me e ficam mudos porque não podem acreditar que Eu sou real. A alegria, em muitas dessas 
almas, só é igualada pelo alívio de morrerem em estado de Graça. 

No entanto, a alegria das almas em trevas, quando Me vêem, é curta e afastam-se de Mim, 
para as profundezas do Inferno, em estado de choque e desespero. 

Essas almas que conhecem os Ensinamentos de Deus, através dos Seus profetas e como 
resultado de Minha Própria Missão na Terra, e que Me rejeitam, sabei isto. 

Vós optastes por virar as costas para a Verdade. Por causa do Meu Amor por vós, Eu vou 
fazer tudo que Eu puder para abrir os vossos olhos. 

Eu trarei dádivas e, por causa da Minha Grande Misericórdia, Eu vou salvar-vos. Apelo a 
todos vós, independentemente de qual religião que vós sigais, para ouvirdes estas Palavras agora. 

Todos vós sabeis o que é fazer parte de uma família. 

Alguns de vós tendes a sorte de ter nascido numa família cheia de amor. 

Outros não são tão abençoados, e podem ter sofrido pelas dificuldades e escuridão no seio da 
unidade familiar. Outros estão perdidos, magoados, com raiva e não podem sentir Verdadeiro amor 
pelas suas famílias. 

Alguns são expulsos para o deserto para se defenderem sozinhos, sem ninguém a quem recorrer. 

Muitos precisam simplesmente de algum tipo de muleta para se apoiarem, a fim de 
sentirem esperança. É por isso que muitas pobres almas tentam encontrar religiões que 
providenciem o elo perdido. 

Infelizmente, isso leva-os simplesmente a mais desespero. Pois estas religiões são 
baseadas na mentira. 

As mentiras ferem-vos, filhos. Elas dão-vos uma falsa sensação de segurança. Essas religiões 
não têm substância, porque elas não seguem a Verdade, o caminho do Senhor. 

Notai apenas que Nós, a Santíssima Trindade, somos a vossa família. O Novo Céu e Terra 
será o vosso verdadeiro lar. 

Segui-me no caminho da Verdade para que Eu vos possa levar para o vosso verdadeiro lar. 

Uma casa tão cheia de amor e alegria, que é tudo o que vós precisais de ambicionar. 

Por favor, abri os vossos olhos, porque chegou finalmente a hora de o mundo estar perante o 
Pacto da Verdade. 
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A Minha Morte na Cruz foi um Pacto para trazer a vossa salvação. 

A Minha Segunda Vinda é também um Pacto, o Pacto final, para vos trazer à casa de Deus, o 
Criador de todas as coisas. 

O Meu Pai, Deus, o Altíssimo, envia-Me agora para levar a Salvação a todos os Seus filhos. 

Eu só posso fazer isso, e cumprir a Promessa de Meu Pai, se Eu puder salvar todas as almas. 
Não bloqueeis o Meu caminho por causa de dúvidas. Não rejeiteis as Minhas tentativas para levar a 
Salvação a todas as almas. Não percais a oportunidade de viver uma vida plena de amor, cheia de 
alegria e de maravilhas, em paz e harmonia, na Nova Era de Paz. 

O Vosso Jesus. 

Eu apelo a todos vós para que crieis centros, a partir dos quais possais assegurar que 
as minhas Mensagens são difundidas 
Segunda-feira, 3 de setembro de 2012, 10:08 

Minha querida e amada filha, o exército está formado e as suas fileiras vão espalhar-se por 
todos os países cristãos, bem como nos que são dirigidos por comunistas. 

Nenhum país ficará intocado pelo Meu exército, o Meu Exército Remanescente. 

Haverá níveis no Meu exército, com fileiras de todo o tipo programadas para garantir que a 
Minha Missão de converter almas é bem-sucedida. 

Todos, no Meu exército, independentemente do papel que desempenham, terão isso em 
comum uns com os outros. 

Eles servir-Me-ão com humilde servidão e o seu amor por Mim, o vosso Jesus, vai ficar 
iluminado durante toda a Missão. A Tocha de Chamas, inflamada pelo Espírito Santo, não irá 
esmorecer, pois esse é um Dom especial para fortalecer os Meus soldados. 

Lembrai-vos, isto será uma guerra, uma guerra para salvar a raça humana. A guerra que o 
Meu Pai garante que será ganha em Nome de Deus. 

Eu apelo a todos vós para que crieis centros, a partir dos quais possais assegurar que as 
Minhas Mensagens são difundidas, da forma que puder ser. 

A oração é uma parte importante desses centros, porque, quando vós criais grupos de oração 
vós fortaleceis o poder do Meu exército. 

Eu aumentarei a conversão, se mais grupos de oração forem criados no Meu Santo Nome. 

Chamai esses grupos de oração de “Jesus para a Humanidade” e deixai o resto Comigo. 

O Meu Espírito Santo protegerá tais grupos e orientá-los-á em cada passo do caminho. Eu 
dar-vos-ei mais instruções em breve. 

Ficai em paz. Eu estou feliz porque vós, Meus amados discípulos, respondestes ao Meu 
Chamamento com amor e confiança. 

O Vosso Jesus. 

O Meu Nome não é mais reverenciado. O Meu Nome é amaldiçoado 
Terça-feira, 4 de setembro de 2012, 23:05 

Minha querida e amada filha, a dor da rejeição e ódio da humanidade é sentida por Mim em 
todos os momentos de cada dia. 

Nunca faciliteis. A Minha Crucificação foi apenas o começo. 

Pode ter anunciado a salvação da humanidade, a Minha dor continuará até que Satanás seja banido. 

Enquanto ele estiver presente e reinar sobre a Terra, o que ele ainda faz neste momento, a 
Minha dor e tormento nunca terá fim. 

O único alívio é a alegria que Eu sinto quando vejo o amor verdadeiro de uns pelos outros, 
presente no mundo, nas almas puras. 
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É esse amor que mantém a Luz entre a noite e o dia.Pois sem a Minha Luz, a escuridão 
prevaleceria vinte e quatro horas por dia. 

Imaginai vós a Minha dor. 

Aqueles dentre vós que sofreis de dor e mágoa às mãos daqueles que amais, sabeis 
exatamente o que é a Minha dor e como é. 

Quando vós sois atormentados cruelmente, tanto mentalmente como fisicamente, por alguém 
que vós amais, a dor é mais difícil de suportar. 

Mesmo se vós sabeis que a pessoa que vos persegue está numa terrível escuridão, isso não 
alivia a vossa dor. O que sucede é que aumenta a intensidade e a gravidade do vosso sofrimento. 

É assim porque ainda vos importais com os vossos algozes, pois vós sabeis que eles sofrem e 
não os podeis ajudar nos seus comportamentos. 

Tal é a escuridão em que eles estão que, ao tentardes explicar-lhes o que eles têm de fazer 
para se livrarem da sua escuridão, eles não querem ouvir. 

Eles não querem escutar. 

Além disso, eles não querem rejuvenescer o espírito, a fim de verem a luz, o amor e a alegria 
que sentiriam, se vos ouvissem, a vós, as únicas pessoas que verdadeiramente os amam, apesar das 
falhas deles, é a única oportunidade que eles têm de rejeitar essa nuvem perigosa e escura que cobre 
todo o seu espírito, para os libertar. 

A dor da rejeição é difícil para Mim, o vosso Salvador, o Filho do Homem. 

Eu sofri um terrível sofrimento físico, muito do qual não foi dado a saber ao mundo com 
todos os detalhes, tão horrível foi a tortura, pois Eu não quis esse tipo de compaixão. 

Não, Eu só procurava a vossa lealdade, a vossa fé, bem como a vossa alegria e o alívio por 
saberdes que fostes salvos da condenação eterna. 

Mas será que, verdadeiramente, a humanidade entende a Dádiva que Eu realmente lhes dei? 

Muitos vão à Missa, ou recebem o Vinho noutras Igrejas Cristãs para honrar a Minha Dádiva, 
mas eles não entendem o que isso significa. 

Eu dei-Me completamente em Corpo, Mente e Alma. Quando vós recebeis a Comunhão, 
deveis consumir totalmente o Meu Corpo e não apenas dizer que Me honrais. 

Pois sem o Meu Corpo, a Minha Presença Real, Eu não posso agarrar as vossas almas. 
Sabíeis isto? 

Por que rejeitais a Minha Dádiva genuína, na forma como foi explicada aos Meus apóstolos? 
Que a Eucaristia é realmente o Meu Corpo? 

Vós não podeis imaginar as Graças que vós perdestes, para vós, para as vossas famílias e 
gerações, por causa de vosso abandono do Poder de um Dom como este. 

A Minha dor nunca desaparece. Eu lamento. Eu sofro. Eu choro, quando Eu testemunho o 
pecado tão desenfreado no mundo, em que Meu Nome não é mais reverenciado. O Meu Nome é 
amaldiçoado. Eu sinto uma dor intensa. 

Minha filha, foi-te dada esta mesma dor para os últimos meses. Eu permiti esse ataque sobre ti 
para que o maligno se infiltrasse em ti. Este sacrifício, oferecido por ti a Mim, como uma alma 
vítima, foi difícil, mas tu aprendeste uma lição simples através dele. 

Quando tu és vítima de sofrimento às mãos dos outros, em Meu Nome, tu sentes a dor que Eu 
sinto, ao mesmo tempo. 

A nossa dor está entrelaçada, Minha filha, nesta união mística. Tu aceitaste voluntariamente o 
Meu Chamamento para te tornares uma alma vítima, sabendo as consequências, por assustadoras 
que fossem, a fim de salvar almas. 
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Agora que trazes a conversão, tu sabes, que quando o sofrimento é necessário, é para condizer 
com o Meu próprio sofrimento, que é e pode ser muito traumático e doloroso. 

Por causa da tua natureza humana tu tendes, de tempos em tempos, a debater-te e a lutar 
contra o horror que te é infligido, especialmente se, até mesmo a dor dos pregos martelados nos teus 
pulsos, seria preferível ao tormento de te ter sido pedido para suportares isso em Meu Nome. 

As Minhas Graças ajudaram a tua submissão a estes pedidos de sofrimento. Elas concederam-
te uma força que te permitiu ergueres-te, ficares forte e louvar a Deus. Pois estas são Graças para te 
ajudar a aceitar o sofrimento como um Dom de Deus, para salvar as almas em pecado mortal. 

A próxima vez que alguém vos atormente, que vos trate com abusos, cruel e mentalmente, 
filhos, se vós puderdes lembrar-vos disto, então vós superareis a vossa dor. 

Dizei-Me esta Cruzada de Oração (75) Eu ofereço-Vos a Minha Dor, querido Jesus 

Jesus, eu ofereço-Vos a minha dor e sofrimento, pelo Vosso sofrimento, durante a Vossa 
Agonia no Calvário. Por cada insulto que suportaste, eu ofereço-o a Vós. Por cada ataque e 
abuso verbal que suporte, eu ofereço-o em homenagem à Vossa Coroação de Espinhos. Por cada 
crítica injusta que oiça, eu ofereço-a em honra da Vossa humilhação, diante de Pilatos. Por cada 
tormento físico que suporte às mãos de outras pessoas, eu ofereço-o em homenagem à Vossa 
Flagelação na coluna. Por cada insulto que suporte, eu ofereço-o em honra da terrível tortura 
física que Vós sofrestes, durante a Coroação de Espinhos, quando arrancaram um dos Vossos 
Olhos. Por cada vez que Vos imito, transmitindo os Vossos Ensinamentos, e sou ridicularizado 
em Vosso Nome, deixai-me ajudar-Vos no caminho para o Calvário. Ajudai-me a livrar-me do 
orgulho, e a nunca ter medo de admitir que Vos amo, Querido Jesus. E quando tudo parecer sem 
esperança na minha vida, Querido Jesus, ajudai-me a ser corajoso, lembrando-me como Vós, 
voluntariamente, Vos permitistes ser Crucificado de forma vil e cruel. Ajudai a erguer-me e a ser 
um verdadeiro Cristão, um verdadeiro soldado do Vosso exército, humilde e contrito em meu 
coração, em memória do sacrifício que Vós fizestes por mim. Segurai a minha mão, Querido 
Jesus, e mostrai-me como o meu próprio sofrimento pode inspirar os outros a juntarem-se ao 
Vosso Exército, às almas que Vos amam. Ajudai-me a aceitar o sofrimento, e a oferecê-lo a Vós, 
como uma dádiva para salvar as almas, na batalha final contra a tirania do maligno. Amém. 

O sofrimento, Minha filha, por mais difícil que seja, é um Dom que Eu uso, encaminhando-o 
para aqueles em quem Eu confio no Meu Coração para que Eu possa salvar almas. 

Tu, Minha filha, ser-te-á facilitado grandemente o Meu sofrimento pela tua resposta. Contudo, 
levará algum tempo até que Eu seja livre da Cruz. 

Isso só pode acontecer quando Eu salvar todas as almas que for possível, vivas hoje na terra. 

O Vosso Jesus. 

Um grande choque tornar-se-á evidente e o homem afastar-se-á do homem. Irmão 
contra irmão 
Quarta-feira, 5 de setembro de 2012, 14:30 

Minha querida e amada filha, nação após nação, estais agora a atravessar uma transição. Nenhuma 
nação pode deixar de compreender que muita mudança está no ar. Não só as leis que governam os vossos 
países começam a mudar, mas a fé, que tiveram uma vez parece ter-se evaporado. 

Menos padres, menos servidores da Minha Igreja Cristã estão a vir para a frente, para defender as 
Leis de Deus. Nem dizem em voz alta a sua fidelidade a Mim. Em vez disso, as suas vozes são apenas 
sussurros no meio do ruído das vozes, na retórica da promoção do amor por vós mesmos. 

A Palavra de Deus está a ser devorada pelas vozes dos ateus, que disfarçam as suas vozes por 
detrás da capa das leis governamentais, que estão a ser alteradas em nome da assim chamada 
tolerância, justiça, para o bem de todos. 
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As mentiras que vos estão a ser apresentadas destinam-se a destruir não somente a Palavra de 
Meu Pai, mas o Cristianismo, em todo o mundo. A apostasia espalhou-se como fogo e quase atingiu 
o ponto de ruptura. 

Este é o tempo para a Intervenção de Deus. Basta de mentiras. O rei das mentiras engana os 
filhos de Deus em todos os lugares. Não sigais os vossos governantes que proclamam a Palavra de 
Deus, como sendo uma mentira. 

Não aceiteis as novas leis que toleram o pecado mortal. Lutai, todos vós. Levantai-vos pelo 
que é justo. Não permitais que as leis, promovidas pelo rei das mentiras, vos empurrem e às vossas 
famílias para um poço sem fundo. Se vós permitirdes as leis que proíbem a prática da vossa fé, vós 
sofrereis. As vossas almas não terão alimento e vós ficareis distantes de Mim. 

Se vós aceitardes o assassinato e o aborto, e não vos levantardes contra esses males, então o 
vosso país será punido pela Mão de Deus. 

Enquanto a apostasia continuar a espalhar-se por toda a parte, a conversão irá por outro lado 
aumentar, e assim os dois colidirão de frente. 

Um grande choque tornar-se-á evidente e o homem afastar-se-á do homem. Irmão contra irmão. 
Vizinho contra vizinho. Haverá dois campos. Aqueles que amam a Deus, e aqueles que não o fazem. 

Eu darei a cada alma a oportunidade de decidir de que campo querem fazer parte, na 
esperança de que Me escolham a Mim, o vosso amado Salvador. 

Vós, Meus discípulos, através das vossas orações, especialmente a recitação da Ladainha da 
Graça de Imunidade, podeis trazer mais almas para Mim. 

Então, Eu arrebatarei os bons para o Meu seio, como está profetizado e, num piscar de olhos, 
eles serão levados para a segurança. 

A Minha promessa é salvar a humanidade. Mas a escolha final virá de baixo, por cada alma, 
através de sua própria vontade. 

O Vosso Jesus. 

A Minha Palavra está a ser digerida silenciosamente pelos meus Servos Líderes 
Quinta-feira, 6 de setembro de 2012,18:30 

Minha querida e amada filha, a Minha Igreja na Terra está, afinal, a reconhecer que Eu 
comunico agora com o mundo através de ti, o sétimo mensageiro. 

A Minha Palavra está a ser digerida silenciosamente pelos Meus servos líderes que, no 
entanto, não proclamam publicamente que essas Palavras vêm dos Meus Santos Lábios. Eles sabem 
que Elas vêm de Mim e Eu toquei os seus corações e levantei as suas almas, para que eles sigam 
agora a Minha orientação. 

Assim, muitos dos Meus servos sagrados solicitam hoje as Minhas Palavras para a humanidade, 
neste momento. Eles precisam das Minhas Graças especiais agora, pois sem elas seriam incapazes de 
conduzir o Meu rebanho com verdadeira confiança. O Meu Espírito Santo está a ser derramado sobre os 
Meus sagrados servidores locais, para que eles encontrem força para levar a Minha Igreja através da 
espessa selva espinhosa que está em frente. Nunca temais, Meus amados clérigos, pois Eu nunca vos 
abandonarei. Vós sentireis a Minha presença no tempo que tendes pela frente, quando o Meu Corpo, a 
Minha Igreja, forem perseguidos. Esta Santa Presença será o vosso esteio, pois vós precisareis de toda a 
Minha ajuda para vos manterdes na condução dos filhos de Deus, até à sua legítima herança. 

Eu aceito que muitos de vós não falem. Eu entendo o quão difícil será para vós proclamar 
abertamente a Minha Palavra, que vos é dada através do Meu profeta do tempo final. Mas sabei isto. 
Vós tendes a responsabilidade pelos filhos de Deus, para os liderar e encaminhar para a Verdade. 
Vós nunca deveis aceitar mentiras em vez da Verdade. Vós sabeis que a Verdade dos Meus 
Ensinamentos é transformada em pedra. 
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Os Meus Ensinamentos são como são, nunca mudarão. As Minhas Novas Revelações, que 
estão contidas nos Selos do Livro da Revelação, serão conhecidas em breve. Confiai em Mim. 

Aceitai que Eu falo convosco agora, porque Eu nunca vos abandonaria neste momento. O 
Meu dever para com o Meu Pai é garantir que o mundo está preparado adequadamente para o Meu 
retorno, para salvar cada um dos filhos de Deus. 

O Vosso Jesus. 

Esta Missão pode ser comparada à salvação de um gigantesco transatlântico 
Sexta-feira, 7 de setembro de 2012, 20:35 

Minha querida e amada filha, tu nunca deves sentir que trabalhas sozinha nesta Missão, 
mesmo que te sintas como tal. 

Tu deves saber que muitas pessoas em todo o mundo estão a ouvir a Minha Santa Palavra, e 
que as Minhas Mensagens estão a salvar almas. 

Esta Missão pode ser comparada à salvação de um gigantesco transatlântico. Muitas almas 
estão a ser avisadas do perigo e informadas, com antecedência, do plano de salvação. Se elas 
escutarem, não só se salvarão, a ela próprias, mas também as vidas dos seus familiares e amigos. 

Muitos não escutarão e dizem: “Que perigo?” Eles não aceitarão os botes salva-vidas, porque 
eles não acreditam que o navio vai afundar. 

Não, dizem eles, este é um falso aviso, um falso alarme. Com o tempo a aproximar-se, nos 
últimos dias, torna-se evidente que eles disputarão por todo o lado à procura de um lugar seguro. 
Eles vão correr e esconder-se da explosão, quando as montanhas afundarem nos mares e quando o 
céu ficar como sangue, mas eles não escaparão. 

Os pecadores que cometem terríveis injustiças contra o Meu Pai, e que sabem como as suas 
almas são negras, estão perdidos. Eles, que se aliaram com a besta, tentam, nessa fase, escapar das 
suas garras. Para eles, só então a Verdade despontará finalmente, mas não terão o seu direito à Luz. 
Apenas a escuridão irá aliviar a sua dor, e também lhes trará um implacável terror e sofrimento. 

Nunca rejeiteis a ajuda que vós precisais para preparar as vossas almas. Vós deveis 
aceitar que a maldade no mundo tem de ser erradicada. Os pecadores que se recusam a mudar, 
mesmo depois de lhes ter sido dada a Verdade da Palavra de Deus, não sobreviverão à batalha 
final. Eles serão lançados com a besta no lago de fogo, o que não será o fim do seu sofrimento. 
Será apenas o começo. 

Vós, os que escarneceis das Minhas tentativas de preparar as vossas almas, tereis todas as 
oportunidades de voltar para Mim. Todas as tentativas serão feitas para vos salvar. Se vós não 
aceitardes a Minha Mão, o bote salva-vidas de que precisais para vos manter à tona, vós afogar-vos-
eis em aflição. Somente as orações dos outros vos podem salvar. 

A Terra parece como foi feita há séculos. O céu parece o mesmo. O sol brilha como sempre 
fez. A lua aparece numa noite clara, e o homem ainda suspira com espanto pela Criação de Deus. 
Mas as mudanças já começaram, e, para aqueles que estão atentos, Eu digo isto. 

Vós conheceis e sentis a mudança. Fazei o vosso dever e usai a oração, para que os olhos da 
humanidade sejam abertos para a Verdade, e os corações de todos sejam abertos para o Amor de Deus. 

Será pelo Amor de Deus por todos os Seus filhos, e da resposta dos Seus filhos ao Seu 
Chamamento, que a raça humana pode ser salva. 

O Vosso Jesus. 

Virgem Maria: Há um futuro maravilhoso pela frente para todos os Filhos de Deus 
Sábado, 8 de setembro de 2012, 15:30 

Minha filha, deixa todos os filhos de Deus ficar em silêncio e permite que a Sua Luz brilhe 
através das vossas almas. 
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É importante pôr o tempo de lado, em perfeito silêncio, a fim de refletir sobre o Amor de 
Deus, e do plano do meu Filho para salvar a humanidade. 

Há um futuro maravilhoso pela frente para todos os filhos de Deus, e esta Nova Era de Paz 
será recebida por todos aqueles que tiverem a sorte de entrar pelos Portões. Até esse dia chegar, 
todos os esforços serão feitos pelo maligno para causar perturbações e ódio no mundo. Ele e os seus 
demônios estão a criar a divisão entre os filhos de Deus. 

Eles incentivam o assassinato, o aborto, o ódio, a perseguição, a violência e a guerra em cada parte 
do mundo. Eles não vão descansar até que seduzam cada alma fraca, para que sucumba à tentação que 
eles colocam diante dessas almas, para pecarem contra o Senhor Deus, Deus o Altíssimo. 

Muitas almas se permitiram ser tomadas de surpresa, para a sua escura prisão, da qual, uma 
vez lá, não é fácil escapar. 

Uma vez que o maligno obtenha uma vitória sobre uma alma, ele não parará até que a pobre 
alma seja completamente infestada. O pecado, portanto, deve ser evitado, pois nenhum pecado é de 
pouca importância. Só é preciso uma tentação e a alma torna-se fraca e indefesa. 

Rezai, rezai, rezai contra a guerra que está a ser travada pelo maligno contra os filhos de 
Deus. Quando alguém peca contra vós, mesmo que vós sejais uma vítima inocente, vós não deveis 
deixar que vos forcem a retaliar através do pecado, mas é isso o que o maligno quer. 

Ele coloca uma alma contra a outra, na esperança de que o ódio apodreça a ligação entre 
ambas. Ficai em guarda todos os dias e nunca esqueçais a proteção que o meu Santo Rosário 
oferece contra Satanás. 

Eu encorajo todas as almas, todas as religiões, a recitar o meu Santo Rosário todos os dias. 
Quando vós fizerdes isso, o maligno evitar-vos-á e deixar-vos-á, pois ele não poderia suportar a dor 
que ele sofre, quando o meu Rosário é recitado, especialmente quando dito em voz alta. 

Ide em paz. Lembrai-vos de que eu sou a Mãe de toda a humanidade. 

Eu sou a Mãe da Salvação. A minha proteção deve ser procurada pelos filhos de Deus. 

Ao pedirdes a minha ajuda, e orardes, muitas Graças vos serão dadas. 

Mãe da Salvação, Mãe de Deus. 

O verdadeiro Amor vem de Deus 
Domingo, 9 de setembro de 2012, 10:00 

Minha querida e amada filha, quando tu duvidas do Amor de Deus, duvidas da existência do 
verdadeiro amor. Tudo o que te resta é um amor imperfeito. 

O Verdadeiro Amor vem de Deus. Quando uma pessoa não ama suficientemente a Deus, é 
incapaz de amar outro ser humano na plenitude, do verdadeiro amor. 

Apenas os que têm o fogo do Amor de Deus nas suas almas, podem realmente levar o 
verdadeiro significado do amor a outra pessoa. O mesmo é verdadeiro para aqueles cujo casamento 
é abençoado na Minha Igreja. 

O Amor de Deus, que irradia do casamento de um homem e uma mulher que se amam, infiltrar-se-
á nas suas almas, se amarem a Deus com abandono, o que é necessário para se sentir a paz. 

O verdadeiro amor significa paz. Sem amor não há paz, não importa quanto a tenteis 
encontrar. A paz só pode vir através do amor de uma pessoa por outra. Quando faltar amor nas 
vossas vidas, nada é equilibrado e, em seu lugar, há uma sensação de entorpecimento. 

Para encontrardes o amor, vós deveis encontrar espaço no vosso coração para Deus. 

Para encontrar Deus, vós tendes de Me aceitar, ao vosso Jesus, como o Seu Filho amado. 
Porque, se Me permitirdes, Eu levar-vos-ei até Ele. Quando Eu o faço, e quando a Sua Luz invade a 
vossa alma, achareis que é fácil amar outra pessoa. 
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O Amor de Deus, presente numa alma, abrirá o coração do outro. O amor brilha no mundo 
além do desgosto, da agitação e da ruptura. É a única maneira de alcançar a paz, não só nas vossas 
vidas pessoais, como no mundo ao vosso redor. 

O amor traz a paz, mas deve resultar do verdadeiro amor por Deus, o vosso Criador. A paz 
traz harmonia. 

O amor é o salva-vidas da raça humana e, sem ele, vós estais perdidos, sozinhos, com fome, e 
nunca encontrareis a paz. 

O Vosso Jesus. 

Como vós sofreis por detrás do vosso emblema de ateísmo 
Segunda-feira, 10 de setembro de 2012, 18:00 

Minha querida e amada filha, o tempo para que o mundo, finalmente, entenda que Deus 
existe, está próximo. 

Para todos os que se orgulham do seu ateísmo, que usam como um orgulhoso emblema de 
honra, Eu digo isto. Quando chegar a hora e quando vós puderdes ver a Verdade, quando Eu vo-la 
der, vós ainda sereis alimentados de dúvidas. Sabei que as vossas dúvidas, que não estão neste 
momento presentes, porque vós achais que sabeis a Verdade, são uma maldição. 

É Satanás que vos seduz, e depois amaldiçoa-vos. Vós sois filhos de Deus e tendes sido cegos 
para a Verdade, a fim de vos impedir de entrar no Novo Paraíso da Terra, prometido à humanidade 
por Meu Pai. 

Quando vos for mostrada a Verdade e quando as dúvidas ainda vos atormentarem, por favor, 
pedi-Me para vos ajudar. Apenas uma palavra, apenas um chamamento, é tudo o que vós precisais. 

Eis o que Eu quero que vós Me digais. 

Cruzada de Oração (76) A Oração do Ateu 

Jesus, ajuda-me a aceitar o Amor de Deus, tal como Ele me está a ser mostrado. Abri os 
meus olhos, a minha mente, o meu coração e a minha alma, para que Eu possa ser salvo. Ajudai-
me a acreditar, enchendo o meu coração com o Vosso Amor. Então, abraçai-me e salvai-me do 
tormento da dúvida. Amém. 

Minhas pobres almas, como vós sofreis por detrás da vossa divisa de ateísmo. 

Como lutais vós constantemente para endurecer os vossos corações para a Verdade, a 
Verdade da Existência de Deus. Como tentais vós constantemente recrutar outras almas para 
aceitarem as vossas crenças. Porque pensais vós que isto é assim? 

Porque pensais vós em colocar tanta energia e esforço para bradar as vossas crenças? É para 
provar que a Existência de Deus é falsa. 

Não sabeis vós, que quando fazeis isso, os vossos esforços estão cheios de paixão? Porque 
pode essa paixão causar tamanho ódio a Deus? Se Deus não Existe, então porque O odiais vós? 
Como podeis vós odiar alguém que, aos vossos olhos, não Existe? 

Satanás é o vosso deus, porém, provavelmente, vós não acreditais que ele existe mesmo. 
O que vós não sabeis é que ele controla a vossa mente, enquanto vos enche de mentiras. Como 
Eu choro por vós. Como Eu sinto ainda amor por Vós. Como Eu anseio salvar-vos antes que 
seja tarde demais. 

O Vosso Jesus. 

A Nova Era será anunciada na Minha Segunda Vinda. O tempo é curto 
Terça-feira, 11 de setembro de 2012, 19:30 

Minha querida e amada filha, tu compreendeste finalmente a alegria de sofrer, quando tal é 
oferecido com coragem e de livre vontade. 
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As almas salvas, trazem-te lágrimas de alegria, tal como elas ficam também cheias de 
lágrimas, quando são salvas de mergulhar no fogo do Inferno. 

Sabei que a Minha Missão é salvar todas as almas. 

Nunca te esqueças que o Meu Pai deu à humanidade a armadura de que ela precisa para salvar 
as almas com a Graça de Imunidade. Agarrai-a, pois através dela todas as almas podem ser salvas. 
Basta pensar no mundo maravilhoso que tendes pela frente. 

Ninguém lamentará qualquer membro da sua família perdido para o Fogo do Inferno. Vós, 
Meus seguidores, tendes o poder de fechar as portas do Inferno através das vossas orações para 
salvar almas. 

Que nenhum homem ignore as Minhas Palavras. Não desencorajeis as pessoas de aceitar a 
Graça de Imunidade, pois Eu sei que alguns dos Meus servos sagrados estão a tentar fazer isso. 
Alguns estão a fazê-lo a partir de um errado sentido de dever, mas eles estão enganados. Esta Graça 
de Imunidade é uma Dádiva de Deus Pai. 

Vós tendes o dever, Meus servos sagrados de dar aos filhos de Deus, para ajudar a salvar 
almas. Há muito Trabalho a fazer para espalhar a Minha Palavra, mas não há tempo suficiente. Ide 
cumprir a vossa missão, Meus discípulos, para espalhar as Minhas Ladainhas, especialmente a 
Graça da Oração de Imunidade. Ide, e falai também às pessoas sobre o Selo do Deus Vivo e a 
Indulgência Plenária para o perdão dos pecados. 

Vós fostes preparados, pegai agora nas vossas armas, em Nome de Deus, e ajudai-Me, ao 
vosso Jesus, a salvar a humanidade. 

A Nova Era será anunciada na Minha Segunda Vinda. O tempo é curto. 

Lembrai-vos, confiai em Mim completamente, e Eu libertar-vos-ei da preocupação e do medo. 
Tudo o que vós precisais de fazer é entregar-vos em oração. Oferecei as vossas orações para as 
almas e tudo ficará bem. 

O Vosso Jesus. 

O comunismo, por tanto tempo temido no mundo ocidental, está agora a ser 
secretamente formado através de uma aliança global 
Quarta-feira, 12 de setembro de 2012, 18:55 

Minha querida e amada filha, é Minha intenção levar aos países Cristãos, que estão a sofrer 
por causa da pressão sobre eles para Me negarem, nos Meus Sagrados Braços para lhes dar força. 

A sua Cristandade será ferozmente desafiada de tal maneira que nenhuma outra religião o 
suporte. As outras religiões não serão perseguidas da forma como os Meus seguidores terão de 
sofrer. 

A Verdade da Cristandade pode ser questionada. Ela pode ser atacada e será censurada, 
mas uma coisa nunca mudará. Há apenas um caminho para a Casa do Meu Pai. O Caminho Sou 
Eu, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Vós não podeis ir para o Meu Pai, sem aceitardes 
a Minha Existência. 

A Verdade não pode ser mudada, não importa como vós tentais nega-la. As falsidades serão 
vistas em relação ao que elas são, muito em breve. Todas as religiões se tornarão numa única, 
quando elas testemunharem a Verdade. 

O Pacto do Meu Pai, de Me enviar, ao Seu Único Filho, para trazer de novo toda a 
humanidade para dentro do Reino do Meu Pai, será cumprido agora. 

Justamente quando a Verdade se tornar evidente a todos aqueles que estão em dúvida, eles 
ainda serão tentados a voltar as costas. 

Eu imploro-vos, Meus discípulos, informai-os da Verdade agora. Talvez eles não a escutem 
agora, mas depois de O Aviso, eles escutarão. 
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A batalha está a começar agora pela raiva contra a Cristandade. Eu chamo a todos os Cristãos 
para defenderdes os vossos direitos, para mostrardes fidelidade a Mim, o Vosso Jesus. Se não o 
fizerdes, sereis sufocados e forçados a aceitar a mentira do comunismo. 

O comunismo, por tanto tempo temido no mundo ocidental, está agora a ser secretamente 
formado através de uma aliança global entre os governos, em toda a parte. Eles, que nas vossas 
nações gritam a sua oposição ao que eles chamam um regime do mal, vão agora abraçar o 
comunismo. Então, eles controlarão todas as coisas que vós fizerdes, o que vós comeis, o que 
vós ganhais, se tendes ou não uma casa para habitar, e se podeis ou não praticar a vossa 
religião. 

Nunca cedais. Nunca desistais da esperança. A vossa força será importante durante este 
período de opressão. A oração será a vossa arma e ajudar-vos-á a continuardes com a vossa 
perseverança. 

Os Meus discípulos devem confiar em Mim. Eu não vos deixarei sofrer por longo tempo. Eu 
segurar-vos-ei e o período da dificuldade será rápido. 

O Vosso Jesus. 

A Dádiva do Meu Pai Eterno é dar a cada um dos Seus Filhos a vida mais perfeita no 
mundo mais perfeito 
Quinta-feira, 13 de setembro de 2012, 10:45 

Minha querida e amada filha, por causa das orações dos outros, um marco foi superado na 
Minha Missão de espalhar a Minha Sagrada Palavra rapidamente. 

Aquelas orações, recitadas diligentemente pelos Meus preciosos e muito queridos seguidores, 
são muito poderosas, porque elas são ditas do coração. 

Eu concedo grandes Graças a todos os Meus discípulos que permitam avançar, 
derrubando todos os obstáculos que possam enfrentar, na sua ação de salvar almas através 
desta Missão. 

Meus queridos e amados discípulos, sabei que os anjos do Céu vos guiarão, protegerão e vos 
levarão até ao Meu objetivo, o objetivo de converter o mundo. 

Muitos de vós que sois novos nestas Minhas Mensagens, perguntareis se estas palavras são 
simplesmente para orientar ou converter as pessoas. 

Elas são dadas para fazer as duas coisas, mas, mais importante ainda, para vos salvar a todos, 
para que todos possais viver na Nova Era de Paz no mundo. Porque esta é Minha promessa. Este é a 
grande Dádiva. 

A Dádiva do Meu Pai Eterno é dar a cada um dos Seus filhos a vida mais perfeita no mundo 
mais perfeito, tal como era pretendido desde o começo 

Nada pode, nem vai impedir, este Novo Paraíso na Terra de emergir. Ele erguer-se-á a partir 
do monótono mundo cinzento em que vós viveis, que foi manchado pela podridão criada por 
Satanás. Tão podre é a infestação, que muitas pessoas não sabem a Verdade. 

Eles não sabem a diferença entre o bem ou o mal. Muitos confundem os dois. Quando as 
pessoas aceitam o mal como parte das suas vidas, e justificam a sua presença, negam a Palavra de 
Deus. No entanto, é somente aceitando a Verdade da Palavra de Deus que o Pacto, o Pacto final, 
pode ser cumprido. 

O plano da salvação final da humanidade está a ter sucesso, mas ainda há um tempo para vir, 
antes que Eu possa salvar todas as almas, que ainda estão fora do Meu alcance. Somente a Verdade 
abrirá os vossos olhos. Somente a Verdade, se aceite por vós, vos libertará para que possais entrar 
nos Portões do Novo Paraíso. 

O Vosso Jesus. 
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O ódio global irrompe entre as nações neste momento e tudo em nome de Deus 
Domingo, 16 de setembro de 2012, 13:45 

Minha querida e amada filha, o ódio global irrompe entre as nações neste momento, e tudo em 
Nome de Deus. 

Quão pouco sabe a humanidade dos caminhos de Deus, que estão tão distantes do ódio. O 
ódio não pode vir de Deus. O ódio é usado por Satanás para insultar a Palavra de Deus. Satanás usa 
a religião como um meio de perdoar o ódio. 

O ódio assume muitas formas e é apresentado duma série de maneiras, astuciosamente 
concebidas por Satanás, e colocado nas mentes da humanidade. 

O ódio pode ser usado para convencer os outros a aceitar mentiras sobre outra pessoa, a fim 
de incentivar ódio e tensão. 

O ódio pode ser usado para gerar divisões religiosas e inflamar a violência através da 
blasfêmia contra a Palavra de Deus. 

Quando a humanidade usa o ódio para justificar a sua fé em Deus, ela peca contra Deus da 
forma mais perversa. 

Odiar outra pessoa em Nome de Deus é uma contradição, pois o amor só pode vir de Deus. O 
ódio vem apenas de Satanás. 

A escolha é simples. Ou vós escolheis Deus e viveis a vossa vida de acordo com as Suas Regras, 
ou vós escolheis Satanás e as mentiras que ele usa para corromper a humanidade e roubar almas. 

O Vosso Jesus. 
Aviso para os grupos da elite mundial, que através da sua poderosa aliança conspiram 
para controlar todas as nações 
Domingo, 16 de setembro de 2012, 22:50 

Minha querida e amada filha, este é um aviso para os grupos da elite mundial que, através da 
sua poderosa aliança, conspiram para controlar todas as nações. 

Vós, cujo deus é Satanás, sabei que as vossas almas estão enegrecidas com a mancha de 
perversidade, que é infestada em vós pelo maligno. 

Vós estais em grande perigo, porém vós escolhestes adorar o diabo, que quer roubar as vossas 
almas e atormentar-vos até á eternidade. Os vossos planos para impor regras de controle e comandar 
o genocídio contra os filhos de Deus, não só será impedido pela Mão do Meu Pai, como essa 
maldade se voltará contra vós. Vós sereis severamente punidos pela vossa perversidade. Os pecados 
de que vós sois culpados são abomináveis para Mim, e o vosso ódio e desprezo por essas pessoas, 
aquelas a quem vós dizeis que servis nos vossos governos, destruir-vos-ão por toda a eternidade. A 
breve sedução de que vós podereis desfrutar, quando tomais as rédeas do poder sobre as nações e 
introduzis um regime de ditadura perversa, levar-vos-á a uma Vida Eterna no Inferno. 

Ser-vos-ão dadas muitas oportunidades de voltardes as costas ao grupo maligno dos poderes 
de elite. Mas tomai cuidado, pois que vos será dado apenas algum tempo. 

Nunca subestimeis o poder de Deus. Não subestimeis a Sua Ira. Por enquanto, Ele, Deus, o 
Meu Pai Eterno, é um Deus de grande Misericórdia, mas é também para ser temido. O Seu Poder é 
Todo-Poderoso. O Seu poder sobre Satanás culminará em breve e ele lançará a besta e os seus 
asseclas nos lagos de fogo. Vós sereis também lançados no Inferno, se continuardes a destruir a 
Criação de Deus, os filhos de Deus. 

O Meu Pai nunca vos perdoará, se fordes além dos limites da Sua Grande Misericórdia. No 
dia em que Eu vier para vos julgar, vós tremereis com o medo mais profundo, desconhecido da 
humanidade. Nesse dia ser-vos-á dada a punição pela forma como vós tratastes os vossos irmãos e 
irmãs, filhos de Deus. Estais avisados. Pois a Ira de Deus é para ser temida. 

O Vosso Jesus. 
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A Grã-Bretanha, uma nação protestante, converter-se-á em breve aos meus caminhos 
Segunda-feira, 17 de setembro de 2012, 21:15 

Minha querida e amada filha, gostaria de te revelar um milagre que Eu planeei. 

A Grã-Bretanha, uma nação Protestante, converter-se-á em breve aos Meus Caminhos Por 
muito tempo, este país Cristão adaptou e alterou as Leis de Deus para atender às suas orgulhosas 
maneiras. Uma vez que são um grande país cristão, eles pecaram ao longo dos séculos contra as 
Leis de Deus e convenceram-se a eles próprios de que seguiam as Leis estabelecidas pela Minha 
Igreja na Terra. 

As orações dos fiéis, dentre eles, o amor e a lealdade mostrada pelos líderes Cristãos na Grã-
Bretanha, em face da adversidade, trouxe-os para perto do Meu Sagrado Coração. 

Este país converter-se-á e a Verdade vai salvar milhões de pessoas. O anticristo, e os seus 
muitos seguidores, influenciaram muitos poderosos desse país, mas eles vão deixar de roubar os 
filhos de Deus. 

Os Meus seguidores unir-se-ão através de todas as igrejas em toda a Grã-Bretanha, e Eu vou 
envolvê-los nos Meus Santos Braços. Eles vão tornar-se uma força poderosa no Meu exército e o 
plano para os unir já começou. 

Eis aqui uma Cruzada de Oração especial para os filhos de Deus na Grã-Bretanha. 

Cruzada de Oração (77) Pela Grã-Bretanha 

Ó Altíssimo Pai Celestial, Deus Criador do homem, ouvi por favor a minha oração. 
Suplico-Vos que salveis a Grã-Bretanha das garras do mal e da ditadura. Eu peço-Vos que nos 
unis a todos nós, de todas as religiões, credos e cores, como uma família aos Vossos Olhos. Dai-
nosa força para nos unirmos, em desafio, a todas as leis, introduzidas para banir os Vossos 
Ensinamentos. Dai-nos a força e a coragem de nunca Vos abandonarmos, e de ajudarmos a 
salvar todos os Vossos filhos, através das nossas orações. Trazei todos os meus irmãos e irmãs, 
em união, para prestarem homenagem à Vossa promessa de nos conduzirdes à Vida Eterna, e à 
entrada, no Vosso Paraíso. Amém. 

Filhos da Grã-Bretanha, sabei que, em breve, a conversão que envolverá o vosso país vos 
trará grandes Graças. Então vós ajudareis a conduzir o Meu Exército, juntamente com as outras 
nações, para o Meu Reino Glorioso. 

O Vosso Jesus. 

Eu não sou o Filho do Homem que as pessoas esperam que Eu seja. Eu não sou 
convencional 
Terça-feira, 18 de setembro de 2012, 17:40 

Minha querida e amada filha, tem sido um percurso muito difícil para os Meus seguidores que 
seguem esta Missão. 

Eles são ridicularizados por aqueles cujas opiniões eles valorizam. Eles são ridicularizados 
por aqueles que afirmam ser espiritualmente maduros e são descartados por aqueles que Me negam, 
a Jesus Cristo. 

Eles devem aceitar a Coroa de Espinhos, e a humildade que é necessária para suportar a dor 
do sofrimento no Meu Santo Nome. 

Que nenhum homem subestime o caminho espinhoso para a salvação eterna. Se vós 
suportardes a agonia, vós sereis purificados rapidamente e, então, vós sereis capazes de ajudar os 
outros, cuja purificação não acontecerá até depois de O Aviso. 

Haverá momentos, Meus amados discípulos, em que as mentiras serão colocadas nas vossas 
mentes por outros que querem que abandoneis a Minha Missão. Vós deveis simplesmente 
permanecer firmes, corteses e, em seguida, ficar em silêncio quando enfrentardes essa perseguição. 
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Nunca discutais ou tenteis provar a autenticidade da Minha Santa Palavra, pois vos 
desarmareis e a seguir caireis. Será, então, que vós sereis expulsos e que tereis dificuldade em 
seguir em frente para promover a Minha Santa Palavra. Por outras palavras, vós ficareis presos. Em 
seguida, a confusão será geral e, nalguns casos, voltar-Me-eis as costas. 

Muitos dos Meus seguidores, que tomaram a sua Cruz para Me seguir nesta Missão, para 
salvar almas, não poderiam continuar no seu árduo caminho. Alguns outros colocariam as sementes 
de dúvida nas suas mentes. Outros acreditariam nas mentiras que fossem ditas para negarem a 
Minha última Missão sagrada na Terra, para preparar a humanidade para Minha Segunda Vinda. 

Apenas aqueles com um amor simples por Mim, com uma profunda lealdade, e que 
compreendem o papel do sofrimento na salvação das almas, teriam vigor para continuar. 

Não é fácil seguir-Me, ao vosso Jesus. Enquanto seguis os Meus Ensinamentos podeis estar 
mais perto do Meu Sagrado Coração, mas só quando vos submeteis à realidade que é a Cruz, vós 
podereis realmente dizer-vos um discípulo Meu. 

