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LISTA DE TODAS AS MENSAGENS DO ANO 2014 
 

Janeiro/2014 

01 de janeiro de 2014 – Mãe da Salvação: A Verdade será distorcida e a Palavra de Deus será apresentada às avessas 

02 de janeiro de 2014 – Três em cada quatro negar-Me-ão 

03 de janeiro de 2014 – Muita coisa será revelada aos filhos de Deus antes do Grande Dia do Senhor 

04 de janeiro de 2014 – Eu responderei sempre àqueles que imploram Misericórdia para as almas 

04 de janeiro de 2014 – Mãe da Salvação: Fomos primeiro à Judeia e, em seguida, o meu Filho foi levado para a Índia, 

Pérsia, Egito, Grécia e Inglaterra 

05 de janeiro de 2014 – Se existir apenas um farrapo de orgulho na alma, o Espírito Santo não entrará nela 

07 de janeiro de 2014 – Vós estais prestes a testemunhar o maior engano já infligido ao mundo por Satanás 

07 de janeiro de 2014 – Quando os Meus Seguidores que caem no engano Me negam, isso não significa que eles digam: 

“Eu não acredito em Jesus”. Não, não significará isso 

08 de janeiro de 2014 – Quando recitardes esta nova Ladainha em épocas de grande provação ela conceder-vos-á uma trégua 

09 de janeiro de 2014 – O Meu Amor pela humanidade é total. Eu amo a todos, incluindo aqueles que cometem os atos 

mais perversos 

11 de janeiro de 2014 – As pessoas que vivem no mundo de hoje não são diferentes daquelas que viveram há milhares 

de anos 

12 de janeiro de 2014 – Muito em breve o Inferno será formalmente declarado como um lugar que não existe 

13 de janeiro de 2014 – Deus Pai: Eu venho para reunir os fiéis. O Meu Tempo é breve, assim como a Misericórdia do 

Meu Filho está quase sobre vós 

14 de janeiro de 2014 – Quando a Minha Igreja defende a Palavra de Deus, deveis manter-vos obedientes à Minha Igreja 

16 de janeiro de 2014 – Esta nova e criada à pressa hierarquia assumirá o controle da Minha Igreja 

17 de janeiro de 2014 – Cada palavra que tu proferires nesta Missão vem de Mim. Cada ação que tu fizeres vem de Mim 

19 de janeiro de 2014 – Quem entre vós seria suficientemente forte para aceitar o Meu Cálice de sofrimento, com tudo o 

que Ele traz consigo 

20 de janeiro de 2014 – Mãe da Salvação: Esta Medalha final, que eu trouxe até vós pela Misericórdia de Deus, 

chamará milhares de milhões de almas à vida eterna 

21 de janeiro de 2014 – Deus Pai: O livre-arbítrio dado à humanidade fez com que muitos dos Meus filhos se 

afastassem de Mim 

24 de janeiro de 2014 – Mãe da Salvação: Estas Aparições começarão nesta primavera, como o meu Filho instruiu 

24 de janeiro de 2014 – O Papel da Minha Mãe como Corredentora será, por fim, bem e verdadeiramente entendido 

26 de janeiro de 2014 – Começou o plano para remover todos os vestígios de Mim 

27 de janeiro de 2014 – Deus Pai: Eu tenho esperado pacientemente, durante muito tempo, para juntar de novo os Meus 

filhos pela Minha Santa Vontade 

28 de janeiro de 2014 – Hoje, menos pessoas do que nunca acreditam na Palavra de Deus 

29 de janeiro de 2014 – Eu devo intervir para salvar a humanidade da sua própria destruição, antes do Grande Dia do Senhor 

31 de janeiro de 2014 – Mãe da Salvação: Lembrai-vos de que Satanás despreza esta Missão, porque ele perderá 

milhares de milhões de almas por causa dela 

31 de janeiro de 2014 – Preparai-vos sempre, todos os dias, como se o Aviso fosse amanhã, pois ele virá sobre vós 

de repente 
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Fevereiro/2014 

01 de fevereiro de 2014 – Muito do que a humanidade tem como certo será virado de cima para baixo e de dentro para 

fora, mas isso é necessário 

02 de fevereiro de 2014 – Mãe da Salvação: Todos os que sois de diferentes religiões deveis começar também a recitar 

o meu Santo Rosário, pois ele trará grande proteção a cada um de vós 

03 de fevereiro de 2014 – Como cresce o número daqueles que seguem Satanás, eles irão para grandes espaços para 

declarar publicamente o seu culto ao maligno 

04 de fevereiro de 2014 – Deus Pai: Eu desejo que aceiteis a Verdade, não com dúvida nos vossos corações, mas com 

amor e confiança 

05 de fevereiro de 2014 – Mãe da Salvação: Estas Orações, queridos filhos, vêm com grandes Graças 

06 de fevereiro de 2014 – Mãe da Salvação: Quando os Sacerdotes do meu Filho enfrentarem terríveis angústias e o 

abortar da justiça, eles devem chamar por mim 

07 de fevereiro de 2014 – Mãe da Salvação: Muitos acreditarão que o anticristo é um homem muito santo 

07 de fevereiro de 2014 – Eu nunca vou ignorar aqueles que estão sós, tristes, assustados e inseguros sobre se Deus 

existe ou não 

08 de fevereiro de 2014 – Mãe da Salvação: O meu Pai vai abalar o mundo, tanto física como espiritualmente 

09 de fevereiro de 2014 – Deus Pai: Não há nada que Eu não fizesse pelos meus filhos. Nenhum sacrifício é 

demasiado elevado 

10 de fevereiro de 2014 – Não sabeis vós que depois de ocorrer a Minha Segunda Vinda a vossa alma existirá por 

toda a eternidade 

11 de fevereiro de 2014 – Finalmente, será mostrada aos judeus a prova do Pacto do Meu Pai 

12 de fevereiro de 2014 – Mãe da Salvação: Em breve, a Oração Ave Maria não será ouvida dentro ou fora da Igreja do 

meu Filho 

12 de fevereiro de 2014 – Eles balbuciam acerca do significado da Minha Segunda Vinda 

13 de fevereiro de 2014 – Mãe da Salvação: Este é o momento em que as almas terão de suportar a dor do 

Purgatório na terra 

14 de fevereiro de 2014 – Sofreis em silêncio quando sois atormentados, sofreis formas vis de crueldade, sois 

difamados, abusados ou ridicularizados em Meu Nome 

15 de fevereiro de 2014 – Mãe da Salvação: O anticristo usará os seus assim-chamados estigmas, como forma de 

convencer o mundo de que ele é Jesus Cristo 

16 de fevereiro de 2014 – Nada de bom pode vir do ódio, pois ele vem apenas de Satanás 

17 de fevereiro de