Muitas pobres almas acreditam que receberão grande poder, grande glória e reconhecimento 
no mundo pela sua resposta ao Meu chamamento. Não é esse o caso. 

Eu Sou a vítima do sofrimento e é nesse ponto que reside o Meu poder sobre Satanás. Eu não 
Sou o Filho do Homem que as pessoas esperam que Eu seja. Eu não sou convencional. Eu escolhi 
almas impróprias para entregar as Minhas Mensagens. Eu chamo os mais pobres, os mais mansos e 
os maiores dos pecadores, porque Eu preciso de vos mostrar que vós sois todos iguais aos Meus 
Olhos. Mas serão apenas aqueles que aceitem que só os humildes de espírito e de alma podem ser 
abraçados por Mim, que caminharão rapidamente para a perfeição espiritual. 

Sofrei em Meu nome e Eu vos levarei em glória ao Novo Paraíso. 
Aceitai a Verdade da Minha Divindade, na qual Eu nunca Me exaltarei através dos Meus 

profetas genuínos, nem eles procuram a glória em Meu Nome. 
Agora, vinde a Mim, com uma confiança e abandono, para que Eu vos possa fazer Meus. 
O Vosso Jesus. 

A conversão ocorre em primeiro lugar. Em seguida a perseguição. Em seguida a 
salvação por esta ordem 
Quarta-feira, 19 de setembro de 2012, 20:45 

Minha querida e amada filha, uma grande mudança está a ocorrer agora no mundo e a Luz da 
Minha Misericórdia está a aproximar-se. 

Que nenhum homem acredite que o que Eu digo não vai ocorrer, porque ocorrerá. Eu só falo a 
Verdade, portanto vós deveis confiar em Mim. O Meu Espírito Santo está agora a descer 
rapidamente sobre a humanidade para vos preparar para a Minha Grande Misericórdia. 

Que nenhum homem deixe de se preparar ou de espalhar a Minha Palavra, para que as almas 
possam ser salvas. 

Tudo está bem agora, Minha filha, tudo está no lugar para que a Minha Palavra se espalhe 
como uma flor silvestre, que terá uma raiz em cada nação. 

A doce fragrância do Meu Dom de Amor é sentida até mesmo por aqueles com pouca fé. Pois 
eles estão conscientes de uma mudança, e de uma substituição, mas não entendem o que está a 
acontecer. Dizei-lhes que o Senhor Deus, o Rei da Misericórdia, está a preparar-se para voltar pela 
Segunda Vez para vos salvar. 

A Minha Aliança aproxima-se de cena, na qual a conversão ocorre em primeiro lugar. Em 
seguida, a perseguição. Em seguida, a Salvação. Por esta ordem. 

Confiai em Mim e preparai-vos, pois o momento da conversão de grande parte da 
humanidade está próximo. Muitos obstáculos estão a ser colocados diante de vós, Meus 
discípulos. Eis o que vós deveis fazer. 
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Andar em linha reta. A cabeça na Minha direção, no rumo, e mantende-vos dignos, não 
importa que insultos sejam lançados contra vós. Fazendo isso, e não vos envolvendo com a besta, 
que trabalha através dos outros para vos fazer duvidar da vossa fé, vós derrotá-lo-eis. 

Foi por isso que permaneci em silêncio e quase não respondi aos Meus acusadores, aos Meus 
carrascos. Para o fazer, teria dado o poder a Satanás. 

A Minha morte destruiu o poder que ele tinha sobre os filhos de Deus. Ele, então, perdeu o 
poder de roubar todas as almas. Agora, que Eu volto muito em breve, ele perderá todo o poder. Mas 
até lá ele continuará a roubar as almas. 

Sede fortes. Tende calma. Sede corajosos. Eu estou convosco. Quando entregardes a vossa 
vontade e confiardes em Mim completamente, vós estareis seguros. 

O Vosso Jesus. 

Eles vão dizer que eu era casado. Eles vão dizer que eu era simplesmente um Profeta 
Quinta-feira, 20 de setembro de 2012, 15:16 

Minha querida e amada filha, o tempo de serem espalhadas mentiras sobre Mim, por todo o 
mundo, já começou. Como Eu te disse antes, eles vão inventar mentiras e criar falsidades sobre 
Mim, Jesus Cristo, para que possam negar a Minha Divindade. A Minha Divindade é Todo-
Poderoso. Eu Vim em carne e humilhei-Me de uma forma que as pessoas não esperavam. Eu não 
Vim vestido como um rei. Eu não gritei nem Me vangloriei como um rei, para que os outros 
caíssem aos Meus Pés. Eu não ordenei aos outros para esperarem por Mim. Em vez disso, Eu Vim 
para servir. Eu vim para implorar a vossa salvação. Para fazer isso, Eu Próprio tive que Me 
humilhar, tornando-Me um homem, um homem pobre, de origem humilde. 

Embora Eu viesse como um homem, isso não significa que a Minha Divindade ficasse 
comprometida de alguma forma. Eu nasci sem pecado. Para Mim, o pecado era impossível. Eu 
poderia ter tido os mesmos desejos da carne que o homem, mas Eu nunca cometi pecado, pois isso 
não poderia ser. Eu era puro de corpo, mente e espírito. Eu era como um homem, de muitas 
maneiras. Mas Eu Ressuscitei dos mortos. 

As mentiras que vão surgir, as quais negarão a Verdade da Minha Existência, através de uma série 
de inverdades, vão começar a inundar a Terra. Eles vão dizer que o Meu Corpo ainda pode ser 
encontrado. Eles vão dizer que Eu era casado. Eles vão dizer que Eu era simplesmente um profeta. Eles 
tentarão então provar, mais uma vez, que Eu era um herege. Que Eu blasfemei contra Deus. Eles vão 
ridicularizar as Minhas Palavras, tal como elas estão a ser dadas agora ao mundo, e depois negam-Me. 

Eles fazem isso por duas razões. A primeira é para contaminar a Minha Divindade e apresentar-Me 
como um mero homem. A segunda é para criar dúvidas quanto ao Meu papel como Messias. Como eles 
insultam o Meu Nome. Como eles confundem os Meus seguidores. Não deis ouvidos a mentiras. Não 
escuteis, quando eles tentam convencer-vos de que Deus não Criou o Universo. Pois, todas estas 
distrações são  projetadas para enfraquecer a vossa fé e roubar as vossas almas. 

Bloqueai os vossos ouvidos para tal perversidade. Fechai os olhos para as inverdades, pois 
todos os esforços serão feitos para vos convencer de que Eu não era o Messias, o Salvador e 
Redentor da humanidade. 

Como eles são cegos. Como eles aprenderam pouco. 

O Vosso Jesus. 

Deus Pai: O tempo do Meu Filho está a fundir-se com o vosso tempo, filhos, e em breve 
serão apenas um 
Quinta-feira, 20 de setembro de 2012, 18:25 

Minha querida filha, como Eu desejo apertar os Meus queridos filhos perto de Mim para que 
Eu lhes possa mostrar quanto eles são amados. Assim, muitos filhos Meus estão aí, espalhados por 
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todo o mundo, mas muito poucos conhecem o Seu Pai. Seu Criador. Aqueles que não Me 
conhecem, devem ser informados de que Eu não vos abandonarei. 

Eu surgirei contra as forças do mal e do rei da mentira, a besta, e limparei este terrível flagelo 
da existência. Somente quando a escalada de maldade for deitada para trás, os Meus filhos podem 
ver a Verdade. 

Filhos, não vos preocupeis, pois as vossas orações estão a tocar o Meu Coração e, pelos 
vossos pedidos, Eu salvarei muitos dos Meus filhos que estão na escuridão. A Minha Missão de 
enviar o Meu Filho Amado para reivindicar o Meu Reino, está bem estabelecida agora, embora 
muitos possam não estar cientes disso. 

O tempo do Meu Filho está a fundir-se com o vosso tempo, filhos, e em breve serão um 
só. O tempo para o Novo Paraíso foi fixado e tudo foi preparado para a nova casa dos Meus 
filhos, o novo mundo. 

Eu chamo-vos do Céu para vos exortar a confiar no Meu Filho, na Sua Misericórdia e na Sua 
promessa de cumprir este pacto. Afastai quaisquer dúvidas que possam permanecer, pois elas estão 
a impedir-vos de procurar a verdadeira paz. Elas bloqueiam as Minhas Graças, que Eu quero 
derramar sobre vós, para vos proteger no último período remanescente, no tempo em que Satanás 
controla a Terra. O seu tempo está prestes a terminar. Em seguida, o novo começará a evoluir. 

Aguardo, com amor, o retorno dos Meus filhos ao Meu Reino, o Reino do Novo Paraíso. É o 
que é para ser. Eu vos Amo. Confiai no Meu Filho e aguardai o Meu Chamamento. 

O Vosso Pai, Deus, o Altíssimo. 

Mãe de Deus: Foi predito, minha filha, que nestes tempos que vivemos agora os 
corações da humanidade ficarão endurecidos 
Sexta-feira, 21 de setembro de 2012, 15:05 

Minha filha, como a humanidade é rápida a idolatrar reis falsos, falsos deuses. 

Muitas pessoas no mundo de hoje não receiam abraçar falsos ídolos e, depois, acham que não 
têm culpa nos seus corações, quando rejeitam o Deus Único e Verdadeiro. 

Foi predito, minha filha, que nestes tempos que vivemos agora, os corações da humanidade 
ficarão endurecidos. Eles vão rejeitar até mesmo a sua própria família, em busca do prazer. Eles vão 
rejeitar os que estão em situação de pobreza e os que passam fome, enquanto eles praticam todo o 
tipo de auto-interesse e praticam o pecado da gula. 

Estes dias estão sobre vós, filhos. Como a raça humana vagueia, impotente, na confusão, em que 
nada a satisfaz, eles vão agarrar-se a qualquer coisa em que acreditem, que lhes preencherá o vazio. Esse 
vazio existe porque eles não seguem a Verdade nem prestam fidelidade ao meu amado Filho. 

Não apenas eles idolatram deuses falsos, como prestam lealdade a essas pobres almas que 
promovem o pecado como se isso não tivesse nenhuma consequência. Então, quando são 
apresentadas mentiras sobre o meu Filho, no mundo de hoje, eles são rápidos a aceitar tais 
inverdades. 

Aceitam ridicularizar o meu Filho, contudo, noutras doutrinas que não contêm a Verdade, são 
criticados e encolhem-se de medo. Eles não temem o meu Filho. Eles não temem o único Deus 
Verdadeiro, porque não O amam. Os seus corações estão fechados. 

Eles continuam a seguir um caminho que não lhes traz conforto. Em vez disso, esse caminho 
deixa-os insatisfeitos e vazios. 

Como eu choro quando vejo a sua confusão. Como eu choro pelo meu Filho a quem tanto 
magoam com o seu desprezo. Ele, que sofreu muito por eles e que morreu da maneira mais 
angustiante. No entanto, eles ainda não entendem o significado da Sua Morte na Cruz. É somente 
quando uma pessoa aceita a Jesus, o Cristo, o Verdadeiro Messias, que encontra a paz. 
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Em breve o meu Filho apresentar-lhes-á a prova que eles exigem. Quando lhes for mostrada a 
prova terão de fazer a escolha final. Ou eles escolhem o meu Filho e a Verdade, ou eles aceitam as 
mentiras com que o enganador os alimentou. 

Orai filhos, para que os seus corações sejam abertos e o Amor de meu Filho permita que todos 
os filhos de Deus aceitem a Sua Mão de Misericórdia. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Os falsos profetas estão a pairar e vão agora atacar esta missão 
Sábado, 22 de setembro de 2012, 15:30 

Minha querida e amada filha, Eu devo avisar-te sobre os falsos profetas que tentam interferir 
com esta Missão. 

Assim, muitas pobres almas iludidas, que acreditam que estão a receber Mensagens Divinas, 
estão a ser enganadas pelo maligno. Ele faz isso, aproveitando-se do vosso amor por Mim e os seus 
alvos são, em especial, as santas almas devotas. 

Qualquer pessoa que vos diz que tem uma mensagem do Céu, que vos instrua para mudardes 
ou alterardes uma Mensagem Minha, é um mentiroso. Esta não é a maneira como Eu autorizo as 
comunicações do Céu. As únicas Mensagens que Eu permito que sejam comunicadas de um 
visionário para outro, são de apoio e amor, mas apenas quando isso é necessário. 

As Mensagens recebidas por profetas verdadeiros ou almas escolhidas são verdadeiras. Não 
há meio termo. O Céu nunca iria enviar uma Mensagem para contradizer outra Mensagem recebida 
por uma alma escolhida do Céu. 

Cuidado com os falsos profetas. Aqueles que não percebem que eles são falsos, podem causar 
danos terríveis quando interferem com a Minha Santa Palavra. Tu, Minha filha, não deves envolver-
te com aqueles que dizem que vêm em Meu Nome, a menos que Eu te instrua de outra forma. Os 
falsos profetas estão a pairar e vão agora atacar esta Missão. Tu não deves envolver-te com eles. 
Estai alerta para esses perigos, pois o mais perigoso de todos será o homem que vai chegar e que 
afirmará ser Eu. 

Permiti-vos, Meus discípulos, ser atraídos pelos falsos profetas e vós sereis presa fácil para o 
anticristo e o falso profeta. Confiai na Minha Santa Palavra. Muitos de vós ainda aceitais a Verdade 
e argumentareis Comigo, mas será inútil. Pois a maior crítica que vós tendes de Mim, é que Eu amo 
todos os filhos de Deus, especialmente os pecadores. 

Eu amo a todos por igual. Aqueles de vós que Me acusais de favorecer os pecadores, sabei 
isto. Nunca tenteis confundir os outros, dizendo que Jesus tolera o pecado. Vós sabeis que isso é 
uma mentira. Eu detesto o pecado, mas amo o pecador. 

O Vosso Jesus. 

Assim, muitas pessoas estão a procurar a Verdade e não conseguem encontrá-la 
Domingo, 23 de setembro de 2012, 09:00 

Minha querida e amada filha, chega um momento em que um homem deve perguntar-se – 
“Quem sou Eu e porque vivo Eu?” 

A única resposta, a que lhe traz paz, é quando ele entende que ele é um filho de Deus. Em vez 
de negar a Verdade, por causa das pressões exercidas pelos que ridicularizam os que acreditam em 
Deus, ele deve ser honesto consigo mesmo. 

Ele sabe que o amor que ele sente vem de Deus. Ele sabe, pelo seu coração, que a miséria que, 
quando está na escuridão e no desespero vem do outro lado. O lado escuro. 

Assim, muitas pessoas estão a procurar a Verdade, e não conseguem encontrá-la. Embora a 
Verdade esteja registada no Santo Livro, muitos não podem aceitar que a Sagrada Escritura 
contenha todas as respostas que procuram. Vós deveis abraçar a Verdade e agarrá-la, pela vossa 
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querida vida, pois ela é o caminho para a salvação. Muitas pessoas farão tudo o que for possível 
para negar a Verdade. Elas usarão, principalmente, a inteligência humana para pôr a Verdade de 
lado e levar-vos a acreditar numa mentira. 

Cada um dos argumentos será usado para negar a Verdade de Deus. Tão convincentes serão 
tais argumentos, que muitos crentes terão dificuldade em defender a Verdade. 

A vossa fé resistirá ao teste do tempo, mas apenas se vós Me permitirdes guiar-vos de dia e de 
noite. Para Eu vos ajudar, vós nunca deveis tirar os olhos de Mim e de vos apoiardes em Mim. Falai 
Comigo. Comunicai Comigo a qualquer hora do dia, no carro, no trabalho, na escola ou na vossa 
Igreja. Não importa onde, pois vós podeis chamar-Me a qualquer momento que Eu responderei. 

Este caminho, o caminho para o Calvário, é a sina dos Meus seguidores. É um monte muito 
difícil de subir. Vós deveis suportar os reveses e a dor da rejeição, pelos que não aceitam o vosso 
direito de praticardes a vossa religião. O topo da colina deve ser o vosso objetivo. Somente, quando 
vós chegardes ao topo, encontrareis a paz. 

Perseverai, Meus amados seguidores, e o Meu Amor será sentido por vós de tal forma que ele 
vos dará uma força que não acreditaríeis ser possível. 

Eu amo-vos. Eu caminho convosco. Eu nunca vos deixarei. Eu abençoo-vos a todos. 

O Vosso Jesus. 

Preparai-vos para testemunhar os Sinais que, em breve, serão revelados do Céu 
Domingo, 23 de setembro de 2012, 20:00 

Minha querida e amada filha, é com Amor que Eu peço a todos os filhos de Deus para vos 
preparardes para testemunhar os sinais que, em breve, serão revelados do Céu. 

Os sinais serão apresentados ao mundo de diversas maneiras, a fim de despertar os filhos de Deus. 
Muitos vão tentar negar esses sinais e recusá-los, como supersticiosos e da imaginação dos crentes. 

Os que ides testemunhar os sinais, vós deveis saber que eles vos ajudarão a preparar as vossas 
almas. Porque, se vós tiverdes nutrido as vossas almas e pedido perdão pelos vossos pecados, o 
vosso sofrimento após O Aviso será mínimo. Aceitai estes sinais, estes milagres, como uma Dádiva 
do Céu. Não luteis contra eles nem os ignoreis, porque eles são a prova da Minha Promessa de vos 
preparar a todos vós, antes da Minha Segunda Vinda. 

Ide agora e tende fé. A confiança é o mais importante ato de lealdade a Mim, ao Vosso Jesus. 

Confiai em Mim, e tudo ficará bem. 

O Vosso Jesus. 

Qualquer homem que odeia o outro, por causa da sua religião, não ama 
verdadeiramente a Deus 
Segunda-feira, 24 de setembro de 2012, 15:55 

Minha querida e amada filha, qualquer homem que odeia o outro, por causa da sua religião, 
não ama verdadeiramente a Deus. 

Como Me desgosta testemunhar a hipocrisia daqueles que se dizem seguidores devotos de Deus. 

Essas pessoas ameaçam matar aqueles que discordam deles e matar aqueles que insultam os 
seus deuses. 

É um pecado odiar o outro. É um pecado mortal quando vós matais o outro, ou tentais ferir de 
morte uma outra alma, em nome da religião. 

Vós não sabeis que sendo rápidos a condenar outro à morte, porque insulta Deus, que vós não 
estais a seguir as Leis de Deus? 

Eu apelo a todas as religiões e a todos os credos que dizem acreditar em Deus. Se acreditais em 
Deus, então vós deveis mostrar amor pelos outros, mesmo quando eles vos atormentam ou insultam. 
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Muitos caminhos levam ao Meu Pai, mas só há um Deus. O verdadeiro Deus é o Criador do 
mundo e vós só podeis ser aceites no Seu Reino quando amais o vosso próximo, e isso inclui os 
vossos inimigos. 

É muito fácil odiar os outros por infestação dos espíritos do mal e, atormentar os filhos de 
Deus a cada segundo. Como o maligno se alegra quando um homem religioso, que abertamente 
professa amar a Deus, incita ao ódio e não pensa duas vezes, antes de matar aqueles que ele acredita 
serem seus inimigos. 

Nenhum homem escapará à punição se ele mata outro. Nenhum homem será aceite no Novo 
Paraíso se ele mata outro em Nome do Meu Pai. 

Pode ser difícil e pode magoar-vos quando um homem insulta a vossa fé, mas vós deveis orar 
por ele e, nunca deveis esquecer o mandamento “Não matarás”. 

Os Mandamentos do Meu Pai são muito simples. Eles são claros. Eles não precisam de ser 
definidos, mas ai do homem que quebra as Leis do Meu Pai. 

O Vosso Jesus. 

Existem apenas três maneiras de vos protegerdes do maligno 
Terça-feira, 25 de setembro de 2012, 12:50 

Minha querida e amada filha, tu nunca deves tornar-te complacente com este trabalho, em que 
tudo parece estar bem, nem sentir por um momento que ele escapará ao flagelo do maligno. Ele está 
furioso. Ele pega em cada tarefa que tu realizes, cria problemas e obstáculos, que te deixam 
frustrada e perdida. 

Assim, muitas pessoas estão cegas para o flagelo que ele inflige à humanidade. Porque, como 
elas não podem vê-lo, não acreditam que ele existe. Aqueles que lhe abrem o caminho, através do 
pecado, e que o admitem nas suas almas, acharão que é impossível livrarem-se da terrível dor e do 
descontentamento que ele vai trazer às suas vidas. 

Existem apenas três maneiras de vos protegerdes do maligno. A primeira é o Sacramento da 
Confissão que limpa a vossa alma, se vós fordes genuínos no vosso remorso. Os não-católicos, por favor, 
aceitem o Dom da Indulgência Plenária da Cruzada de Oração (24), dada ao mundo com essa Missão. 

A segunda maneira é através da devoção diária à Minha Mãe, a que foi dado o poder de 
esmagar Satanás. O Seu Santo Rosário é um escudo importante, que irá manter-vos e às vossas 
famílias longe do seu mau-olhado. 

A última é o estado de Graça, que vós podeis conseguir através de uma comunicação regular 
Comigo, recebendo-Me na Santa Eucaristia. 

Muitas pessoas que querem fugir das garras de Satanás, e que em seus corações sabem que 
foram sugadas por um vórtice do mal, devem voltar-se para Mim e pedirem-Me para as ajudar 
através desta Cruzada de Oração especial (78), Salvai-me do maligno: 

Ó Jesus, protegei-Me do poder de Satanás. Levai-me para o Vosso Coração para eu afastar 
toda a minha fidelidade a ele e aos seus maus caminhos. Eu entrego a minha vontade e ajoelho-
me diante de Vós, com o coração humilde e contrito. Eu deixo a minha vida nos Vossos Santos 
Braços. Salvai-me do mal. Libertai-me, e levai-me para o Vosso porto seguro de proteção, agora 
e para sempre. Amém. 

O Vosso Jesus. 

Virgem Maria: Grandes mudanças terão início no mundo muito em breve 
Quarta-feira, 26 de setembro de 2012, 16:40 

Minha filha, grandes alterações começarão no mundo muito em breve. É a ocasião para o plano de 
salvação ser introduzido em todos os países nos corações da humanidade. Assim, muitas pessoas serão 
abaladas com a Verdade, de onde ela vem e como eles devem redimir-se aos Olhos de Deus. 
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Tão impreparados estão os filhos de Deus para estes grandes eventos. É por causa do Amor de 
Deus, por todos os Seus filhos, que vós estais a ser avisados. Ignorai esses sinais de alerta e estais 
em perigo. Se rirdes ou zombardes dessas Intervenções Divinas, que acontecerão, levando o coração 
do homem ao Coração de Deus, vós sofrereis. 

Filhos, vós deveis ficar alerta em todos os momentos. Os sinais do Céu e do milagre da 
Intervenção Divina aproximam-se a cada dia. 

Orai para que vos sejam dadas graças para abrir os vossos corações para a Misericórdia do 
meu amado Filho, Jesus Cristo. Todos os caminhos estão a ser abertos para atrair os filhos de Deus 
de volta para o refúgio do Seu Sagrado Coração. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

O pecado pode ser perdoado quando vós estais vivos. Não depois da morte 
Quarta-feira, 26 de setembro de 2012, 22:12 

Minha querida e amada filha, Eu permiti-te este intenso sofrimento físico para salvar mais 
almas hoje. Oferece esta dor às almas seleccionadas que deves ajudar-Me a salvar. Essa dor não vai 
durar muito tempo, mas quando estiveres aliviada, sabes que muitas almas foram salvas do fogo do 
Inferno e que agora estão no Purgatório à espera da purificação. 

Como alma vítima, tens que aceitar que Eu posso permitir-te momentos de sofrimento para 
ajudar a salvar as almas dos filhos de Deus. Um dia, irás encontrar essas almas e então 
compreenderás o quanto isso traz felicidade ao Meu Pai. Sabe que, quando tu sofres, Eu sofro 
contigo para que a tua dor seja mais fácil. Não estás sozinha. Quando sentes que não podes respirar, 
esse é o mesmo sentimento de sufoco sentido pelas almas que, após a morte, enfrentam a fumarada 
dos fogos do Inferno. 

Se as pessoas soubessem a Verdade da vida após a morte. Após as almas deixarem o corpo, 
quer estejam em estado de graça ou não, Satanás atormenta-as por meio do poder da sedução. Ele 
tenta, mesmo então, chamar as almas para ele. A oração por essas almas é muito importante. 

Eu atraio as almas através da Minha Luz. Mas somente aquelas que estão em estado de Graça 
podem resistir ao poder da Luz da Minha Misericórdia. Se elas não têm a alma pura, então devem 
ser limpas no Purgatório. 

Minha filha, existem muitas camadas no Purgatório e, dependendo dos pecados cometidos 
pelas almas, elas serão preenchidas com a limpeza purificadora do Espírito Santo. 

O Purgatório é doloroso para as almas e aquelas que têm de passar tempo lá sentem uma dor 
física, como se ainda estivessem vivas. Que nenhum homem subestime os sacrifícios necessários 
para manter as suas almas em estado digno do Reino do Meu Pai. 

O Meu Pai ama a todos os Seus filhos, mas as almas devem merecer o direito de ficarem aptas 
a entrar no Reino do Meu Pai. Para serdes dignos, deveis redimir-vos, aos Meus Olhos enquanto 
ainda estais vivos. Deveis expiar os vossos pecados com um coração sincero. 

Mesmo na hora da morte, um pecador pode aproveitar a Minha Misericórdia, pedindo-Me 
para perdoar os seus pecados. Eu arrebatá-lo-ei e levá-lo-ei nos Meus Braços. Eu, derramarei então 
a Minha Misericórdia sobre ele e, em seguida, levá-lo-ei pela mão aos Portões do Paraíso. 

O pecado pode ser perdoado quando vós estais vivos. Não depois da morte. 

O Vosso Jesus. 

Dois bilhões de almas vão recusar a Minha Mão de Misericórdia 
Quinta-feira, 27 de setembro de 2012, 09:00 

Minha querida e amada filha, a Missão de salvar os dois bilhões de almas. que vão recusar a 
Minha Mão de Misericórdia, deve fazer parte das orações diárias de todos os que se chamam um 
Cruzado de Deus. 
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Muitos milagres terão efeito em grande parte da humanidade, à qual está a ser dado o Dom da 
Salvação e a entrada no Novo Paraíso. 

O sofrimento do Meu Sagrado Coração é doloroso, por causa dessas almas perdidas. É por 
isso que os Meus discípulos devem orar muito, para que todos eles possam ficar unidos como uma 
família na Nova Era, pois, se Minha família estiver desunida, isso vai trazer-Me uma terrível 
agonia. 

Eu apelo a todos para salvarem essas almas que, teimosamente, vão rejeitar o reconhecimento 
de Deus, recitando esta Cruzada de Oração (79) para 2 bilhões de almas perdidas. 

Ó Querido Jesus, eu imploro-Vos que derrameis a Vossa Misericórdia sobre as almas 
perdidas. Perdoai-lhes, por Vos terem rejeitado, e usai o meu sofrimento e oração para que, pela 
Vossa Misericórdia, derrameis sobre elas as Graças de que necessitam para santificar, as suas 
almas. Peço-Vos o Dom da clemência para essas almas. Peço-Vos que abrais os seus corações, 
para que venham a Vós e peçam que as inundeis com o Espírito Santo, para que elas aceitem a 
Verdade do Vosso Amor, e vivam Convosco e com toda a família de Deus, para sempre. Amém. 

É difícil para muitas pessoas aceitarem a Misericórdia de Deus. Isso é devido ao poder que 
Satanás tem sobre elas, só que em muitos casos elas não sabem disso. 

Porém, nalguns casos, elas não têm dúvidas sobre a Existência de Deus, mas elas escolhem 
Satanás no pleno conhecimento de que Deus Existe e que Ele as criou. Elas viram as costas ao 
Reino de Deus. 

O reino de sua escolha é o que Satanás lhes prometeu. Elas acreditam que este reino, no fim 
dos tempos, oferece uma grande riqueza, grandes maravilhas e que será um mundo reluzente, só que 
não é. Tudo o que vão encontrar é um grande lago de fogo, em que elas vão sofrer pela mão do 
maligno. Ele vai atormentá-las até à eternidade e elas vão sofrer a cada segundo essa dor que, para 
elas, nunca pode terminar. 

Agora vós sabeis porque Eu sofro tanta agonia, pois o próprio pensamento do sofrimento que 
está diante de tais almas, é demasiado para suportar. Apenas as vossas orações, Meus seguidores, e 
a Minha Misericórdia, podem oferecer-lhes alguma esperança. 

Ajudai-Me a salvá-las. 

O Vosso Jesus. 

Esse homem vai dizer ao mundo que é o Messias e será aplaudido por muitos dos 
principais líderes do mundo 
Sexta-feira, 28 de setembro de 2012, 22:15 

Minha querida e amada filha, as grandes mudanças no mundo, anunciadas antes da Minha 
Segunda Vinda, estão prestes a desenrolar-se camada por camada. 

O tempo para os impostores, que clamarão vir em Meu Nome, se apresentarem ao mundo está 
muito próximo. 

Assim, muitas pessoas serão enganadas por acreditarem nesses falsos profetas, porque eles se 
anunciam com grande pompa. Mas um deles enganará a muitos, porque se apresentará como o rei, 
de uma forma humilde, para convencer as pessoas de que ele sou Eu, Jesus Cristo. 

Esse homem vai dizer ao mundo que é o Messias e será aplaudido por muitos dos principais 
líderes do mundo. 

Ele será apresentado, em primeiro lugar, como um líder extraordinário e um político 
compassivo. Ele será visto como um talentoso pacificador, como Eu vos tenho dito. O seu ar e graça 
ostentarão uma imagem mística, que parecerá ser de origem divina. A sua simpatia, boa aparência e 
a sua personalidade cativante apelarão às massas. Ele será revelado ao mundo em breve e o seu 
aparecimento será repentino. 
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Aqueles líderes que o apresentarão como um salvador, o homem que trará o fim da guerra no 
Médio Oriente, são respeitados em muitas partes do mundo. Por isso, este falso messias será aceite 
tão facilmente. 

Depois de algum tempo a sua atração espalhar-se-á. Os meios de comunicação elogiarão as 
suas capacidades diplomáticas e os seus seguidores serão bastantes. Este é o homem que dirá que é 
ele o Messias. Ele vai dizer a todos que é Jesus Cristo, que regressou para proclamar a Sua Segunda 
Vinda. Ele é o anticristo. 

Não vos deixeis enganar nem por um momento. Eu, Jesus Cristo, vim em carne pela primeira 
vez para salvar a humanidade. Mas sabei isto. Eu não virei em carne desta vez. Eu virei, como um 
ladrão, pela noite. Eu vou preparar o mundo, através destas Mensagens, mas Eu não vou dizer o dia 
ou a hora pois Eu, não sei isso. Só o Meu Pai conhece o tempo. Eu anunciarei a Minha Segunda 
Vinda antes do sinal da Minha chegada, o qual aparecerá nos céus em todo o mundo. 

Qualquer homem que afirme ser Eu, Jesus Cristo, e que caminhe sobre a terra, como um 
homem, é um mentiroso. 

Fujam, porque ele trará mentiras, miséria e sofrimento. A sua falsidade acalma as almas 
com um falso amor de Deus. Ele destorcerá a Verdade. Aqueles que o seguirem estão em 
grande perigo. 

O Vosso Jesus. 

Os crentes nunca devem sentir-se seguros do conhecimento de que eles sabem a 
Verdade 
Sábado, 29 de setembro de 2012, 19:15 

Minha querida e amada filha, Eu devo dizer a todos aqueles que acreditam em Mim, Jesus 
Cristo, para acordarem e viverem as suas vidas em Mim, agora. 

Estas Mensagens não estão apenas a ser dadas para avisar aqueles que não acreditam em 
Cristo, o Redentor da humanidade, elas são também para os crentes em Deus. 

Os crentes nunca devem sentir-se seguros do conhecimento de que eles sabem a Verdade. 

Para aqueles de vós que dizeis que sabeis a Verdade dos Meus Ensinamentos, vós nunca 
deveis sentir-vos complacentes. Se o fizerdes, então isso pode significar que negligenciareis o 
trabalho necessário para santificar as vossas almas. 

Os crentes podem estar confusos sobre os Meus Ensinamentos. Então, muitos não entendem o 
significado da Minha Segunda Vinda. 

Muitos dos Meus seguidores acham que isso significa que toda a humanidade estará ciente 
que, de qualquer maneira e através da Minha Misericórdia, eles serão salvos. Ó, como Eu gostaria 
que isso fosse Verdade. Como isso Me traria alívio final. Infelizmente, muitos não estarão 
preparados. Muitos se recusam a ouvir as Minhas advertências e instruções. Como tal, deixareis de 
vos preparar adequadamente. 

A Minha Segunda Vinda vai acontecer. Os crentes, que dizem acreditar na Verdade contida 
na Bíblia Sagrada, sabem disso. 

É fácil para vós aceitar o que foi profetizado nela e que já aconteceu. Não é tão fácil de aceitar 
as profecias futuras, ainda por serem testemunhadas pela humanidade. 

Aceitai também o fato de as Mensagens Divinas terem sido enviadas para vos preparar. 
Aceitai que esta preparação está a ocorrer agora. 

Ficai vigilantes em todos os momentos. Não Me rejeiteis, neste momento, porque este é o 
tempo de preparação. Sede gratos, pois vos está a ser dado este grande Dom. 

O Vosso Amado Jesus. 
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Assim, muitas pessoas estão hoje obcecadas com a busca da fama e da glória pessoal 
Sábado, 29 de setembro de 2012, 23:00 

Minha querida e amada filha, porque é que tantas pessoas no mundo acreditam que a sua 
mortalidade é por tempo indeterminado? 

Assim, muitas pessoas estão hoje obcecadas com a busca da fama e da glória pessoal. Assim, 
muitos dos que procuram e alcançam grande reconhecimento e sucesso são idolatrados por aqueles 
que acreditam que essa é a glória por que eles se devem esforçar, para que se satisfaçam. 

Muito pouco do seu tempo é gasto no que realmente importa. Eles pisam os outros para 
conseguir o que querem por causa de seu desejo insaciável de brilhar em glória perante o mundo. 

A sua vaidade é alimentada pelo mundo do entretenimento, pelos média e pela sua busca de 
auto-aperfeiçoamento, e é aplaudida. É por isto que as pessoas comuns se esforçam hoje. Elas 
admiram abertamente tal ambição e esta torna-se como uma religião. Elas idolatram aqueles que 
chegam a tais alturas e, então, começam a imitar as suas vidas. Nem por uma vez eles consideram 
se tais coisas têm alguma consequência real. Eles nunca param para se questionarem: “É nisto que 
consiste a minha vida?” 

Eles não acreditam em Deus, na maioria dos casos, porque, se o fizessem, saberiam como é 
desagradável aos Olhos de Deus procurar a adulação desta forma. 

Quando uma pessoa busca constantemente atenção e adulação, e é obcecada com a imagem 
que projecta para o mundo, não entende como este caminho é curto. Eles desaparecerão com o 
tempo e ficarão vazios e sem amor para compartilhar com os outros. 

Eles gastam muito do seu tempo amando-se a si mesmos pelo que não terão espaço para 
qualquer outro amor. Eles colocam as suas próprias necessidades antes dos outros. Eles farão 
qualquer coisa, inclusive cometer atos que ofendem a Deus, para alcançar a auto glorificação. 

A esta geração têm sido ditas tantas mentiras sobre a maneira de viver as suas vidas. Eles são 
incentivados por um mundo que acredita que o ganho material, a cultura da celebridade e a 
ambição, que lhes traga grande admiração, são as coisas mais importantes que devem ambicionar. 

Que pouco eles sabem. Como ficarão chocados quando eles descobrirem como estavam 
errados. As pessoas que levam tal vida enfrentarão a decepção quando os seus desejos não forem 
satisfeitos. Todo o ato para lhes trazer mais prazer, através da auto obsessão pela ambição, não lhes 
trará a paz. 

Orai para que em breve essas pessoas percebam que a busca da fama e da glória pessoal só 
satisfaz por um tempo curto. Há apenas um objetivo por que vos deveis esforçar, que é o de seguir 
os Ensinamentos do Senhor. Quando fizerdes isso, vós ficareis em paz. Vós ainda podeis desfrutar 
de muitos dos prazeres do mundo, mas vós entendereis o que realmente importa. 

Muitos jovens colocam muito valor na forma como eles são vistos pelos outros. As pressões 
sobre eles, para conduzirem as suas vidas perseguindo os mesmos objetivos que as celebridades que 
admiram, está a prejudicar as suas almas. É bloquear a realidade do que é agradável a Deus. É 
bloquear a Verdade. 

Só a Verdade vos fará sentir satisfação e vos trará paz, amor, alegria e felicidade. 

Eu sou a vida que vós procurais. Em Mim vós encontrareis uma vida de Glória. Esta é a 
Glória que deveis procurar. Pois vivereis uma vida de Grande Glória, no Novo Paraíso, se vos 
voltardes para Mim. Esta é a única glória que vos trará uma alegria indescritível. 

O Vosso Jesus. 

  



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          262 

MENSAGENS DE OUTUBRO DE 2012 
 

O Amor de Deus, uma vez sentido pelo homem, é algo que nenhum homem pode dispensar 
Segunda-feira, 1 de outubro de 2012, 16:30 

Minha querida e amada filha, tu tens que aceitar que quando os Meus seguidores acreditam 
nestas Mensagens, elas atormentarão as suas almas de vez em quando. 

Muitos alegrar-se-ão quando lêem a Minha Santa Palavra e aceitá-la-ão como um milagre. 
Outros também aceitarão as Minhas Mensagens mas, em certos dias, elas serão rasgadas em duas, 
pelas dúvidas que os assaltam. Estas dúvidas são naturais. 

Alguns questionarão e questionarão se realmente vêm do Céu. Em seguida, eles ficarão cheios 
de angústia, porque sabem que as suas vidas estão prestes a mudar, e que a Segunda Vinda será 
testemunhada por eles. Isso significa que a vida que eles levaram até agora vai mudar além do seu 
entendimento. Isso é assustador para muitos, porque eles querem apegar-se às suas antigas vidas, 
que eram complacentes, porém infelizes. 

O medo do futuro, medo da Mão de Deus e o medo do exército de Satanás atormenta-os. 
Porém, enquanto as Minhas Mensagens podem lançar o medo nos seus corações, às vezes elas 
também trazem conforto. Uma coisa é certa. Eles vão sentir o Meu Espírito Santo nas suas almas e, 
uma vez que isso aconteça, eles vão familiarizar-se com o Amor de Deus. 

O Amor de Deus, uma vez sentido pelo homem, é algo que nenhum homem pode dispensar. 
Ele traz a paz. Então, não importa quão vós receeis, Meus seguidores, deveis lembrar-vos que Eu, o 
vosso Jesus, nunca vos abandonarei. Vós sois Meus. 

Eu Sou a Vida nas vossas almas. Por Mim, sereis salvos. Estou cheio de Misericórdia pelas almas 
que se voltam para Me pedir ajuda. Eu não vou deixar-vos sofrer à mão dos seguidores de Satanás. Eu 
cobrir-vos-ei com o Meu Precioso Sangue. Vós, nada tendes a temer. Em vez disso, estão a ser-vos dadas 
Graças para vos preparardes. Agora, vós tendes que ser corajosos, e não permitir que as dúvidas nublem 
o vosso amor por Mim, ou vos ceguem para a Verdade destas Mensagens. Elas são a Minha Dádiva para 
vós. Elas estão a ser dadas para vos proteger e manter livres de prejuízos. 

Pedi-Me sempre para acalmar os vossos medos, pois eles são implantados pelo maligno nas 
vossas mentes através das sementes do descontentamento, para vos distrair. 

Eu vos abençoo. Eu dou-vos a paz. Eu dou-vos a Minha Proteção. 

Confiai sempre em Mim. 

O Vosso Jesus. 

Virgem Maria: Muitos dos líderes da Igreja do meu Filho, nada dizem. Eles já não 
defendem, publicamente, o Santo Nome do meu Filho 
Terça-feira, 2 de outubro de 2012, 15:30 

Minha filha, os movimentos para insultar o Nome do meu amado Filho, Jesus Cristo, 
estão a aumentar. 

Não basta que eles O neguem, muitos querem insultar a Sua imagem na mente daqueles que 
acreditam n’Ele. 

A Crucificação do Corpo do meu Filho, a Crucificação da Sua Igreja, está a aumentar. 

Muitos dos líderes da Igreja do meu Filho, nada dizem. Eles já não defendem, 
publicamente, o Santo Nome de meu Filho. Eles não têm a coragem de defender o Corpo do 
meu Filho, a Sua Igreja na Terra. 

Muitos não querem chamar uma atenção indesejada por causa dos pecados dos sacerdotes no 
passado. Muitos, simplesmente, não têm uma fé suficientemente forte, requerida para serem um 
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verdadeiro testemunho da Verdade dos Ensinamentos do meu Filho. Então, muitas pessoas no 
mundo não acreditam na Existência do meu Filho e isso faz com que Ele chore. Assim, muitos que 
sabem a Verdade, acham que é aceitável mostrar desrespeito ao ouvir blasfêmias e ainda 
permanecem em silêncio. 

Filhos, vós deveis reconhecer a Verdade da Crucificação do meu Filho, abertamente e sem 
medo. As pessoas ouvirão. Vós sereis ouvidos. Se cada servo de meu Filho permanecer em silêncio, 
então quem falará do meu Filho? 

Quem vai difundir a Sua Santa Palavra, neste momento, em que muitos dos filhos de Deus 
negam a Existência de Deus? Muito em breve, eles não terão desculpa. Quando eles virem o estado 
das suas almas, eles entenderão pela primeira vez que têm uma alma. Orai para que eles se tornem 
mais fortes depois disso e para que se tornem verdadeiros soldados de Cristo. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

O cristianismo está a ser atacado por uma razão principal 
Quarta-feira, 3 de outubro de 2012, 13:30 

Eu Sou o teu amado Esposo Místico, o Filho do homem, nascido da Imaculada Virgem Maria. 

Minha querida e amada filha, cada horror que presenciei no Jardim do Getsêmani, quando fui 
insultado pelo mal, está a desenrolar-se agora no mundo, diante dos Meus Olhos. 

As pessoas, em toda parte, perderam a sua fé. Elas andam num mar de confusão e num estado 
de apostasia não testemunhado antes no mundo, em tamanha escala. 

O amor de um pelo outro morreu. O respeito pelas necessidades dos outros não é mais 
considerado uma característica admirável. 

A ganância, a luxúria e a inveja controlam as mentes de muitos no mundo de hoje. Frios nos 
seus corações, eles já não valorizam a vida em si, e nada pensam sobre o assassinato. É tido como 
garantido. 

O Cristianismo está ser atacado por uma razão principal. É para permitir que as leis que 
toleram o pecado sejam introduzidas com facilidade nos vossos países. A obsessão pelas falsas 
religiões e falsos ídolos é galopante. 

A Minha Igreja está a entrar em colapso, e os Meus servos sagrados não estão, na sua maior 
parte, a enfatizar o perigo do pecado e a verdade da Vida Eterna. 

O ódio, a guerra, a inveja, a ganância, a luxúria e o amor-próprio estão todos vinculados 
a um estado falso, um estado que não tem qualquer semelhança com a Verdade dos Meus 
Ensinamentos. 

Eu sabia, no Jardim do Getsêmani, que a Minha Morte na Cruz não seria vista pelo que ela 
era, pela geração de hoje. Essa foi a dor que rasgou o Meu Coração como por uma espada. O 
Sacrifício que Eu fiz pelo homem, para o redimir aos Olhos do Meu Pai, não é reconhecido hoje. 
Quanto eles têm esquecido. Como eles não foram informados. Tudo isso tem a ver com o pecado da 
tolerância, apresentado ao mundo como uma coisa boa. 

As guerras e o ódio espalham-se como um vírus, pois são planeados pelo maligno. A dor dos 
Meus seguidores unir-se-á com a Minha Dor, ao testemunhar as obscenidades que serão expelidas 
por esses líderes de governos, que seguem as mentiras postas nas suas almas por Satanás. 

Satanás e os seus demônios são muito poderosos. Nunca acrediteis, nem por um minuto, que é 
fácil afrouxar o controle que eles têm sobre uma pessoa que os deixe penetrar na sua alma. Eles não 
desistirão facilmente e impedirão as almas que queiram voltar para Mim, o vosso Jesus, por ajuda, 
tornando-as desamparadas. 

Essas almas acharão que é uma tortura rezar. As palavras não saem das suas bocas. Elas vão 
sentir uma total aversão aos Meus pensamentos. Por mais que tentem, será uma tarefa árdua. 
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Aqueles que dizem que são boas pessoas, que não fazem mal aos outros, mas que não Me 
aceitam, a Jesus, nas suas vidas, saibam isto. Vós não sois seguidores de Cristo. Se vós não vierdes 
a Mim, não podereis ser aceites no Reino do Meu Pai. Para entrar no Reino do Meu Pai exige-se 
preparação. Satanás pode mover-se tão rapidamente para distrair as almas, que muitas são 
apanhadas de surpresa. Nestes tempos de grande agitação no mundo e de falta de consciência pelo 
Meu Pai, Deus, o Criador de Todas as Coisas, só pode resultar uma coisa. Catástrofe. 

Os castigos serão derramados sobre o mundo, a fim de salvar a humanidade, para purificar a 
humanidade. Se as pessoas se recusam a ouvir, elas não ouvirão a Verdade. A Verdade salvará, não 
só as vossas vidas na terra, como ela dará Vida Eterna. A ausência de aceitação da Verdade, resulta 
na morte, tanto do corpo e como da alma. 

Chegou a hora de a humanidade fazer uma escolha. Eu não posso forçar-vos a seguir-Me. 
Apesar de todos os Dons, Graças e milagres, que vos foram dados, eles ainda vão virar as costas. 
Com toda a Minha Grande Misericórdia, alguns ainda vão escolher a morte em vez da vida. 

O Vosso Jesus. 
Deus Pai: A minha Mão de Justiça está à espera para castigar os governos que 
conspiram para magoar os meus filhos 
Quinta-feira, 4 de outubro de 2012, 14:55 

Minha querida filha, Eu desejo que tu saibas que, embora o mundo possa ter de suportar uma 
grande limpeza, que pode não ser agradável, a Minha Misericórdia é grande. 

Eu Sou um oceano de Misericórdia e vou criar grandes mudanças para garantir que todos os Meus 
filhos sejam salvos da catástrofe. A catástrofe de que Eu falo, envolve o trabalho de uma força secreta do 
maligno no mundo, que está a tentar controlar todas as nações, para seu próprio ganho perverso. 

Muitas almas rejeitarão a Misericórdia do Meu amado Filho. Assim, muitos não vão 
reconhecê-Lo. Eles continuam a infligir, descuidadamente, sofrimento sobre aqueles que controlam 
e não entendem que os seus pecados não vão passar despercebidos. Eles podem lutar contra o poder 
da Minha Mão, mas a Minha Mão atacá-los-á e destrui-los-á. 

Eles vão reconhecer o poder de Deus, nesse momento, mas para muitos deles será tarde demais. 
Cada Ato Meu, incluindo os grandes milagres, será testemunhado em breve por toda a 

humanidade. Eu farei tudo que puder, na Minha Misericórdia, que irá devorar a humanidade como 
um grande oceano, para salvar a humanidade. Nenhum homem será deixado intocado pelas Minhas 
Dádivas. Quando isso acontecer, Eu perseguirei as pessoas que Me afastem, embora elas venham a 
saber Quem Eu Sou. 

Então, os líderes do mundo que não apliquem as Minhas Leis Divinas e que flagelem a Terra 
com a sua crueldade sobre os Meus filhos, serão abatidos. Então, Eu não lhes permitirei que 
escapem à Minha Justiça Divina. 

Eles estão a ser advertidos, nesta Mensagem, para pararem já. Eles devem orar por orientação, 
se eles se sentem desconfortáveis ou sob pressão, para introduzirem leis sobre as nações, o que irá 
causar dificuldades. 

Eu dou-lhes este tempo agora para pararem o que estão a fazer e para Me implorarem para os 
ajudar a enfrentar os regimes perversos, que estão a ser concebidos contra os seus compatriotas. 
Eles sabem do que Eu Estou a falar. 

Eu sou o Criador da raça humana. Eu conheço cada um dos Meus filhos. O que eles vêem. O 
que sentem. Como pensam. Sei também, dentre eles, quais os que juraram fidelidade a atos que 
causam enorme sofrimento às pessoas de todo o mundo. 

A Minha Mão da Misericórdia está à espera para vos trazer de volta para o refúgio do Meu Reino. 
A Minha Mão de Justiça está à espera para castigar os governos que conspiram para magoar 

os Meus filhos. Não lhes será permitido causar este sofrimento. 
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Pois, assim que vós introduzirdes leis destinadas a controlar aqueles a quem servis, que são 
aberrantes para Mim, Eu enviarei um Castigo tal que ninguém terá dúvidas quanto ao que causou 
essa punição. 

Vós sois Meus filhos e é a Mim que deveis pedir proteção. Sem a Minha proteção estareis à 
mercê de Satanás. Para que não vos esqueçais, ele, Satanás, odeia a todos vós. No entanto, por 
causa das suas poderosas e subtis atitudes sedutoras, vós continuais na vossa procura de poder, 
como escravos. 

Escolhei o poder que vos exalta nesta Terra, e trazei esse vosso reconhecimento ao longo dos 
caminhos do Senhor, e sereis lançados para fora. 

Este alerta está a ser dado para garantir que vós compreendais que há Um Único Criador. 
Apenas Um Que criou a humanidade. Um, apenas, que tem o poder de dar um fim a tudo o que 
existe sobre a Terra. 

Deus, o Altíssimo, Criador de Tudo o que é Visível e Invisível. 

A Luz de Deus está presente em todos e em cada um de vós 
Sábado, 6 de outubro de 2012, 23:05 

Minha querida e amada filha, a fim de Me amares verdadeiramente, tu deves ver os outros 
através dos Meus Olhos. 

Quando tu olhas para outra pessoa, olha com cuidado e tenta ver a Minha Presença, pois Eu 
Estou presente em todas as almas, mesmo nas enegrecidas. 

Eu Estou lá. Olha, e verás. Esta é uma das Graças mais extraordinárias dadas pelo Meu Pai 
Eterno a cada um dos Seus filhos. 

A Luz de Deus está presente em todos e em cada um de vós. Isso é amor e cada alma tem 
capacidade para amar. 

Quando vês os outros através dos Meus Olhos, tu sentirás o amor e isso tocará a tua alma de 
uma forma que não podes negar. Este amor é real, mas tu não podes vê-lo ou tocá-lo. Tu vais, 
também, achar difícil de o explicar aos outros. No entanto, ele está lá. 

Se todos os filhos de Deus pudessem honrar a Divina Presença do Meu Pai no mundo, nos 
Seus filhos, então a paz reinaria na Terra. Procurai o amor, que o encontrareis. 

Tirai um tempo para refletir sobre o que Eu vos digo, agora. A Luz do Amor de Deus é como 
uma estrela brilhante presente em cada alma. Em alguns, ela brilha vivamente e vós podeis sentir o 
amor com que essa pessoa vos envolve. Noutros, também, mas é um reflexo ténue, difícil de 
encontrar, no entanto, mesmo assim ele está lá. 

Quando vós olhais para o outro, pensai nisso, assim. Deus criou cada um de vós. Vós sois 
irmãos e irmãs aos Seus Olhos. Quando Ele vê os Seus filhos mostrar amor e respeito uns pelos 
outros, isso dá-Lhe muita alegria. 

Quando eles lutam entre si, causam dificuldades e sofrimento aos outros, Ele sente uma dor 
terrível. Como qualquer pai, dói-lhe quando os Seus filhos não compartilham o Seu Amor, o Amor 
pelo qual foram criados. Lembrai-vos também quando vos magoais uns aos outros, vós magoais o 
Meu Pai. Ele sente a dor que infligimos aos Seus filhos. 

Pensai duas vezes da próxima vez que vós julgardes os outros duramente ou lhes mostrais 
ódio. Quando fizerdes essas coisas, estais a desagradar ao Meu Pai. Se alguém vos magoar, orai por 
eles. Pois quando há tensão e falta de amor entre duas pessoas, isso é causado por espíritos 
malignos. Elevai-vos acima dessa tentação. Amai os outros. Tratai-os com respeito. Olhai para eles 
como se fosse através dos Olhos de Deus. Quando o fizerdes, vós encontrareis o amor. Vós achareis 
que é mais fácil viver com os outros, aceitando cada qual as suas faltas. 

O Vosso Jesus. 
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Virgem Maria: Eu choro Lágrimas de Sangue por eles e o meu Coração está aflito 
Domingo, 7 de outubro de 2012, 11:00 

Minha filha, por favor ora pelos meus filhos perdidos que aumentam de número todos os dias. 
Eles não querem, nem podem, acreditar no meu Filho e viram-se para outro caminho. 

Eu choro lágrimas de sangue por eles e o meu Coração está aflito. Como eles estão perdidos e 
como se sentem vazios. Eu oro a Deus, na Sua Misericórdia, para abrir os seus corações 
endurecidos. 

O Aviso está próximo, minha filha. Os meus filhos precisam de preparação. Aqueles que fogem a 
estas Santas Mensagens do meu Filho e do meu Pai Eterno, terão que responder perante Deus. 

Muitos têm prejudicado esta Missão e têm encorajado as almas a afastarem-se. Muitas destas 
almas morreram em pecado mortal. Se eles tivessem aceitado as orações, dadas à humanidade 
através da Cruzada de Orações, podiam ter sido salvos. 

Os que não aceitais estas Mensagens, não deveis trabalhar com o maligno para enfraquecer o 
mundo de Deus. Vós deveis orar pela ajuda necessária para encontrar a paz dentro de vós. 

Foi profetizado que o profeta do fim dos tempos não seria aceite, se bem que muita conversão 
será alcançada através da difusão da Palavra de Deus. 

Será um risco vós rejeitardes a ajuda que está a ser enviada do Céu, neste tempo, para ajudar a 
salvar as vossas almas. 

Não insulteis o meu Filho, não o ouvindo. Fazeis-vos desatentos e surdos a estas Mensagens 
do Céu, mas vós deveis primeiro escutar. 

O vosso livre-arbítrio significa que vós podeis escolher o caminho em que desejais andar. O vosso 
livre-arbítrio não significa que tenhais o direito de blasfemar deliberadamente contra o Espírito Santo. 

Quando O Aviso acontecer, vós sereis preenchidos com a Luz da Verdade. As vossas almas 
serão iluminadas e vós vereis quais as vossas boas ações e más ações, a vossa conduta durante as 
vossas vidas. Nesse estágio muitos de vós abraçareis o Amor de Deus. Tristemente, muitos sereis 
demasiado obstinados para aceitar os vossos erros. Sereis afastados e sofrereis terrivelmente. 

Preparai-vos a todo o tempo. O tempo é curto. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe de Deus, Mãe da Salvação. 

O Anúncio para comunicar a Minha Segunda Vinda será repentino 
Segunda-feira, 8 de outubro de 2012, 19:00 

Minha querida e amada filha, exorto a todos os Meus seguidores para que sejam fortes 
neste momento. 

A Minha Santa Palavra, a Minha Dádiva para a humanidade, que vos é dada através destas 
Mensagens, será objeto de muitas críticas. 

Vós deveis permanecer fortes quando a Minha Palavra for posta de lado e menosprezada. Isso 
será muito difícil, mas vós tendes de suportar esse tormento, pois ele é apenas o começo. 

O inimigo levantar-se-á e derrubará as Minhas Mensagens, dadas a cada um de vós para que 
as almas possam ser salvas. 

Ele arrebanha todas as almas que ele seduz e depois leva-as para longe das Minhas Mensagens. Ele 
faz isso por meio da tentação aos crentes, em primeiro lugar para que eles não trabalhem Comigo para 
salvar os seus irmãos e irmãs. Ele não quer que vós oreis para salvar as vossas almas. 

Qualquer servo da Minha Igreja, que vos proíba de fazer as orações da Minha Cruzada, 
precisa das vossas orações. Eles não podem impedir que as Minhas orações sejam espalhadas. 
Quando o fazem, eles precisam da vossa ajuda. Infelizmente, muitas almas serão levadas da Minha 
Missão, a última da sua natureza na Terra. 
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Estes tempos verão a divisão na Minha Igreja, ficando maior um dos lados, o que sofre para 
proteger o Meu Evangelho, enquanto o outro tenta reinventar a Minha Igreja, modernizando os 
Meus Ensinamentos e trazendo leis obscenas para a Minha Igreja. 

Levantai-vos e uni-vos com coragem, pois esse tempo está quase em cima de vós, e vós 
ouvireis essas novas práticas, nenhuma das quais concordantes com o Meu verdadeiro Evangelho, 
com os Meus Ensinamentos ou a com a Verdade. 

Estas provações agigantar-se-ão como grandes barricadas. Vós, Meus discípulos, sentir-vos-
eis presos. Vós sentir-vos-eis impotentes e as vossas lágrimas vão correr. 

A vossa fraqueza será a vossa força. É através do vosso sofrimento, quando assistirdes a 
este terrível flagelo, que vos tornareis fortes. Por cada aflição que vós suportardes em Meu 
Nome, Eu vos farei ainda mais fortes. Perseverai e Eu vos abençoarei com a Graça da força, 
coragem e convicção. 

Vós sois o Meu Exército, o Meu raio de luz no mundo. Serão feitas todas as tentativas para 
extinguir esta luz, mas será inútil. 

O raio da vossa luz, do vosso amor por Mim, será iluminado de modo que se torne como um 
farol de luz e, em seguida, um grande fogo. Esse Fogo do Espírito Santo, que vai apanhar cada um 
de vós, espalhará as suas Chamas por todos os cantos do mundo. 

Sereis vós, Meu Exército precioso, quem vai fazer isso. Vós sereis guiados pelo Céu. Vós 
marchareis em frente. Vós pisareis o exército do mal, das pobres almas que estão a ser comandadas 
por Satanás e que serão impotentes contra vós. Logo depois, a Glória do Meu grande anúncio 
manifestar-se-á ao mundo. 

O anúncio para comunicar a Minha Segunda Vinda será repentino. Também será 
inesperado, apesar de ter sido bem preparado. Será então que vos será legado o grande Dom da 
Vida Eterna. 

O Vosso Jesus. 

Esta Nova Religião Mundial prestará homenagem à besta 
Terça-feira, 9 de outubro de 2012, 21:31 

Minha querida e amada filha, muitas almas estão vigilantes presentemente, quando 
testemunham as rápidas mudanças na Minha Igreja Católica, que se começam agora a 
manifestar. 

Os sinais estão a começar a mostrar tudo o que Eu profetizei através de ti. A falta de Missas 
disponíveis é visível. A Santa Eucaristia não é mais acessível com facilidade. O Sacramento da 
Confissão é limitado em muitas das Minhas Igrejas. 

Muitas das Minhas Igrejas não têm sacerdotes para as administrar. Há, neste tempo de 
tribulação, tantos abandonos das Minhas Igrejas, que, em breve, essas Igrejas serão entregues a 
proprietários comerciais. Como a fé dos Cristãos está a ser testada, é por isso, importante, que 
continueis a rezar a Minha Cruzada de Orações. Em breve, novos servidores serão introduzidos nas 
Igrejas Católicas e noutras igrejas Cristãs. 

As diferenças religiosas serão esbatidas, em primeiro lugar no topo. Então, dentro de um curto 
espaço de tempo, vós não reconhecereis os Meus Ensinamentos, pois eles vão desaparecendo 
sutilmente. Em seu lugar será colocada uma série vaga, mas lírica, de expressões, que promovam a 
tolerância do pecado. 

As mentiras apresentadas aos fiéis inocentes não serão entendidas no início. Então, um 
sentimento profundamente perturbador, de que algo não está certo, vai assombrar os Meus 
seguidores. 

O engano final será quando os Santos Sacramentos forem substituídos por sucedâneos pagãos. 
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Tudo será presidido pelo falso profeta, que reivindicará ser o mais alto sacerdote de todas as 
religiões, associadas numa única. Esta nova religião, uma religião mundial, prestará homenagem à 
besta. Todos aqueles que a seguirem cegamente serão devorados pela besta e ficarão perdidos de 
Mim, para sempre. A velocidade com que isso vai acontecer surpreenderá os Meus seguidores. O 
plano está a ser cuidadosamente gerido. A campanha para converter a hostilidade dos Cristãos, para 
que aceitem as leis seculares, está a ser planeada de modo profissional. 

Isso está a ser planeado entre muitas nações, por um grupo, que usa personalidades, 
celebridades e altas figuras, respeitadas pela maioria, para espalhar as suas mentiras malignas. Ficai 
avisados. Não aceiteis mentiras. Não vos envolvais no plano de profanar o Meu Santo Nome. 

O Vosso Jesus, Rei e Redentor de toda a humanidade. 

O paganismo será imposto em todas as Igrejas de Deus 
Quarta-feira, 10 de outubro de 2012, 21:50 

Minha querida e amada filha, diz ao mundo que eles devem despertar do seu sono. Se não 
o fizerem, vão deixar de ver os projectos iníquos, que Eu predisse há algum tempo, a 
desenvolver-se. 

Eu falo sobre a dominação global, que está a ser orquestrada para destruir o Cristianismo. 

A Minha Igreja está a ser dizimada, tijolo por tijolo. Os Meus servos sagrados estão a ser 
forçados para além da sua resistência, deliberadamente. 

A Minha Igreja também está a ser profanada por aqueles que praticam a adoração da besta. 
Esses impostores falsos não são cristãos. Eles praticam o ocultismo e infiltram-se em todas as 
organizações, incluindo diferentes igrejas e diferentes religiões. 

Eles visam, em particular, a Igreja Católica. Esta é a Igreja que mais odeiam. As suas mentiras 
fazem com que os Católicos tenham vergonha de se levantar e defender a sua Igreja. 

As suas mentiras tornaram muito difícil, para todas as Igrejas Cristãs, defender os Santos 
Sacramentos, como foi ordenado por Deus. 

O paganismo será aplicado em todas as Igrejas de Deus e ai do homem que se levante para 
defender a Verdade de Deus. 

Chegou o tempo da divisão da humanidade. Eu irei, e dividirei a Terra. 

Os que são leais aos Meus Ensinamentos serão levados para o Meu Seio. Aqueles que 
desafiam a Deus e blasfemam contra a Verdade, serão lançados fora. 

A batalha já começou. A prova está a ser apresentada. 

Ainda há tempo para escolher entre as mentiras destes grupos satânicos, que vêm vestidos de 
cordeiros, ou a Verdade, que vos será dito que é uma mentira. 

Vós deveis estar alerta em todos os momentos. Mantende os olhos abertos. Virai as costas 
quando o Meu Nome, o Meu Corpo, a Minha Palavra, forem blasfemados. 

O Vosso Jesus. 

Muitos de vós negar-Me-eis, aceitando essas novas leis perversas 
Quinta-feira, 11 de outubro de 2012, 10:03 

Minha querida e amada filha, as dificuldades enfrentadas pelos Meus discípulos, neste 
momento, são de dois tipos. 

Em primeiro lugar, eles têm de testemunhar as mentiras que desfilam diante deles, através dos 
governos seculares, que estão a impô-las à força. Essas mentiras, na forma de proposta de novas 
leis, novas ideias e novas regras, fazem apenas uma coisa. Elas quebram as Leis de Deus. Elas são 
as leis da tolerância, que permitem, livremente, que os atos de pecado sejam consagrados nas vossas 
constituições e igrejas. 
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O segundo tormento é devido às pressões colocados em cima de vós, se ousais falar a 
Verdade, a Palavra de Deus. Atreve-te a falar a Verdade, Minha filha, e serás ferozmente 
contestada. Então, serás acusada de ser anticristã e de falta de tolerância. 

Vedes como trabalha Satanás? Ele engana as almas fracas para que acreditem em mentiras e 
aceitem o pecado, negando-o, como se ele não existisse. 

Essas pessoas, juntas lado a lado em todas as nações, estão a aumentar a pressão, a fim de 
destruir a Minha Igreja Cristã e tornar o pecado aceitável. Eles pretendem silenciar os Meus 
seguidores e a sua capacidade de expressar abertamente a Verdade da Minha Santa Palavra. 

Vós sofrereis por causa dessas abominações. Quando assim for, sabei que Eu Me uno 
estreitamente aos vossos corações. 

Por favor, sede fortes por Mim. Vós deveis orar por essas pobres almas iludidas, pois eles são 
peões num jogo perverso, planeado por aqueles que honram a Satanás. 

Não vos deixeis enganar, pois quando vós pensardes que a sua maldade, disfarçada de tolerância e 
de amor pelos direitos dos outros, dominou a humanidade, a batalha intensificar-se-á. 

A Mão do Meu Pai atacará com tanta força, que eles, os criminosos, serão varridos. Vós 
nunca deveis desesperar e achar que esse grupo vai dominar os Meus discípulos. Eles nunca serão 
capazes de conseguir isso, embora por vezes possa parecer. 

Acordai, Meus servos sagrados. Vós não podeis deixar-vos intimidar ou apanhar nesse plano 
ardiloso, projetado para profanar a Palavra de Deus. 

Vós deveis defender os Meus Ensinamentos, do vosso Salvador, e nunca Me negar. No entanto, 
vós sereis tentados a fazê-lo. Muitos de vós Me negareis, aceitando essas novas leis perversas. 

Se vós o fizerdes, Eu vou aguardar, porque se vós Me chamardes, Eu segurar-vos-ei. Com a 
Minha Intervenção Divina, Eu sustentar-vos-ei. 

Por favor, recitai esta Ladainha (3) Defender a Palavra de Deus 
Ó Querido Jesus, protegei-nos das mentiras que ofendem a Deus. 
Protegei-nos de Satanás e seu exército 
Ajudai-nos a amar-Vos mais. 
Amparai-nos na nossa batalha. 
Defendei a nossa fé. 
Levai-nos para o Vosso refúgio de segurança. 
Ajudai-nos a levantar e a defender a Vossa Santa Vontade. 
Reforçai a nossa determinação em sermos Vossos verdadeiros discípulos. 
Dai-nos coragem. 
Dai-nos confiança. 
Guiai-nos no caminho da Verdade. 
Defendei-nos contra o inimigo. 
Lançai as Vossas Graças de proteção sobre nós. 
Ajudai-nos a evitar a tentação. 
Levai-nos para mais perto do Vosso Sagrado Coração. 
Ajudai-nos a permanecer fiéis a Vós em todos os momentos. 
Amém. 
Ide, Meu Exército, com calma e paz, na certeza de que Eu Estou perto dos vossos corações, 

nestes tempos assustadores. Quando vós estais sozinhos e vos sentirdes perdidos ou abandonados, 
sabei isto. É quando Eu estarei mais próximo de vós. Isto é, quando a vossa fraqueza se transformar 
em grande força, assim como a força que percebeis no vosso inimigo cairá para nada. 

O Vosso Jesus. 
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Haverá diferentes níveis no Novo Paraíso de 12 nações 
Sexta-feira, 12 de outubro de 2012, 23:15 

Minha querida e amada filha, o Meu Amor é tão poderoso, que está agora a ser sentido por 
aqueles que não conhecem Deus. 

Apesar do mal presente no mundo, os homens sentem agora nos seus corações o amor pelos 
outros, o que está em desacordo com a corrupção que está presente nas almas e que os surpreenderá. 

Tão inesperadamente surgirá esta onda de amor, através das suas almas, que muitos vão ficar 
lavados em lágrimas. Essas lágrimas de amor tão puro nos seus que corações, rasgá-los-á em dois. Eles 
não sabem porque se sentem assim em relação aos seus irmãos e irmãs. Eles sentirão também este 
amor verdadeiro e único pelo seu Criador, Deus Pai. No entanto, eles não vão reconhecer que Ele 
Existe. Em vez disso, muitos vão ficar desorientados e perguntar-se-ão. Que incrível amor poderoso é 
este que eu sinto no meu coração? O que pode ser isso se não Deus? Como posso eu sentir esse amor, 
se sou apenas um produto da evolução, um produto de partículas compostas de Terra? 

A Verdade, Meus filhos, é esta. Vós não sois uma partícula da Terra, um remanescente do 
tempo. Vós sois seres vivos, almas vivas, que têm capacidade para uma Vida Eterna, sem fim. 

Vós sofreis por causa dos pecados de Adão e Eva, os vossos pais originais. Vós podeis 
sorrir, ridicularizar ou zombar do que vós acreditais ser uma história de ficção, mas a Verdade 
é que estais a viver uma vida de imperfeição. Esta vida de sofrimento é devida aos pecados dos 
vossos pais originais. Manchados com o pecado, vós estais cegos para a Verdade de Deus, pela 
mesma serpente que os enganou a eles. 

Vós acreditais que viveis num mundo real, um mundo de matéria, que tem durabilidade 
limitada. A vossa vida na Terra é curta. A idade dos vossos corpos. A vossa saúde deteriora-se. 
Com o tempo o vosso corpo morre. Negligenciai o vosso espírito, a vossa alma, e vós não sois nada. 

Aceitai que sois filhos de Deus e a vossa vida na Terra tornar-se-á mais importante, na qual 
vivereis a vida de acordo com as Leis de Deus. A vossa vida será prolongada e ser-vos-á concedida 
a grande Dádiva da Vida Eterna. 

Se vos fosse mostrado um vislumbre dessa vida, por apenas uma hora, vós nunca ofenderíeis 
o Meu Pai. Vós deveis saber que recebereis essas Dádivas. 

Vós, aqueles que morrerdes em estado de graça, vivereis com a vossa família, e formareis o 
Meu exército remanescente na Terra. O vosso corpo será purificado e recriado num estado de 
perfeição, com base na idade em que vós aceitastes o amor de Deus. Vós vivereis no amor e em paz, 
com vossos entes queridos e os vossos próximos. Nenhum de vós vai querer mais nada. 

Haverá diferentes níveis no Novo Paraíso de 12 nações. Na base haverá cidades e aldeias, 
todos trabalhando numa torrente de paz, amor, felicidade e contentamento. Ninguém vai querer 
mais nada. Eu serei o vosso Rei, o vosso Mestre, e Eu reinarei entre vós, em União Mística. 

Depois, haverá os níveis mais elevados. Eles manterão todas as nações juntas, unidas pelos 
Meus Ensinamentos, e todos os homens se misturarão em completa harmonia uns com os outros, e 
com as feras da terra, grandes e pequenas. 

Todos sobreviverão comendo da Árvore da Vida. A ninguém faltará alimento. Em 
seguida, haverá os governos das nações. Eles garantirão que tudo estará de acordo com os 
Meus Ensinamentos. Os Meus governos serão liderados pelos Meus Santos e Apóstolos. E 
continuará assim até ao fim, até que a segunda Ressurreição dos mortos terá lugar, para o 
confronto final. 

Satanás será libertado, juntamente com seus demônios, num prazo curto. Em seguida, todo o 
mal será destruído. A Minha Misericórdia será, finalmente, apresentada ao mundo, no Novo Céu e 
Nova Terra reunidos. 
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Então, tudo será revelado, assim como o Mistério de Deus será mostrado a todos, finalmente, 
em Toda a Sua Glória. 

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

Minha querida e amada filha, as profecias preditas em Fátima começam agora a manifestar-se 
no mundo. 

O governo mundial único, constituído pelas nações que estão a trabalhar incansavelmente, 
com o seu trabalho praticamente concluído, está prestes a ser apresentado ao mundo. 

No seu despertar, haverá uma nova religião mundial, uma abominação aos Olhos do Meu Pai. 
A Minha Igreja foi infestada, dentro dela, por inimigos que são lobos em pele de cordeiro. 

Eles enganam a todos com quem entram em contato. 
Em seguida, será introduzida uma vacina global que vos matará se a aceitardes. 
Este é um momento em que apenas deveis orar, e muito, o que pode suavizar o impacto dessa 

terrível perversidade criada por um grupo de elite, de pessoas no poder. 
Eles estão a trabalhar em toda a parte nos vossos governos e, aqueles que trabalham lado a 

lado com eles, todos os dias, sabem o que eles estão a fazer. 
Tao astuciosos eles são que apresentarão cada ato perverso como sendo uma grande coisa, um 

grande serviço à humanidade. Eles fazem tudo quanto podem para profanar o que tem a ver com Deus. 
Eles vão divulgar e promover o paganismo. Os Filhos de Deus, que aceitem as suas leis e os 

seus ensinamentos, ficarão infestados com os seus maus caminhos. 
Vós deveis orar por proteção, mas, acima de tudo, deveis orar por essas almas. Pois o Meu Pai 

tem a intenção de os punir. Ele vai anular todos e cada um deles e destruí-los. Sem as vossas 
orações eles estarão perdidos e serão lançados no lago de fogo. 

O Vosso Jesus. 
Aqueles que cometem assassinato a sangue frio, podem ser salvos através das 
vossas orações 
Domingo, 14 de outubro de 2012, 18:10 

Minha querida e amada filha, nunca acrediteis, por um momento, que aqueles que cometem 
pecados terríveis e cujo mal causa atrocidades ao mundo, não possam ser salvos. 

Aqueles que cometem assassinato a sangue frio, executam os seus compatriotas ou matam os 
seus próprios filhos, que ainda estão no útero, podem ser salvos através das vossas orações. 

Muitas dessas almas não procuram a redenção aos Meus Olhos, porque nada vêem de errado 
no que estão a fazer. A sua salvação está confiada às vossas orações. 

Estas são as almas por que Eu mais anseio. 
Essas almas perdidas estão tão distantes de Mim, que apenas poderão ser salvas pelo 

sofrimento das almas vítimas e das orações dos Meus discípulos. 
Mesmo aqueles que, conscientemente, adoram Satanás e que sabem que Eu Existo, mas que 

continuam a escarnecer de Mim, também podem ser salvos da condenação eterna. 
Peço a todos vós que Me apeleis, através desta Cruzada de Oração, para procurar a redenção 

das almas que estão em pecado mortal, porque cometeram assassinato. 
Cruzada Oração (80) Para as almas daqueles que cometeram assassinato 
Ó querido Jesus, eu imploro Misericórdia para aqueles que cometeram assassinato. Eu 

peço clemência para os que estão em pecado mortal. Eu ofereço-Vos o meu próprio sofrimento e 
dificuldades, para que Vós possais abrir os seus corações, e perdoar os seus pecados. Eu peço-
Vos que cobrais todas as pessoas com má intenção nas suas almas, com o Vosso Precioso 
Sangue, para que possam ser limpas das suas iniquidades. Amém. 
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Lembrai-vos, Meus seguidores, que mesmo que os seus pecados possam ser doentios, essas 
almas precisam da vossa ajuda. 

Elas foram infestadas pelo maligno, e muitas delas não sabem a diferença entre o bem e o mal. 

Essas são as almas que Me causam a maior angústia e dor. O Meu sofrimento está a ser 
prolongado, para que cada uma delas possa ser redimida. Ide, Meus discípulos, e permiti que o Meu 
amor e humildade inunde os vossos corações para que vós possais, através da generosidade do 
vosso sofrimento, ajudar a salvar estes pobres filhos perdidos de Deus. 

O Vosso Jesus. 

Os que sobreviverem, no Fim dos Tempos, não terão uma morte física 
Segunda-feira, 15 de outubro de 2012, 23:30 

Minha querida e amada filha, é importante compreender o segredo sobre a ascensão da morte. 

Quando Eu morri, como um homem de carne e osso, Eu destruí a vossa mortalidade. Eu não 
apenas vos libertei da morte como do pecado, depois da morte. A Minha Morte, não apenas vos 
libertou da morte, mas do pecado, após a morte. A Minha Morte na Cruz deu-vos o Dom da 
imortalidade, no Meu Novo Reino. 

Porque Eu morri como um homem, Eu morri como um mortal. Quando alguém morre torna-
se imortal, se está em estado de Graça. 

Quando Eu Ressuscitei da morte, Eu leguei esse Dom aos que já estavam no Céu, que 
morreram em estado de graça. No Meu Novo Paraíso eles ficarão com perfeitos corpos imortais. Os 
que estão na Terra tornar-se-ão imortais na Segunda Vinda, num piscar de olhos. 

Quando soar a trombeta do Meu mensageiro, os mortos erguer-se-ão, bem como aqueles cujos 
nomes estão no Livro da Vida, para desfrutarem a Vida Eterna por 1.000 anos no Meu Novo Reino, 
que Me foi prometido por Meu Pai. Ele é chamado de Novo Paraíso, e tudo o que é mortal até ao 
fim, não mais o será. 

Vós ficareis em união Comigo, o vosso Jesus. 

A morte já não importa, pois ela não existe. 

Agora que Eu Estou a levar-vos o Meu Dom da salvação final, vós tendes que Me escutar. 
Acautelai-vos e encorajai aqueles que hoje, tal como nos dias de Noé, são apanhados nas suas 
ambiciosas vidas de paródia, pois seria tolice ignorarem os sinais. Justamente nos dias de Noé, eles 
foram varridos no terror, quando vieram as enchentes. Não deixeis que isso aconteça desta vez. 

Os Meus seguidores foram avisados exaustivamente, mas não adianta. O problema é que os 
que aceitam a Verdade se misturam com aqueles que não aceitam a Verdade, e isso influencia-os. 

Vós deveis afastar-vos dos que são pagãos e orar por eles. Se não mantiverdes distância, vós 
sereis seduzidos por mentiras e espíritos imundos. 

Aqueles que Me resistem afastar-se-ão da Minha proteção. Eles logo descobrirão que as suas 
vidas de corrupção os levam, no início mais lentamente. A seguir, eles bloquear-Me-ão e tornar-se-
ão escravos das mentiras. 

Quando vos mantendes na sua companhia, também sereis atacados. Então, encontrar-vos-eis a 
vós próprios a pedir desculpas por falardes a Verdade, a Palavra de Deus. Será nessa fase, que 
vereis claramente a divisão do vosso mundo. O Dom, que vós recebestes do Espírito Santo, 
significa que, de imediato, vós sabereis o perigo em que estais. 

Se eles soubessem a Verdade, eles correriam para vós. Eles cometem o mesmo erro clássico, 
pois todos os falsos deuses que eles idolatram são feitos das coisas materiais criadas por Deus. Eles 
adoram a maravilha das coisas materiais, mas ignoram o seu Criador. Na Nova Era de Paz, eles 
terão muito mais perfeição, muito mais. Porém, eles viram as costas. Eu sempre os amarei, mas a 
sua falta de amor por Mim significa que eles não entrarão na Nova Vida que Eu criei para eles. Esta 
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Nova Vida foi criada e foi possível por dois motivos. Quando Eu morri em carne, Eu destruí a 
morte. Quando Eu Me elevei dentre os mortos, eu dei-vos a Vida Eterna, na qual o corpo não tem 
mais poder sobre vós. 

Esta é a Minha Promessa a todos os filhos de Deus. Os que sobreviverem, no fim dos tempos, 
não terão uma morte física. Eles são abençoados. Eles serão transformados, de imediato, em corpos 
físicos perfeitos, em união mística com o Meu Glorioso Corpo. Será então que eles encontrarão 
aqueles que morreram na Minha Graça, que serão ressuscitados dos mortos. Todos eles viverão no 
Meu Novo Paraíso. 

O Vosso Jesus. 

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

Minha querida e amada filha, quando Eu digo que Eu enviei os Meus profetas ao mundo, isso 
significa que a cada um deles foi dada uma Missão específica. Não há duas missões cruzadas. 

É difícil e é um tempo solitário para numerosos videntes e profetas, porque cada qual trabalha 
sozinho. Tu, Minha filha, como Eu já disse, és o último profeta. Desde que tu recebes as tuas 
Mensagens, qualquer um que apareça agora e afirme proclamar a Minha Palavra, não está 
autorizado por Mim. 

Muitas pobres almas decidiram chamar a atenção e, nalguns casos, difamar estas Santas 
Mensagens, dadas ao mundo para ajudar a salvar as Minhas almas. 

Eu venho pugnar para que os filhos de Deus oiçam o que Eu tenho a dizer, mas não posso 
forçá-los a ouvir-Me. Eu nunca posso ordenar aos filhos de Deus para fazerem algo, pois isso não é 
possível, dado que lhes foi dado o Dom do livre-arbítrio. 

Tudo que Eu peço é que abrais o vosso coração e deixeis que o Meu Amor preencha as 
vossas almas. Eu quero a todos vós, incluindo aqueles que cometem atos de malvadez, sabei 
que Eu vos amo. 

Como tal, a vossa salvação é a Minha prioridade. Por outro lado, as profecias preditas no 
Livro da Revelação, começaram. 

Aqueles que ouvirem as Minhas instruções e respondam ao Meu Chamamento podem salvar 
muitas almas. O Meu desejo é que cada um de vós venha a Mim e partilhe o Reino do Novo Paraíso. 

Eu não condeno os pecadores endurecidos, nem Eu vos peço que os condeneis, pois isso não é 
vosso direito. Se, e quando, vós condenardes ao outros, vós não falais em Nome de Deus. Se 
encorajardes os outros a julgar as outras pessoas, condenando-as, vós rejeitais-Me, ao vosso Jesus. 

Eu apelo a todos vós, para ouvirdes apenas uma voz neste tempo. A Minha Voz é tudo em que 
vos deveis focar, se vos quiserdes salvar a vós mesmos, às vossas famílias, amigos e próximos. 
Todas as orações estão a ser pedidas, para vos ajudar e aos vossos entes queridos a prepararem-se 
para a Minha Confissão, O Aviso. 

O tempo está perto agora. 

O Vosso Jesus. 

A maré de mudança começará muito em breve 
Quarta-feira, 17 de outubro de 2012, 12:30 

Minha querida e amada filha, a maré de mudança começará muito em breve. Assim, muitas 
pessoas no mundo entenderão, finalmente, o significado de suas vidas, o que é importante e o que não é. 

Este tempo adiante deve ser considerado como o período de preparação para o Novo Paraíso 
na Terra. Ele não deve ser temido. Aos que Me conhecem, Eu já disse que vós deveis confiar em 
Mim completamente. Aos que não Me conhecem, a Verdade ser-lhes-á revelada pela primeira vez. 
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Os Meus discípulos devem agora começar a recitar as orações da Minha Cruzada incluindo o 
número (43) para salvar as almas durante O Aviso, de modo que a renovação da Terra seja realizada 
de acordo com a Minha Santíssima Vontade. 

Assim que a Verdade for revelada, as Minhas Santas Mensagens devem ser espalhadas por 
toda a parte. Quando isso acontecer, muitos ficarão alertados para as decepções que terão que 
enfrentar nos seus países. Eles vão aprender a reconhecer o anticristo e serão capazes de se armar, a 
eles próprios, contra a sua tortura. O tempo para vos unirdes ao Meu Sagrado Coração é agora. 
Quando estiverdes em união Comigo, vós estareis protegidos em todos os momentos. 

O Vosso Jesus. 

Deus Pai: Em breve, o Meu Filho será enviado para desvendar a Verdade da Criação 
da Humanidade 
Quinta-feira, 18 de outubro de 2012, 18:00 

Minha querida e amada filha, o momento para Eu enviar o Meu Único Filho, Jesus Cristo, de 
regresso, para reunir todos os Meus filhos no Meu Coração, está próximo. 

O Meu Coração, a Fonte de toda a Vida, abrirá para unir todos os Meus filhos como um. A 
Minha Promessa, de salvar todos os Meus pequeninos, está quase completada. 

O Meu maior desejo é o de Me revelar a todas as pessoas, incluindo aquelas que não 
entendem porquê, ou como, foram criadas pela Minha Mão. 

Em breve, o Meu Filho será enviado para desvendar a Verdade da Criação da humanidade. 
Esse dia, estava preparado há muitas décadas. Não poderia ter lugar, até agora, pois a perda de 
muitos dos Meus filhos seria enorme. 

Em breve, Meus filhos, ser-vos-á mostrada a Verdade da vossa Criação, da vossa Existência, 
e da Imortalidade da vossa alma. Embora este evento vá criar uma grande esperança e alegria em 
muitas almas, será, para outras, um tormento que não serão capazes de suportar. 

A Minha Fonte de Amor e Misericórdia será derramada sobre toda a humanidade pelo Meu 
Filho, Jesus Cristo. 

Depois disso, virá a grande divisão, em que as almas que responderem à Sua Misericórdia 
serão colocadas à parte. Às restantes almas, serão dadas todas as oportunidades para ouvirem O 
Meu Chamamento do Céu. 

Eu, o vosso Pai, far-Me-ei conhecer pelo poder dos climas. A Minha Mão será testemunhada 
quando Eu chegar a cada um dos Meus filhos, para os salvar da morte. 

O Meu Apelo será ouvido, mas não por todos. A essas almas será mostrado o Meu Amor, 
através dos Meus profetas, numa última tentativa de os levar ao Meu Coração. 

Os Céus abrir-se-ão e serão removidos. Como um livro, eles serão folheados até que os sinais 
dos Céus sejam revelados. Os sons dos Meus Anjos atrairão essas Minhas pobres almas pequenas, 
até ao último momento. 

Agora, Eu Prometo que a Minha Fonte de Amor cobrirá toda a Terra, unindo o Meu Coração 
aos corações de todos os Meus filhos. 

A Minha Intervenção Divina será testemunhada por milhares de milhões e muitos cairão nos 
Meus Sagrados Braços, em socorro. A Verdade do Meu Divino Plano e o Mistério da Vida na Terra 
serão postos a nu, para que todos os possam ver. Só então o homem aceitará a Verdade da 
existência da Vida Eterna. 

O fim do sofrimento na Terra está próximo. A perseguição final, onde o mal reina sobre os 
Meus filhos, está terminada. Então, a liberdade por que Eu ansiava, Meus filhos, desde o início, será 
vossa como no passado. Olhai para Mim, filhos, o vosso Amado Pai, para Eu vos segurar nas 
Minhas Mãos. Eu vou, através do Meu Filho, levar-vos para o Meu Novo Reino na Terra. 
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Este é o legado que Eu Prometi ao Meu Filho. Esta é a Minha Promessa para todos os Meus filhos. 

Por isso, o tempo dos grandes milagres está muito próximo. 

Eu abençoo a todos e cada um dos Meus filhos. 

Eu amo-vos. 

Eu cubro-vos e uno-vos ao Meu Coração. 

O Vosso Pai, Deus, o Altíssimo. 

Virgem Maria: As Graças concedidas quando recebeis o corpo do meu Filho5 
Sexta-feira, 19 de outubro de 2012, 09:06 

Minha filha, a Hóstia que vês na minha testa é um símbolo que prova a todos os filhos de 
Deus a Presença do meu Filho na Santa Eucaristia. 

O meu Filho está Presente no mundo e está ao lado de cada um dos filhos de Deus todos os 
dias, na esperança de que eles sintam a Sua Presença. 

Filhos, é somente ao receberdes o real Corpo do meu Filho, Jesus Cristo, o Redentor da 
humanidade, que sereis abençoados com Graças especiais. 

Quando o meu Filho morreu pelos vossos pecados, para que cada filho de Deus fosse 
capaz de desafiar a morte, Ele deixou-vos um legado importante. A Presença de Cristo na 
Eucaristia é real, e, quando consumido, traz-vos proteção especial. Traz-vos para mais perto, em 
união com Ele. Ele é o Pão da Vida. Esta Dádiva, para vós, filhos, nunca deve ser questionada 
ou rejeitada. As Graças concedidas aos que recebem o Seu Corpo e Sangue incluem a salvação 
do Purgatório, se recebida a cada dia. 

O meu Filho levar-vos-á, no momento da morte, nos Seus Braços para longe do fogo do 
Purgatório. A Santa Missa, que oferece o verdadeiro Corpo do meu Filho em Honra do meu Pai, 
traz consigo, também, grandes benefícios. 

A quantas mais Missas diárias vós assistirdes, e quanto mais receberdes o Corpo e o 
Sangue do meu Filho, na Santa Eucaristia, mais Imunidade de Purificação no fogo do 
Purgatório vos será concedida. 

Aqueles de vós que negam a Existência do meu Filho, na Santa Eucaristia, negam uma grande 
Dádiva. Vós não sereis condenados por recusardes o Seu Corpo na Santa Missa, mas não recebereis 
as Graças que ele deseja conceder a todos os filhos de Deus. 

A Santa Comunhão recebida, deve ser consagrada corretamente. Quando vós recebeis o Seu 
Corpo, Ele vai encher-vos com um amor profundo e humilde que fortalecerá a vossa fé e trar-vos-á a 
Vida Eterna. A Santa Eucaristia é o Dom que vos concederá a Vida Eterna. Nunca vos esqueçais disso. 

O meu Filho sofreu muito para dar ao mundo este grande Dom, o passaporte para o Céu. Não 
O rejeitem. Não desafiem a Sua generosidade. Não subestimem o Poder da Hóstia Sagrada. 

Por favor, recitai esta Cruzada de Oração (81) pela Dádiva da Sagrada Comunhão 

Ó Hóstia Celestial, enchei o meu corpo, com o alimento de que necessita. Preenchei a 
minha alma, com a Divina Presença de Jesus Cristo. Dai-me as graças de cumprir a Santa 
Vontade de Deus. Enchei-me com a paz e a calma, que vêm da Sua Santa Presença. Nunca me 
deixeis duvidar da Sua Presença. Ajudai-me a aceitar-Vos em Corpo e Alma e que, pela 
Eucaristia, as graças derramadas sobre mim me ajudem a proclamar a Glória de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Purificai o meu coração. Abri a minha alma e santificai-me, quando eu receber o 
Grande Dom da Sagrada Eucaristia. Concedei-me as Graças e favores concedidos a todos os 
filhos de Deus, e concedei-me a Imunidade ao Fogo do Purgatório. Amém. 

                                                           
5 Recebida durante uma aparição da Abençoada Virgem Maria, que durou 20 minutos, durante a qual uma imagem da 
Santa Eucaristia apareceu na sua testa. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          276 

Meus filhos, vós deveis orar para que todos os Cristãos aceitem e compreendam o Poder da 
Santa Eucaristia. É a armadura necessária para salvar as almas de todos os meus filhos. 

Aceitai-O com boa Graça e generosidade de coração. 

A Vossa Abençoada Mãe, Mãe da Salvação. 

Os judeus aceitarão finalmente que o Verdadeiro Messias está a chegar 
Sábado, 20 de outubro de 2012, 22:30 

Minha querida e amada filha, a Minha Segunda Vinda será o capítulo final do cumprimento 
da Minha Aliança. Esta Aliança verá o nascimento da Nova Jerusalém. 

Esta Nova Jerusalém significará a unificação de todos os filhos de Deus que aceitam a 
Palavra do Senhor. Os Judeus aceitarão finalmente que o Verdadeiro Messias lhes vem trazer a 
salvação que desejam. 

Eu, Jesus Cristo, da Casa de David, virei como Salvador de acordo com a Santa Vontade do 
Único Deus Verdadeiro. 

Eles rejeitaram-Me, o Filho de Deus, quando vim em carne e osso pela primeira vez. Desta 
vez, Eu virei dos Céus abraçar o Meu Povo Eleito com o Dom do Meu Novo Reino. 

Eles vão finalmente ficar em paz, pois a Verdade será vista por eles e eles aceitarão a existência 
do Deus Trino. Há somente um Deus. Não pode haver mais. No entanto, Eu estou em união com o 
Meu Pai. Eu Sou Deus. Eu vim em carne para mostrar à humanidade a Minha Misericórdia e para vos 
salvar da condenação final. O Meu Espírito Santo está também em união com o Deus Único, que se 
manifesta no interior das almas dos profetas e inflama as almas dos filhos de Deus. 

Assim, muitas pessoas lutarão ferozmente contra Minha Segunda Vinda, incluindo aqueles 
que acreditam no Deus Único e Verdadeiro. Eles não aceitarão, como já aconteceu no passado, a 
Palavra de Deus tal como é revelada através dos profetas. 

Muitos bons e devotos Cristãos continuarão a rejeitar a Minha Palavra, até ao fim. 

A Minha Palavra será desafiada e rasgada, em particular pela Igreja Católica. Mas sabei isto. 
O tempo para a Minha Segunda Vinda está próximo e aqueles que continuam a rejeitar-Me, e à 
promessa que Eu fiz ao Meu Pai de Criar o Seu Reino na Terra, serão postos de lado. 

Depois da Minha Misericórdia ser revelada, e quando todas as oportunidade forem dadas a 
todos aqueles que não aceitam a Verdade, então a Minha Paciência ficará exausta. 

O Vosso Jesus. 

Os bilhões de almas que já estão no inferno são os que me rejeitaram vergonhosamente 
durante a sua vida 
Sábado, 20 de outubro de 2012, 23:20 

Minha querida e amada filha, a visão que Eu te permiti testemunhar a noite passada, foi para 
fortalecer a tua espiritualidade e mostrar-te a Verdade da vida após a morte. 

Durante as primeiras horas após a morte, Satanás envia os seus demônios para tentar almas – 
mesmo nessa fase. Tenta-os para rejeitarem a situação do Purgatório. Ele faz o mesmo aos que 
morrem em estado de Graça, que estão destinados ao Céu. 

Eu mostrei-te a velocidade com que as almas mergulham no Inferno e a perseguição 
terrificante que enfrentam, a fim de avisar aqueles que não acreditam que ele existe. Bilhões de 
almas já lá estão, e são tantas as que entram em cada segundo, que te pareceu como uma chuva de 
estrelas cadentes, como uma tempestade de granizo, a cair no lago de fogo. 

Mostrei-te também o choque e a alegria dessas almas, quando foram arrancadas no último 
minuto, e salvas. Isso, é devido ao sofrimento aceite pelas almas vítimas, para que essas almas 
sejam salvas do Inferno. 
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Tu viste, primeiro, o terror, e depois, o medo nos seus rostos, como se a verdade do lugar do 
seu descanso final pairasse sobre eles. Depois, viste a alegria nos seus rostos, quando perceberam 
que haviam sido poupados. 

Os bilhões de almas que já estão no Inferno são os que Me rejeitaram, desavergonhadamente 
durante a sua vida na Terra. Muitos eram pessoas espertas e inteligentes, em posições de influência 
no mundo, que fizeram um grande esforço para garantir que a Palavra de Deus não fosse ouvida. 
Muitos foram responsáveis por ordenar o assassinato de milhares de pessoas inocentes. Eles 
executaram os filhos de Deus sem um pingo de remorso nos seus corações. Eles realizaram atos vis, 
envolvendo perversidades sexuais, que são ofensivas a Deus e que foram detectados por Ele. 

Muitos provocaram perseguições contra as Igrejas de Deus, por meio de atividades seculares 
e, nalguns casos, juntaram-se ao inimigo em missas negras, em que adoraram a besta. 

São estas as almas que tu estás a salvar, Minha filha. Aqueles com as almas enegrecidas, e 
com corações de pedra. 

Há dez vezes mais almas no Inferno do que no Purgatório. Os bilhões de almas no Inferno, 
todas em diferentes níveis, superam as que estão no Céu, em 33 para cada alma. 

Não é fácil ir para o Céu, é preciso muito empenho para preparar as vossas almas para 
entrarem pelos portões. 

Este é o momento da Verdade. A Verdade nem sempre é agradável, mas é necessário que 
todos os filhos de Deus a entendam. 

A Minha Misericórdia é, no entanto, grande. Quando vós pedirdes por Ela, por vós mesmos, 
as vossas orações serão respondidas. Quando vós pedirdes por uma outra alma, para ser salva, 
especialmente no momento da sua morte, o vosso apelo será ouvido. Se vós não pedirdes, a Minha 
Misericórdia, não pode ser dada. 

Na hora de O Aviso a Minha Misericórdia será derramada sobre toda a Terra. Então vós 
deveis pedir a Minha Misericórdia, para vos proteger. 

Para os que rejeitam a Minha Misericórdia, isso será de sua livre vontade. 

A Minha Misericórdia é grande, mas tão poucos pedem por ela. 

O Vosso Jesus. 

Quando eles tentarem criar um sacramento nas minhas Igrejas, uma abominação, eles 
dirão que é pelos direitos dos casais do mesmo sexo 
Domingo, 21 de outubro de 2012, 10:05 

Minha querida e amada filha, as visões que Eu permiti que te fossem mostradas, das almas 
que mergulham no Inferno, não foi para te assustar. Em vez disso, foi para te mostrar a realidade. 
Desta forma, vais agora entender como Eu sofro, em cada dia, quando Eu assisto ao mergulho das 
almas nas profundezas do Inferno. 

Ó, se as pessoas soubessem o terror do Inferno, e da forma como a besta devora tais almas, 
elas evitariam o pecado a todo o custo. 

Aquelas mesmas almas ainda podem ser salvas, Minha filha, através da oração da Graça de 
Imunidade. Fazendo isso os Meus discípulos, trazem-Me o alívio deste flagelo terrivelmente 
desolador. Aqueles que morrem em pecado mortal, estão destinados ao fogo do Inferno. Muitos 
cometem esses pecados, na crença de que se realmente existe um Deus, então Ele é Misericordioso. 
E, assim, eles continuam a pecar até que justifiquem os seus pecados, para que então, aos seus 
olhos, eles não tenham, eventualmente, nenhuma consequência. 

Elas dirão que eles não tinham escolha, porque o seu pecado era necessário, a fim de 
beneficiar os outros. 

Com o pecado de assassinato, eles dirão que foi para vingar a morte do outro. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          278 

Com o pecado de prostituição, eles dirão que foi para ajudar a família a colocar comida na mesa. 

Com o pecado do aborto, eles dirão que foi para beneficiar a vida da mãe e tornar a sua vida 
mais fácil. No caso de desvio sexual, eles dirão que foi apenas uma situação da natureza. 

No caso daqueles que participam em práticas de ocultismo, eles dirão que é uma diversão 
inofensiva, mas honram a besta quando eles fazem isso. 

Quando eles perseguem os outros e destroem não apenas o seu nome, mas os seus meios de 
subsistência, eles dirão que essa foi a punição necessária para os pecados dos outros. 

Quando eles destroem outras pessoas em mente, corpo e alma, por meio de ditaduras, eles 
dirão que foi para o seu próprio bem. 

Quando eles tentarem criar um Sacramento nas Minhas Igrejas, uma abominação, eles dirão 
que é pelos direitos dos casais do mesmo sexo, que têm os mesmos direitos que os outros. 

Quando eles destroem a Minha Igreja, a partir de dentro, eles dirão que todas as igrejas são 
iguais. Eles usarão a desculpa de que só há um Deus, para que possam introduzir uma igreja pagã. 

Estes pecadores são as almas perdidas de que Eu falo. Para os ajudar, vós deveis antes de 
tudo, olhar para dentro dos seus olhos. Pensai neles como vossos filhos, ou vossos irmãos ou irmãs. 
Vede-os através dos Olhos de Deus. Então vós ireis sentir amor. Mas vós ficareis cheios de pavor, 
porque vós sabeis, nos vossos corações, o terror que ireis enfrentar. Quanto deveis orar para que 
eles vejam a Verdade, em breve. 

Como vós deveis orar pela salvação dessas almas. Todo o filho de Deus, incluindo aqueles 
cujas almas são negras, é amado. Os seus pecados devem ser destruídos, antes de todos os filhos de 
Deus poderem unir-se, como uma família, no Meu Novo Reino. 

A ti, Minha filha, foram-te dadas todas as Graças e armas para destruíres o pecado e salvar, 
não só a tua própria alma , como as almas dos outros. 

Obrigado, Minha filha, por teres respondido ao Meu Chamamento. Tu tens muito Trabalho 
para fazer. 

O Teu Jesus. 

Vós não deveis permitir que o medo do futuro vos oprima, pois esse não é o meu desejo 
Domingo, 21 de outubro de 2012, 17:50 

Minha querida e amada filha, muitas pessoas que aceitam as Minhas Mensagens preocupam-
se desnecessariamente com o futuro do mundo. Isso é compreensível. 

Eles nunca devem sentir que devem largar tudo e ignorar o seu dia-a-dia, negligenciar o seu 
Trabalho, a sua família, ou entes queridos, a fim de salvar almas. 

Eu, o vosso Jesus, cuido de Mim próprio, sempre. Vós nada tendes a temer de Mim. Tudo que 
Eu peço são as vossas orações para salvar almas. Vós não deveis permitir que o medo do futuro vos 
oprima, pois esse não é o Meu desejo 

No entanto, Eu espero o vosso tempo em oração e sacrifício, como Eu instruí nestas 
Mensagens. Continuai com a vossa vida diária, embora a Minha Santa Palavra mude a maneira 
como vós olhais para a vida, para sempre. 

Vós nunca sentireis o mesmo sobre os bens terrenos, da forma como os vistes no passado. 
Embora eles continuem a fazer parte da vossa vida, deixarão de ser o dono da vossa vida. Vós 
deveis lembrar-vos que não podeis servir a dois senhores, porque só há um, que é Deus. 

Eu não espero que os Meus discípulos renunciem a tudo para Me seguir. Eu não espero que os 
Meus seguidores abandonem as suas responsabilidades diárias para seguir as Minhas Mensagens. 
Não, tudo o que Eu peço é o vosso amor. Vós deveis seguir as Leis de Deus. Vivei as vossas vidas 
de acordo com os Meus Ensinamentos. Honrai os Sacramentos. Mostrai amor uns pelos outros, e 
orai pelas almas dos que não se ajudam a eles próprios. 
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Ide em paz, sabendo que a Minha Misericórdia é grande, e que o Meu Amor pela humanidade 
superará os feitos da besta, e do terrível sofrimento que ele inflige neste mundo. 

Ficai em paz. Eu vos abençoo. 

O Vosso Jesus. 

Eu desejo apelar a todos os filhos de Deus nos Estados Unidos da América 
Terça-feira, 23 de outubro de 2012, 20:30 

Minha querida e amada filha, gostaria de apelar a todos os filhos de Deus nos Estados Unidos 
da América, para rezarem pela sua fé. Assim como nos outros países Cristãos, a vossa fé será 
atacada e serão feitas todas as tentativas para acabar com todos os vestígios de Mim, o Vosso Jesus. 

Vós deveis formar tantos Grupos de Oração como puderdes, para que, unidos através do Meu 
Sagrado Coração, tenhais as Graças de resistir a tal perseguição. 

A fé Cristã será proibida, com o tempo, juntamente com as outras religiões, que honram o 
Meu Pai. 

Vós, Meus amados seguidores, sereis protegidos dos Céus, mas vós deveis orar para a força, 
pois o tempo da democracia está prestes a virar-se de cabeça para baixo. 

Como maior nação do mundo a proclamar a liberdade, através da democracia, em breve vos 
será negado o direito a serdes Cristãos. Este direito, embora negado, será visto como um movimento 
democrático. Novas leis serão em breve introduzidas no vosso país, serão vistas como leis únicas, 
de modo a que todo o mundo fique protegido sob uma religião mundial. 

Essas leis profanarão o Meu Santo Nome, mas Eu não vos abandonarei. Eu dar-vos-ei toda a 
ajuda de que precisais. Tudo o que vós precisais de fazer é pedir-Me. Eu vigiarei e proteger-vos-ei, 
quando o tempo do derrubo das Igrejas Cristãs estiver próximo. 

Elas podem fechar a porta, Meus filhos, podem adulterar os Meus Sacramentos de modo que eles 
sejam inutilizados, desencorajar os Meus servos sagrados e intimidá-los, mas não adiantará. O seu poder 
não vencerá a vossa simplicidade de fé, a humildade da alma e o amor por Mim, o vosso Jesus. 

O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo. 

Vós nunca deveis rejeitar as Revelações Privadas sem terdes as qualificações ou a 
humildade requeridas 
Quarta-feira, 24 de outubro de 2012, 21:11 

Minha querida e amada filha, é importante que tu não oiças aqueles que atacam a Minha Santa 
Palavra. Bloqueia os teus ouvidos para as tentativas que vão agora ser feitas, especialmente por 
aqueles que se dizem teólogos Católicos para rejeitarem as Minhas Santíssimas Mensagens. Como 
Eu já disse, os maiores ataques serão a partir dos que na Igreja Católica afirmam conhecer-Me, mas 
que não compreendem o Livro da Revelação, nem os segredos contidos nele. 

Eles não podem saber, porque Eu, o Cordeiro de Deus, ainda não os revelei a todos. Como 
eles Me frustram. Como eles Me magoam. Por cada lança cruel que infligem nas Minhas 
Mensagens, colocam mais um prego no Meu Corpo. Por cada instrução que Eu dou, para o bem de 
todas as almas, que eles rejeitam veementemente, eles Me crucificam de novo. No entanto, não 
importa como eles Me magoem, porque Eu morreria mil vezes apenas para salvar outra alma. Eles 
podem repudiar as Minhas Mensagens; ridicularizar-te, Minha filha, e rejeitar-Me, mas não 
impedirão que a Vontade do Meu Pai seja finalmente realizada. 

Essas pobres almas acreditam, por vezes, que estão a comportar-se de forma responsável, 
ao dizerem às pessoas para não aceitarem as Minhas Mensagens. O que elas  estão a fazer é 
impedir a Palavra de Deus, que está a ser apresentada aos filhos de Deus. Se elas continuarem 
a fazer isso, serão silenciados pela Mão do Meu Pai. Nenhum homem Me parará, no Meu 
objetivo de salvar almas. 
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Aqueles servos sagrados que persistem em impedir que a Minha Palavra seja escutada, sabei 
isto. As vossas palavras e as vossas constantes acusações de blasfêmia, tirar-vos-ão as Graças que 
vos são concedidas pela vossa vocação. A menos que apeleis a Mim, através da oração pelas 
respostas de que vós precisais, Eu não vos posso ajudar. Vós nunca deveis rejeitar as revelações 
privadas sem terdes qualificações ou a humildade requeridas. Mesmo assim, vós nunca podeis 
julgar tais afirmações. Ficai em silêncio. Orai pelo Dom do discernimento a todo o tempo. Caso 
contrário, sereis considerados culpados do pior crime aos Olhos do Meu Pai – o crime de O impedir 
de salvar almas através da Santa Palavra do Seu Filho. 

O Vosso Jesus. 

Virgem Maria: O avolumar da Igreja Remanescente do meu Filho continuará 
Quinta-feira, 25 de outubro de 2012, 07:30 

Minha filha, mais e mais pessoas no mundo inteiro estão a ser atraídas, como nunca antes, por 
estas Santas Mensagens. 

Muitos não entendem o verdadeiro propósito das Mensagens. O que eles têm que saber é que 
elas são uma Dádiva para a humanidade, para levar à conversão. 

Elas estão a ser dadas ao mundo para chamar as almas, para o hábito da oração e para a 
participação nos Santos Sacramentos. 

Acima de tudo, estas Mensagens proporcionam uma forma de calma e paz nas almas, para que 
mais filhos de Deus se tornem dignos de entrar no Novo Paraíso. 

Pelos frutos destas Mensagens, a fé dos filhos de Deus será testemunhada. 

O avolumar da Igreja Remanescente do meu Filho continuará por causa destas e de outras 
Santas Mensagens, concedidas aos visionários genuínos de todo o mundo. 

Deus ama tanto os Seus filhos, que tudo será feito para garantir que a salvação de todas as 
almas seja alcançada. 

O meu Filho organizou bem todos os Seus planos, a atingir por meio dessas Mensagens, serão 
realizados. É por isso que vós nunca deveis sentir desespero. A esperança é tudo o que é importante. 
Confiai no meu Filho, pois quando vos renderdes completamente a Ele, então Ele poderá concluir 
os Seus planos para salvar cada pecador, através do vosso comprometimento para com Ele. 

Vós deveis garantir a vossa promessa, filhos, e aceitar as Suas instruções, que o Seu Amor 
vos envolverá e vos fará fortes. 

A Vossa Mãe, Mãe da Salvação. 

Eu desejo que o Meu Exército recite esta Cruzada de Oração para a vitória da Igreja 
Remanescente 
Quinta-feira, 25 de outubro de 2012, 21:50 

Minha querida e amada filha, tu deves incentivar a todos os Meus seguidores para 
continuarem a criar Grupos de Oração em todos os lugares. 

Chegou a hora de Eu vos chamar e reunir a todos para formar o Meu Exército, para que a 
marcha para a Vitória Eterna comece no dia de hoje. 

No dia 9 de Novembro de 2012, o segundo aniversário do Meu primeiro chamamento 
para ti, Minha filha, Eu desejo que o Meu Exército recite esta Cruzada de Oração pela Vitória 
da Igreja Remanescente. 

Cruzada de Oração (82) pela Vitória da Igreja Remanescente 

Jesus, Rei e Salvador do mundo, nós empenhamos, perante Vós a nossa honra, a nossa 
lealdade e as nossas ações, para proclamar toda a Vossa Glória. Ajudai-nos a ganhar a força e a 
confiança, para nos levantarmos e declararmos a Verdade, em todos os momentos. Nunca nos 
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permitais falhar ou atrasar a nossa marcha para a Vitória, e no nosso plano para salvar almas. 
Nós penhoramos a nossa rendição, os nossos corações, e tudo o que possuímos, para ficarmos 
livres de obstáculos e continuarmos no espinhoso caminho para os Portões do Novo Paraíso. Nós 
Vos amamos, querido Jesus, nosso Amado Salvador e Redentor. Nós unimo-nos em mente, corpo 
e espírito ao Vosso Sagrado Coração. Derramai sobre nós a Vossa Graça de Proteção. Cobri-nos 
com o Vosso Precioso Sangue, para que possamos ficar plenos de coragem e amor, para nos 
levantarmos e declararmos a Verdade do Vosso Novo Reino. Amém. 

Eu peço-vos, Meus queridos seguidores, para vos juntardes, crescerdes e espalhardes a Minha 
Santa Palavra a todas as nações. Eu peço que vos concentreis em Mim, sempre, e trabalheis Comigo 
para a Vitória Final da Salvação. 

O Vosso Jesus. 

Eles vão questionar e analisar a Minha Palavra, com medo de cometerem um erro terrível 
Sexta-feira, 26 de outubro de 2012, 11:06 

Minha querida e amada filha, muito trabalho necessita de ser feito pelos Meus seguidores, 
para purificar a Terra da infestação que se espalha, como uma manta, sobre as muitas pessoas que 
não acreditam em Deus. 

Assim, muitos vagueiam pelo mundo sem qualquer orientação. Eles são vazios de sentimentos 
espirituais e são ignorantes do Amor de Deus. São essas as almas que Eu desejo e que Eu gostaria 
de abraçar com a Verdade. 

Vós, Meus seguidores, deveis ir até eles e dizer-lhes que Eu, Jesus Cristo, o Filho do Homem, 
O Messias, virei em breve. Eles devem saber que não serão postos de lado, pois é por causa de vós, 
esta geração, que Eu venho neste tempo. 

Muitos outros, que são espiritualmente conscientes da Existência de Deus, estarão curiosos, 
mas hesitantes, em aceitar as Minhas Mensagens. Outros, que proclamam a Minha Palavra, e que 
são Cristãos devotos, serão cautelosos e lentos a abraçar tudo o que Eu digo. Eles vão questionar e 
analisar a Minha Palavra, com medo de cometer um erro terrível. Eles estão com medo de estarem a 
alimentar uma mentira. 

Então, haverá o clero, nas Igrejas Cristãs, que surgirá e responderá ao Meu Chamamento. 
Alguns responderão rapidamente, porque sentirão as ondas do Meu Amor nas suas veias, quando 
lerem as Minhas Mensagens. 

Outros sentirão um Chamamento imediato pelo Meu Dom do Espírito Santo, contido na 
Minha Santa Palavra. Alguns serão mais cautelosos do que outros, mas, com o tempo, o seu número 
aumentará para milhões. É por isso que vós, Meus seguidores, deveis perseverar. Embora, no 
começo, muitos vos rejeitem, em Meu Nome, isso mudará. Quando a Verdade for amplamente 
conhecida e acolhida, vós sereis procurados. A Minha Palavra será tratada com amor e respeito, 
embora, ao fazerem isso, estas almas sofram. Não importa quanta oposição haja contra Mim, porque 
a Minha Missão não falhará. 

Suportai essa oposição. Aceitai os abusos que vos impuserem por causa destas Mensagens. 
Isso é de se esperar quando a Palavra de Deus é derramada sobre a Terra. Aqueles que estão em 
trevas não aceitarão a Minha Palavra, porque elas romperiam as suas vidas. Elas vão fazê-los 
reavaliar as suas crenças, que eles não querem afrontar. 

Porque, aceitar a Minha Palavra, significaria que eles teriam que romper com os seus caminhos. 
Eles, infelizmente, não têm vontade de mudar as suas atitudes, pois isso não é atrativo para eles. 

Eu não descansarei até abrir os seus olhos para a Verdade. Nem Eu espero, Meus discípulos, 
que vós pareis até que tantas pessoas quanto possível se unam, como um, aos Olhos de Deus. 

O Vosso Jesus. 
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Aqueles que humilham a Minha Palavra, que te foi dada, minha filha, cortam-Me até 
ao Osso numa dor agonizante 
Sexta-feira, 26 de outubro de 2012, 18:00 

Minha querida amada filha, o Meu Reino na Terra está prestes a tornar-se uma realidade. 

Há muito tempo prometido pelo Meu Amado Pai Eterno, o Novo Reino, o Novo Paraíso, é a 
maior Dádiva. 

O segredo para entender o Meu Novo Reino está no mistério do Meu Sofrimento no Jardim 
do Getsêmani. Quando Eu caí prostrado perante o Meu Pai, chorando de dor, foi por causa da perda 
das almas que, no futuro, iriam queimar-se no fogo do Inferno, apesar do Meu Sacrifício na Cruz. 

A Minha humilhação às mãos de Pôncio Pilatos não foi dolorosa para Mim por causa do 
escárnio público, mas porque Eu sabia que aquelas mesmas almas estariam perdidas para Mim. E 
assim Eu chorei lágrimas de tristeza ao vê-los enganados por Satanás, uma força do mal que não 
eles podiam ver, mas que infestava cada fibra do seu ser. 

Quando tu Me vês preocupado, Minha filha, é por uma boa razão. Aquelas almas que 
desprezam estas Mensagens fazem-Me também chorar. Elas não estão em estado de plena união 
Comigo. Devido ao seu pecado do orgulho, arrogância, falta de conhecimento e de humildade, eles 
insultam a Minha Palavra. 

Eles tentam, então, evitar que os corações daqueles que Eu gostaria de alcançar abracem a 
Minha Santa Palavra. 

Eu também choro por eles, pois eles não sabem as sérias consequências das suas ações, 
quando eles traem a Minha Palavra Verdadeira, tal como está a ser apresentada a cada um dos filhos 
de Deus, neste momento. 

Muitas almas são privadas da Minha Palavra, por causa das ações daqueles que dizem 
representar-Me no mundo, e se perderão. 

Assim como Eu sofri uma terrível agonia, ao enfrentar as vaias de quem estava ao lado do 
trono dourado de Pôncio Pilatos, Eu sofro hoje. A dor que Eu sofro, através de ti Minha filha, não é 
diferente hoje do que era então. 

Aquele que humilhar a Minha Palavra, que te é dada, Minha filha, corta-Me até ao osso numa 
dor agonizante. 

Eles cravam os últimos pregos, através de Minha Alma sofredora, como Eu tento, mais uma 
vez, salvar a raça humana da destruição. 

Orai para que o Meu Pai, por meio da Sua Misericórdia, seja tolerante com essas almas que se 
esforçam, pela mão do enganador, para tornar impotente a Palavra de Deus. 

Desconfiai, Meus filhos, daqueles que se opõem veementemente à Minha Palavra, através 
destas Mensagens. Vós deveis orar pelas suas almas. 

O Vosso Jesus. 

Será pelas suas mãos que relâmpagos, terremotos e tsunamis atacarão a terra 
Sábado, 27 de outubro de 2012, 21:35 

Minha querida e amada filha, há um plano para iniciar uma vaga de pregação global. Esta 
pregação não será de Deus. Em vez disso, ela vai pregar uma mentira em que se indicará que Deus 
não Existe e não pode Existir. 

Eles vão dizer, usando o raciocínio humano e a avaliação científica, que Deus é apenas uma 
invenção da imaginação do homem. 

Esta pregação não é por acaso, pois é uma campanha bem planeada e coordenada, traçada por 
aqueles ateus cuja lealdade é para com o maligno. 
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Os seus corações, mentes e almas foram roubados por Satanás, que usa o orgulho do intelecto 
humano para, arrogantemente, proclamarem mentiras e bloquearem a Verdade. 

Este é um plano para transformar os corações das pessoas em pedra, em todos os lugares, 
assim como seus corações ficam frios e sem amor. 

Em seguida, haverá o anúncio de uma nova religião substituta, que será introduzida por lei. 

A religião mundial fará uma homenagem à besta, pois será pela mão de escravos do rei das 
trevas que esta atrocidade virá. 

Os ateus, que conceberão o plano, são devotos seguidores de Satanás. Não cometais erros, 
eles idolatram a besta e pensam que as suas ações não trarão dor e tormento. 

A sua missão é abolir a fidelidade ao Deus Único e Verdadeiro. O Deus Que ama cada um dos 
filhos que Ele criou. Eles rejeitarão os esforços que estão a ser feitos a partir do Céu para salvar a 
humanidade da destruição final. 

Será pela sua mão que relâmpagos, terremotos e tsunamis atacarão a Terra. Eles serão 
impedidos. Eles vão sofrer terrivelmente e o seu fim agonizante foi predito. 

A Batalha do Armagedom será feroz, pois Deus não ficará parado a permitir tamanha 
infestação. 

Terríveis castigos, de grande magnitude, acabarão com essas nações que rejeitam a 
Palavra de Deus. 

A oração a Deus, na procura de Misericórdia, é a única forma de mitigar tais castigos. 

As vossas orações, pedindo perdão pelos seus pecados, é a única maneira pela qual essas 
almas podem ser salvas. 

Minha filha, muita destruição resultará do trabalho ímpio que esses grupos de ateus 
pretendem forçar sobre a Terra. 

Muitos não sabem a gravidade das suas ações. 

Muitos, no entanto, sabem exatamente o que estão a fazer, pois eles são mentirosos. 

Eles acreditam em Deus pois que eles escolheram o seu inimigo, o diabo, como seu deus, por 
sua livre escolha. 

Tudo que eles querem é roubar almas. 

Deus, Meu Pai, pelo Seu Poder, intervirá, não apenas para os punir mas para salvar almas 
antes que sejam roubadas por ele. 

O Vosso Jesus. 

Deus Pai: É para salvar as almas inocentes, infectadas pelos mentirosos, que eu puno 
os ímpios 
Domingo, 28 de outubro de 2012, 18:00 

Minha querida filha, o Conhecimento Divino é apreendido apenas por alguns dos Meus filhos 
e, mesmo assim, é muito pouco o que Eu permito que eles conheçam. Compreender a Minha Santa 
Palavra é difícil para muitos e, porém, é muito simples. 

Eu amo os Meus filhos, mas eles foram arrebatados de Mim quando Adão e Eva perderam o 
direito ao Meu Reino Divino. Tentados por uma serpente invejosa, os Meus filhos viraram as costas 
a um Reino Glorioso na Terra – eles, a quem fora dada toda a honra e proteção. Eles viraram as 
costas à Vida Eterna e por isso todos os seus filhos sofrem, geração após geração. 

Então, O Meu Filho foi enviado para salvar os Meus filhos do Inferno eterno, libertando-os do 
pecado. Agora, Ele virá para incutir na Terra o Paraíso original, tal como era para ser. 

Minha filha, há preparativos que já estão em curso para quando começar a batalha pelas 
almas. Diz aos Meus filhos que Eu estou a conceder Graças especiais sobre eles. 
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Essas Graças dão-lhes uma força acrescida quando eles rezam para mitigar os castigos. 
Através das orações e pedidos dos Meus filhos, eles podem não só salvar as almas dos pagãos que 
Me ofendem, como podem suster a Minha Mão, que cairá sobre os que falam em nome da besta. 

Eu puno os Meus filhos de coração miserável. Eu faço isso, não apenas para punir os que 
causam um mal terrível, mas, para os impedir de roubar almas através das suas mentiras. É para 
salvar as almas inocentes, infectadas pelos mentirosos, que Eu puno os ímpios. Os Meus filhos têm 
de ser fortes, para o bem de todos. 

A oração será a arma que vai matar a besta. Não será através da guerra, ou através do poder 
dos eleitos para lugares elevados ou dos que conduzem as Minhas Igrejas na Terra, que a infestação 
vai parar. Será através da fé daqueles que são leais a Mim, Deus, o Altíssimo, e dos que aceitam o 
Meu Filho Jesus Cristo como Salvador, que o mundo será salvo. 

Vós, Meus filhos fiéis, sereis a chave para a salvação de todos os Meus filhos. As vossas 
orações serão ouvidas. Os vossos pedidos para salvar os pecadores serão atendidos. Eu amo-vos. Eu 
agradeço o amor que vós mostrais pelo Meu Filho e Eu abençoo-vos. 

O Vosso Pai Amoroso, Deus, o Altíssimo. 

Os seus grandes castigos, de uma magnitude nunca antes testemunhada no mundo, 
podem ser mitigados 
Segunda-feira, 29 de outubro de 2012, 15:30 

Minha querida e amada filha, como Eu já disse, a vaga de mudança já começou, com a Mão 
do Meu Pai a cair agora em castigo, não só nos EUA, mas noutros países. 

Todos esses levantamentos ecológicos continuarão em todos os lugares, até que a humanidade 
seja purificada. 

Vós deveis orar para que essas almas, que rejeitam Deus possam ser salvas das chamas do 
Inferno, através da generosidade dos outros, pelas suas orações. 

Estes sinais são para mostrar à humanidade que, de fato, os tempos mudaram. Nada é, nem 
pode ser igual, até que a Terra seja purificada para permitir que a Segunda Vinda tenha lugar. 

Neste momento, em que o pecado provoca devastações na Terra, ela não é digna de 
receber o Messias. 

Estes são os sinais do fim dos tempos, Meus seguidores, e vós deveis preparar as vossas almas. 

Muito em breve, serão poucos, inclusive os ateus com o coração de pedra, os que serão 
capazes de escapar à Mão do Meu Pai. 

Os Seus Grandes Castigos, de uma magnitude nunca antes testemunhada no mundo, podem 
ser mitigados e enfraquecidos através das vossas orações. 

No entanto, eles continuarão até que a humanidade aceite a Verdade. 
O dia do Senhor, o dia da Segunda Vinda, está a aproximar-se, embora muitos eventos devam 

ocorrer primeiro. Este será um momento difícil para todos os filhos de Deus, incluindo aqueles que 
têm uma forte fé. No entanto, daqueles que mostram amor e lealdade a Mim, o vosso Jesus, muitos 
estarão em paz, porque sabem que Eu vim trazer-lhes o Meu Novo Paraíso. 

A prosperidade deste Novo Reino deve ser pedida, e vós muito deveis fazer por esta grande 
Dádiva. Mantende-vos fortes e confiai em Mim. Vós deveis entender que o Meu Pai deve punir aqueles 
que planeiam atos terríveis. Ele prometeu trazer as suas ações à tona, e eles serão varridos para longe. 

Os sinais serão vistos em todos os cantos da Terra, para garantir que a humanidade não tenha 
dúvidas acerca de Quem é esse Poder. 

Só Deus detém tal Poder. Qualquer outro poder será de curta duração. O Poder de Deus é 
Todo-Poderoso, e nunca ninguém superará o Criador e Criador de tudo o que é visível e invisível. 

O Vosso Jesus. 
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Neste momento, no mundo, a simples menção de crença em Mim, o Vosso Jesus, gera 
constrangimento 
Terça-feira, 30 de outubro de 2012, 19:10 

Minha querida e amada filha, tu deves saber agora, que o sofrimento que suportas em Meu 
Nome vai continuar até o último dia desta Missão. 

É difícil para ti ouvi-lo, mas sabe isto. Esta Missão é a mais difícil de todas as Missões que 
vieram antes de ti. Tu serás lançada para o deserto e vais sentir-te isolada e solitária. A tua voz será 
ignorada, mas a Minha Santa Palavra vai tocar os corações de milhões de pessoas. 

A Minha Santa Vontade será atendida por ti em todos os momentos, embora muitas vezes tu 
sintas que não vais ser suficientemente forte. 

A tua fraqueza é a tua força, por causa de tua confiança em Mim. Devido a isso Eu nunca te 
abandonarei ou deixarei sem a ajuda de outros. No entanto, tu andarás sozinha nesta Missão. O teu 
companheiro, serei apenas Eu. Eu uno o nosso sofrimento como um. 

Tu, Minha filha, precisarás sempre das Minhas Graças de resistência. Suportar esta Missão e 
proclamar a Minha Palavra a um mundo ingrato, não será fácil. Requer um grande sentido de 
determinação e de coragem. 

Isso aplica-se a todos os Meus discípulos, incluindo aqueles que Me amam, mas que não 
aceitam estas Mensagens. 

Os obstáculos que vós enfrentareis, nesta parte da Missão, aumentarão para todos vós, 
Meu devoto Exército. Vós deveis aceitar, com dignidade, que quando Me seguirdes ireis 
sofrer. Muito poucas almas podem lidar com o sofrimento que afecta todos aqueles que se 
alinham com os Meus Ensinamentos. 

Neste momento, no mundo, a simples menção de crença em Mim, o vosso Jesus, gera 
constrangimento. Não só vos causa desconforto como, quando a vossa fidelidade a Mim é declarada 
em público, sofrereis por Mim. 

Lembrai-vos que sofrer é uma Graça especial. É muito difícil de suportar, e muitas almas 
afastam-se de Mim por causa disso. Mas deveis lembrar-vos disto. Quando vós sofrerdes em Meu 
Nome Eu abraçar-vos-ei e derramarei sobre vós as Minhas Graças. Apesar do vosso sofrimento, 
isso vai trazer-vos a paz de alma. 

Por favor, Minha filha, nunca desistas. Nunca te sintas abandonada porque Eu Estou ainda 
mais próximo de ti quando te sentes sozinha. Eu estou ainda mais perto de ti durante esses tempos 
de tormento. Deveis continuar a pedir toda a ajuda que possais obter, solicitando à Minha Querida 
Mãe e a todos os Santos para virem em vosso auxílio. 

Muito em breve vais aceitar que o aumento do sofrimento é o resultado direto da oposição a 
esta Missão, pelo maligno. Ele é extremamente assustador porque a sua batalha está no fim. Ele 
odeia-te por causa das almas que estão a ser salvas através desta Missão de salvação. 

O Vosso Jesus. 
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MENSAGENS DE NOVEMBRO DE 2012 
 

Foi-vos dada a Armadura. Usai-a 
Quinta-feira, 1 de novembro de 2012, 18:00 

Minha querida e amada filha, vós deveis agora levantar-vos e juntar-vos, unidos no amor, para 
vos preparardes para os tempos difíceis que se avizinham. 

Vós, o Meu Exército forte, sois abençoados e estais protegidos com o Selo do Meu Pai, o Selo 
do Deus Vivo. 

Por todas as coisas que sejam lançadas sobre vós, de todos os lados, lembrai-vos de que Eu 
Estou convosco. 

Muitos eventos, incluindo transtornos ecológicos, guerras, ou cismas na Minha Igreja sobre a 
terra, ditaduras em cada uma das vossas nações – ligadas como uma, na sua essência –, vão 
acontecer todos ao mesmo tempo. 

Então, muitas rupturas causarão muitas lágrimas e ranger de dentes, mas uma coisa 
permanecerá intacta. Isso será o Poder de Deus, e o Seu Amor por todos os Seus filhos. 

Esta batalha vai desenrolar-se diante do mundo e vós, Meu Exército, não deveis tremer de 
medo. Tudo está bem no Meu Reino e vosso lugar está lá garantido. São os outros que devem 
preocupar-se, agora. 

Foi-vos dada a armadura. Usai-a. A Minha Cruzada de Orações ajudará a mitigar a maior 
parte do horror, causado pelos pecados da humanidade. Por favor, recitai esta oração para a 
mitigação dos Castigos. 

Cruzada de Oração (83) para a mitigação dos Castigos 

Ó Querido Pai, Deus, o Altíssimo, nós, Vossos pobres filhos, prostramo-nos diante do Vosso 
Glorioso Trono no Céu. Nós Vos imploramos, para que livreis o mundo do mal. Nós imploramos a 
Vossa Misericórdia, para as almas dos que causam terríveis dificuldades aos Vossos filhos na Terra. 
Por favor, perdoai-os. Por favor, removei o anticristo, assim que se ele dê a conhecer. Nós Vos 
pedimos, Senhor, que mitigueis a Vossa Mão de Castigo. Em vez disso, nós Vos pedimos que aceiteis 
as nossas orações e os nossos sofrimentos, para aliviar o sofrimento dos Vossos filhos, neste momento. 
Nós confiamos em Vós. Nós Vos honramos. Nós Vos agradecemos, pelo Grande Sacrifício que 
fizestes, quando enviastes o Vosso único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar do pecado. Nós damos 
boas vindas ao Vosso Filho, mais uma vez, como Salvador da humanidade. Por favor, protegei-nos. 
Guardai-nos do mal. Ajudai as nossas famílias. Tende Misericórdia de nós. Amém. 

Vós, Meu Exército, estais preparados em todos os sentidos. Tudo o que vós deveis fazer é 
confiar em Mim. Quando confiardes em Mim completamente, vós sereis capazes de entregar todo o 
vosso amor, o vosso sofrimento, as vossas preocupações e a vossa dor, a Mim, o vosso Jesus. 

Quando isso acontecer, vós deveis então deixar tudo nas Minhas Santas e Misericordiosas 
Mãos. 

Obrigado por responderdes ao Meu Chamamento. 

O Vosso Jesus. 

Virgem Maria: Voltai e pedi ao meu Filho para vos guiar em direção à sua grande 
misericórdia 
Sexta-feira, 2 de novembro de 2012, 14:00 

Minha filha, a escuridão que cai sobre o mundo será vista de várias maneiras. 

As leis introduzidas, que dividem a união das famílias, testemunham a influência do demónio 
sobre os vossos governantes. 
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As leis introduzidas para desculpar o aborto quebram o Coração do meu Pai. Ninguém tem o 
direito de interferir com a Criação de Deus, porém, é o que a humanidade faz, sob uma análise 
quotidiana, sem nenhum senso de vergonha ou de culpa. 

Minha filha, tu deves rezar firmemente pela redenção da humanidade porque, muito breve, ela 
será divida em duas metades; os crentes em Deus e os que O rejeitam. Irmãos serão separados de 
irmãos, os bairros dividem-se e as famílias serão quebradas em duas metades. Esse tempo foi predito. 

Para garantir que Deus possa salvar tantas almas quanto possível, Ele dar-lhes-á muitas 
oportunidades de se voltarem para Ele. 

Orai agora, pelas vossas famílias, vossos amigos e vizinhos, antes que a separação final 
evolua. Porque o dia da Segunda Vinda do meu Filho está próximo. 

Vós, meus filhos, estais tão confundidos. Essa confusão, e o vazio de alma, são causados pela 
falta de crença em Deus. Nenhuma alma pode sobreviver sem o Amor de Deus no seu coração. 

Eles são como navios vazios flutuando no mar sem nenhuma ideia do seu destino final. Eles 
flutuam sem rumo, num espaço aberto em que nada os satisfaz; em que nada no mundo lhes pode 
trazer a verdadeira paz. 

Voltai e pedi ao meu Filho para vos guiar em direcção da Sua Grande Misericórdia, e Ele vos 
trará a paz que ambicionais. Todos vós necessitais de a pedir. 

Pedi-me, à vossa amada Mãe, para vos levar até ao meu Filho. Eu guiar-vos-ei e proteger-vos-
ei sempre, em todos os passos do caminho. 

A Vossa Amada Mãe, Rainha da Paz, Mãe da Salvação. 

Em breve não haverá mais pecado. O flagelo do pecado será uma coisa do passado 
Sábado, 3 de novembro de 2012, 19:00 

Minha querida e amada filha, quando as almas caírem e ficarem longe de Mim, e quando 
sucumbirem ao pecado, elas nunca Me devem temer. 

Meus amados seguidores, assim que pecardes deveis voltar para Mim imediatamente. Nunca 
tenhais vergonha ou embaraço por virdes a correr para Mim depois de cometerdes um pecado. Essa 
é a única maneira pela qual vós podeis ganhar força para caminhardes Comigo novamente. 

Se vós não voltardes para Mim e, em vez disso, Me evitardes, ficareis ainda mais 
enfraquecidos e ficareis expostos às tentações colocadas diante de vós, todos os dias, pelo maligno. 

O pecado é algo que nasce com cada criança. O pecado original deve ser erradicado, através 
do Sacramento do Batismo. Mesmo assim, as almas ainda serão tentadas por muito tempo, porque a 
humanidade permanece sob o reinado de Satanás. 

Para vos livrardes do pecado, é simples. Em primeiro lugar vós sabereis, nos vossos corações, 
quando tiverdes cometido pecado. 

Atualmente, muitas pessoas no mundo recusam o pecado, como não tendo consequência. No 
entanto, se as pessoas admitissem abertamente como se sentem depois de pecar, verificariam que a 
sua paz interior ficou partida ao meio. 

O pecado é sentido pela maioria das almas, até que se tornem tão escurecidas, que só o pecado 
satisfará a sua luxúria. É por isso que vós deveis procurar o perdão de Deus, cada vez que pecardes. Se 
não o fizerdes, então o pecado apodrecerá dentro de vós e tereis mais dificuldade em resistir à tentação. 

Quando sentirdes remorsos nos vossos corações, chamai-Me, ao Vosso Amado Jesus, 
para vos ajudar. 

Nenhum pecado pode deixar de ser perdoado, exceto o pecado da blasfêmia contra o Espírito 
Santo. Chamai sempre por Mim, em vosso auxílio, não importa como vos sentis envergonhados por 
causa dos pecados que cometestes. 
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O Meu Coração vai para os todos os filhos de Deus. Vós sois a Sua preciosa Criação e Ele ama a 
todos, apesar dos vossos pecados. Lutai contra o pecado, procurando a redenção cada vez que pecais. 

Em breve não haverá mais pecado. O flagelo do pecado será uma coisa do passado. 

O Vosso Jesus. 

A estrada para o Meu Eterno Reino está cheia de pedras afiadas e de pedregulhos 
Domingo, 4 de novembro de 2012, 17:45 

Minha querida e amada filha, que ninguém pense, nunca, que pode permanecer forte na sua 
fé, sem ter que lutar por esse direito. 

Há muitos obstáculos que bloqueiam a vossa fé em Deus, e somente aqueles que perseveram 
na oração conseguem manter acesa a chama do amor a Deus nas suas almas. 

A estrada para o Meu Eterno Reino é cheia de pedras afiadas e de pedregulhos. É semelhante 
a andar quilómetros descalço, com a experiência de cada corte, de cada dor aguda, em que 
tropeçaríeis a cada passo dado. É por isso que muitos, de almas bem-intencionadas caem para a 
berma da estrada, porque a jornada é muito árdua. 

Quando vós me seguis, a vossa jornada será sempre dolorosa. Ela nunca será fácil até que vós 
disserdes: “Jesus, levai a minha dor, ajudai-me e carregai a minha cruz”. Só então vós achareis que 
é mais fácil seguir a Minha jornada para o Meu Reino Glorioso. 

A Crucificação será agora experimentada em cada etapa por todos os que amam a Deus – até 
o último dia. 

Ao prosseguirem até à Minha Segunda Vinda, os Cristãos e todos aqueles que amam o Pai, 
Deus, o Altíssimo, terão de suportar o sofrimento da Minha Paixão. 

Isso começará com as acusações de que Deus não existe. Eu fui negado como Filho de Deus. 
Desta vez, Deus o Altíssimo será rejeitado. Todos os crentes serão açoitados e perseguidos, assim 
como serão introduzidas as antigas leis pagãs. Porém, muitas pessoas que não conhecem os 
caminhos do Senhor, não estarão atentas a essa iniquidade, tão presas estão elas na sua busca de 
prazeres pessoais. Em seguida, haverá as punições infligidas a quem se atrever a mostrar fidelidade, 
em público, ao Único Deus Verdadeiro. Eles não serão tolerados e terão que se esconder para 
honrarem o Meu Pai. 

Os sacrifícios diários, as Missas, eventualmente cessarão, como predito, porque o falso 
profeta irá declarar que uma nova forma de missa será realizada, e, dirá ele, o formato antigo não 
será mais relevante. 

A Minha Presença na Eucaristia será banida e o Alimento da Vida não mais alimentará os 
filhos de Deus. E, então, descerá a Mão de Deus sobre as nações que se atrevam a dizer que falam 
em nome de Deus. A sua lealdade à besta influenciará muitos, e estes levarão os que forem 
enganados para a prisão da escuridão. As divisões vão aumentar até que, finalmente, todos os filhos 
de Deus terão que fazer a escolha. Ou eles querem seguir a falsa ilusão, apresentada pelo falso 
profeta, que lhes dirá que fala em Nome de Deus, ou eles seguem a Verdade. 

Nunca acrediteis que sois suficientemente fortes para suportar essa pressão, por parte daqueles 
falsos sacerdotes que representarão a besta. A sua influência será grande. Sem a Minha ajuda, vós 
sereis tentados a virar as costas aos Meus Ensinamentos. 

Acordai, antes que esses tempos surjam. Apelai a Mim, todos os dias, pela Minha ajuda. 

O Vosso Jesus. 

A terra irá gemer de dor enquanto o anticristo prepara a sua entrada 
Segunda-feira, 5 de novembro de 2012, 18:50 

Minha querida e amada filha, o mundo deve agora preparar-se para as grandes mudanças, as 
quais Eu permiti para preparar a humanidade para a Segunda Vinda. 
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Muito trabalho tem sido feito pelos Meus amados seguidores, através das orações que Eu lhes 
dei, para salvar milhões de almas. 

A vossa lealdade a Mim, o vosso Jesus, Meus amados seguidores, significa que vós Me tendes 
dado mais almas, que estão agora em segurança e que, de outra forma, seriam lançadas no Inferno. 
Tão poderosas são as vossas orações que, a seu tempo, quando mais milhões aceitarem as Minhas 
Mensagens de amor e esperança, milhares de milhões de almas serão salvas. 

O Meu Trabalho através de vós, Meus discípulos, salva milhares e milhares de pessoas 
diariamente. Portanto, vós nunca deveis permitir que as dúvidas que, naturalmente, vos assaltarão 
de vez em quando, possam impedir-vos de rezar. 

Agora, vós deveis escutar. 

Muita coisa vai acontecer agora. As tempestades irão aumentar em todo o mundo, a Terra 
irá gemer de dor enquanto o anticristo prepara a sua entrada. Não demorará muito para que ele 
se apresente. 

Mantém-te focada, Minha filha, na difusão da Minha Palavra, embora muitos obstáculos a 
possam afrontar. Que nada atrase as Minhas Mensagens de serem dadas a todos. 

Não será o número de pessoas a receber o Livro de Verdade ou as Minhas Mensagens, mas o 
número das que recitam as orações da Minha Cruzada que fará a diferença. 

As Orações enfraquecerão o poder do anticristo. Serão os castigos enviados para a Terra, pelo 
Meu Pai, que matarão aqueles líderes e grupos que se atrevam a ferir os Seus filhos. 

O Poder de Deus cobrirá aqueles que O amam. 

O Poder de Deus protegerá aqueles que se convertam. 

Deus, o Meu Pai Eterno, continuará a derramar as Suas Graças, até o Seu Poder cobrir e 
proteger todos os Seus filhos na Terra. 

Ide em paz, esperança e amor. Confiai em Mim e tudo ficará bem. 

O Vosso Jesus. 

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

Minha querida filha, a hierarquia de todos os Anjos do Céu reúne neste momento nos 
quatro cantos da Terra. Eles preparam-se agora para a investida de castigos que será 
desencadeada sobre a humanidade. 

Todas estas coisas devem acontecer – tempestades, guerras, fome e ditaduras – acontecerão, 
como predito, quando começar a batalha na Terra. 

A Terra vai tremer nos quatro cantos do mundo, e muitos vão ficar chocados, porque não 
tinham visto tal turbilhão a desenrolar-se diante deles. 

Vós, Meus filhos, estais no fim dos tempos e o período que está em frente será difícil. Aqueles de 
vós que Me são leais, e que colocam toda a sua confiança em Mim, resistirão a essas perturbações. 

Muita mudança vai agora implodir no mundo e aqueles de vós que conhecem a Verdade 
ficarão gratos. Vós percebereis que, ao mesmo tempo que isso representa o fim dos tempos que 
conheceis até agora, será também, como predito, o momento para anunciar um novo começo. Um 
novo começo. Um Novo Paraíso na Terra. 

Isso significa a liberdade, filhos. Vós sereis levados rapidamente para os Meus Braços para 
aguardar a nova morada, que Eu criei cuidadosamente para todos vós. 

Os tempos serão difíceis de suportar para muitos, porém, apenas aqueles que aceitarem a 
Verdade irão perseverar e prosperar, porque eles serão protegidos. 
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O Meu Selo deve ser compartilhado. O Meu Amor deve ser dado a conhecer a todos os Meus 
filhos, de qualquer religião e credo e, especialmente, aqueles que não Me conhecem, assim como 
aqueles que rejeitam a Minha Existência. 

Eu preparo o Meu Exército nos Céus, como Eu preparo o Meu Exército na Terra. 
Juntos, vamos lutar contra a perversidade que está prestes a ser introduzida por todas as 

nações sobre os seus povos indefesos. 
Se vos erguerdes e recusardes aceitar a marca da besta, Eu proteger-vos-ei. 
Centros organizados pelos Meus profetas, ao longo dos anos, surgirão, cada qual como um 

oásis no deserto. Neles, vós sereis capazes de jurar lealdade a Mim, o Vosso Pai. Neles, vós 
podereis reunir para rezar pelas almas daqueles que estão perdidos sob o poder do anticristo. 

Rezai, rezai, rezai. O vosso tempo foi prescrito e a Segunda Vinda do Meu Filho terá 
lugar em breve. 

Só Eu, o Vosso Amado Pai, conheço essa data. Mesmo o Meu Precioso Filho, Jesus Cristo, 
não está informado sobre ela. Mas sabei isto. 

Enquanto estiverdes a ser preparados através desta e de outras Missões, ela será anunciada 
repentinamente, quando será tarde demais para muitos voltarem. Em vez disso, eles vão fugir. 

Meus filhos, sede fortes. O Meu Plano é destruir a besta e salvar cada um dos Meus filhos. As 
vossas orações podem ajudar-Me a salvar cada alma preciosa. 

Deus, o Altíssimo. 
Grande parte da humanidade será purificada e estará então pronta para a aguardada 
Era de Paz 
Quarta-feira, 7 de novembro de 2012, 21:28 

Minha querida e amada filha, todo o mundo sentirá as mudanças, quando cada país 
experimentar uma quietude e uma sensação de antecipação, ainda que muitos não entendam porque 
isso está a acontecer. 

A vida vai mudar e aqueles que confiam em Mim terão muito para olhar em frente no futuro. 
Pensai no mundo como se fosse uma pessoa que vive sofrendo de uma doença terrível. Ele 

tem de sofrer, sentir dor, e suportar o período durante o qual a doença é tratada pelo médico. 

Muitas pessoas respondem ao tratamento com rapidez. Outras mais lentamente. Outras não. 
Alguns pacientes têm esperança e aceitam que o seu corpo terá de suportar um tratamento, por 
vezes doloroso, antes que se sintam bem e saudáveis de novo. 

O mundo está a sofrer uma infestação causada pela influência de Satanás, na qual ele e os 
seus demônios persuadem, seduzem e convencem os filhos de Deus de que o pecado não existe. 

Eles mergulham de uma crise de espírito para outra. Como eles desagradam ao Meu Amado Pai. 
Quanta dor terão que suportar antes que possam viver a vida da maneira como as Leis de Deus ditam. 

No entanto, uma vez que esta doença seja tratada, e depois de a dor desaparecer, grande parte 
da humanidade será purificada e estará então pronta para a aguardada Era de Paz. A Era de Paz, 
prometida a todos aqueles que seguem os Ensinamentos de Deus, aguarda aqueles que se redimem 
aos Meus Olhos. 

A cada um de vós será mostrada a Verdade. Então, vós sereis capazes de distinguir entre a 
fealdade do pecado e a pureza que é necessária para entrar no Meu Reino Glorioso. Quando a cada 
pessoa for mostrada a Verdade, nenhuma delas duvidará, mas nem todas a abraçarão. 

É tempo da humanidade ver o que acontece com o mundo por causa da ganância, egoísmo e 
amor a si mesmo. Nenhuma atenção é prestada ao bem-estar daqueles que têm infelicidade na vida. 
Não há mais respeito pela vida humana. Deveis largar a vossa arrogância, porque, se não o fizerdes, 
vós sereis despojados de tudo o que possuís. 
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Os vários líderes dos diferentes países, em breve vão cerrar fileiras e preparar-se para destruir 
o Cristianismo em todo o mundo. 

Devido a isso, bolas de fogo e relâmpagos serão derramados sobre o mundo para punir os ímpios. 
Vós tendes que entender, no entanto, que grande parte dos castigos previstos por Meu Pai, 

foram mitigados por causa das vossas orações. 
Mantende-vos fortes. Continuai com as orações da Minha Cruzada e nunca percais a esperança. 
O Vosso Jesus. 

Eu preciso da vossa ajuda. Assim como Eu precisei dos Meus Apóstolos e Discípulos, 
quando Eu andei na terra 
Quinta-feira, 8 de novembro de 2012, 15:50 

Minha querida e amada filha, os Meus discípulos, servos sagrados e membros do clero estão 
agora a reunir em todo o mundo em resposta a este apelo do Céu. 

Eu, o vosso Amado Jesus Cristo, estou presente nos seus corações com as Minhas Graças 
especiais. Eles reconhecem esta vocação Divina, pois o Espírito Santo cobriu-os com o conhecimento 
de que Sou de fato Eu, Jesus Cristo, o Filho do homem, Quem está a comunicar com eles. 

Vós, a Minha amada e querida Congregação, estais entrelaçados com o Meu Sagrado Coração 
neste momento. 

Eu estou a orientar-vos no caminho para que vós possais comunicar a Verdade às almas 
perdidas, que precisam da Minha Grande Misericórdia. 

Esta é a Minha Dádiva para vós. Eu vou tocar os vossos corações de tal maneira que vós 
sabereis imediatamente o que isso é a Inspiração Divina. 

Não sabeis o quanto Eu vos amo? Que vós estais sob proteção do Poder do vosso Divino 
Salvador, que prometeu a salvação do mundo? 

A Minha Segunda Vinda está próxima e Eu desejo salvar todos os pecadores, independentemente 
de quão enegrecidas estejam as suas almas. Lembrai-vos de que é vosso compromisso permitir-Me que 
vos guie, para que essas pobres almas possam ser retiradas das garras do maligno. 

Não hesiteis em responder ao Meu Chamamento, mas Eu sei que vós deveis ter cuidado sobre 
a maneira como o fazeis. Eu preciso de edificar o Meu Exército, de forma que eles possam reunir 
em privado e unirem-se como um só, para que possam fazer as suas orações diante de Mim. 

Vós deveis agir rapidamente e aquelas almas, desde que recitem as orações da Minha 
Cruzada, serão atraídas para vós. 

Eu preciso da vossa ajuda. Assim como Eu precisei dos Meus apóstolos e discípulos, quando 
Eu andei na Terra. 

Vinde agora. Não tenhais medo. Não escutais aqueles que vos desafiarem, os que zombem de 
vós ou os que lancem uma mancha sobre a Minha Santa Palavra. O tempo, para vós Me servirdes, 
chegou. Erguei-vos com coragem e segui-Me. Eu vou encher-vos com amor e alegria nos vossos 
corações. Logo, vós não tereis dúvidas sobre Quem vos faz este pedido. 

Eu agradeço por responderdes ao Meu Chamamento. Eu abençoo-vos e guio-vos em todos os 
momentos. 

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

Minha querida e amada filha, em apenas dois anos, milhões de almas já foram convertidas e 
salvas por causa desta Missão. O teu sofrimento, sozinho, salvou dez milhões de almas, como Eu 
prometi. Assim, embora possa parecer que as desgraças do mundo estão a aumentar, muitas almas 
estão a ser salvas através das vossas orações. 
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O sofrimento em Meu Nome fica sempre pior e torna-se tão doloroso que é difícil de 
suportar. É mais intenso quando Satanás está zangado. A sua ira está neste momento a 
intensificar-se e é por isso que os ataques contra ti são tão angustiantes. Ele e os seus demônios 
estão ao teu redor, mas não podem prejudicar-te fisicamente, porque a Mão do Meu Pai te 
protege. Não é esta a lição de flagelação a que estás a resistir neste momento, no segundo 
aniversário da Missão. Mas notai isto. 

O maior sofrimento é suportado quando uma Missão, ou o trabalho da alma vítima, está a ter 
sucesso. Quanto mais almas são salvas, mais violento se torna o ataque do maligno. As suas ações 
são cada vez mais evidentes no mundo. Ele, que não mede esforços para esconder a sua existência, 
está a trabalhar o seu caminho para o espírito dessas pessoas que se deixam abrir para ele, por causa 
do seu desejo de prazeres mundanos e de amor ao poder. 

A força de Satanás está na sua habilidade em levar a humanidade a acreditar que ele é 
apenas um símbolo, usado pelos cristãos para explicar a diferença entre o bem e o mal. Satanás 
sabe o perigo de revelar a sua presença. Se ele o fizesse, então mais pessoas aceitariam que 
Deus Existe. 

Ele não quer fazer isso, então ele cria a consciência da sua existência naqueles que lhe 
prestam homenagem. Essas pessoas, que aceitam a existência de Satanás, adoram-no, tal como as 
pessoas que vão a missas nas Igrejas Católicas ou a cultos em Igrejas para louvar a Deus. 

Por isso, muitas almas foram roubadas. Deus, Meu Pai Eterno, pretende reconquistá-las 
por meio do Seu Aviso e pelos castigos que serão infligidos aos que se reúnem para 
homenagear a besta. 

O Meu Pai revelará os seguidores de Satanás, que contaminaram as suas Igrejas. 

Eles são o alvo dos Seus Castigos e, a menos que parem o que estão a fazer, por sua livre 
escolha, serão derrubados pela Mão de Deus. 

O aparecimento desses grupos satânicos, que se apresentam ao mundo através de 
organizações de negócios e da sua rede de contatos, é galopante. 

Eles estão por toda parte; planeando comícios, projetando e criando planos malvados para 
destruir milhões de pessoas inocentes. 

Eles vão introduzir uma forma de genocídio, por meio de vacinas obrigatórias contra os 
vossos filhos, com ou sem a vossa permissão. Esta vacina será um veneno e será apresentada como 
um plano global de saúde. Os seus planos estão agora materializados, e eles já começaram a 
apresentá-los. Alguns dos seus planos para um país europeu foram impedidos pelo Meu Pai, por 
causa das orações das almas vítimas. 

Olhai à vossa frente e atrás de vós. Olhai atentamente as novas leis aparentemente inocentes 
que foram introduzidas nos vossos países, projetadas para vos fazer sentir como se fossem para 
melhorar as vossas vidas. Muitas delas são simplesmente para vos escravizar, forçando-vos a 
assiná-las, afastando os vossos direitos de acordo com o que parecem ser leis democráticas. 

A democracia será substituída por ditaduras, ainda que elas não sejam apresentadas às nações 
como tal. Quando milhões assinarem e perderem todos os seus direitos, em nome das novas leis 
tolerantes, será tarde demais. Vós ficareis prisioneiros. 

Os principais líderes do mundo estão a trabalhar juntos para imporem os seus novos 
planos. Eles são parte da elite, cujo objetivo é a ganância, a riqueza, o controle e o poder. Eles 
não aceitam o Poder de Deus. Eles não acreditam que a Minha morte na Cruz foi para os salvar 
do fogo do Inferno. 

Eu devo fazê-los ver como estão errados. Chegou a hora de Eu lhes provar a Minha 
Misericórdia, o Meu Amor por eles. 
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Por favor, recitai esta Cruzada de Oração (84) para iluminar as almas das elites que 
governam o mundo. 

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

O Vosso Jesus. 

Vacinação Global: Uma das formas mais perversas de genocídio jamais vista desde a 
morte dos judeus sob Hitler 
Sábado, 10 de novembro de 2012, 23:45 

Minha querida e amada filha, como a Verdade pode chocar-te. Apesar de aceitares a Minha 
Santa Palavra, apenas quando as profecias, que Eu te revelo, se materializam, tu entendes a 
gravidade desta Missão para salvar a humanidade. 

A introdução de uma vacina global, visando crianças e filhos jovens será uma das formas 
mais perversas de genocídio jamais vista desde a morte dos Judeus sob Hitler. 

Este plano maligno será possível porque muitos dos vossos governantes forçam o seu 
povo a aceitar mudanças nas leis, dando poder aos governos para aplicar leis contra os seus 
filhos inocentes. 

Lembrai-vos que a única coisa que impediu o Meu Pai de dar fim ao mundo foi o amor dos 
servos fiéis, dentre vós. 

O Meu Pai, por causa do Seu Amor a cada filho e a cada Criação Sua, suspendeu a Sua Mão. 
Agora, chegou finalmente o momento para Ele dissolver os tempos, para que o mundo que Ele 
criou, por Amor e de acordo com a Sua Divina Vontade, possa continuar em paz. 

Ele vai agora destruir aqueles que cometem esta maldade sobre os Seus filhos. Ele não mais 
se quedará perante este mal e, agora, a Sua Mão cairá em punição. 

A Sua Ira manifestar-se-á agora, num mundo surpreendido pela magnitude da punição que irá 
acontecer na Terra. 

Aqueles, dentre vós, que são responsáveis por infligir um terrível sofrimento aos vossos 
compatriotas e concidadãos, sabei isto. 

Vós sereis finalmente abatidos com o flagelo da doença e então, vós, os que prestais 
homenagem ao grupo mundial, sereis eliminados antes de começar a Batalha de Armagedom. 

Vós não sereis tolerados por Meu Pai e Ele não vai permitir que infesteis os Seus filhos por 
mais tempo. Ai de vós e daqueles entre vós que enfrentais a Sua Ira, neste momento. 

O tempo para o Meu Pai vos mostrar que o Poder será mantido para sempre ser-vos-á agora 
demonstrado. As vossas teorias sobre a Sua Criação, enganadoras, ser-vos-ão mostradas tal como 
afinal são. A Verdade, como prometida a vós no Livro da Verdade, predito pelo profeta Daniel, será 
finalmente provada. 

Assim, muitas pessoas abstraíram-se da Verdade de Deus. Muitas pessoas de alma bem-
intencionada nada procuram nas suas vidas senão a excitação. Muitos desperdiçam o tempo que foi 
atribuído às suas vidas na Terra, como se não soubessem a Verdade sobre a Existência de Deus. 

Agora, a Verdade está a ser apresentada. Chegou a hora da Verdade. 
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O Meu Pai vai finalmente alertar o mundo para a Verdade. Aqueles que ignoram a Verdade 
vão negar a si mesmos o acesso ao Meu Novo Reino na Terra. 

Em vez de viverem uma Vida Eterna, gloriosa, cheia de maravilhas, de alegria, amor e 
prosperidade, serão lançados para fora, para apodrecerem nas profundezas do Inferno. 

Eu exorto a todos os filhos de Deus para que atendam a este aviso. 

Ele pode ser duro. Muitos dos que dizem: “isto não vem de Deus, pois Ele é Misericordioso” 
prestem atenção a isto. 

Chegou a hora de dividir o trigo do joio. Esse dia está muito próximo. Qualquer que seja a 
escolha feita pelo homem, essa será a escolha final. 

O livre-arbítrio será sempre honrado pelo Meu Pai, até o último dia. O Dia do Juízo. 

O Vosso Jesus. 

Eu prometo solenemente que a transição será repentina 
Domingo, 11 de novembro de 2012, 18:00 

Minha querida e amada filha, é sempre importante lembrar que, quando tu sofres, não é só a tua 
dor que sentes. É a Minha dor que tu suportas. A dor de que Eu falo não é a que Eu suportei durante a 
Minha Crucificação, mas a que Eu enfrento hoje, quando assisto e sinto a dor da humanidade. 

As pessoas estão a sofrer no mundo por causa de sua escuridão de alma. Mesmo aqueles que 
vivem uma vida simples e que tentam seguir os Meus Ensinamentos, estão a sofrer. Eles podem 
sentir-se infelizes quando lutam para se amarem uns aos outros. Eles também sofrem por causa das 
dúvidas que têm da sua fé. 

Então, muitos não entendem o significado da Vida Eterna, ou o fato de que a vida não termina 
quando uma pessoa morre na Terra. É por isso que muitos não se preparam para a próxima vida. 

Muitas pessoas, no passado, não se prepararam adequadamente e estão ou no Inferno ou 
no Purgatório. 

A esta geração está a ser concedido um Dom de que nenhuma outra geração beneficiou. 
Muitos vão simplesmente fazer a transição desta vida de imediato, sem terem de experimentar a 
morte, como vós sabeis. 

A Minha Segunda Vinda trará esse Dom extraordinário. Portanto, não temais. Alegrai-vos, 
pois Eu venho para vos trazer um futuro próspero. 

Pensai nisto, assim. Embora vós tenhais que suportar algumas dificuldades e que testemunhar 
a maneira como a Minha Existência será negada, isso não vai durar muito tempo. 

Eu percebo que muitos de vós se preocupem, mas Eu prometo solenemente que a transição 
será repentina. Portanto, quando vós testemunhardes a Nova Jerusalém, quando descer sobre a Nova 
Terra, o Novo Paraíso, vós sereis preenchidos com o êxtase. 

Não há palavras para descrever esta bela Criação. O Meu Coração irradia Amor quando Eu 
penso como vós e os vossos entes queridos vão reagir com admiração. Será então que o Mistério da 
Aliança Final ficará claro para vós. 

A limpidez da Minha Promessa de Eu vir novamente, será verdadeiramente entendida, finalmente. 

O mundo vai tornar-se uma Santa Família e viverá uma existência em conformidade, em 
união com a Divina Vontade do Meu Pai. Este será um tempo de reunião, tal como ocorrerá com a 
primeira Ressurreição dos mortos. 

Aqueles que forem purificados nesta Terra, através da Purificação, juntar-se-ão aqueles que 
foram também purificados, no Purgatório, para viverem no Novo Paraíso. 

Muita coisa vai mudar, mas todos aqueles que Me seguem e se juntarem a Mim na Minha Nova 
Era de Paz, na qual Eu Reinarei através da Minha Orientação Espiritual, encontrarão a paz de alma. 
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Por fim, o sofrimento experimentado sob o reinado de Satanás na Terra, acabará. 
Cada dor, cada sofrimento, cada oração, cada esforço suportado por vós para recolher as 

almas que definharam e que esperneiam e lutam até ao fim, valerá a pena. 
O Novo Paraíso está pronto. Tudo que vós precisais de fazer é preparar as vossas almas e 

caminhar em direção aos Portões. Aqueles de vós que se redimirem aos Meus Olhos, serão dadas as 
Chaves para abrir as Portões. 

Perseverai durante esta Tribulação, pois é algo que deve acontecer, conforme foi profetizado 
no Livro do Meu Pai. 

As vossas orações vão mitigá-la muito, e o Meu Pai vai intervir em todas as fases possíveis 
para evitar que sejam infligidas perversidades aos Seus preciosos filhos. 

O Vosso Jesus. 
Os Católicos Romanos terão de realizar Missas em Refúgios ou Igrejas seguras 
Domingo, 11 de novembro de 2012, 22:00 

Minha querida e amada filha, tu deves procurar e reunir as almas que não conhecem a Verdade. 
Estende os teus braços. Chama-os para ouvirem a Verdade. As suas vidas e as suas almas 

podem perder-se, a menos que tu os ajudes a vir até Mim. 
A Cruzada, a Missão da Igreja Remanescente sobre a Terra, será um desafio tão grande como 

os da Idade Média. Não envolverá guerra física, em que um exército luta contra outro num combate, 
como numa guerra normal. A guerra será espiritual, embora algumas guerras tenham um gatilho, 
pois milhões de Grupos de Oração surgirão para diluir o poder do anticristo. 

Estas Orações foram escritas no Céu e prometem Graças extraordinárias. Elas têm um único 
propósito, que é o de salvar as almas de todos, de todos os filhos, de todos os credos, de qualquer 
dos sexos, de todas as denominações religiosas e dos ateus. Este é o Meu maior desejo. 

Vós, Meus discípulos, estais sob a Minha orientação. As Graças que Eu derramo sobre vós já 
estão a dar frutos. Assim, os poderes que Eu concedo, através das Graças da Cruzada de Orações, 
atrairão milhares de novas almas. 

Como podeis vós pensar que um pequeno grupo de oração possa alcançar tamanha conversão? A 
resposta é simples. É porque vós sois protegidos pelo Meu Pai e diretamente guiados por Mim, que vós 
tereis sucesso. Vós não podeis falhar. Ainda que vós experimenteis muitas distrações e confusões, bem 
como um combate interior, o que é de esperar neste Trabalho, Eu estarei sempre ao vosso lado. 

Lembrai-vos que nós estamos agora a preparar para a queda dos Meus pobres servos sagrados, 
a qual resultará do cisma que se aproxima, que vai irromper nas Igrejas Cristãs. 

Assim, embora o Exército Remanescente venha a ser liderado por padres e outros 
clérigos Cristãos, muitos dos servos serão leigos, pois este será um tempo em que haverá 
escassez de sacerdotes. Vós, Meus discípulos, tereis de recolher e armazenar Hóstias de 
Comunhão, pois serão de difícil acesso. Aqueles dentre vós que sois Católicos Romanos, 
precisais de assegurar Missas em refúgios ou Igrejas seguras. 

Será criada uma missão semelhante às perseguições na Alemanha Nazi, em que os Judeus 
foram abatidos, para erradicar os, assim chamados, traidores da Igreja do Novo Mundo, que vos 
será dito que é para todas as religiões. 

Vós sereis acusados de profanar a Missa, o seu novo modelo de Missa, em que Eu não estou 
presente na Santa Eucaristia, o que será uma abominação aos Olhos do Meu Pai. 

O Meu Corpo e Sangue estarão presentes nas Missas realizadas naquelas Igrejas e refúgios em 
que vós prometereis lealdade à Transubstanciação, o que torna o Sacramento do Santo Sacrifício da 
Missa autêntico e aceite pelo Meu Pai. Vou continuar a instruir-te para continuares a promover 
Grupos de Oração de Jesus para a Humanidade, em todo o mundo. Muitos já estão a ser formados 
todos os dias. Agradeço a todos aqueles que seguem as Minhas Instruções e mostram obediência. 
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Ficai em paz. Deveis ser mais confiantes. Deixai o medo de lado, pois não vem de Mim. Nós 
estamos agora a crescer e a espalhar em todos os cantos da Terra. Em breve todos seguirão e, 
quando isso acontecer, as orações vão mudar o mundo através da conversão. 

Eu amo a todos vós. Eu Estou grato e tocado por Me terdes respondido imediatamente nesta 
importante Missão, o maior plano para trazer todos os pecadores para a casa do Pai, a salvo da 
influência e das tentações da besta. 

O Vosso Jesus. 

A Coroação de Espinhos durante a Minha Crucificação é simbólica 
Terça-feira, 13 de novembro de 2012, 17:00 

Minha querida e amada, a Coroação de Espinhos durante a Minha Crucificação é simbólica para 
o fim dos tempos. Assim como a Igreja é o Meu Corpo na Terra, assim foi também o flagelo da 
Coroação de Espinhos durante a Meu percurso para o Calvário. A Coroa de Espinhos representa o 
Chefe da Minha Santa Igreja na Terra. O Papa Bento XVI sofrerá muito, pois ele será perseguido por 
falar a Verdade. Ele vai ser esmagado, como Chefe da Minha Igreja, e nenhuma misericórdia lhe será 
mostrada. A oposição mover-se-á rapidamente e ele será declarado como não sendo mais importante. 

Aqueles que afirmam serem mais modernos na sua abordagem apostólica, afastá-lo-ão e 
ridicularizarão as suas palavras. Em seguida, o Chefe da Minha Igreja será substituído pelo 
chefe da serpente. 

A flagelação que Eu sofri durante a Minha Crucificação será revivida na Minha Igreja 
Católica. A serpente move-se rapidamente, agora que vai tentar devorar o Meu Corpo – a Minha 
Igreja na Terra. Então, todas as Igrejas Cristãs serão engolidas e forçadas a honrar o falso profeta, 
como a mão direita da besta. 

Embora muitos de vós estejais receosos, lembrai-vos que as vossas orações retardam essas 
coisas, e que, em muitos casos, atenuam essas circunstâncias. deis ouvidos a Orações, e bastantes, 
atrasarão e enfraquecerão a obra do maligno na Terra. 

É o antídoto para a perseguição planeada pelo grupo do mal, governado por Satanás. Com a 
conversão e as vossas orações, Meus discípulos, muito pode ser derrubado. A oração pode destruir 
essa maldade. A oração pode e irá converter a humanidade. Então, se um número suficiente de 
almas Me seguir, tudo será fácil. Em seguida, a transição para o Meu Novo Paraíso será mais fácil. 

O Vosso Jesus. 

Uma série de eventos sobre as igrejas que me honram no mundo virão à superfície 
Quarta-feira, 14 de novembro de 2012, 20:30 

Minha querida esposa mística, Minha amada filha, as tuas provações deram-te uma nova força 
e a paixão necessária para tocar os corações de muitos. 

Esta é uma das maneiras por que Eu vou tocar as almas daqueles que precisam das 
Minhas Graças. Eu vou fazer isso através do teu trabalho para Mim, para que a conversão 
possa espalhar-se rapidamente. 

Durante este tempo, uma série de eventos sobre as Igrejas que Me honram no mundo virão à 
superfície. O cisma na Minha Igreja Católica será em breve tornado público. Quando isso acontecer, 
será ao som de aplausos pelos que separam a Verdade dos Meus Ensinamentos dos Mandamentos 
deixados por Meu Pai. 

O planeamento e a coordenação deste grande esquema levou algum tempo, mas logo eles 
anunciarão o cisma antes de a comunicação pública mundial. 

Muitos, gritando no topo de suas vozes, apregoam mentiras, não só contra as Leis estabelecidas 
pelos Meus Ensinamentos. O que eles realmente querem é criar um novo deus. A nova figura da Minha 
Igreja será promovida como uma qualquer eleição de alto nível de líderes políticos. 
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Eles vão fazer-vos acreditar que as antigas Palavras são falsas. Em seguida, vão dizer-vos que 
não acrediteis nelas. Eles vão mudar a forma de viver os Meus Ensinamentos e mudar a forma de 
Me honrar. Agora, eles vão colocar as Minhas Leis de lado e vão adorar leis de sua própria criação. 
Eles vão mudar os seus votos solenes para justificarem a sua participação na construção de um novo 
templo – o novo templo dedicado às regras do falso profeta. Em seguida, eles não serão mais Meus 
servos, pois mudarão a sua lealdade e honra para o falso profeta. 

Então, eles vão adorar um deus falso, um conceito novo, o que permitirá que certas Leis de 
Deus sejam abolidas e substituídas com obscenidade diante dos Meus Olhos. 

Este é o Meu Aviso para aqueles sacerdotes dentre vós que vão afastar-se da Igreja Católica. 

Quando vós deixardes de confiar totalmente em Mim, as vossas cabeças ficarão prontas para 
acreditar em mentiras. Quando vós confiardes em falsos orientadores caireis em terrível pecado. 
Vós honrareis a besta, que vai corromper a Minha Igreja impondo a coroa de espinhos sobre a 
Cabeça de Minha Igreja, o Meu Verdadeiro Santo Vigário, o Papa Bento XVI. 

Vós sofrereis muito quando servirdes a besta, pois estareis a privar Deus dos Seus filhos. 
Voltai para as vossas verdadeiras raízes. Não permitais que a Minha Igreja seja corrompida pelos 
pecados planeados por pessoas que querem destruir o Cristianismo e outras religiões que honram o 
Meu Pai. Vós, Meus servos sagrados, que desobedeceis às vossas Ordens Sagradas, cortais os 
vossos corações de Mim, enquanto esses enganadores roubam as vossas almas. 

O maior pecado que vós estais prestes a cometer é o de honrar a um deus falso. Vestido de 
jóias, ele será encantador, sutil e com uma compreensão aparentemente boa dos ensinamentos do 
Livro do Meu Pai. Vós caireis sob o seu feitiço. Ele vai distorcer os Meus Ensinamentos, que se 
tornarão heresias. 

Esta religião, uma alternativa à Verdade de Deus, é inútil. No entanto, terá uma fachada de 
amor, charme e sabedoria, e, vestida com novo ouro e pedras preciosas, que será o rosto da nova 
religião mundial em todos os altares. 

Aos fiéis sacerdotes, Eu digo-vos isto. Eu Vou abençoar-vos com as Graças de entenderdes a 
Verdade em todos os momentos. 

Tais ídolos, que vos são apresentados como a verdade, são de barro. Eles são objetos de 
madeira. Eles não são nada. Eles não têm qualquer significado. Não emitirão nenhumas Graças. 
Deus, o Único e Verdadeiro Deus, simplesmente não estará presente nas suas igrejas. . Somente o 
Deus Vivo pode estar presente nas Minhas igrejas. 

Quando Deus Pai testemunhar esse insulto final, Ele exilará aqueles que dão vida a essas 
práticas pagãs. Então, Ele vai exigir uma explicação a quem causa o cisma na Sua Igreja na Terra – 
esses mesmos servos que, arrogantemente, descartam a Santa Palavra de Deus de forma tão ligeira. 

Quando eles Me encararem, durante O Aviso, eles saberão como fizeram mal ao Meu Pai. 
Nenhuma pessoa ou servo sagrado tem o controle, porque há apenas Um Mestre. Só Deus. Eles 
estão a introduzir um deus homem. Ele não existe, mas eles vão roubar-Me o Meu rebanho. 
Ser-lhes-ão dadas todas as Graças e demonstrada muita paciência. Se não se arrependerem, 
eles serão destruídos. 

Cada um de vós pagará por cada alma que tenhais afastado de Mim. 

O Vosso Jesus. 

Eu tenho uma Mensagem, que eu devo transmitir ao povo americano 
Sábado, 17 de novembro de 2012, 19:00 

Minha querida e amada filha, Eu tenho uma Mensagem, que Eu devo transmitir ao povo 
Americano. Meus queridos e amados seguidores, vós deveis agora prestar atenção à Minha Santa 
Palavra e escutar. 
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Vós estais a enfrentar muita perseguição por causa dos pecados dos vossos compatriotas e 
daqueles que estão no controle das vossas leis do aborto. Este pecado maior, de que vós sois 
culpados milhões de vezes, cortou o Meu Coração, como se uma espada O perfurasse várias vezes. 

Os vossos pecados de imoralidade e o vosso amor à riqueza material ofendem-Me 
profundamente. Vós não Me tendes lealdade da forma que se espera de vós. Aqueles de vós que se 
afastaram da Verdade, deveis chamar por Mim, para que Eu vos possa abrir os olhos. 

Eu amo a todos os filhos de Deus nos Estados Unidos da América, mas temo que o pecado 
tenha alcançado uma parte tão grande que muitos de vós caireis num abismo de desespero, a menos 
que aceiteis a Existência de Deus. 

É importante que vós oreis firmemente, porque o poder de Satanás infiltrou-se em muitas das 
vossas leis. As leis, muitas das quais estão a ser introduzidas pelos ateus dentre vós, serão 
abomináveis aos Olhos do Meu Pai. Como Eu choro por causa da decepção que vós representais. 
Pobres servos sagrados, dentre vós, serão esmagados como insectos sob os pés dos líderes que Me 
negam, ao vosso Jesus. 

Este é um momento em que a oração deve ser o vosso objetivo diário, de modo que a vossa 
nação possa ser salva e incluída entre as Minhas doze nações do Novo Paraíso. 

Aqui está uma Cruzada de Oração (85) para salvar os Estados Unidos da América da 
mão do enganador 

Ó Querido Jesus, cobri a nossa nação com a Vossa Preciosíssima Proteção. Perdoai os 
nossos pecados contra os Mandamentos, de Deus. Ajudai o Povo Americano a voltar para Deus. 
Abri as suas mentes para o verdadeiro Caminho do Senhor. Desbloqueai os seus corações 
endurecidos, para que acolham a Vossa Mão de Misericórdia. Ajudai esta nação a levantar-se 
contra as blasfêmias que possam ser infligidas sobre nós, para nos forçar a negar a Vossa 
Presença. Nós Vos pedimos, Jesus, que nos salveis e protejais de todo o mal, e que abraceis o 
nosso povo, junto ao Vosso Sagrado Coração. Amém. 

Ide, Meu povo, e nunca tenhais medo de demonstrar o vosso amor por Mim, ou de negar o 
vosso Cristianismo. 

O Vosso Jesus. 

Os tumultos serão evidentes em todos os cantos da terra e só um cego não verá as 
mudanças 
Segunda-feira, 19 de novembro de 2012, 09:00 

Minha querida e amada filha, só há uma maneira de obter a Vida Eterna, e é através de Mim, 
Jesus Cristo. Há, contudo, muitos caminhos que conduzem a Mim. 

Muitos que seguem a Minha Verdade acharão que é mais fácil do que aqueles que conhecem 
a Verdade, mas que não prestam homenagem a Deus. 

Meus seguidores, deveis entender que aqueles dentre vós que conheceis a Verdade, mas que 
vos sentais ao lado e permitis que a Palavra de Deus seja considerada uma mentira, tendes uma 
responsabilidade para Comigo, o vosso Jesus. 

Nunca aceiteis leis que honram a Satanás. Vós sabereis, nos vossos corações, quais as leis que 
Eu pretendo referir assim que elas desfilem diante de vós. Porque, então, elas desgostar-vos-ão 
assim como Me desgostam. 

Dai a conhecer que a batalha contra a Palavra de Deus já começou. A forma como isso 
acontecerá tornar-se-á clara para vós. 

Muitas mudanças na Minha Igreja na Terra; muitas provações entre os Meus servos 
sagrados; contendas entre nações; e o conflito em Israel tudo agravará, pela sua intensidade, 
tudo ao mesmo tempo. 
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Os tumultos serão evidentes em todos os cantos da Terra e só um cego não verá as mudanças 
ao seu redor. Cada um de vós será afectado de alguma forma, mas notai isto. 

Eu prometi-vos que estarei convosco, guiando-vos a cada passo, aliviando a vossa dor por 
cada pedra que pisais, na busca de paz, amor e harmonia. 

Mantende-vos Comigo. Ficai junto do Meu Sagrado Coração, e permiti-Me manter-vos fortes. 

Caminhai por esta selva de dor e de confusão, com fé nos vossos corações e confiança em 
Mim, o vosso Jesus, e vós sobrevivereis. 

Nunca permitais que a vossa consciência, ou compromisso com a Verdade de Deus, sejam 
seduzidos por alguém, não importa quão convincentes eles soem. Não importa quantas leis, ditas 
tolerantes, imponham sobre vós para que as aceiteis. 

Vós sabereis, nos vossos corações, a diferença entre a Verdade e a ficção. 

O Vosso Jesus. 

Este Grupo dos Doze, representando nações poderosas, é uma afronta para a 
existência dos Meus Doze Apóstolos 
Terça-feira, 20 de novembro de 2012, 23:50 

Minha querida e amada filha, muitos insultos, disfarçados sob um véu de engano, estão a ser 
lançados contra Mim, o Salvador do homem. 

Satanás infestou os Cristãos em todo o mundo, em particular neste momento. Ele faz isso da 
forma mais astuta. Ele convence-os de que devem mostrar lealdade aos seus irmãos e irmãs, 
fazendo-os acreditar em mentiras. As pessoas, pela sua natureza, têm um lado carinhoso oriundo de 
um amor natural para com os outros. Este é um Dom de Deus. Satanás usa esta emoção para atrair o 
homem para uma teia de mentiras, sobre as quais ele tem pouco controle. Ele consegue levá-los a 
acreditar em leis que correspondem a graves pecados contra Deus. 

Ao apoiarem os que visam produzir leis que toleram a guerra, o assassinato e blasfemam 
contra Deus, muitas pessoas acreditam que estão a fazer a coisa certa. 

Quando acreditais que o pecado é aceitável e que se justifica, porque é para o bem dos outros, 
vós caís numa armadilha cuidadosamente preparada. 

Não é por acaso que são montadas desculpas para a divisão das Igrejas Cristãs. Não é por 
acaso que vos é apresentado, neste momento, qualquer pretexto para desculpar o aborto. 

Todas as nações que estão associadas e clamam publicamente pela introdução do aborto, pela 
tolerância da guerra e por alterações nas Igrejas Cristãs, estão a ser conduzidas por uma entidade. 
Esse grupo planeia estes eventos há muitos anos. Eles sabem exatamente o que são e o que fazem. 
Eles são muito poderosos e perigosos. 

Parai, olhai e escutai, pois vós deveis agora aceitar que o que Eu digo é em Nome de 
Deus. Todas essas ações monstruosas e repulsivas, que vos são apresentadas como mudanças 
plausíveis e que cuidam da vossa sociedade, foram planeadas e coordenadas numa base global 
pelo grupo dos doze. 

Este grupo dos doze, representando nações poderosas, são uma afronta para a existência dos 
Meus doze apóstolos. 

Eles vão apresentar e apoiar o anticristo no mundo, assim como os Meus doze apóstolos Me 
apresentaram em público durante o Meu tempo na Terra. 

O seu poder significa que as nações poderosas se suportam umas às outras, para fazerem leis 
pecaminosas e assegurar que elas serão aceites. 

Como vós, Meus amados discípulos, sofrereis pelo vosso acesso à Verdade. A Verdade abrirá 
os vossos olhos para o mal ao vosso redor. Vós nunca deveis recear a Verdade. Só quando a 
aceitais, ela pode proteger-vos de leis perversas, e dessas ações e atos. 
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Sabei que as nações que participam na introdução de leis iníquas serão as mais afetadas 
durante a purificação final. 

Elas podem acreditar que estão acima da censura, mas elas só conseguirão alcançar uma 
coisa. E isso será um Castigo tão severo que elas não serão capazes de se esconder ou de cobrir os 
seus rostos para o evitar. Em primeiro lugar, elas têm que responder perante Mim. Muitos cuspirão, 
mesmo assim, na Minha Face. E, em seguida, irão juntar-se ao anticristo, a besta, e todos os anjos 
caídos, numa dor eternamente. 

Eu aviso-vos, agora. Aqueles de vós que tenteis levar o aborto para os vossos países, aqueles 
que contaminais as Minhas Igrejas Cristãs e aqueles que honrais a besta, são poucos os vossos dias. 
Para vós, não haverá futuro, nem Vida Eterna, nem acesso ao Meu Reino. 

O Vosso Jesus. 

Virgem Maria: Vós deveis rezar para que essas pobres almas que continuam a 
crucificar o meu Filho se afastem do pecado 
Quarta-feira, 21 de novembro de 2012, 18:45 

Minha filha, todos os meus filhos que amam o meu Filho devem unir-se em oração neste 
momento de conflito no mundo. 

Vós deveis rezar para que essas pobres almas que continuam a crucificar o meu Filho se 
afastem do pecado e implorem ao meu Filho que os perdoe. 

O tempo é curto e só os que estiverem em estado de Graça podem entrar no Reino do 
meu Filho. 

Embora no passado tenha havido muitos anos de oração, sacrifício e devoção por mim, a sua 
Santíssima Mãe, agora apenas um tempo muito curto vos é deixado para que encontreis a redenção. 

Rezai, meus pequenos, arduamente, pelos que insultam o meu Filho e que desonram o meu 
Pai, Deus o Altíssimo. 

Muitos viraram as costas a Deus. O maligno tem conseguido transformar os seus 
corações em pedra. 

Muito poucos honram a vida, a qual foi dada aos filhos de Deus. As suas vidas estão nas 
Mãos de Deus. Qualquer um que interfira com a Criação de Deus será punido. 

Minha filha, tu deves apelar a todos aqueles a quem foi dado o Livro da Verdade para 
orarem a mim, a Mãe da Salvação. Foi-me atribuída a tarefa de ajudar o meu Filho na redenção 
da humanidade. 

Permiti-me ajudar-vos, filhos, a ver o caminho para o meu Filho com clareza e amor nos 
vossos corações. 

Eu vou ajudar-vos a superar todos os obstáculos, que bloqueiam o vosso caminho, rumo à 
Misericórdia do meu Filho. 

Por favor, lembrai-vos de que o meu Filho tudo perdoa. Ele ama a todos os filhos de Deus, 
não importa como eles O atormentem. 

Tudo o que deveis fazer é voltar-vos para Ele e pedir a Sua Misericórdia para vos trazer para 
perto d’Ele. 

Rezai, rezai, rezai por todos aqueles que ofenderam o meu Filho e que tenham profanado as 
Suas Igrejas, pois eles precisam da vossa ajuda. 

Elas são almas perdidas e devem ser trazidas de volta para o Seio do meu Filho. Caso 
contrário, isso quebraria o Seu Coração. 

Obrigada por responderdes a este apelo do Céu. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 
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Uma metade não se desviará da Verdade. A outra metade distorcerá a Verdade 
Quarta-feira, 21 de novembro de 2012, 23:30 

Minha querida e amada filha, por cada Mensagem severa que Eu dou a todos os filhos de 
Deus, lembram constantemente que o Meu Amor é Sempre Misericordioso. 

A Minha Paciência é completamente duradoura e Eu salvarei cada pessoa que apele à Minha 
Misericórdia, independentemente da gravidade dos seus pecados. 

Como Eu anseio libertar a todos das garras do enganador, que aperta o seu domínio sobre 
todas as almas que seduz, de modo que muitas ficam impotentes contra a sua força. 

Que nenhum homem deixe de entender isto. Quando vós vendeis as vossas almas, de bom 
grado, a Satanás, ele não vos deixará partir em liberdade. Só Eu vos posso libertar. 

Quando essas almas, que estão perdidas para Mim por causa da vida pecaminosa que levam, tentam 
mudar os seus hábitos, elas lutarão também contra a besta. Pois essa é uma besta ofendida e rancorosa. 

Para muitos, mesmo os que são dedicados a Mim, ao vosso Jesus, ele será, de tempos a 
tempos, como um espinho ao vosso lado. Nada o satisfará até vós cederdes à sua tentação, o que 
difere de pessoa para pessoa. 

Porque cada um de vós se é um pecador, e continuará a ser, até que estejais limpos do pecado, 
aceitando o pecado como um fato, mas combatendo-o, 

Aqueles de vós que Me conheceis intimamente, sabeis que podeis confiar sempre na 
Minha Misericórdia. 

Vós sabeis a importância de manterdes a comunicação diária Comigo. Isso pode ser tão 
simples como conversar Comigo durante o vosso dia de trabalho. Este é um momento perfeito para 
Me oferecerdes pequenos sacrifícios. 

Se alguém vos magoa, oferecei-Me essa provação para que Eu possa salvar almas por causa disso. 

Se vós estais perturbados com as lutas que enfrentais, sobre as quais não tendes controle, vós 
deveis permitir-Me carregar o vosso fardo. 

Muitas pessoas trabalham duramente longas horas, tanto dentro como fora de casa. Tudo o 
que Eu peço é que volteis aos vossos pensamentos para Mim, quando precisardes de apoio e ajuda, 
porque Eu responderei à vossa oração. 

Nunca cometais o erro de pensar que só podeis comunicar Comigo durante o vosso tempo na 
Igreja, ou antes e depois de receberdes os Santos Sacramentos. Eu estou aí em todos os momentos 
do dia. Eu responderei a cada pedido, se ele estiver de acordo com a Minha Santa Vontade. 

Meus amados discípulos, todos vós sois filhos de Deus. Eu uno-vos, nação com nação, para 
que Eu possa trazer paz e a unidade ao caos que virá. 

Deixai-Me levar-vos para a Minha Santa Família e vós ficareis reforçados. 

Então levantar-vos-eis e ireis em frente, renovados e com um novo mandato para conduzir o 
Meu Exército, que ainda não está formado em muitos países. 

Mantende-vos leais às Minhas instruções. 

Por favor, espalhai o Selo do Deus Vivo em todos os lugares. Ele não deve ser vendido. Ele 
deve estar disponível para todos. Passai cópias a todos aqueles que precisem de ser protegidos. 

A divisão entre os seguidores leais, aqueles que aceitam o Livro do Meu Pai, a Mais Santa 
Bíblia, e aqueles que querem mudar a Verdade, está prestes a tornar-se mais vasta. 

Uma metade não se desviará da Verdade. 

A outra metade destorcerá a Verdade. 

Eles vão fazer isso para atenderem às suas próprias motivações políticas e pessoais, que serão 
escondidas por detrás de uma linguagem oculta. 
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A Verdade será em breve declarada como sendo uma mentira e Deus será considerado culpado. 

Desrespeitosamente, eles vão declarar que as leis estabelecidas pelo Meu Santo Vigário são 
antiquadas e não atendem à sociedade moderna. 

Em conformidade com isso, todos os argumentos astuciosos entrarão em conflito direto com 
as Leis de Deus as quais aumentarão para isso. 

Essas pessoas querem introduzir leis que legalizem o pecado. Eles não amam a Deus. Eles 
dizem que amam, e muitos daqueles que promovem tais leis são ateus, mas não revelam as suas 
verdadeiras crenças. 

Muitos dos seus planos incluem a proibição das Leis Cristãs. 

Por um lado, eles toleram as leis, que permitem que as mulheres abortem os filhos, por opções 
de estilos de vida. Eles usam o argumento da opção, mas esta escolha aplica-se às necessidades da 
mãe, não do filho. 

Muitas mulheres serão atormentadas depois de destruírem a vida desta maneira. Muitas 
sentirão uma sensação de perda, porque elas sabem, nos seus corações, que a vida que elas 
destruíram foi criada por Deus. 

Serão usados todos os argumentos poderosos e convincentes para aprovar a legislação do 
aborto. Cada artifício usado para obter apoio, equivale a um aborto a ser introduzido por todos. 

Por este pecado, Eu derrubarei os vossos países. 

O pecado do aborto provoca grande dor ao Meu Pai e Ele não permitirá que isso continue. 

As nações que constantemente tentam torná-lo disponível para mais mulheres, e que o 
promovem como se fosse uma coisa boa, serão afastadas, e sofrerão uma punição de que não pode 
haver recuperação. 

Eles serão culpados do pecado de assassinato, e serão um dos primeiros grupos a suportar a 
dor durante O Aviso. 

Deus não permitirá que vós toqueis a vida que Ele criou. 

A punição será aplicada sobre vós na forma de terremotos, e muitas nações continuarão a 
receber punição após punição até o Dia do Senhor. 

O aborto e assassinato serão os dois pecados pelos quais o Meu Pai lançará um castigo severo 
sobre o mundo. 

O pecado, Meus discípulos, é como uma nódoa que infesta as vossas almas todos os dias. 
Mas, quando vós estais em estado de Graça o pecado diminui. Quanto mais vós receberdes os 
Sacramentos da Santa Comunhão e Confissão, maiores serão as Graças recebidas. 

Aqueles de vós que assistis à Missa diariamente, são dadas Graças muito especiais. Vós, 
Meus devotos seguidores, passareis rapidamente pelos Portões do Meu Paraíso. 

Ide agora e passai um pouco mais de tempo Comigo. Conversai Comigo. Eu aprecio a 
conversa simples, que Me coloca mais perto de vós. Eu anseio por vós. Eu tenho saudades da 
intimidade que Eu desejo, para que Eu possa trazer-vos para mais perto de Mim. 

Vós podeis construir um relacionamento maravilhoso Comigo, simplesmente, em primeiro 
lugar, por vos tornardes um amigo. Então, o nosso amor edificará, até ao momento em que o vosso 
coração irradiará de amor por Mim e o Meu por vós. 

Não é complicado começar um novo, fresco começo,  para vos preparardes para o Meu Reino. 
Começai agora, chamai-Me. 

Se vós Me amais, logo confiareis em Mim e isso levará à Purificação das vossas almas. Vós 
sereis mais felizes, ficareis em paz, e nada do mundo exterior significará alguma coisa, exceto a dor 
do pecado, que vós testemunhareis. 
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Eu Estou justamente aqui. Eu Estou à vossa espera. Eu quero a humanidade, para que sejam 
capazes de conhecer-Me adequadamente. 

Eu amo-vos. 
O Vosso Jesus. 

Deus Pai: Eu ofereço-vos o futuro mais perfeito 
Quinta-feira, 22 de novembro de 2012, 19:00 

Minha querida filha, a Luz do Meu Amor cai sobre a Terra hoje, na esperança de que os 
corações dos Meus filhos se possam mover. 

Aqueles que não Me conhecem, e há muitos que têm medo de se aproximar de Mim, deveis 
saber que Eu desejo levar-vos para o Reino de Meu Filho. 

Eu Sou o Deus do Amor e o Deus que vos legou o Dom da Salvação. 
Vós não deveis rejeitar este Dom, pois ele foi dado à humanidade, em primeiro lugar, para 

que ela se pudesse unir novamente e desfrutar o Paraíso que Eu criei para eles. 
Este é o tempo do Dia do Senhor e vós, Meus filhos, estais a ser preparados para este Grande Dia. 
O tempo da Minha Intervenção Divina, para que vós possais ser salvos, para entrardes nos 

Portões do Reino do Meu Filho, terá lugar em breve. 

Quando as profecias anunciadas no Meu Santo Livro começarem a ter lugar, vós, finalmente, 
aceitareis a Verdade. 

A Verdade que Eu prometi à humanidade, para estes tempos, está a ser-vos dada agora. 

Porque, podeis vós perguntar, preciso Eu que os Meus filhos recebam, de novo, a Verdade da 
Minha Santa Palavra? 

É porque poucos acreditam na Minha Existência no mundo de hoje. Eles já não atendem aos 
Meus Dez Mandamentos. 

A arrogância substituiu a humildade entre os Meus filhos, incluindo muitos servos sagrados 
que foram nomeados para transmitir a Verdade. Muitos ignoram a Verdade da Minha Palavra e, 
mais ainda, nunca lhes foi ensinado o significado de sua existência na Terra. 

Assim, muitas almas podem agora ser redimidas por causa do Meu Amor e Eu, portanto, 
tenho-vos, dado instruções através do Meu Amado Filho quanto ao que se espera de vós. 

Abraçai a Verdade. Relembrai às pessoas próximas de vós o Meu grande Amor pelos 
Meus filhos. 

Como qualquer bom Pai Eu vou avisar os Meus filhos dos perigos que enfrentam. Eu nunca 
os deixarei andar às cegas na teia de mentiras que caiu sobre a humanidade, como uma rede de 
pesca sobre um cardume de peixes desprevenidos. 

Eu não permitirei aqueles que tentam impedir que a Minha Santa Palavra seja ouvida, ou os que 
tentam torpedear a Palavra do Meu Filho. Nem Eu falto ao Meu dever de avisar os Meus filhos sobre 
as punições que eles enfrentarão, se continuarem a ofender-Me pelo tratamento que dão aos outros. 

Eu Sou o vosso Pai. Eu Sou responsável por reunir os Meus filhos, juntos novamente, e Eu 
vou usar tudo que for necessário para salvar os Meus filhos do maligno. 

Todas as táticas, todos os truques serão  usados por Satanás e seus seguidores dedicados para 
vos impedir de ouvir a Verdade. 

Isto Eu prometo solenemente. Vós sereis levados rapidamente para os Meus Braços, com a 
proteção da Grande Misericórdia do Meu Filho. 

A batalha pelas almas começou, embora isso possa não ser evidente para muitos de vós. 
Para que vós desfruteis do Meu Novo Paraíso na Terra, deveis aceitar a Minha Mão tal como 

Ela chega até vós. Não tenhais medo, porque Eu cubro todos aqueles que Me honram, o vosso 
Eterno Pai, e o Meu Precioso Filho, com o Meu Selo. 
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Prestai atenção à Minha Chamada. Sede fortes. Fechai os ouvidos aos sussurros da besta, pois 
ela usa as almas que estão manchadas com o pecado do orgulho para vos roubar de Mim. 

Eu ofereço-vos o futuro mais perfeito. Vós não deveis rejeitar este Paraíso, porque essa é a 
vossa herança. Quantos de vós rejeitariam uma herança de tanta riqueza no mundo? Muito poucos. 
Não cometais o erro de virar as costas a esta Dádiva. 

Qualquer pessoa que tentar impedir-vos precisa das vossas orações, pois Eu Amo todos os 
Meus filhos. 

Eu, o vosso Pai, asseguro que o Meu Grande Plano para anunciar a Segunda Vinda de Meu 
Filho não será retardado. 

Vinde a Mim, através do Meu Filho, e vós não querereis mais nada. Eu Amo-vos. Eu choro 
por muitos de vós, muito teimosos em não verem que esta é de fato a Chamada do Céu, prometida 
para vos preparar para a Nova Era de Paz. 

O Vosso Pai Amado, Deus, o Altíssimo. 
Meus amados Sacerdotes e Servos Sagrados, não receeis a Minha Palavra 
Sexta-feira, 23 de novembro de 2012, 21:45 

Minha querida e amada filha, a perseguição contra os Meus profetas e visionários intensifica-
se agora como oposição ao crescimento das Mensagens. 

Eu digo-vos, especialmente aos Meus amados sacerdotes e servos sagrados, não receeis a 
Minha Palavra. O medo e a incerteza que vós estais a enfrentar não vêm de Mim. Se não vem de 
Mim, deveis então interrogar-vos, de onde é que eles vêm? 

A Minha Santa Palavra tem sempre resistência. Durante o Meu tempo na Terra, os sacerdotes 
da época, os Fariseus, fizeram tudo o que puderam para argumentar Comigo. Eles tentaram, a cada 
oportunidade, torpedear-Me, colocar-Me questões para Me fazerem contradizer com a Palavra de 
Deus, mas eles falharam. 

Eu permaneci em silêncio quando eles tentaram obter de Mim respostas para as questões que 
eles sabiam que Eu não estava preparado para responder. Vede vós, embora eles praticassem a sua 
religião, mantendo muitas cerimônias complicadas, vestidos com roupas caras, faltava uma coisa. 
Eles não possuíam um pingo de humildade, pois acreditavam erroneamente que, por causa do seu 
papel como servos sagrados, estavam acima dos seus irmãos. 

Eles falavam, pregavam e apresentavam em lugares abertos, como profetas, a Sagrada Palavra 
do Meu Pai. No entanto, realmente eles não entendiam a Promessa do Meu Pai, nem as lições que 
Ele lhes deu através dos profetas. Eles não aceitaram que o tempo para a prometida vinda do 
Messias estava a ocorrer dentro seu próprio tempo. 

Eles acreditavam que esse evento teria lugar no futuro. 
Eles sentiam-se confusos com as Minhas respostas, os Meus Ensinamentos e a vida simples que Eu 

levava. No entanto, eles sentiam-se atraídos para Mim e voltavam, uma e outra vez, para Me desafiarem. 
Em seguida, eles sentiram-se ameaçados por causa do Meu conhecimento de assuntos 

espirituais, um fato que eles não podiam negar. 
Eles atormentavam-Me. Eu respondia às suas questões de acordo com a Santa Vontade do 

Meu Pai. Assim, Eu permanecia em silêncio quando eles apontavam os seus dedos contra Mim em 
estado de raiva. 

Apesar do seu tão proclamado conhecimento sobre a Palavra de Deus, eles caíram nas armadilhas 
estabelecidas pelo enganador. Eles acreditavam que o seu conhecimento era superior ao Meu. 

A hierarquia em camadas que eles criaram na igreja, era como uma monarquia real. O rei que 
eles honravam não era Deus, mas os seus próprios reis, nomeados por eles. A camada superior tinha 
pouca comunicação com os servos humildes que orientavam as suas tribos. Quanto ao homem 
pobre e humilde, eles tiveram pouco tempo para ele. 
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Como eles ofenderam o Meu Pai. Como eles Me torturaram. Eles tinham o sangue de muitos 
nas suas mãos, porém, aos olhos do povo, eles conseguiram mantê-las limpas. 

A sua educação fazia com que eles acreditassem que só eles poderiam interpretar 
corretamente a Sagrada Escritura. A Minha Palavra foi tratada como heresia. 

O mesmo é hoje verdadeiro. Assim, poucos dos Meus servos sagrados estão preparados para a 
Minha Segunda Vinda. A sua certificação, enquanto Santos Ministros da Minha Igreja, pode criar 
divisão, a qual Eu não autorizei. Estes homens eruditos em teologia, com muitos anos de preparação, 
não conseguem entender os Meus Ensinamentos, as profecias, ou a maneira como Eu falo. 

Aqueles de vós que questionais a Minha Palavra ou tentais criar disparidades, comparando-a com o 
vosso próprio imperfeito conhecimento da Sagrada Escritura, deveis parar já. Vós não aprendestes nada. 
Vós não aceitais que o tempo está próximo e que Eu Estou a preparar-vos? Os inimigos desta Minha 
Santa Missão, de preparar a Minha Segunda Vinda, são muitos. Os ataques são perversos. Cada volta, 
cada esquina e cada passo que Eu dou, através destas Mensagens, enfrentam obstáculos. 

Se não aceitais a Minha Promessa de vir de novo, então vós deveis colocar-vos a questão. 
Qual é o meu papel em Nome de Deus? É simplesmente para administrar os Sacramentos? Não, não 
é apenas esse o papel para o qual fostes chamados. 

Quando atacais as Minhas Mensagens da maneira como o fazeis, vós fazeis-Me chorar de 
tristeza e de frustração. 

Não fostes vós avisados para ficardes alerta, porque vós não sabeis o dia nem a hora em que 
Eu voltarei? É hora de despertar o vosso espírito, de ler as Palavras contidas no Livro do Meu Pai e, 
em seguida, rezar para que Eu vos abençoe com o Dom do discernimento. 

Aqueles de vós que Me rejeitais, porque sois preocupados e cautelosos de que não seja Eu, o 
vosso Jesus, quem fala, a seguir Eu perdoo-vos. Eu entendo o quanto é difícil, mas, com o tempo, 
vós sentireis o Meu Amor a envolver-vos. 

Aqueles que recusais ouvir-Me, então vós sois culpados do pecado de orgulho. 
Aqueles de vós que negais publicamente a Minha Palavra, que a afastais e afirmais que as 

Minhas Mensagens vêm do maligno, então vós estais perdidos para Mim. Tão distantes que, apesar 
da vossa crença arrogante de que o vosso conhecimento livresco de assuntos espirituais vos torna 
mais dignos de falardes em Meu Nome, vós deveis saber isto. 

Trazei-Me uma alma simples, com pureza de coração, que Me ama por causa de Quem Eu 
Sou, e ela unir-se-á a Mim no Paraíso. 

Trazei-Me uma alma cheia de orgulho, que grita do alto da sua voz a Palavra de Deus, e Eu 
expulsá-la-ei. 

Confiai em Mim de coração humilde e Eu derramarei as Minhas Graças sobre vós. 
Amai-Me sem condições e reconhecereis a Minha Voz de imediato. Vós sois almas afortunadas. 

No entanto, são as almas que se afastaram de Mim há muito tempo as que Eu mais desejo. 
Ó, vinde a Mim, Meus servos sagrados. Eu dou-vos a Verdade, porque Eu quero que renoveis 

a vossa fidelidade a Mim. A desobediência aos Meus Ensinamentos e o não reconhecimento da 
vossa fraqueza coloca uma barreira entre nós. 

Aqueles servos sagrados, que cometeram graves pecados da carne, devem vir a Mim para que 
Eu os possa ajudar. Reconhecei os vossos pecados e Eu renovarei as vossas almas, para que vós 
fiqueis aptos a ajudar a salvar outras almas, antes que Eu venha de novo. 

Vós tendes que escutar. Se vós tendes dúvidas, isso Eu aceito. Porém, se tentardes prejudicar 
os Meus profetas vós sofrereis por isso. É muito melhor para vós que fiqueis em silêncio. Vós 
deveis estar dispostos a escutar e a humilhar-vos diante dos Meus Olhos. Só então vós estareis aptos 
para representar o Meu Corpo na Terra. 

O Vosso Jesus. 
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Não é a Mim que eles vão colocar uma Coroa de esmeraldas ou pedras preciosas 
Domingo, 25 de novembro de 2012, 17:25 

Minha querida e amada filha, Eu Sou o Cristo, o Salvador da raça humana e em breve vou 
tomar a Minha Coroa e reinar sobre a Terra, finalmente. 

Contudo, a Coroa de Espinhos ainda permanece colocada na Minha Sagrada Cabeça, até que 
chegue o grande dia em que, finalmente, Eu Me sente no Trono prometido a Mim pelo Meu Pai. 

Eu Sou o único Rei Verdadeiro, o único Deus Verdadeiro, embora Eu use uma Coroa de 
Espinhos, tão cruelmente colocada pelas mãos ingratas do homem. 

Não é a Mim que eles vão colocar uma coroa de esmeraldas ou pedras preciosas. Não, mesmo 
hoje. Não, em vez disso, eles ainda Me magoam cruelmente, ao rejeitarem a salvação que Eu 
consegui para eles, quando eles Me crucificaram. 

Eu esperei e esperei que a humanidade levantasse os olhos e os abrisse, a fim de ver a 
Verdade. No entanto, muito poucos Cristãos seguem os Meus Ensinamentos. Eles estão 
enfraquecidos por pressões externas e permanecem em silêncio, enquanto o mundo abraça o pecado 
como sendo uma coisa boa. 

A Minha Coroa está preparada e Eu chegarei em Glória. Nenhum homem deixará de Me ver 
quando Eu vier do Céu. 

Este evento terá lugar durante um número de horas e levará um homem de fé forte a gritar de 
júbilo. Muitos ficarão envergonhados e assustados quando Me virem. Mesmo assim, se Me pedirem 
perdão, Eu perdoá-los-ei, Eu farei assim até ao ultimo segundo. 

Atenção com aqueles que afirmam ser Eu. Isto é muito importante, porque apenas Eu virei 
nesse dia. Eu não caminharei na Terra como um homem, pois isso não foi permitido pelo Meu Pai. 
Que nenhum homem vos engane. 

O Meu Reino está próximo e deixai todos aqueles que não reconhecem a Minha Existência, 
ou as profecias contidas no Livro do Meu Pai, entenderem que elas não podem ser interrompidas. 
Satanás e aqueles que o seguem não têm poder sobre Mim. O único poder que importa é o poder de 
Deus, que ama a todos os Seus filhos. 

Preparai-vos para o Meu Novo Reino e estai alegres. Olhai em frente, para o dia que em que 
todos os sofrimentos humanos terminarão para sempre. 

Apenas aqueles que seguem os Meus Ensinamentos experimentarão o Meu Novo Paraíso. Os 
Meus discípulos devem criar um círculo de oração, a fim de salvar as almas daqueles que não virão 
até Mim, mesmo no último dia. 

Por favor, rezai a Cruzada de Orações pela Graça de Imunidade para aqueles que não têm 
força para se ajudarem a si mesmos. 

O Vosso Jesus. 

Aqueles que seguem as Leis de Deus serão demonizados e perseguidos 
Domingo, 25 de novembro de 2012, 18:45 

Minha querida e amada filha, Os Meus discípulos devem entender que os desafios que 
enfrentam em Meu Nome só vão torná-los mais fortes. 

Vós, todos os seguidores destas Santas Mensagens, nunca deveis permitir que os ataques de 
outras pessoas vos derrubem. 

Mesmo quando o fazem, quando eles pisam em cima de vós e depois vos pontapeiam, quando 
estais indefesos, sabei que em seguida Eu vos levantarei. Vós tornar-vos-eis cada vez mais fortes e, 
em seguida, o vosso medo será menor. 

Orai por essas pessoas, porque não é culpa delas. Elas estão a ser usadas pelo enganador para 
vos afastar desta Missão. 
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Agora deve ser-vos dito que a Minha Misericórdia em breve limpará a humanidade com uma 
chama de fogo e engolirá a alma de cada homem. Quando tal acontecer, o mundo será transformado 
num lugar mais calmo. Então, muitos se converterão, e isso é bom. Mas, como uma tempestade no 
meio da noite, o anticristo chegará e desmantelará esta sensação de paz. 

Ele estorvará a vida das pessoas, ainda que não se note no princípio. Ele tornar-se-á um líder 
mundial muito forte e vós nunca deveis olhar nos seus olhos. Fixai os olhos em baixo. Colocai a 
vossa confiança em Mim e rezai para que os infestados por ele possam ser redimidos. 

Do mesmo modo, com qualquer tempestade que vós sabeis que se aproxima, deveis preparar-
vos bem. Não deixeis qualquer parte da vossa casa sem proteção. Isolai debaixo das portas. Isolai-
vos e às vossas famílias do mal. Foram dados muitos poderes a este homem pela besta, por isso 
deveis proteger-vos dele ou ele será responsável por fazer com que vós mancheis a vossa alma. 

A sua maldade ser-vos-á cuidadosamente escondida, e, se não estiverdes preparados, podereis 
cair na sua armadilha. 

A batalha entre o bem e o mal terá lugar tanto na terra como fora dela, tudo ao mesmo tempo. 
O problema com essa guerra é que aqueles que estiverem ao lado do anticristo e do falso 

profeta serão vistos como estando a fazer um grande bem ao mundo. 
Aqueles que seguem as Leis de Deus serão demonizados e perseguidos. 
O Meu Refúgio é para onde vós precisais de fugir. Cada gota do Meu Sangue do Meu 

Sagrado Coração será derramada sobre vós para vos proteger. 
Nunca vos sintais desiludidos. Nunca vos sintais sozinhos. Eu uni-vos, a todos vós, juntando-

vos nesta Missão e noutras. Com o tempo, todos aqueles que seguem as instruções que Eu dou a 
todos os profetas verdadeiros e aos visionários, ajudarão a salvar bilhões de almas. 

Vinte milhões de vós, através da vossa perseverança, provações, sofrimentos e orações, 
podeis mesmo salvar a maioria da humanidade. 

Esta é a Minha promessa para vós. 
Rezai, rezai, rezai por todos os vossos irmãos e irmãs. Para que, unidos, façam todos parte do 

Meu Novo Reino e todos fiquem bem. 
Que não haja nenhuma dúvida, no entanto, que muito trabalho deve ser feito para converter a 

raça humana. 
Não será tarefa fácil, mas o poder e as Graças que Eu concederei a esta Missão, garantirão que 

a Santa Vontade do Meu Pai possa ser concluída da forma como deve ser. 
O Vosso Jesus. 

Meus Sacerdotes, vós não deveis ofender-Me declarando-Me como mentiroso 
Terça-feira, 27 de novembro de 2012, 20:08 

Minha querida e amada filha, devo explicar que muitos de vós, que trabalhais arduamente para 
promover e difundir a Minha Santa Palavra, sereis atacados mais do que nunca por autoproclamados 
especialistas que repudiam estas Mensagens por não terem nenhuma consequência. 

Outros, que vos atacam, dirão que vós não tendes o direito de proclamar a Minha Palavra ou 
de a declarar como sendo a Verdade. Finalmente, vós sereis ameaçados por certos servidores 
sagrados, dentro da Minha Igreja, que dizem para parardes o que estais a fazer, pois eles ofendem-
se com o vosso Trabalho. Eles dirão que estas Mensagens não são de Deus. 

Eles suspeitam que elas vêm de uma força maligna. Eles dirão que estas Mensagens estão em 
oposição aos Ensinamentos da Minha Igreja. Eu digo-lhes isto. 

Que parte das Mensagens vos faz tamanha mágoa? Porque não falais a Verdade quando 
criticais a Minha Palavra? Porque vos orgulhais do vosso conhecimento dos assuntos espirituais, 
que dizeis que excedem os Meus? 
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Falais vós em favor do Nome do Meu Corpo na Terra, a Minha Igreja? Se sim, então Eu não 
autorizei isso, através do Meu Santo Vigário. A vossa campanha para rejeitar estas Mensagens está 
tão intensamente baseada nos vossos próprios pontos de vista e em opiniões pessoais? 

Vós encontrais as falhas e, em seguida, ameaçais o vosso rebanho de que se lerem a Minha 
Palavra ficarão extraviados. 

A Minha Santa Palavra, dizeis vós, deve ser rejeitada e, em seguida, dizeis aos Meus 
seguidores que é seu dever rejeitá-la. 

Porque estais vós com medo do Rei, a Quem vós prometestes a vossa vida? 

Eu não Sou ainda temido, vós ficais desconfortáveis com a Minha Palavra. 

Há muitos autoproclamados profetas no mundo que não são autênticos, e que precisam de 
muitas orações. No entanto, aqueles que são autênticos são os vossos maiores alvos. São os Meus 
profetas genuínos que incorrem na ira dos sacerdotes, que ainda não têm certeza do objetivo desta 
Minha Santa Missão. 

Tende cuidado a quem vós desafiais, sobre quem espalhais veneno, inverdades e calúnias, 
porque Eu não vos dei a Minha Igreja ou a autoridade para fazerdes isso. Meus sacerdotes, vós não 
deveis ofender-Me, declarando-Me como mentiroso. 

Quando o Dia da Verdade vos for revelado, vós sentireis muita vergonha. 

Vós deveis agora pousar armas e eliminar todo o ódio e raiva que vos atormenta. Então, olhai 
para o que vos aconteceu. Satanás enganou-vos, de tal forma que os vossos ataques verbais e 
escritos sobre este Trabalho vão muito além do que se espera de vós enquanto sacerdotes. Porque 
acontece isto? É para adiar esta Missão e afastar as pessoas das Minhas Orações, que foram 
enviadas do Céu para salvar almas. O que vós estais a fazer é tentar impedir-Me, o vosso Jesus, no 
Meu Plano para a salvação da humanidade. 

Este é uma ofensa muito grave contra Deus. 

Eis aqui uma Cruzada de Oração para vos ajudar a responder à Minha Chamada e para vos 
livrar do tormento da dúvida. 

Cruzada de Oração (86) Livrai-me do tormento da dúvida 

Eu venho perante Vós, confuso, inseguro e frustrado, Querido Jesus, porque eu estou 
preocupado com a Verdade, que Vós anunciais nas Vossas Mensagens. Perdoai-me, se Vos 
ofendi. Perdoai-Me, se eu não Vos consigo ouvir. Abri os meus olhos, para que eu possa ver 
Quem Sois Vós a Quem eu preciso de entender. Eu Vos imploro, dai-me a força do Espírito 
Santo, para me mostrar a Verdade. Eu Vos amo, Querido Jesus, e Vos peço que me livreis do 
tormento da dúvida. Ajudai-me a responder ao Vosso Chamamento. Perdoai-me, se Vos ofendi, e 
levai-me para mais perto do Vosso Coração. Guiai-me para o Vosso Novo Reino, e concedei-me 
Graças para que, através das minhas orações e sofrimento, eu possa ajudar-Vos a salvar as 
almas, tão preciosas, para o Vosso Sagrado Coração. Amém. 

O Vosso Jesus. 

Não importa quanto os vossos pertences nesta terra são importantes para vós, eles não 
valem nada 
Quarta-feira, 28 de novembro de 2012, 19:40 

Minha querida e amada filha, durante as mudanças que muito em breve irromperão no mundo, 
ninguém deve jamais esquecer que foi Deus que criou o mundo e que será apenas pela Sua Mão e 
pelo Seu Poder que ele chegará ao fim, da forma como vós sabeis. 

Nenhum governo, nenhum líder ou o homem pode controlar a existência da humanidade ou a 
morte, porque só Deus pode decidir quando as almas devem deixar o corpo. 
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Não importa quanto os vossos pertences nesta Terra são importantes para vós, eles não valem 
nada. No entanto, muitas pessoas passam a maior parte das suas vidas perseguindo um sonho de 
fama, riqueza e recolha de coisas materiais, que lhes podem ser tiradas a qualquer momento. 

É por isso que aquelas almas, por quem sinto uma profunda Compaixão, sofrem pela perda da 
riqueza. Eu permiti que fossem despojadas de tudo, para que Eu as possa purificar. Muitas pessoas 
no mundo perderam imenso às mãos da corrupção e de organizações gananciosas. No entanto, 
desde que elas tenham o que precisam para comer e ter uma casa para morar, Eu permito esse 
sofrimento. Pois só assim essas almas se voltarão para Me pedir ajuda. Esta é uma forma de 
purificação, pois assim o homem pode vir até Mim com humildade, uma qualidade que é essencial 
possuir para entrar no Meu Reino. 

Não tenhais medo quando vos encontrais nesta situação. Será só por um tempo e resulta de 
vossa própria criação. Com o tempo tudo ficará bem. Este será um tempo para refletir sobre o vosso 
futuro e o lugar que Eu tenho para vós no Meu Novo Paraíso. 

Vós tendes que ganhar o direito de vir Comigo. O vosso tempo na Terra é temporário. Muitas 
almas que vêem o mundo como um lugar de milagres materiais, devem entender que eles são 
apenas um vislumbre dos presentes exuberantes e gloriosos que aguardam todos aqueles de vós que 
venham a viver na Nova Era Gloriosa. 

O Vosso tempo aqui está inquinado com o sofrimento, o descontentamento, o ódio e o 
desespero, devido à presença de Satanás. 

Vós não podeis vê-lo, mas ele e os seus anjos caídos estão em todos os lugares, picando e 
empurrando a humanidade, tentando-a todo o dia. 

Muitas pessoas não conseguem aceitar o fato da sua existência e isso é muito preocupante. No 
entanto, muitos não negam o ódio que podem sentir quando são vítimas da raiva de outra pessoa. O 
ódio só pode vir de uma fonte. Não é algo que exista por si só. Ele derrama da boca da besta. 

As almas que se abrem a elas próprias, porque não aceitam que o pecado existe, serão alvos 
fáceis para o maligno. Elas serão atraídas pelas tentações que ele coloca diante delas, geralmente 
através de pecados da carne. Estas almas são presa fácil e não sofrem como as almas que lhe 
resistem. As almas dos que Me amam, o vosso Jesus, e que seguem os Meus Ensinamentos de 
coração humilde, são aquelas em que o maligno se concentra mais. 

Essas são as almas que Satanás encontra extrema dificuldade em conquistar. Essas são as 
mesmas almas que, através das suas orações e sofrimentos para Comigo, o fazem encolher-se e 
uivar em agonia. 

Aqueles de vós que Me amais, é somente através de vossa perseverança e resistência que 
podeis superar o aperto que ele tem, o qual enfraquece a cada hora por causa desta Missão. 

Se e quando vós sois atacados verbalmente, sem razão conhecida, ou quando sois caluniados 
em Meu Nome, então sabei que as vossas orações estão a salvar almas. 

Por favor, permanecei em silêncio durante estes ataques, pois quando vos envolveis com os 
vossos atacantes, vós dais muito poder ao maligno. 

Mantende-vos fortes, Meus amados discípulos, por Mim. Eu agarrar-vos-ei e logo o vosso 
sofrimento chegará ao fim. 

O Vosso Amado Jesus. 
Virgem Maria: Um Deus Amoroso não iria gerar conflito ou provocar uma brecha 
Quinta-feira, 29 de novembro de 2012, 15:20 

Meus queridos filhos, vós deveis orar pelos visionários de Deus em todo o mundo, nestes 
tempos. Eles sofrem muito e a discórdia foi criada dentro e fora das suas missões. 

Muitas pessoas os rejeitam. Ainda mais rejeitam os videntes e profetas que deram as suas 
missões a conhecer ao mundo. 
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Vós deveis unir-vos como um, se realmente amais o meu Filho. Não deve haver espaço para a 
calúnia, ciúme ou ódio, entre vós. Quando isso acontece, o mal está a tentar afastar não o profeta 
mas a Santa Palavra do meu Filho. 

Este é um momento em que não deve ser permitida nenhuma divisão que crie barreiras aos 
que seguem os Ensinamentos do meu Filho. 

Quando há divisão há distração. Isso interrompe o fluxo de oração e atrasa-vos na ajuda para 
salvar almas. 

Um Deus Amoroso não iria gerar conflito ou causar uma brecha. Porque caluniar alguém em 
Nome de Deus é um pecado aos Olhos do meu Pai. 

Quando fazeis isso, vós ofendeis o meu Filho, que sempre disse que vós deveis amar-vos uns 
aos outros como irmãos e irmãs. 

Quando usais o Nome do meu Filho para prejudicar a reputação de outros, vós deveis pedir ao 
meu Filho para vos perdoar. 

É tempo, filhos, para serdes fortes e honrardes o meu Filho, lembrando tudo o que Ele vos ensinou. 
Muitos eventos preditos estão agora prestes a ser vistos no mundo. 
Não há tempo para a divisão entre aqueles que honram o meu Filho. 
Em breve, serão forçadas divisões entre os Cristãos. É por isso que, unidos, vos tornareis um 

forte exército digno de proclamar a Palavra de Deus. 
Divididos, vós sereis sugados para um vazio, onde as leis pagãs serão impostas sobre a 

vossa Igreja. 
Se causardes divisão, não pode haver unidade. 
Somente os de forte fé, unidos ao Coração do meu Filho, alcançarão o exército do meu Filho. 
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Quando a liberdade de expressão é retirada, a Verdade está escondida 
Sexta-feira, 30 de novembro de 2012, 15:55 

Minha querida e amada filha, as profecias, quando a liberdade das nações permite falar sem 
grilhões, são sobre o revelado. 

Na Minha Mensagem para vós, de 1 de Janeiro de 2011, Eu disse-vos que a voz do povo 
através dos media seria escondida da humanidade e retirada. 

Quando a voz livre dos media é silenciada, então vós sabeis que estais a viver uma ditadura. 
Muitas mudanças estão a ser impostas às nações através do controle dos media. Quando a 

liberdade de falar é retirada, a Verdade é escondida. Então, nação após nação, serão alimentadas 
com mentiras ditadas pelos pagãos. 

O Livro da Verdade está a ser dado ao mundo para que a humanidade possa sentir o Amor de 
Deus e ser guiada em direção à Verdade e possa encontrar a liberdade. 

A liberdade para fazerdes a vossa própria escolha está a ser retirada pelo grupo de elite. Vós sois 
como cordeiros e muitos de vós sereis levados por maus caminhos e tornar-vos-eis cegos para a Verdade. 

A liberdade é uma Dádiva dada a cada homem por Deus, que respeita o livre-arbítrio dos 
Seus filhos. 

Através do vosso livre-arbítrio, vós fareis muitas escolhas: algumas dessas escolhas são mal 
vistas pelo Meu Pai, mas Ele nunca interfere com o vosso livre-arbítrio porque Ele não pode nem 
Ele jamais vos tiraria isso. 

Os escravos de Satanás atacarão sempre o vosso livre-arbítrio. Eles fazem isso para tentarem 
que as nações afastem da liberdade as pessoas que governam. Eles fazem isso por várias razões. 

Uma das razões é para vos tornar escravos do vosso próprio ganho. A segunda é para controlar o 
crescimento das populações. A terceira razão é para acabar com todos os vestígios de Deus. 
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Desde a Minha Morte na Cruz, este plano foi testemunhado em muitos países. No entanto, o 
mundo ocidental conseguiu manter-se tão livre da ditadura quanto possível. Tudo isto mudará agora. 

Cada nação será tomada por outra. Elas irão lutar entre si pelo poder. Muitas nações 
começarão a introduzir leis que resultarão no comunismo. 

Em seguida, virá o tempo em que o Dragão Vermelho e o Urso a todos controlarão, mas muitas 
pessoas não o entenderão, porque muitas dessas ditaduras estarão escondidas dos olhos do público. 

Sabei isto. Quando as tentativas para acabar com o Nome de Deus se radicalizarem, e vos 
tornardes escravos das mentiras, então a Mão do Meu Pai irá atacar. 

Um terço do mundo será eliminado e a Intervenção Divina continuará até ao último dia. 

Para mitigar as leis malignas, que serão introduzidas nos vossos países, em que a Verdade 
será escondida de vós, deveis recitar esta Cruzada de Oração (87) para proteger as nações do mal. 

Cruzada de Oração (87) Para Proteger as Nossas Nações do Mal 

Ó Pai, em união com o Vosso Filho, salvai-nos do comunismo. Salvai-nos da ditadura. 
Protegei as nossas nações contra o paganismo. Salvai os nossos filhos do mal. Ajudai-nos a ver a 
Luz de Deus. Abri os nossos corações para os Ensinamentos do Vosso Filho. Ajudai todas as 
Igrejas a permanecerem fiéis à Palavra de Deus. Nós Vos imploramos para manterdes as nossas 
nações salvas da perseguição. Querido Senhor, olhai-nos com Misericórdia, não importa o 
quanto nós Vos ofendemos. Jesus, Filho do Homem, cobri-nos com Vosso Precioso Sangue. 
Salvai-nos das ciladas do maligno. Nós Vos imploramos, Querido Deus, para intervirdes e 
impedirdes o maligno de devorar o mundo neste tempo. Amém. 

Rezai, rezai, rezai, porque o Coração do Meu Pai está quebrado pela velocidade com que as 
leis pecaminosas estão a ser levadas a cada nação na Terra, neste tempo na Terra. 

Tende esperança, orai e confiai em Mim, para que essa devastação possa ser diluída. 

Orai para que tantos filhos de Deus quanto possível mantenham os olhos abertos a todo o 
tempo e permaneçam leais à Verdade dos Meus Ensinamentos. 

O Vosso Jesus. 

Os inimigos dos Judeus, em todos os países, vão juntar-se, unidos para esmagar Israel 
Sexta-feira, 30 de novembro de 2012, 22:20 

Minha querida e amada filha, o tempo das profecias preditas no Antigo Testamento sobre o 
destino dos Judeus tornar-se-á evidente em breve. 

A Minha raça escolhida vai sofrer 

Os Judeus, que rejeitaram a Aliança de Deus estabelecida por Moisés, vão sofrer, como tem 
acontecido há séculos. O seu poder sobre a Terra dos seus antepassados será tomado e a única 
solução será assinarem um tratado onde eles se tornarão escravos do anticristo. A minha raça 
escolhida vai sofrer, assim como Eu sofri, e pouca misericórdia lhes será mostrada. 

O tratamento dos Judeus será pior do que lhes foi mostrado durante o genocídio, que teve 
lugar na Segunda Guerra Mundial. 

Será em Israel que a Tribulação será visível, tal como previsto, claramente. 

Será por causa de Israel que as guerras vão aumentar, tornando-se difícil determinar quem 
será o verdadeiro inimigo. 

O tratado de paz será assinado logo depois e o homem da paz entrará na cena mundial. 

A União Europeia esmagará todos os traços de Deus 

A besta de dez chifres, que é a União Europeia, esmagará todos os traços de Deus. 

É agora o momento de preparar a sua crueldade, sem precedentes, que resultará na abolição 
do Cristianismo. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          312 

Como eles vão ficar orgulhosos quando o desprezível, escondido entre eles, ascender e se 
orgulhar do seu poder. Eles aplaudirão o designado líder de uma nova igreja e o seu poder espalhar-
se-á pelo mundo inteiro. 

Isto desenvolver-se-á rapidamente e os Meus servos sagrados que não aceitam a Verdade 
desta profecia devem saber isto. 

Caso vos conformeis com as novas leis de Roma, uma cidade que será tomada pelo mentiroso 
servo do anticristo, vós ficareis prisioneiros desse novo regime. Quando virdes o Sacramento da 
Santa Eucaristia a ser adulterado e irreconhecível, sabei que esta será a vossa oportunidade de 
virardes as costas a este regime perverso. 

A Minha Igreja é infalível. Ela permanecerá infalível. Se outros, no entanto, dentro da Minha 
Igreja, se rebelarem contra os Meus Ensinamentos e mudarem os Santos Sacramentos, eles serão 
afastados da Minha Igreja. O novo regime, que não é de Deus, será falível, pois não representará a 
Verdade. Apenas os Meus Ensinamentos podem ser observadas pelos Cristãos. 

Se vós seguirdes uma religião feita pelo homem, vós não podeis dizer-vos cristãos. Qualquer 
um que diga que a Minha Igreja é infalível está correto. 

Qualquer pessoa que afirme pertencer a uma nova igreja, em que os Meus Ensinamentos 
foram adulterados, e em que os Meus Sacramentos foram abolidos, estará a viver uma mentira. 

Este será um momento muito difícil para os Meus servos sagrados, pois eles devem seguir as 
Leis estabelecidas pela Minha Igreja. Eu digo-vos agora que vós ainda deveis fazer isso. Mas, ainda 
que os Meus Sacramentos sejam profanados, segui apenas a Minha Verdadeira Igreja. Porque, 
apenas os servos que seguem a Verdade podem reivindicar liderar o Meu povo, de acordo com as 
instruções estabelecidas por Mim durante o Meu tempo na Terra. 

Introdução do paganismo 

A ascensão do paganismo varrerá a Terra e no seu arranque será criada uma falsa sensação de 
paz. Então, vós vereis o aumento da adoração das celebridades e uma devoção fanática ao 
espiritismo, à nova era e adoração satânica, disfarçada de moderna terapia psicológica. É então que 
o culto pelo próprio será a característica mais importante a promover. 

A imoralidade sexual aumentará, assim como a batalha de Armagedom se intensificará. 

O aborto e o assassinato serão tão comuns que muitos vão ficar imunes a qualquer sentimento 
de compaixão para com aqueles que são vulneráveis. 

Durante esse tempo o Meu Exército continuará destemido, na sua Missão de salvar almas. 
Nada o impedirá, e cada hora das vossas orações atenuará muito este sofrimento no mundo. 

Aos Judeus, Eu digo isto. Vós já sofrestes por causa de vossa incapacidade de escutar a Palavra de 
Deus através dos profetas. Vós, no entanto, aceitareis finalmente em breve o Verdadeiro Messias. Então, 
também vos juntareis ao Meu Exército, para marchar para a vitória contra o anticristo. 

Vós sofrereis como Eu sofri, pois isso foi predito. A Casa de David terá o seu dia de vitória 
no dia em que a Nova Jerusalém se levantar das cinzas. Quando o Meu Novo Reino emergir, o rei 
do mundo pagão e os seus servos serão feitos em cinzas. 

A Minha promessa de vir, para trazer o Reino do Meu Pai, está próxima. A vós, Eu prometo o Meu 
Amor e a Minha Lealdade, como vosso Messias prometido, que vos foi prometido há muito tempo. 

Esta é a vossa herança. Vós não me rejeitastes, ao vosso Jesus, quando Eu fui Crucificado. 
Vós rejeitastes a Deus. 

Eu Sou Deus. Eu sou o caminho para vós entrardes no Novo Paraíso. Aceitai a Minha Mão, 
pois Eu vos Amo, Eu vos perdoo. Vós sois o Meu povo e Eu Estou vindo para vós. 

O Vosso Jesus. 
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MENSAGENS DE DEZEMBRO DE 2012 
 

Todas as nações do mundo estão unidas como uma com Deus. Todas fazem parte da 
mesma família 
Sábado, 1 de dezembro de 2012, 19:45 

Minha querida e amada filha, quando Eu concedo amor aos corações de vossos pais, isso dá-
vos apenas um vislumbre do amor que Eu tenho por vós no Meu Coração. 

Uma criança que é alimentada pelo puro amor dos seus pais é abençoada, pois isso é uma 
prova do amor que Deus tem por todos os Seus filhos. 

O Meu Amor é oferecido especialmente ao coração da unidade familiar, pois o amor que a 
forma torna-se reminiscente da Sagrada Família. 

Todas as nações do mundo estão unidas como uma com Deus. Todas fazem parte da 
mesma família. Em algumas famílias há muito amor e todos os filhos estão em harmonia com 
os seus pais. 

Noutras famílias há divisão, com filhos errantes caindo em desespero. 

Quando um filho vagueia fora do caminho da Verdade e acaba por se envolver, ele próprio, 
em ações caprichosas, causa muitos transtornos à sua família. 

Quando ele está em sofrimento e é viciado nos prazeres pecaminosos da carne, ele provoca 
uma angústia terrível aos seus pais. 

Quando ele recusa permitir-lhes que o ajudem, eles não somente ficam entristecidos e 
frustrados, como ficam doentes com a preocupação. 

Quando ele vira as costas aos seus irmãos e irmãs e os rejeita, ele causa-lhes dor e angústia e 
está a rejeitar toda a sua família. 

Esta família quebrada, embora unida para salvar o filho rebelde, não pode encontrar a paz. 

Eles sacrificariam tudo o que fosse para salvar o seu pobre filho desavindo de destruir a sua 
oportunidade de felicidade na vida. 

O mesmo é verdade para os filhos de Deus que rejeitam a Sua Mão de Amor e Misericórdia. 
Como isso faz com que Ele chore de tristeza. 

Aqueles Meus seguidores que testemunham essas almas perdidas, que vagueiam pelo mundo 
procurando consolo em coisas que não são de Deus, também sentem tristeza nos seus corações. Eles 
também sentem medo, porque eles sabem que a menos que essas pobres almas Me peçam, ao seu 
Jesus, que os salve, eles estarão perdidos para sempre. 

A Minha Igreja Viva na Terra, composta por todos os Meus seguidores, precisa de Me ajudar 
a salvar cada alma. 

Sem todos na Família de Deus, será um reencontro doloroso, nem que apenas uma alma seja 
perdida de Mim. 

Nós somos um, todos os filhos de Deus. Trazei-Me através das vossas orações as almas que, 
dentre vós, não conseguem encontrar uma libertação fácil, incluindo os que não aceitam a 
Existência de Deus e aqueles que estão envolvidos em tais vidas pecaminosas. 

Portanto, trazei-Me as almas dos pecadores iludidos que caem em algumas das armadilhas 
colocadas diante deles pelo maligno. 

Onde há vontade, por parte dos Meus discípulos, de ajudar à salvação das almas, Eu 
multiplicarei essas almas mil vezes. Eu prometo-vos isso. Os vossos esforços não serão 
desperdiçados. Cada pedaço do sofrimento que vós suportardes em Meu Nome, se Me for oferecido 
de bom grado, será usado para salvar a maioria da humanidade. 
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Amai a vossa família como Eu vos amo. Amai os vossos irmãos e irmãs como se fossem da 
vossa própria família e Eu inundar-vos-ei com Graças. 

Amai os vossos inimigos e provai-o, orando por eles, e Eu salvarei as suas almas. 
O Vosso Jesus. 

A Chama do Amor apaga o fogo do ódio 
Domingo, 2 de dezembro de 2012, 17:40 

Minha querida e amada filha, só quando tu és alvo de ódio é que podes realmente entender o 
poder que o maligno tem sobre a humanidade. 

O ódio é causado por Satanás, que o usa para tentar que as pessoas se virem contra os seus 
amigos, irmãos e irmãs. 

O ódio gera ódio, quando uma pessoa odeia a outra, isso é geralmente causado pela raiva. 
A raiva pode surgir como resultado de uma diferença de opinião. A menos que seja 

controlada, muito rapidamente pode transformar-se em ódio. 
Quando alguém ataca outra pessoa, uma organização ou uma nação, por causa da diferença de 

opinião, pode desencadear uma torrente de ódio num curto período de tempo. 
É por isso que Eu peço a todos aqueles que são alvo de tamanha raiva, para permanecerem 

dignos em todos os momentos. Mesmo quando alguém vos insulta, face a face ou nas vossas costas, 
deveis ter cuidado para não vos envolverdes com eles. Se o fizerdes, vós sereis tentados a pecar. 

Satanás encoraja as pessoas a ficar com raiva. Então, ele usa a raiva para gerar raiva na outra 
pessoa, e assim continua até que o ódio seja instilado em ambos os lados. 

Ele, o maligno, inspira ódio para causar a divisão. 
A divisão é o oposto da unidade. A Unidade é uma Graça concedida por Deus. Quando as 

pessoas estão unidas como uma só, e se respeitam umas às outras, o amor está presente. O amor é 
Deus, portanto Deus inspirou essa unidade. 

Satanás usa o ódio para provocar a divisão nas nações, para quebrar os casamentos, para levar 
ao assassinato e para provocar o crime perverso. Quando Satanás for vencido, o ódio será banido e 
não existirá de novo no mundo. 

O Amor pode esvaziar o ódio. Quando uma pessoa está com raiva contra vós, deveis tentar 
responder com amor. Pode ser muito difícil para vós fazerdes isso mas, com a Minha ajuda, 
descobrireis que o ódio será diluído rapidamente. 

A chama do amor apaga o fogo do ódio. Elimina-o. O Amor é Deus e, como Deus tem um 
grande Poder sobre a besta, então esta é a solução para levar a besta para fora das vossas vidas. 

É preciso muita coragem para vos levantardes, enquanto vítimas, contra o ódio. Se vós fizerdes o 
que Eu vos peço e Me chamardes para vos dar coragem, então vós podereis derrotar o ódio. 

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

Minha querida e amada filha, com toda a tua força e com toda a tua coragem, apela à 
humanidade para preparar a Minha Grande Misericórdia. 

Aqueles de vós de coração humilde e pureza de alma, convido-vos a rezar pelas almas dos que 
vão morrer durante O Aviso. 

Como eles precisam das vossas orações. Como Eu preciso do vosso sofrimento. Ambas as dádivas 
que vós Me ofereceis ajudarão a salvar aqueles que não podem ser salvos por sua livre vontade. 

Como a Minha Chama da Misericórdia será derramada sobre toda a Terra, muitos rejubilarão, 
mas será um momento doloroso para os pecadores que não forem capazes de Me pedir perdão por 
causa do orgulho. 
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A sua purificação será dolorosa e eles sofrerão muito para se redimirem aos Meus Olhos. 
Como os corações perversos do homem serão despedaçados de dentro para fora, e com terror 

nas suas almas, muitos cairão perante Mim em agonia, bilhões tornar-se-ão puros de coração e de 
alma. Então, eles ficarão totalmente preparados para o Grande Dia da Minha Vinda. 

Minha filha, os desafios dos Meus seguidores aumentarão e intensificar-se-ão antes de O Aviso. 
Quando vós Me oferecerdes esse sofrimento, Eu salvarei milhões de almas. Por favor, não Me 

ofereçais esses tormentos de má vontade, porque grandes milagres serão concedidos, apesar da ingratidão 
daqueles homens que não têm vergonha nos seus corações pela maldade de que são culpados. 

Nenhum homem será poupado diante do estado das suas almas, tal como aparecem aos 
Meus Olhos. 

Quando virem o estado lastimável das suas almas, eles ficarão profundamente envergonhados. 
Todos os que, genuinamente, se arrependam das suas ofensas contra Deus serão perdoados. Eles 
serão obrigados a passar por uma limpeza, que devem aceitar com humildade. 

Muitas, muitas almas aceitarão a Minha Mão da Misericórdia, mas as almas que cometeram 
pecados mortais estarão tão endurecidas que irão evitar a Minha Misericórdia. Esta Cruzada de 
Oração deve ser rezada pelas almas após O Aviso. 

Cruzada Oração (88) para as almas após O Aviso 
Ó Sagrado Coração de Jesus, mostrai Misericórdia por todos nós, pobres pecadores. 

Iluminai os corações empedernidos, tão desesperados na procura de orientação. Perdoai-lhes as 
suas iniquidades. Ajudai-os, através do Vosso Amor e Misericórdia a encontrarem nos seus 
corações a compreensão da Vossa Grande Dádiva de Redenção. Eu Vos imploro o perdão para 
todas as almas que rejeitam a Verdade de Deus. Cobri-os com a Vossa Luz, Querido Jesus, para 
que eles fiquem cegos para as maldades e ciladas do demônio, que vai tentar afastá-los de Vós, 
para a eternidade. Eu Vos peço que seja dada, a todos os filhos de Deus, a força para ficarem 
gratos pela Vossa Grande Misericórdia. Eu Vos peço que abrais a Porta do Vosso Reino a todas 
as almas perdidas que vagueiam na Terra, em estado de desamparo e de desespero. Amém. 

Ide, Meus discípulos, e aceitai as Minhas instruções, para preparardes as vossas almas para a 
Minha Divina Misericórdia. 

O Vosso Jesus. 
Virgem Maria: Como Mãe da Salvação eu ajudar-vos-ei e às vossas famílias a 
consagrar-vos ao meu Filho 
Quarta-feira, 5 de dezembro de 2012, 20:40 

Minha filha, por favor diz aos meus filhos para me chamarem, a vossa amada Mãe, para que 
eu os possa proteger neste momento de confusão e angústia. 

O meu Imaculado Coração é o refúgio para o qual vós deveis voltar para que, através da 
minha intercessão, possais renovar a vossa fé e confiança no meu Filho. 

Eu virei em vosso auxílio e as minhas lágrimas de amor e compaixão por cada um de vós 
cairão e, então, encontrareis a paz no vosso coração. 

Com a minha ajuda, que deveis tentar procurar todos os dias, o meu Filho dar-vos-á as Graças 
necessárias para que sejais merecedores e dignos da Sua Grande Misericórdia. 

Nunca hesiteis em chamar por mim porque me foi dada uma Dádiva especial pelo meu Filho. 
Eu ajudar-vos-ei a preparar as vossas almas para agradardes ao meu Filho. 
A minha ajuda far-vos-á mais fortes e vós sentireis uma proximidade com o meu Filho, na 

qual encontrareis tal conforto que voltareis de novo para mim para que Eu vos possa manter a salvo. 
Como Mãe da Salvação Eu ajudar-vos-ei e às vossas famílias a consagrar-vos ao meu Filho, 

Jesus Cristo. 
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Vós nunca deveis temer o meu Filho, não importa como vós tendes pecado, porque Ele está 
sempre à espera que chameis por Ele. A Sua Misericórdia está para além de vossa compreensão. 

Meus doces filhos, vós nunca deveis complicar a oração. Tudo o que vós necessitais de fazer 
é falar com o meu Filho e chamar por mim para me ajudardes a trazer-vos para Ele. 

A Vossa Mãe Celestial, Mãe da Salvação. 

O Falso Profeta já planeou como vai assumir os ministérios dentro da Igreja Católica 
Sexta-feira, 7 de dezembro de 2012, 18:45 

Minha querida e amada filha, como se aproxima o tempo para o falso profeta se tornar conhecido, 
os preparativos para condenar estas Mensagens foram estabelecidos por ele e seus comparsas. 

Muitos falsos profetas estão a infiltrar-se, Meus seguidores, em todos os cantos. Isso não só 
fará confusão, como eles vão desviar os filhos de Deus para longe de Mim. 

Como vós continuais a ser rejeitados por facções dentro da Minha Igreja, eles vão 
desafiar-Me declarando que, em vez de vós, outros autoproclamados profetas trazem a Verdade 
para a humanidade. 

Um dos Meus servos sagrados que, como Judas Me traiu. Ele será como um espinho ao vosso lado. 

Assim como a Crucificação da Minha Igreja começa nos últimos dias, tudo será replicado na 
Terra, tal como aconteceu durante a Minha Paixão. 

Em primeiro lugar a Minha Santa Palavra será rejeitada. 

Então, a Minha última profeta será traída, na presença da Minha Sagrada Eucaristia. Tu, 
Minha filha, serás declarada uma fraude por um desses falsos profetas, que o fará numa Igreja 
Católica em frente do Meu Tabernáculo. 

As suas palavras blasfemas serão aplaudidas por esses inimigos de Deus, vestidos de 
vestes sagradas. 

Nesse tempo, muitos falsos profetas se darão a conhecer, de modo que a sua voz afogue a 
Minha. Em seguida, um dentre eles tentará destruir-te. 

A Mão de Meu Pai atacará aqueles que prejudicam os Seus profetas, enviados para preparar o 
mundo para a Minha Segunda Vinda. 

Infelizmente, muitas pobres almas serão enganadas. O problema não é que eles te rejeitem, 
Minha filha. É que eles evitarão que almas sejam salvas. 

Apelo aqueles de vós que Me amais que oiçam atentamente as palavras dos falsos profetas. 
Observai como eles não serão questionados por sacerdotes, como serão promovidos por eles, e 
como serão autorizados a pregar mentiras nos púlpitos da Casa do Meu Pai. 

Estes eventos serão difundidos e eles vão pavimentar o caminho para o falso profeta que, 
como predito, virá em breve para reclamar o seu trono. 

A abominação que será infligida sobre a Igreja Católica será então agravada pelo trabalho 
do anticristo. 

Esse homem, dirigido por Satanás, será visto como um amigo de Israel. Em seguida, ele 
aparecerá em sua defesa com o apoio da Babilônia, que é a União Europeia. 

Todas as guerras, deliberadamente instigadas no Médio Oriente, espalhar-se-ão pela Europa. 

O anticristo espalhará o ateísmo, por detrás do disfarce da Religião do Novo Mundo, que será 
liderada pelo falso profeta. 

Minha filha, os segredos em que Eu te revelei, a identidade do falso profeta e outros assuntos 
ainda não devem ser revelados. Contudo, sabei isto. 

O falso profeta, que professa ser um homem de Deus, já planeou como vai assumir os 
ministérios dentro da Igreja Católica. 
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Ele e o anticristo trabalham já em união, a fim de trazerem a desolação ao mundo, que 
resultará do cumprimento da abominação na Igreja Católica. 

Meus seguidores, vós não deveis ouvir aqueles que tentam impedir as vossas orações. Vós 
deveis perguntar, que homem de Deus impediria a recitação de orações, a recitação do Meu Terço 
da Divina Misericórdia ou a recitação do Santo Rosário? A resposta é que qualquer homem que 
tente impedir a oração, mesmo que ele vista as vestes de um servo sagrado, não deve ser confiável. 

Estes são tempos perigosos para os Meus profetas verdadeiros, que serão sempre rejeitados. É 
assim que vós sabereis quem eles são. 

Assim como Eu fui rejeitado, atormentado, açoitado e menosprezado pelos sacerdotes do Meu 
tempo, assim também sofrerão os Meus profetas. 

Nunca rejeiteis os profetas verdadeiros. Ouvi as orações que eles trazem para a humanidade como 
uma Dádiva dos Céus. Se eles não vos trazem orações, então eles não foram enviados por Mim. 

Se eles são recebidos de braços abertos por padres, bispos e outros servos sagrados, 
publicamente, nas suas Igrejas, eles não foram enviados por Mim. 

Conhecei-Me. Conhecei os Meus profetas. Eles sofrerão os mesmos sofrimentos que Eu 
suportei. Eles serão rejeitados pelos da Minha Igreja, os Meu seguidores e outros que afirmam falar 
em Meu Nome. 

A sua sorte não será fácil. No entanto, é pela rejeição do público, a disseminação da calúnia 
viciosa sobre eles, o que eles terão de suportar, que vós Me reconhecereis. 

Ide agora e não deixeis que o vosso coração seja enganado por mentirosos. 
O Vosso Jesus. 

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

Minha querida e amada filha, assim como o Meu Pai preparou o mundo para a Minha 
Primeira Vinda, assim também Ele prepara agora os Seus filhos para Minha Segunda Vinda. 

Todos no Céu se alegraram quando Eu nasci, pois sabiam que Eu era enviado para salvar a 
humanidade da condenação eterna. Agora, a hierarquia de todos os anjos e de todos os santos se 
alegra porque já estão em andamento os preparativos para preparar o mundo para Me acolher, a 
Jesus Cristo, o Filho do Homem, mais uma vez. 

Só o Meu Pai sabe de datas, mas posso dizer-vos que terá lugar não muito tempo depois que 
O Aviso ocorra. 

Este é o tempo pelo qual o Meu Pai esperou pacientemente. Finalmente, Ele pode lançar a 
besta e os seus demônios, que andam na Terra a atormentar os Seus filhos, para o abismo. 

O Aviso purificará os filhos de Deus, na preparação para a Minha Segunda Vinda. 
Isso é necessário porque significa que muitas pessoas pedirão agora perdão pelos seus 

pecados; o que doutro modo não fariam. 
Os terremotos, as tempestades, as inundações e o clima fora de época combinar-se-ão para 

purgar a Terra do veneno. A Terra, o mar e o ar também serão purificados com prontidão para o 
Novo Paraíso, quando os Céus e a Terra se fundirem como um. 

Tudo está cuidadosamente organizado, de acordo com os Planos Divinos do Meu Pai. Muito pouco 
é conhecido entre os homens sobre as Leis Divinas que regem o Reino do Meu Pai na Terra e nos Céus. 

Muito vos tem sido ensinado através dos profetas e através dos Meus Ensinamentos. Porém, 
há ainda muito mistério para vós. Quando os mistérios vos forem revelados, com tempo, então vós 
entendereis a razão para o sofrimento humano. 

Muitos de vós, que aprendestes com estudiosos de Deus, aderem, o melhor que podeis, às 
Leis estabelecidas por Mim. 
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Sabei então que o Amor que Deus tem pelos Seus filhos ultrapassa qualquer raciocínio teológico. 

O mesmo é verdadeiro para as almas simples que sentem um amor genuíno por Mim, o seu 
amado Jesus, sem analisarem o porquê. 

Ao confiardes em Mim, e aceitardes que o Meu Amor é Misericordioso e Paciente, então 
sabei que cumprir-se-ão as promessas feitas pelo Meu Pai. 

Que seja feita finalmente a Sua Divina Vontade. Apenas a Sua Vontade pode garantir a paz 
entre os Seus filhos. Será com esta manifestação que toda a Sua Criação O amará, aceitará o Seu 
Amor e as Dádivas com que Ele deseja inundar os Seus filhos. 

O mundo tem vislumbrado apenas uma fração das maravilhas criadas pelo Meu Pai. 

Os Seus filhos ainda têm de testemunhar a Verdadeira Glória do Reino que Ele tem à sua espera. 

Depois de muita dor e sofrimento, causado pelo ódio infligido à Terra pelos anjos caídos, 
liderados por Satanás, tudo será agora resolvido. 

A batalha final verá a destruição do maligno ser finalmente concluída. 

O Aviso é um Milagre, permitido pelo Meu Pai para garantir que tantos dos Seus filhos 
quanto possível possam entrar no Meu Novo Reino. 

Por causa da apostasia e dos erros doutrinários espalhados por servos sagrados equivocados, 
ao longo das últimas quatro décadas, esta é a única maneira de unir a humanidade rapidamente. 

O tamanho da população mundial, neste momento, significa que bilhões podem ser salvos 
através deste Milagre da Iluminação da Consciência. 

Como o tempo se move agora para a Grande Tribulação, Eu, o Cordeiro de Deus, revelarei ao 
mundo o verdadeiro significado do conteúdo dos Selos dados a João. 

O Livro da Verdade é a Palavra de Deus, já dada à humanidade através do Livro do Meu Pai. 
Ele lembra a Verdade aos filhos de Deus, que muitos já esqueceram. 

Serão também revelados alguns dos mistérios do fim dos tempos, dados a Daniel, para que 
todos vós estejais preparados para entrar no Novo Paraíso de vossa livre vontade. 

Não rejeiteis a Verdade, que vos está agora a ser dada, o que seria semelhante a um homem, 
aparentando estar doente, recusar o tratamento para a doença. Sem a Verdade vós estareis doentes e 
mal preparados para entrar no Meu Novo Paraíso. 

O Vosso Jesus. 

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

Minha querida e amada filha, não é Meu desejo assustar os Meus seguidores, mas sim 
demonstrar o Amor e Compaixão que Eu tenho no Meu Coração por cada homem, mulher e 
criança. 

É por causa do Meu Amor por cada um dos filhos de Deus, incluindo aqueles que desafiam a 
Palavra de Deus, que Eu gostaria de os cobrir com a Minha Chama de Misericórdia. 

Preparai-vos, todos vós, pois em breve testemunhareis o Poder de Deus e a Sua Divina 
Intervenção no mundo, em que Ele parará tudo o que existe por um período de quinze minutos. 

O Fogo do Espírito Santo será sentido nos corações de todos. 

Aqueles que estão em estado de Graça, terão uma sensação de alegria, amor e compaixão por 
Mim, o vosso Jesus. 

Aqueles de vós que estão em estado de pecado venial, sentirão a dor do Purgatório, mas em 
breve serão purificados e sentirão então profunda paz e amor por Mim dentro dos seus corações. 

Aqueles de vós que estão em pecado mortal, experimentarão a miséria e a dor como se fossem 
mergulhados nos fogos do Inferno. 
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Alguns de vós, em estado de pecado, implorarão pelo Meu perdão e proteção para suster 
o seu sofrimento interno. Isso Eu vos concederei, se puderdes encontrar o verdadeiro remorso 
no vosso coração e aceitardes que os vossos pecados Me causaram grave dano e dor, porque 
eles insultam Deus. 

Em seguida, haverá as pobres almas infelizes que cuspirão em Mim, lutarão Comigo e depois 
voltarão as suas costas. O terror que sentirão, será por as suas almas estarem infestadas por Satanás. 

Eles não serão capazes de suportar a dor quando testemunharem a Minha Luz e correrão para 
o abraço do maligno, cuja escuridão lhes traz conforto. 

Finalmente, há os que morrerão instantaneamente por causa do choque que experimentarão. 
Por favor, orai por essas almas todos os dias durante as vossas orações, que ganhareis, para eles, a 
entrada no Meu Reino. 

Este é um dos maiores Milagres concedidos a todos os filhos de Deus. 

A Minha Revelação para vós, durante este evento, acordar-vos-á para o fato de que a Minha 
Promessa de voltar para salvar a raça humana, para que vós possais herdar uma Vida Gloriosa em 
frente, será realizada em breve. 

O Vosso Jesus. 

Eu julgarei os vivos e os mortos e só os que são dignos podem entrar no Meu Reino 
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2012, 22:22 

Minha querida e amada filha, por favor diz a todos aqueles que seguem os Meus 
Ensinamentos para se lembrarem da Minha Promessa. 

Eu deixei claro que Eu voltarei para salvar o Meu Reino. 

A Minha Segunda Vinda é esperada e os que professam conhecer a Verdade, que está contida 
no Livro do Meu Pai, sabem que ele não contém inverdades. 

Eu virei outra vez, como predito, e esse tempo está quase sobre vós. 

Eu julgarei os vivos e os mortos e só os que são dignos podem entrar no Meu Reino. 

Foi também anunciado que o maligno vai preparar uma guerra na terra para lutar com o Meu 
Pai pelas almas. 

Essa é uma guerra que ele não pode ganhar e, porém, muitos dos que vivem as suas vidas 
baseadas em falsas promessas, acreditam que as suas vidas Terrenas são tudo o que importa. O 
enganador, que tem tomado conta de muitas pessoas, será a sua perdição. 

Ó, como Eu anseio que essas almas abram os seus olhos para a Verdade, a tempo, antes que 
seja tarde demais para elas. 

A Minha dor e angústia, agora que Eu vejo essas pobres almas iludidas que se perderão 
de Mim, nunca foi tão intensa. É por isso que as almas vítimas, as almas escolhidas, e aqueles 
que estão perto do Meu Sagrado Coração, sentem agora tanta dor. Eu sofro por eles com a 
aproximação do tempo. 

Todos os planos do Meu Pai para envolver os Seus filhos e cobri-los com o Seu Selo de 
Proteção estão no terreno. 

Cada alma está a ser procurada por Ele. O Espírito Santo está a cobrir muitas almas, neste 
momento da história, para as seduzir para os Meus Sagrados Braços. 

Por favor, não negueis a Minha Promessa. Aceitai que a Minha Segunda Vinda será 
testemunhada por vós, os desta geração. 

É uma boa notícia. O Meu retorno será o momento da Minha Glorificação, que renovará todos 
aqueles que Me amam e que vão começar uma nova vida, um momento de grande esplendor, onde 
eles rejubilarão de Luz e Amor. 
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Por favor, não vos assusteis. 

Eu venho com grande Amor. 

Eu venho com uma Grande Dádiva. 

Vós sereis levados para o vosso verdadeiro lar e unir-vos-eis com a vossa própria família. 

Todos os filhos de Deus, favorecidos pela entrada nesta nova Gloriosa Existência, unir-se-ão 
como um. 

O amor estará em toda parte. Paz, alegria, risos, companheirismo, maravilhas e Adoração a 
Deus, farão parte de cada momento. 

A morte não existe. O ódio será morto. 

O mal será banido. 

A humanidade inteira já não sofrerá ou sentirá dor ou imperfeição de qualquer espécie. Este é 
o Meu Novo Paraíso. Não haverá mais tempo para lágrimas. 

Confiai em Mim, Meus seguidores, pois a dor e o sofrimento que vós estais enfrentando está 
quase no fim. Eu sei como vós sofreis por causa dos regimes injustos sob os quais tendes de viver. 
Este é o período final, pois a Mão do Meu Pai vai intervir agora. 

O mundo vai mudar. O velho vai ser afastado e uma Nova Aurora emergirá em toda a Glória 
de Deus, quando o Seu Poder Reinar, assim como estava previsto desde a Criação do mundo. 

O Vosso Amado Jesus. 

Virgem Maria: Ele, tão humilde, virá em gloriosíssimo esplendor e, na sua grande 
misericórdia, inundará a terra 
Terça-feira, 11 de dezembro de 2012, 17:00 

Meus queridos filhinhos, o meu Coração rejubila, porque o Reino do meu Filho está 
muito próximo. 

Por todos os Seus sofrimentos, pela Sua rejeição pelos homens ingratos e pela apostasia que 
cobre a Terra, Ele trará Grande Glória para a humanidade. 

Ele virá numa grande nuvem e a Sua Majestade submeterá cada alma que cair a seus pés 
em êxtase. 

Ele, tão humilde, virá em Gloriosíssimo Esplendor e na Sua Grande Misericórdia, 
inundará a Terra. 

Filhos, vós deveis preparar-vos, porque precisareis de muita força para vos renderdes diante 
d’Ele. Vós sereis obrigados a mostrar humildade e a pedir-Lhe que resgateis as vossas almas para 
que possais ver a Luz da Verdade. 

A Sua Grande Misericórdia será apreendida por muitos de vós. Outros, no entanto, irão 
ignorar a Sua Presença e o grande Dom que Ele traz. 

Rezai, rezai, rezai por aqueles que se recusam a aceitar a Existência da Vida Eterna, pois essas 
pessoas precisam da vossa ajuda. Será uma grande alegria se puderdes pô-los no vosso coração e 
pedirdes ao meu Filho para salvar essas almas. 

Vós, meus filhos, logo vereis o fim do seu sofrimento, porque o meu Filho, na Sua 
Misericórdia, tem grandes planos para cada pessoa que vive hoje na Terra. 

Sede gratos pelo Dom da vida que vos foi dado quando vós nascestes. 

Sede gratos por causa do Dom da Vida Eterna, que o meu Filho apresentará em breve ao 
mundo. Este Dom é para cada simples pecador. Será de vossa livre vontade que o aceitareis ou não. 

Vinde a mim, filhos, porque eu vou levar-vos ao refugio do meu Imaculado Coração e 
preparar-vos, para que eu vos possa levar ao meu Filho brevemente na Sua Segunda Vinda. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 
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O raciocínio humano não tem sentido quando vós tentais definir a vida eterna 
Terça-feira, 11 de dezembro de 2012, 23:16 

Minha querida e amada filha, quando é celebrado o Advento, Eu apelo aos Meus fiéis 
discípulos que lembreis aos outros a importância do Meu nascimento na Terra. 

O Meu nascimento demonstrou o Amor insondável que o Meu Pai tem pelos Seus filhos. Ele 
sacrificou-Me voluntariamente, o Cordeiro de Deus, para que cada um de vós possa ter a Vida 
Eterna. Esta Dádiva, que causou uma tremenda dor e sofrimento a todos aos que Me eram 
próximos, foi dada à humanidade com alegria. 

Esta foi a única maneira de redimir a humanidade da desolação que enfrentava. O Meu Nome, 
a Minha Presença, é conhecida de todos, mas poucos no mundo acreditam realmente na Minha 
Existência. A Minha morte na Cruz, a Crucificação selvagem e cruel, mesmo para os padrões 
dispensados aos criminosos da época, traz-vos a liberdade – mesmo hoje. 

A cada um de vós, em virtude do vosso nascimento, foi dada a Chave para a liberdade, para a 
Vida Eterna no Meu Paraíso Glorioso. Muitos de vós não percebeis o que isso significa. Isso é 
devido às pressões a que estais sujeitos para Me negardes em público. Porque tendes, muitos de vós, 
medo de dizer que acreditais em Mim? Se vos pedissem para declarardes abertamente a vossa 
crença, ficaríeis Comigo e mostrar-Me-íeis a vossa lealdade? 

Muitos dizeis que não Me conheceis, mas que acreditais que Eu Existo. Vós acreditais que 
existe uma vida depois do tempo na Terra, que o Meu Pai vos concedeu. Não sabeis que, quando 
Me virais as costas, vós negais a vós mesmos o direito ao Meu Reino? 

O raciocínio humano não tem sentido quando vós tentais definir a Vida Eterna, pois não 
recebestes o saber necessário para conhecer os Mistérios da Criação do Meu Pai. Porém, vós tendes 
a Minha Palavra através dos Meus Ensinamentos, que é tudo o que precisais para ser aceites por 
Mim numa vida eterna de paz, amor e felicidade. Esta nova vida é vossa pelo Amor de Deus, e está 
à vossa espera, se responderdes ao Meu Chamamento. 

Eu, o vosso amado Jesus, vosso Salvador e Rei, preparo-Me agora para Me mostrar a vós, 
quando Eu vier para recuperar a todos vós. 

O Meu Amor está presente em cada um. Olhai para dentro de vós e pedi-Me para acender o 
fogo do amor de que precisais, como do oxigênio, para viverdes neste Novo Paraíso. Não é para 
recear. Deveis acolher-Me pois Eu venho trazer-vos a felicidade eterna. Eu peço-vos que aceiteis a 
Minha Segunda Vinda com alegria nos vossos corações. 

O Vosso Jesus. 

Eu prometo solenemente que os traidores da Minha Santa Palavra, enviada através 
dos profetas de Deus, terão como resultado a Ira do Meu Pai 
Quarta-feira, 12 de dezembro de 2012, 23:54 

Minha querida e amada filha, como Me entristece ver tanta divisão causada pela Minha Santa 
Palavra, dada através destas Mensagens. 

Quando a Minha Palavra, dada aos visionários e profetas genuínos, é dada a conhecer ao mundo, 
atrai críticas imediatas. Porque acontece isso? É porque Sou Eu, o teu Jesus, aquele Cuja Santa Palavra 
será sempre questionada e criticada, antes de ser negada como heresia pelos pecadores. 

O raciocínio humano, embora importante no papel de discernimento, desempenha um papel 
muito pequeno no reconhecimento da Minha Palavra. 

O amor com que a Minha Palavra irradia numa alma, que é vazio de malícia e é puro e 
humilde, não será nem pode ser negado. É através destas almas que Eu concedo o Dom de permitir 
que Me reconheçam. Estas almas, juntamente com o profeta que Eu escolhi para comunicar a 
Minha Palavra, terão que aceitar o Meu Cálice de sofrimento. 
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Peço-vos para vos desligardes das atrações mundanas e vos consagrardes a Mim, pois, quando 
vós Me seguis esse é um caminho muito rigoroso e de abandono. 

Quando desafiados em Meu Nome, ou quando as vozes dos Meus verdadeiros profetas são 
ridicularizadas e declaradas como não sendo de Deus, Eu digo-vos isto. 

Não dignifiqueis tais ataques com uma resposta de qualquer espécie. Permanecei em silêncio, 
no vosso sofrimento. 

A Voz de Deus Reinará agora sobre o mundo e não deixeis que ninguém vos afaste da 
Verdade, o que é muito importante para que Eu possa trazer os pobres pecadores desamparados aos 
Meus Santos Braços, e para vos acalmar. 

Eu trago-vos a paz. Argumentos, críticas e demonstrações públicas de autoridade, por aqueles que 
proclamam a Minha Palavra, por um lado e, por outro lado, condenam os outros em Meu Nome, não 
devem ser aceites. Esse tipo de comportamento não é de Deus. Ele vem do espírito do mal. 

Lembrai-vos que não é o Meu profeta que magoais. É a Mim que vós ofendeis. 
Vós sois culpados de perder tempo e de rebaixar a Obra do Espírito Santo. Vós não tendes 

permissão para sacrificar as almas daqueles que vos atreveis a enganar em Meu Nome. 
Vós, que pecais contra Mim, impedindo a Palavra de Deus de ser ouvida nestes tempos, sereis 

afastados. A Minha paciência está esgotada. Intensificam-se as Minhas preocupações. A Minha dor 
está martirizada. Vós estais a tentar enganar os Meus seguidores, cujo papel na liderança do Meu 
Exército Remanescente é primordial. Por isso, vós sereis punidos. 

Eu advogo que Me peçam que venha até vós para que Eu vos possa recuperar, para não 
cometerdes erros, pois vós sois almas perturbadas e Eu conheço os vossos pecados. 

A vossa arrogância é ofensiva e insultuosa para o Meu Pai. A vossa disposição em sacrificar 
as vossas próprias almas, por causa da vossa ambição de serdes vistos como Meus porta-vozes 
inteligentes e autoritários, é repugnante aos Meus Olhos. 

Eu prometo solenemente que os traidores da Minha Santa Palavra, enviada através dos 
profetas de Deus, terão como resultado a Ira do Meu Pai. A vossa punição será rápida. O vosso 
tempo é limitado. Vós tendes pouco tempo para escolher qual o mestre a quem realmente servis. 

O Vosso Jesus. 
A humildade é mais do que apenas a aceitação do sofrimento. É um meio poderoso 
para derrotar o mal 
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2012, 18:11 

Minha querida e amada filha, o Dom da humildade deve ser conquistado. Ele nunca deve ser 
confundido com covardia. 

Foi por causa da Minha própria Humildade que Satanás foi enganado e, como tal, perdeu o 
direito de ganhar todas as almas e de as amaldiçoar com a condenação eterna. 

Satanás é arrogante, prepotente, enganador, e cheio de amor por si mesmo e ódio. A batalha 
pelas almas foi ganha por meio do ato de Humildade, quando Eu, o Rei da humanidade, Me permiti 
ser depreciado, torturado, escarnecido, desprezado e atormentado pelos pecadores infestados com o 
ódio de Satanás. 

É impossível para a besta sentir humildade. Ele sabia do Poder de Deus e quão difícil seria a 
sua batalha contra os Seus filhos. Ele esperava de Mim, não só a proclamação da Palavra de Deus, 
como, para demonstrar a Minha autoridade entre os homens, que Me afirmasse entre eles com um 
exaltado estado de majestade. Mesmo assim, ele estava confiante em derrotar a Minha Missão. 

O que ele não esperava era a Minha recusa em condenar os Meus carrascos, ou a Humildade 
que Eu mostrei. O Meu insucesso em Me envolver com Meus torturadores significava que eles não 
tinham poder sobre Mim. A Minha tolerância na flagelação, zombado e perseguido, só diluiu o 
poder do maligno. Ele nunca esperava isso e tudo tentou, incluindo a tortura física, para Me fazer 
renunciar à raça humana. 
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Foi pela Minha aceitação da Minha morte, do sacrifício feito por Meu Pai ao permitir a Minha 
Crucificação, que o homem foi liberto do pecado. 

Esta foi a primeira batalha travada e vencida. E assim será travada a segunda batalha, para 
trazer a humanidade de volta ao Meu Reino, para que ela possa desfrutar da vida eterna. 

Ele, a besta, e todos os seus anjos caídos, seduzem muitas almas, de modo que muitos são 
enganados e não aceitam a Minha Existência. Muitos dos que estão a lutar arduamente, pelas 
tentações colocadas diante deles, ignoram neste momento o Meu Chamamento do Céu. 

Depois, há os que se colocam como servos na Minha Igreja, que estão a planear juntamente com o 
grupo de elite a destruição de milhões. Eles vão fazer isso, bloqueando a Minha Palavra e, em seguida, 
pela perseguição física. A sua traição final contra os filhos de Deus será testemunhada por todos. 

As almas que mais Me preocupam são as dos ateus e dos jovens que não foram ensinados 
sobre a Verdade. Peço a todos vós que Me conheceis, o vosso Jesus, para os trazerdes para Mim. Eu 
rodeá-los-ei com a Minha Luz e Proteção e lutarei com o maligno até o último segundo pelo direito 
por estas almas. 

Vós deveis marchar em frente, Meus discípulos corajosos, e tentar bloquear o mal que vos 
rodeia. Se vos envolverdes com aqueles que estão desesperados para impedir esta Missão, vós 
deixar-Me-eis. 

Porque, podeis vós perguntar, estão essas pessoas tão desesperadas por bloquear a Minha 
Palavra? A resposta é que sempre foi assim onde Eu ando, onde Eu falo e onde Eu Estou presente. 

Movei-vos e mantende-vos perto de Mim. O Meu Poder cobrir-vos-á e vós estareis 
protegidos. Mas não tireis os olhos de Mim, porque muitos vos ameaçarão, insultarão e tentarão 
enganar-vos. Quando vós ouvirdes as arrogantes, mas ilegítimas reclamações, verbais atiradas sobre 
vós, sabeis o que fazer. 

Os mais determinados adversários tentarão convencer-vos que não Sou Eu, Jesus Cristo, o Rei da 
humanidade, que fala agora convosco, assim vós sabereis que Eu estou realmente presente entre vós. 

Eu caminho convosco se vós ficardes perto de Mim. O vosso silêncio e a recusa em vos 
envolverdes com essas provocações manter-vos-ão fortes. Que aqueles que gritam, abusam e 
ridicularizam a Minha Santa Palavra, façam eles o que fizerem. Orai por eles, fortemente, pois eles 
precisam da vossa ajuda. Pensai nisso, desta maneira. 

Olhai para todas essas pessoas como se estivessem reunidas num quarto e fossem apenas 
crianças pequenas. Quando vós olhais para as crianças, sentis um amor profundo por causa da sua 
vulnerabilidade. Vós vedes a confiança que elas têm nos seus pais e encarregados de educação e 
senti-vos oprimidos pelo amor que tendes por elas nos vossos corações. 

Algumas dessas crianças comportar-se-ão de acordo com o que lhes foi dito ser a maneira 
correta de se comportarem. Outras mostram crueldade para com as outras crianças. E embora 
possais ficar chocados com o seu comportamento, vós sabeis que deveis corrigi-las, e puni-las 
então, se elas continuarem a recusar a comportar-se corretamente. Acima de tudo, vós ainda as 
amais, não importa o que elas fazem, pois elas são os preciosos filhos de pais amorosos. 

Esta é a forma como o Meu Pai sente por todos os Seus filhos. Não importa o que eles fazem, 
porque Ele ainda os ama. Mas Ele não permitirá que alguns dos seus filhos destruam os Seus outros 
filhos e Ele vai puni-los, mas apenas para que Ele possa voltar a unir a Sua Família. 

Quando vós orais pelos que ofendem a Deus e que magoam os Seus filhos, vós causais um 
terrível sofrimento a Satanás, que solta as garras que tem sobre a pessoa por quem vós rezais. 

A humildade é mais do que apenas a aceitação do sofrimento. É um meio poderoso de 
derrotar o mal. Orando por aqueles que vos atormentam, vós trazeis-Me uma grande Dádiva de 
verdadeiro amor. Um amor especial por Mim, o vosso Jesus. 
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Eu continuarei a instruir-vos, Meus discípulos, de modo que permaneçais fortes e fiéis aos 
Meus Ensinamentos. É nestes tempos de grande apostasia que o Meu Santo Evangelho e as Minhas 
Mensagens, que estão agora a ser-vos dadas para vos preparar, devem ser espalhadas na Minha 
campanha para salvar almas. 

O Vosso Jesus. 
Eu sou um Deus que tudo perdoa, pronto para vos conceder a libertação de todos os 
pecados em que vós caístes 
Sábado, 15 de dezembro de 2012, 21:45 

Minha querida e amada filha, Eu desejo alcançar aqueles de vós que neste momento estão 
preocupados com as suas vidas. 

Eu chamo aqueles de vós que estais em profundo pecado e que estais desesperados por nunca 
encontrardes conforto, por causa da dor que está dentro de vós por serdes culpados de pecados 
graves, incluindo o assassinato, o aborto, a violência, a depravação sexual, ou por terdes 
mergulhado no oculto; mas não sabeis vós que tudo o que deveis fazer é voltar-vos para Mim e 
pedir-Me que vos ajude? 

Eu Sou um Deus que tudo perdoa, pronto para vos conceder a libertação dos pecados em que vós 
caístes. Esses pecados podem ser banidos da vossa vida. Só é preciso coragem. Lembrai-vos que não há 
nenhum pecado, a não ser o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, de que Eu não vos absolva. 

Não é pelo fato de, como pecadores, não permanecerdes em estado de Graça durante muito 
tempo, que isso vos bloqueia de procurar o Meu Perdão. É o pensamento de que Eu nunca vos 
poderia perdoar que vos mantém longe de Mim. A Minha Misericórdia é tão grande que será dada 
aos que a pedirem. 

Eu chamo a todos vós que não tendes a certeza da Minha Existência. Eu peço-vos que confieis 
em Mim. Por confiardes em Mim, comunicando Comigo e pedindo-Me para vos perdoar, vós 
recebereis a resposta que desejais. 

Eu responderei, e vós sentireis isso no vosso coração, quando recitardes a Cruzada de Oração 
pela Graça da Minha Misericórdia para os miseráveis pecadores. 

Cruzada de Oração (89) Para os Miseráveis Pecadores 
Querido Jesus, ajudai-me pobre pecador miserável, a chegar até Vós, com o remorso na 

minha alma. Purificai-me dos pecados, que destruíram a minha vida. Dai-me o Dom de uma vida 
nova, livre dos grilhões do pecado e com a liberdade que os meus pecados me negam. Renovai-
me na Luz da Vossa Misericórdia. Abraçai-me no Vosso Coração. Deixai-me sentir o Vosso 
Amor, para que eu possa ficar junto de Vós, e para que o meu amor por Vós seja inflamado. 
Tende Misericórdia de mim, Jesus, e mantende-me livre do pecado. Fazei-me digno de entrar no 
Vosso Novo Paraíso. Amém. 

Lembrai-vos de que não é porque as almas são merecedoras de entrar no Meu Reino que elas 
recebem a reconciliação. É porque a Minha Misericórdia é tão grande, que Eu posso salvar cada 
simples pecador, desde que eles ganhem a coragem de que precisam para Me pedir ajuda. 

Eu amo a todos vós com uma paixão permanente. Nunca rejeiteis o Meu Amor ou Misericórdia, 
pois sem eles afundar-vos-eis ainda mais em pecado e ficareis perdidos para Mim. 

Quando vós recitardes esta Oração, Eu responderei de tal forma que encontrareis muita 
dificuldade em Me rejeitar de novo. 

O Vosso Amado Jesus. 
Eu trago a esperança. Eu trago a misericórdia. Eu trago a salvação 
Domingo, 16 de dezembro de 2012, 23:20 

Minha querida e amada filha, é importante que os Meus discípulos não causem medo nos 
corações dos seus amigos e familiares por causa das Minhas Mensagens para ti neste tempo. 
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Eu venho do Céu até todos vós neste tempo falar convosco para vos preparar. Eu faço isso 
com Amor e Alegria no Meu Coração. 

Eu venho para ajudar aqueles que acreditam em Mim, de modo a que eles estejam prontos 
para Me aceitarem no estado de Graça necessário para reinarem Comigo no Meu Reino. 

Eu venho também para pugnar por aqueles que não podem entender o significado da Criação 
de Deus, especialmente as almas que usam o raciocínio humano para definir tudo nas suas vidas. 
Eles acreditam apenas no que podem ver ou tocar. Essas mesmas almas, aceitarão as mentiras dos 
que acreditam que devem respeitar as suas sociedades e nações. Como são facilmente enganados 
pelas mentiras do homem, e como são fracos ao rejeitarem a Verdade da sua Criação. 

A Minha tarefa é ajudar-vos a todos. Não ameaçar, mas atrair-vos para junto de Mim, para 
que assim vós recebais conforto. 

O Meu Reino é a vossa casa. Vós não deveis sentir qualquer pressão para rejeitar a vossa família, 
para que possais unir o vosso coração ao Meu. Em vez disso, trazei-Me a vossa família através das vossas 
orações. Muitos vos magoarão quando proclamardes a Verdade da Minha Palavra. Mas, está bem. Não 
os desafieis e não os tenteis forçar contra a sua vontade. Eu levá-los-ei para a Minha Luz de Proteção ao 
recitardes a Minha Cruzada de Oração (13) para a Graça da Imunidade. 

Eu Estou cheio de Amor por vós. Aqueles que acreditam em Mim serão muito confortados com a 
Minha Segunda Vinda. As outras almas podem ser salvas pelas vossas orações. É por isso que Eu vos 
preparo agora. É para salvar todos vós para que possais desfrutar dos Novos Céus e Nova Terra. 

Eu trago a esperança. Eu trago a Misericórdia. Eu trago a salvação. Eu trago a conclusão do 
pato final, a época final, que será o cumprimento da Vontade do Meu Pai. 

Nunca Me receeis, que Eu Sou a vossa família, unida pela Minha Carne e Sangue, pela Minha 
humanidade, assim como pela Minha Divindade. 

Ficai em paz, Meus queridos seguidores. Descansai no Meu Ombro pois o Meu Amor e 
Misericórdia é maior do que qualquer um de vós conhece. Este é um momento de alegria e não de 
tristeza, pois Eu dei-vos a Dádiva da Salvação. Esta Dádiva é para vós, assim como para aqueles 
que estão perdidos. É para cada um de vós. 

O Vosso Amado Jesus. 

Finalmente, o poder da morte sobre a humanidade será derrotado 
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2012, 12:15 

Minha querida e amada filha, o dia em que Eu venho reclamar a Minha herança, que Me foi 
prometida pelo Meu Pai, será repentino. 

Enquanto Eu preparo toda a humanidade para este Grande Evento, o dia virá 
inesperadamente. O tempo para a besta ser lançada no abismo está próximo e, em seguida, as 12 
nações gozarão de paz e de unidade. 

Durante este tempo os santos no Céu, e todos os que morreram na Minha Proteção, serão 
elevados com os justos que sobreviverão à Tribulação. Todos serão ressuscitados e ser-lhes-á dado 
o Dom de corpos perfeitos, que superarão a morte conhecida da humanidade, desde o pecado de 
Adão. Eles desfrutarão de paz e prosperidade sob o Meu Reino Espiritual até que o Meu Reino seja 
entregue ao Meu Pai. 

Esta será a primeira ressurreição e será seguida por um reinado de mil anos de perfeita 
harmonia, de acordo com a Divina Vontade do Meu Pai. 

Durante este tempo, os pecadores que Me negaram, sofrerão. A segunda ressurreição não é 
conhecida da humanidade, nem os detalhes foram revelados a alguém, a não ser aos profetas Daniel 
e João Evangelista. 

Esses segredos serão revelados a seu tempo, pois eles não são para vós os conhecerdes agora. 
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O Poder de Deus manifestar-se-á quando ocorrer a batalha para salvar as almas. Finalmente, o 
poder da morte sobre a humanidade será derrotado. Esta é a Minha Promessa. Eu cumprirei as 
profecias estabelecidas pelo Meu Pai. 

Aqueles que, dentre vós, estais confusos, não tenhais medo. Tudo agora está nas Minhas 
Santas Mãos, mas podeis ter a certeza de que o que importa é o perdão dos pecados. Isso será 
quando todos vós Me pedirdes o Dom da Redenção. É simplesmente assim. 

O vosso amor por Mim produzirá o Dom da Vida. A morte, como vós a conheceis, não terá 
mais nenhum controle ou domínio sobre vós. O vosso futuro é algo para acolher com alegria nos 
vossos corações, pois é o maior Dom de Deus, e apenas às almas merecedoras será legada tal 
riqueza. Ficai em paz. Confiai em Mim. Amai-Me. Isso é tudo o que importa. 

O Vosso Jesus. 
Virgem Maria: Todos aqueles que promovem o aborto e que são responsáveis pela sua 
introdução são culpados de pecado mortal 
Terça-feira, 18 de dezembro de 2012, 18:45 

Minha querida filha, a Criação mais Sagrada do meu Amado Pai, a vida desses bebés no 
útero, é destruída um milhão de veze em tudo o mundo. 

O maligno tem influenciado os governos em todas as partes do mundo para garantir que o 
aborto não apenas seja aceite, como seja visto como uma coisa boa. 

Quantas lágrimas estão já a ser derramadas no Céu! Todos os anjos e santos baixam a 
cabeça de tristeza. 

Os filhos de Deus serão destruídos em grande número, enquanto começa o tempo da 
Grande Tribulação. 

Guerras, fome, assassinatos e suicídios, aumentarão. No entanto, o pecado do aborto é o que 
provoca a Ira do meu Pai, mais do que qualquer outro pecado. 

Os países que aprovam o aborto sofrerão muito pela Mão de Deus. Esses países chorarão 
quando a sua punição for testemunhada. Todos os responsáveis pela introdução de um ato tão vil 
precisarão de muita oração. 

Minha filha, é importante que todos recitem o meu Santo Rosário todas as Sextas-Feiras até à 
última semana de Janeiro de 2013, para impedir a disseminação do aborto. 

Cada criança assassinada no útero torna-se um anjo no Reino do meu Pai. Elas oram, a cada 
dia, por cada mãe que interveio conscientemente e sem hesitação para acabar com a vida da criança 
no seu íntimo. As suas orações estão a ser usadas para salvar as almas das suas mães. 

Todos aqueles que promovem o aborto e que são responsáveis pela sua introdução são 
culpados de pecado mortal. 

Rezai, rezai, rezai por estes pecadores, pois eles estão em grande necessidade da 
Misericórdia de Deus. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 
As chamas da minha misericórdia, como línguas de fogo, descerão em breve sobre 
cada alma 
Terça-feira, 18 de dezembro de 2012, 19:30 

Minha querida e amada filha, é a hora de cada um dos Meus seguidores entender que a Minha 
Misericórdia deve ser aceite sem medo. 

Eu não venho para prejudicar ou julgar os filhos de Deus durante O Aviso. Eu venho apenas 
para os preparar, revelando a verdade aos seus corações. 

Só confiando no Meu Amor e Divindade, vós podeis sentir a verdadeira alegria e paz. Se vós 
permitirdes que o medo agarre o vosso coração, não sereis capazes de aceitar a Minha Dádiva. 
Alegrai-vos, pois Eu amo a todos vós. 
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O tempo de comemorar o Meu Nascimento é importante, quando as nações toleram cada vez 
menos o Meu Nome. Quando comemorais o Meu Nascimento, vós conheceis a vossa própria 
salvação. Eu dei-vos o Dom da liberdade. Agora, compartilhai a Verdade com os outros sem medo 
nos vossos corações. 

Quando chegar a hora de todo o mundo testemunhar o evento público da Minha Segunda 
Vinda, arrepender-vos-eis de não ter espalhado a Minha Palavra pelas almas perdidas. Por favor, 
preparai os vossos corações e almas, para que possam ser purificados em antecipação da Minha 
Promessa de voltar de novo. 

Usai este tempo em oração. Passai algum tempo com a família e as pessoas próximas de vós. 
Ajudai aqueles que estão preocupados em corpo e espírito. 

As Chamas da Minha Misericórdia, como Línguas de Fogo, descerão em breve sobre cada 
alma. Vós não deveis parar com medo ou preocupar-vos. Tudo que Eu peço é que vós estejais 
preparados em todos os momentos. 

O Vosso Jesus. 

Satanás será preso durante o Meu Reinado e deixará de enganar os Filhos de Deus 
Quarta-feira, 19 de dezembro de 2012, 12:30 

Minha querida e amada filha, o mundo deve saber que a Era de Paz será o ponto culminante 
da Minha Promessa, em que Eu Reinarei sobre os Novos Céus e Nova Terra. Esse será um Reino 
espiritual e a Minha Igreja, a Nova Jerusalém, estará em paz, e a Minha Palavra será ouvida dentro 
de todas as nações. 

Satanás será preso durante o Meu Reinado e deixará de enganar os filhos de Deus. Este 
Reinado não será simbólico, mas aquele em que a Árvore da Vida vai respirar Amor e Paz, para que 
todos aqueles que forem abençoados para desfrutar do Meu Novo Paraíso não sofram a morte, 
mesmo que Satanás seja libertado, embora por um curto período de tempo no final deste período. 

O Meu plano está de acordo com a Vontade do Meu Pai e ninguém tem o direito de negar a 
Vontade de Deus. Não vos enganeis, vós deveis aceitar a Palavra de Deus que está contida no Livro 
do Meu Pai, porque, se não o fizerdes então vós sereis enganados quanto às profecias dadas ao 
homem desde o início dos tempos. 

Segui apenas o Meu caminho. Aceitai as Minhas Promessas. Não duvideis de Mim, pois vós 
insultais-Me. Ou vós Me aceitais como o vosso Salvador e confiais em Mim completamente, ou não. 

A Minha Palavra é a Verdade. A Verdade, quando aceite por todas as almas vivas, será a 
chave para a liberdade e para as Portões do Meu Novo Paraíso. 

O Vosso Jesus. 

Eu morri por vós. Por isso, vós deveis agora confiar em Mim 
Quarta-feira, 19 de dezembro de 2012, 21:00 

Minha querida e amada filha, devo avisar-te que a crítica vai levantar-se contra ti e a Minha 
Palavra, que te é dada neste momento. 

Tu não deves permitir-te ter distrações ou dúvidas, para deixares de transmitir cada Palavra 
que Eu te dou. O homem nunca deve duvidar das profecias proferidas desde o dia de Moisés. 
Nenhuma profecia contém inverdades. 

Agora, que Eu revelo ao mundo os segredos e os Meus planos para a humanidade, guardados de 
vós até agora, não vos afasteis. Pois Eu mostro-vos muitas coisas que ainda estão para vir, as quais, Meus 
discípulos, deveis conhecer para que não deixeis de vos preparar para o Meu Glorioso Regresso. 

Que ninguém negue a si próprio a Dádiva que Eu trago, a Vida Eterna. Aqueles dentre vós, 
que tiverem a sorte de entrar na Nova Era, quando o Céu e a Terra se tornarem um, deveis seguir o 
caminho da Verdade. 
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Agora é o tempo para a vossa fé em Mim, o vosso Salvador, ser verdadeiramente desafiada e 
testada. Vós sereis em breve intimidados a rejeitar as Minhas Mensagens. Todos os esforços serão 
feitos para vos forçar a rejeitar a Minha Palavra e a declarar a Verdade como sendo uma heresia. 

Transformai agora as vossas mentes para o Meu Nascimento. Para os Ensinamentos que 
foram dados à humanidade para que vós pudesses aprender a preparar as vossas almas. Para o 
Sacrifício feito com a Minha Morte na Cruz para salvar almas. 

Eu morri por vós. Por isso, vós deveis agora confiar em Mim. 
Eu Sou a Luz que brilha sobre o caminho em que deveis andar. Em ambos os lados do 

caminho os espíritos malignos puxar-vos-ão, para vos atormentar, tentando levar-vos no caminho de 
regresso, no mesmo caminho donde viestes e para a escuridão. Eles farão isso através de 
provocações de outros, que vos afastam para o lado devido à vossa lealdade a estas Mensagens. 

Vós deveis permanecer em meditação silenciosa, ler a Minha Palavra e sentir a Minha 
Presença. Permitir que o Meu Espírito Santo acalme o vosso coração e sentir o Meu Amor a 
envolver-vos. Como a dor se intensifica por causa desta Missão, sabei que vós estais em plena união 
Comigo, o vosso Jesus. 

Nunca desistais. Não rejeiteis a Minha Mão da Misericórdia. Permite-Me abraçar-vos, a fim 
de vos dar a coragem necessária para continuardes esta jornada Comigo, até ao dia em que Eu virei 
para vos recompensar. 

O Vosso Amado Jesus. 
Deus Pai: O tempo para as grandes mudanças, para o bem de todos, está em cima de vós 
Quinta-feira, 20 de dezembro de 2012, 19:15 

Minha querida filha, Eu peço a todos os Meus filhos para elevarem o Nome do Meu Único 
Filho, Jesus Cristo, e Lhe prestarem a homenagem que Lhe foi concedida entre a humanidade. 

Os Meus Anjos, no Meu Santo Reino, tocam as trombetas e alegram-se por causa da 
Misericórdia que a todos será concedida, através do Meu Filho. 

Esta grande Dádiva Divina será usada para subjugar a escuridão que cobre o mundo. Será por 
Minha Divina Intervenção que Eu Serei capaz de salvar a maioria dos Meus filhos. 

Este Natal, um momento de grande alegria, em que vós celebrais o nascimento do Salvador 
que Eu dei ao mundo, é um ponto de viragem na história da raça humana. 

Como vosso Pai, Eu vos abençoo a todos e concedo, com profunda compaixão, esta grande 
Dádiva da Misericórdia. Eu reúno-vos, a todos da Minha Criação, para que Eu vos possa purificar 
de todas as dúvidas, de todo o pecado e de toda a blasfêmia contra as Leis do Meu Reino. 

Esta grande limpeza da terra vai levar algum tempo, mas Eu vou apressar esses tempos de 
perseguição. O vosso sofrimento, às mãos de governos corruptos, que não aceitam as Minhas Leis, 
será difícil mas não durará muito tempo. 

Eu darei aos Meus inimigos todo o tempo para que eles abram os seus olhos para a Verdade 
do Paraíso Glorioso, que Eu tenho esperado para revelar ao mundo. 

Alegrai-vos. Louvai o Meu Filho, pois é por causa d’Ele que Eu ofereço o Novo Paraíso, no 
qual se desenvolverá o Reino que Eu Lhe prometi. 

O tempo para as grandes mudanças, para o bem de todos, está em cima de vós. 
O Meu Poder será mostrado com toda a sua força e glória para o mundo testemunhar. 
Eu Sou o Principio. Eu Sou o Fim. O Meu Novo Reino, o Novo Paraíso, substituirá 

finalmente o velho. A terra foi manchada pelo pecado de Adão e Eva. 
A Criação perfeita do homem foi destruída quando o pecado acabou com o Dom da 

imortalidade. Em breve Eu reverterei tudo o que foi manchado pela contaminação causada por 
Satanás e seus demônios. Eles deixarão de ser os mestres da tentação. Eu vou enviar agora o Meu 
Filho para recuperar o Trono que foi criado para Ele. 
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A batalha por este Trono é feroz, mas o Meu Poder prevalece e serão utilizados todos os 
milagres para trazer a Minha Família de volta, em segurança, para o Divino Sagrado Coração do 
Meu Filho. 

Meus filhos, vós estais perdidos e em sofrimento. Agora, Eu envio o Meu Filho para iniciar o 
processo de vos levar para o vosso verdadeiro lar. 

Eu amo-vos, Meus queridos filhos. Eu nunca vos abandono, embora vós possais estar 
esquecidos de acreditar nisso. 

Vós estais agora a ser chamados. Ninguém será excluído deste anúncio do Céu. 

Orai, filhos, que a Misericórdia do Meu Filho a tudo responderá. 

O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo. 

O Meu amor pela humanidade é sentido por muitos. Infelizmente, aqueles que não O 
procuram não O encontrarão 
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2012, 22:20 

Minha querida e amada filha, amar-Me é simples. Vós apenas tendes que aprender na Sagrada 
Escritura. É isso tudo o que vós precisais de fazer. 

Chamai por Mim, mesmo quando em dúvida sobre a Minha Existência. Eu encher-vos-ei com a 
Minha Presença inesperada. Vós sentireis um Amor como nunca antes. E então vós sabereis a Verdade. 

Eu Sou real. Eu Estou aí e Eu amo cada um de vós. O verdadeiro amor perfura o vosso 
coração com uma poderosa emoção de pertença. É um Dom em dois sentidos. Amar-Me-eis vós e 
sentireis como isso pode ser maravilhoso? 

O Meu Amor pela humanidade é sentido por muitos. Infelizmente, aqueles que não olham 
para ele não o encontrarão. Aos que ainda andam errantes, afastados de Mim, tudo o que vós 
precisais de fazer é chamar-Me, para que Eu possa iluminar as suas almas. 

O Meu nascimento anunciou a prova de Amor do Meu Pai pela raça humana. Ele enviou-Me, 
o vosso Salvador, por causa do Seu Amor por vós. 

O Amor não é algo que vós deveis tomar sempre como certo, uma vez que é o maior Dom de 
Deus. Ele transcende qualquer outro sentimento e pode derrotar o mal, unicamente se vós o abraçardes. 

O Meu Espírito de Amor, a Minha Proteção, cobrem-vos neste momento especial. Vós sois 
Meus. Eu Estou no vosso coração. Tudo o que vós precisais de fazer é permitir que o Meu Amor 
vos preencha, porque, quando o fizerdes, vós sentireis a verdadeira paz. 

Eu abençoo-vos a todos. 

O Vosso Jesus. 

A Minha Palavra será como uma espada que cortará a confusão e as mentiras 
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2012, 22:50 

Minha querida e amada filha, o tempo para os Meus Ensinamentos e as Minhas Santas 
Mensagens serem espalhados, por todos os cantos do mundo, é agora. 

Eu assegurarei que o Livro da Verdade, prometido ao mundo, esteja pronto em todas as 
nações e em todas as línguas. 

Os Meus discípulos e os Meus servos sagrados pregarão a partir dos quatro cantos da Terra. 

Bilhões seguirão a Minha Palavra e muitos vão, finalmente, ler o Santo Evangelho. 

O Livro do Meu Pai, a Bíblia Sagrada, será revisitada e a Minha Palavra será lida novamente. 

Agora, as Minhas Mensagens de hoje, contidas no Livro da Verdade, serão o Alimento, que 
alimentará os filhos de Deus quando, no futuro, for considerado ilegal ler a Santa Palavra de Deus. 

Vós, Meus discípulos, deveis converter aqueles que não Me conhecem. Se eles não sabem 
Quem Eu Sou, não podem preparar-se adequadamente para o Meu Novo Reino. 
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A Minha Palavra será como uma espada que cortará a confusão e as mentiras. Ela tocará as 
mentes, os corações e as almas de todos. 

Alguns demorarão a admitir a Minha Palavra, mas a maioria da população do mundo aceitará 
a Verdade, logo que lhe seja dada. 

Por favor, orai pela coragem, a força e a vontade de fazerdes o que quer que seja que Eu vos peça. 
Lembrai-lhes de que Eu morri por eles. Dizei-lhes que o tempo para que Eu venha novamente está para 
breve. Confortai-os, revelando-lhes o grande Dom do Novo Paraíso que Eu Estou a revelar. 

Dizei-lhes que Eu venho para os salvar e acabar com o seu sofrimento. 

O Vosso Jesus. 

Eu inundo-vos hoje com esta Bênção especial 
Sábado, 22 de dezembro de 2012, 20:36 

Minha querida e amada filha, o Dia de Natal é o Meu Presente para a humanidade. É por 
causa desse dia que a Vida Eterna se tornou possível ao homem mortal. 

Eu, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, dou as boas vindas a todos vós, filhos de Deus, para o 
Reino prometido a Mim pelo Meu Pai. Eu vim de um mundo desconhecido, exceto por alguns. O 
Meu Nascimento mudou o futuro. A Minha Promessa foi aceite pelos Meus seguidores. Eles sabiam 
que Eu viria de novo, mas não tinham ideia de quando. Eles escutaram os Meus Ensinamentos, 
embora muitos deles não fossem homens cultos. Eles eram pobres e viviam uma vida simples. No 
entanto, eles foram os únicos que Me acolheram. 

O mesmo será verdade agora que Eu vos preparo para a Minha Segunda Vinda. Serão 
aquelas almas com um amor simples por Mim que abrirão os seus corações ao Meu 
Chamamento. E, dentre vós, serão os de coração humilde e puros de alma que se tornarão os 
Meus discípulos de hoje. Será através de vós, assim como foi quando Eu andei na Terra, que a 
Minha Palavra será ouvida e acreditada. 

Eu inundo-vos hoje com esta bênção Especial. Eu desejo que vós aceiteis a Minha bênção de 
Proteção através desta Cruzada de Oração para Me receberdes, o Messias, quando Eu revelar o Meu 
Novo Reino. 

Cruzada Oração (90) Ação de Graças pela Vossa Gloriosíssima Segunda Vinda 

Ó meu Jesus, eu ofereço-Vos louvor e gratidão pela Vossa Gloriosíssima Segunda Vinda. 
Vós, Meu Salvador, nascestes para me dar a Vida Eterna, e para me libertar do pecado. Eu 
ofereço-Vos o meu amor, o meu agradecimento e a minha adoração, enquanto preparo a minha 
alma, para a Vossa Grande Vinda. Amém. 

Ide, agora e preparai-vos. Pois os tempos são curtos e muito é necessário fazer para salvar 
todas as almas. 

Eu trago-vos paz, amor e alegria neste dia especial. 

O Vosso Jesus. 

A unidade da família e a sua destruição será a raiz de todas as coisas 
Domingo, 23 de dezembro de 2012, 15:30 

Minha querida e amada filha, muitos dos Meus servos sagrados estão perante um desafio 
terrível. Esse será o único que os convencerá a tomar um de dois caminhos distintos. Caberá a cada 
um, por sua própria vontade, saber qual o caminho que deve escolher. Pois a abominação far-se-á 
conhecer em breve. 

No começo, muitos dos Meus servos sagrados não estarão imediatamente conscientes do que 
está a suceder. Será apenas quando eles lerem as cartas que lhes serão dadas pelos que estão em 
lugares elevados que eles encontrarão dificuldades. 
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Aqueles que defendem a Minha Santa Palavra, dada ao homem por meio da Dádiva da Bíblia 
Sagrada, serão desafiados e instados a aceitar alterações. Estas alterações ser-lhes-ão dadas e 
espera-se que as aceitem como a Verdade. Elas significam apenas uma coisa. 

Eles vão apelar aos meus santos servos sagrados para aceitarem a tolerância do pecado. Ser-
lhes-á dito que Deus é o Deus sempre misericordioso e que Ele ama a todos. Sim, esta parte é 
verdade. Mas então, eles serão instruídos a desculpar as leis que são uma abominação aos Meus 
Olhos. A unidade familiar e a sua destruição será a raiz de tudo. 

Outros serão convidados a aceitar um novo tipo de ritual que irá substituir a Missa e a Minha 
Presença na Sagrada Eucaristia. Será considerado como um movimento abrangente para juntar 
todas as religiões cristãs e outras como uma. 

Isto será o princípio do fim. O dia em que os Sacrifícios diários da Missa forem cortados, será 
o início do desenrolar de todos os eventos preditos por João Evangelista. Será a época da ascensão 
da besta e a sua influência será grande. Ele vai conquistar os corações e as almas de muitos 
sacerdotes. O seu objetivo é impedir todas as Missas e profanar a Santa Eucaristia. 

Ele já faz isso através de missas negras, realizadas em muitas Igrejas Católicas. Uma parte 
central de servos desleais está a conspirar contra a Minha Igreja e a desencaminhar muitos. 

Estai alerta. Abri os olhos e pedi-Me a força de que precisareis para vos levantardes contra 
esse vil e perverso plano. 

Esta batalha dentro de Minha Igreja na Terra será vingativa. Padre contra Padre. Bispo contra 
Bispo. Cardeal contra Cardeal. 

Ficai a saber, aqueles dentre vós, Meus servos sagrados, que Me conheceis e Me amais, que 
Eu levar-vos-ei. Eu guiar-vos-ei. Eu dar-vos-ei a força para lidardes com esses inimigos de Deus. 
Vós não estais sozinhos. 

Vós nunca deveis ouvir mentiras, que vos sejam dadas ou apresentadas no Meu Santo Nome. 
Vós só sabeis a Verdade pelos vossos corações. Escutai os vossos corações. Permanecei leais a tudo 
o que vos foi dito, que é a Lei de Deus. 

Se vos for apresentada qualquer coisa que pareça estar em contradição com os Meus 
Ensinamentos, então vós deveis virar as costas. 

O Vosso Jesus. 
Virgem Maria: O dia em que eu trouxe ao mundo o Salvador mudou o destino da 
humanidade 
Segunda-feira, 24 de dezembro de 2012, 18:00 

Minha filha, o dia em que eu trouxe ao mundo o Salvador mudou o destino da humanidade. 
Eu amava esse pequeno Filho com paixão, como qualquer outra mãe. Mas houve uma Graça 

extra que me foi dada pelo meu Pai. Essa foi a graça da proteção. Eu protegi o meu Filho, desde o 
início, de uma forma que era diferente. Eu sabia que Ele era o Messias prometido e, portanto, tinha-
me sido dada uma responsabilidade muito especial, embora eu não tivesse ideia da magnitude que 
essa responsabilidade implicaria. 

Não me foi dado a entender, no início, que o meu Filho, o Salvador, enviado por Deus para 
salvar a raça humana dos fogos do Inferno, seria morto. Esta parte da minha missão foi um choque 
terrível e a minha dor foi tão intensa que não pode ser descrita. 

Eu sofri com o meu Filho, n'Ele e com Ele. Ainda hoje Eu sinto a Sua dor e lamento a 
descrença na Existência do meu Filho no mundo de hoje. Como Mãe da Salvação, a minha 
responsabilidade é ajudar o meu Filho no Seu plano para salvar almas. 

Este é o tempo do dilúvio; uma mudança rápida e repentina desta vez. Quando as guerras 
irromperem e uma grande guerra emergir das cinzas, o plano de Deus aumentará no seu ritmo para 
despertar a Sua Presença entre todas as nações e todas as raças. 
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Minha filha, rogo-vos para rezares o Santíssimo Rosário enquanto hoje eu choro. As minhas 
lágrimas, que acabas de testemunhar, são por aquelas almas que não reconhecem o meu Filho. 
Aqueles Cristãos que dizem que aceitam Jesus Cristo, como Salvador, e que o insultam por não 
rezarem a Ele, são quem mais O entristece. 

A difusão do ateísmo é como uma terrível epidemia varrendo a Terra. Deus não foi esquecido, 
pelo contrário, a Sua Existência está a ser deliberadamente ignorada. As Suas Leis proibidas nos 
vossos países. As Suas Igrejas não são homenageadas. Os Seus servos sagrados são demasiado 
tímidos e não suficientemente corajosos para proclamarem a Sua Santa Palavra. 

A Terra vai agora mudar física e espiritualmente. A limpeza já começou. A batalha será 
travada entre aqueles que seguem o maligno e a Igreja Remanescente de Deus. 

Os que sois leais ao meu Filho deveis sempre chamar-me, a vossa Querida Mãe da Salvação, 
para que eu vos possa consagrar ao meu amado Filho, a fim de vos conceder Graças muito 
necessárias. Vós deveis estar preparados como soldados de Jesus Cristo. A vossa armadura deve ser 
fortalecida, porque o vosso papel é como o de um cruzado e vós tereis que marchar contra grande 
crueldade e injustiça. 

Vai em paz e mantém os filhos em oração diária, quando as mudanças começarem, para que a 
salvação da humanidade possa ser alcançada. 

Tudo será feito de acordo com a Santa Vontade do meu Pai, através do Seu Filho Unigénito, 
Jesus Cristo. A vós, meus filhos, que pedis a minha ajuda, será concedida uma grande proteção às 
vossas nações. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Haverá um grande dilúvio. Vós também testemunhareis pequenas inundações 
noutros países 
Terça-feira, 25 de dezembro de 2012, 19:20 

Minha querida e amada filha, os Meus planos de salvação para o mundo começaram na Minha 
Era em 22 de Dezembro de 2012. 

Este é o Meu tempo no mundo, em que Eu reúno todos os filhos de Deus unidos como um, e 
em que a grande batalha começará. 

Este período de Grande Tribulação permanecerá durante algum tempo. 

As guerras escalarão até que seja declarada a grande guerra e o mundo mude. Todas as nações 
testemunharão as mudanças. Vós deveis estar preparados para isso e aceitar, visto que todas essas 
coisas devem acontecer antes da Minha Segunda Vinda. 

Haverá um grande dilúvio. Vós também testemunhareis pequenas inundações noutros países. 

O clima começará a mudar e o tempo será diferente, de uma forma que vos parecerá 
estranha. 

Este é o tempo de todos terdes os olhos bem abertos para a Verdade, para preparardes o 
caminho até Mim, para que Eu vos possa acolher a todos nos Meus Sagrados Braços. 

Não tenhais medo, pois o Meu Amor atenuará muito e as vossas orações podem e irão mitigar 
muitas destas coisas, assim como as atrocidades planeadas pela besta. 

O Vosso Jesus. 

Deus Pai: Em breve, uma nova luz, um novo sol, será visto 
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2012, 18:20 

Minha querida filha, esta é uma Mensagem de grande esperança para todos os Meus filhos. 

A época das mudanças, como predito, em que a Terra se transformará, os planetas mudarão e 
o clima não será mais previsível, está sobre vós. 
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O Meu Grande Poder está agora a manifestar-se no Céu, assim como na Terra, enquanto Eu lidero 
a batalha contra os Meus inimigos. Satanás e os seus demônios estão a ser derrotados, mas eles opuseram 
uma terrível defesa. Com ela, eles sugam os Meus pobres filhos, cujos corações estão cheios de ambições 
políticas e mundanas, representando um papel em que tentam crucificar os Meus filhos. 

O homem é fraco. O homem é facilmente seduzido. Por causa da sua cegueira para a Verdade, 
prevista por Mim desde o início da Criação, o homem acredita em mentiras. Ele acredita nas mentiras 
vomitadas pelo maligno porque ele é atraído, pelas promessas de poder e prazer. 

Os Meus filhos devem reconhecer a gloriosa e esplendorosa Luz do Meu Reino. Tu, Minha 
filha, vês essa Luz e sabes como ela é Poderosa. Tu conheces o Poder de Deus e como Ele te 
envolve. Podes tu imaginar como será quando o Meu Novo Paraíso for revelado? Tu, Minha filha, 
não vislumbraste senão apenas uma pequena parte dessa gloriosa e brilhante Luz. 

É importante acolherdes a Luz do Meu Filho nos vossos corações. Quando vós O convidais a 
salvar-vos, e a tomar-vos no Seu Sagrado Coração, vós sentireis essa Luz. 

A Luz da Nova Alvorada – a Nova Era – vagarosa, mas seguramente, iluminará o mundo. Em 
breve, uma nova Luz, um novo sol, será visto. Ele será maior e será a causa de muitas maravilhas. 
Este é um sinal do Meu Poder e da Minha Majestade. Ele será um milagre e provará que o homem 
não entende o segredo da Criação. 

Só Eu, Deus, o Criador do Universo, comando tudo o que é. Tudo o que será. Tudo o que 
pode ser. Nenhum homem, nenhum cientista, pode resolver estes segredos mais sagrados, como não 
é para o homem os compreender neste momento. 

As maravilhas da Minha Criação e a força do Meu Poder serão mostrados ao mundo. Que 
nenhum homem cometa o erro de acreditar que Satanás e os seus perversos seguidores têm qualquer 
poder para vos trazer as maravilhas que Eu Criei para cada criatura. 

Eu prometi revelar a Verdade para que vós, Meus filhos, possais limpar as teias de aranha que 
cobrem os vossos olhos. 

Quando chegar o Dia em que a Verdade for finalmente aceite por vós, Eu conceder-vos-ei as 
mais esplêndidas riquezas, Graças e uma vida que vós nunca podereis imaginar, pois isso está para 
lá da vossa imaginação. 

Eu Estou feliz por transmitir hoje esta Mensagem de esperança. Espero trazer-vos muita 
felicidade e paz. 

A Minha Promessa, de vos conduzir à vossa última herança, tornar-se-á realidade em breve. 

O Vosso Pai Amoroso, Deus, o Altíssimo. 

O conhecimento pode muitas vezes cegar-vos para a Verdade 
Sexta-feira, 28 de dezembro de 2012, 06:05 

Minha querida e amada filha, só quando o vosso coração está realmente aberto para Mim, é 
que vós podeis experimentar a Minha Luz e reconhecer a Verdade. 

Muitos dizem que pediram o Dom do discernimento e que oram ao Espírito Santo para o 
receberem. No entanto, nem a todos os que o pedem é dada a compreensão necessária para 
receberem este Dom precioso. Porém, eles dirão que o têm. Então eles insultam-Me, alegando que a 
Minha Santa Palavra os põe desconfortáveis. Eles alegam que as suas preocupações devem 
significar que as Minhas Santas Mensagens vêm do espírito do mal. 

A vós, que proclamais orgulhosamente, na vossa interpretação distorcida, que a Minha Santa 
Palavra, que vos é dada através destas Mensagens, é falsa, Eu tenho que dizer isto. 

Quando foi a última vez que viestes nus perante Mim? Sem o manto de orgulho a cegar-vos? 
Quando viestes vós perante Mim, de joelhos, chamando-Me para realmente vos orientar, sem 
primeiro colocardes as mãos nas ouvidos, recusando-vos a ouvir? Não sabeis vós que Eu só vos 
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ilumino com o Dom do discernimento quando vierdes perante Mim sem quaisquer opiniões próprias 
pré-concebidas? Vós não podeis ser libertados das amarras do orgulho intelectual, que vos cega 
para a Verdade do conhecimento espiritual, até que estejais despidos de todo o orgulho humano. 

Aqueles entre vós que passais anos a estudar a Sagrada Escritura, e que vos considerais bem 
versados – e, portanto, mais dignos para definir a Minha Palavra – deveis pensar de novo. 

O conhecimento do Livro do Meu Pai não vos qualifica mais do que o mendigo da rua, sem 
educação de assuntos espirituais. O conhecimento pode muitas vezes cegar-vos para a Verdade. O 
conhecimento, com base na vossa própria interpretação humana do Livro do Meu Pai, não significa 
nada quando se trata de compreender a Palavra de Deus. 

Aqueles de vós que vos gabais da forma como aprendestes, seguindo as Sagradas Escrituras 
de Deus, e depois usais isso para negar a Minha Palavra, dada ao mundo de hoje, sois culpados de 
pecado. O vosso pecado é o pecado do orgulho. Vós ofendeis-Me, porque o vosso orgulho vale 
mais para vós do que o amor por Mim, na sua forma mais simples. 

O amor por Mim, o vosso Jesus, vem do coração. As almas dignas do Meu Reino reconhecem 
a Minha Voz rapidamente. As almas que desafiam a Minha Palavra e incentivam os outros a 
rejeitarem-Me exteriormente, são influenciadas pelo espírito do mal. Vós desgostais-Me. As vossas 
vozes vis, com que bradais e declarais orgulhosamente o vosso merecimento, com base no vosso 
conhecimento da Sagrada Escritura, serão silenciadas. 

A Minha Paciência nunca tem fim, mas aqueles de vós que estais perante Mim e prejudicais o Meu 
Plano de Salvação, com intenção deliberada, sereis lançados para o deserto num piscar de olhos. 

O Vosso Jesus. 
Nunca Me receeis pois Eu venho em Paz 
Sábado, 29 de dezembro de 2012, 19:36 

Minha querida e amada filha, mais uma vez Eu digo a todos vós, Meus queridos discípulos, 
para não terdes medo. Embora os eventos que estão para vir possam ser aflitivos para vós 
testemunhardes, lembrai destas Minhas Palavras Sagradas, que Eu vos dou agora. 

O Meu Amor pela humanidade é tão grande que Eu perdoo facilmente qualquer pecado, não 
importa quão ofensivo seja, uma vez que seja mostrado remorso verdadeiro pelo pecador. Nunca 
receeis se realmente Me amais, porque Eu vos protejo em todos os momentos. Sim, vós sofrereis 
em Meu Nome, quando caminhais atrás de Mim. Mas isso é algo que vós deveis aceitar. É um 
pequeno preço a pagar pela Glória que está à vossa frente. 

Aqueles que, no entanto, andam à Minha frente, na crença equivocada de que não precisam da 
Presença de Deus nas suas vidas, precisam de ter medo. Estes pecadores, que nunca mostrarão remorso, 
pois acreditam que têm o controle do seu próprio destino, cairão no abismo. Esta armadilha, preparada 
para eles pelo maligno, pode ser comparada a um relógio. Por cada minuto que Me continuem a 
abandonar, o seu tempo é encurtado. O tempo para se redimirem aos Meus Olhos é curto. 

Sabei que os dois exércitos para a batalha das almas já estão em ordem, a fim de se 
prepararem para a guerra. O tempo está a passar, por isso estai preparados em todos os momentos. 

Nunca Me receeis, pois Eu venho em paz. Receai, no entanto, a besta, que será vista a vir em 
paz mas que vem para vos destruir. Ele, o maligno, e os seus seguidores na Terra, são aqueles de 
quem vós deveis ter medo. Não de Mim. 

O Vosso Jesus. 
Ele, pelo poder do oculto, realizará o que será visto como a cura para as pessoas com 
doença terminal 
Domingo, 30 de dezembro de 2012, 17:50 

Minha querida e amada filha, quero dizer-te que as mudanças que prepararão o mundo para a 
Minha Segunda Vinda estão prestes a ser vistas por todo o mundo. 
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As guerras no Médio Oriente vão acelerar e generalizar-se. Elas vão envolver o Ocidente, 
bem como o Oriente. O tumulto será interrompido pelo homem da paz, a besta, o anticristo. Muitos, 
com o tempo, acreditam que ele é Deus, o Messias; tal é o poder que ele aparentará possuir. Os seus 
poderes foram-lhe concedidos pelo pai do mal, Satanás. 

Ele, pelo poder do oculto, realizará o que será visto como a cura para as pessoas com doença 
terminal. Elas serão temporariamente curadas das suas doenças, e as pessoas acreditarão que os seus 
poderes, terão vindo do Céu. Que ele sou Eu, Jesus Cristo. Elas acreditam que ele vem preparar o 
mundo para a Nova Era e que a Segunda Vinda está a ocorrer diante deles. 

Ele irá realizar outros milagres, mas será simplesmente uma ilusão. Alguns dos Meus servos 
sagrados cairão diante dele e adorá-lo-ão. Líderes políticos aplaudi-lo-ão publicamente. Ele será visto 
como o bom e humilde messias e ele imitará todos os meus traços. Infelizmente, ele enganará a muitos. 

Eu peço-vos, Meus discípulos, para alertardes as pessoas de que Eu, Jesus Cristo, não virei 
em carne. Isso não pode ser. Eu já vim à Terra em carne e isso não pode acontecer uma segunda 
vez. Quando Eu voltar, será da forma que Eu saí e, então, os perversos serão banidos e o Meu Novo 
Paraíso substituirá a Terra. 

Não vos deixeis enganar. Estai alerta. Eu continuarei a avisar-vos sobre o anticristo e as 
mentiras que ele vai apresentar ao mundo. Desta forma, vós podeis ajudar-Me a salvar as pobres 
almas que o seguirão servilmente aos abismos do Inferno. 

O Vosso Jesus. 

Tu serás o foco de tanto ódio 
Segunda-feira, 31 de dezembro de 2012, 19:25 

Minha querida e amada filha, o fardo em cima de ti, a mensageira enviada para preparar o 
caminho para a Minha Segunda Vinda, tornar-se-á mais pesado. 

Tu serás o foco de muito ódio e muitos, incluindo sacerdotes da Minha Igreja, tentarão 
destruir-te. 

O mesmo será verdade para aqueles que espalham as Minhas Mensagens. Como portadores da 
Verdade, também serão atacados verbalmente. 

Este é o momento em que vós deveis manter-vos simples e continuardes a fazer o que é 
necessário para garantir que tantos quanto possível tenham acesso a estas Mensagens. 

Como a Minha Santa Palavra começa a chegar a muitos cantos, a raiva contra ela aprofundar-
se-á. Quando as Mensagens são arrancadas e, nalguns casos, declaradas como heresia, vós deveis 
afastar-vos. Permanecei unidos e não escuteis o veneno que será lançado sobre vós. 

Mantende-vos fortes e corajosos. Mantende-vos ao Meu lado enquanto nós percorrermos este 
caminho até ao Calvário. Não cometais erros nesta difícil Missão que, como foi predito, será muito 
difícil para muitos de vós. 

Eu abençoo a todos, assim como Eu vos aviso de que não vos deveis preocupar quando os 
ataques se tornarem mais ferozes. É por esta ser a Minha Santa Palavra que muito ódio será 
mostrado. Este é o preço a pagar pela salvação das almas, incluindo daquelas que atormentam a 
maioria de vós. 

O Vosso Jesus. 

 

 


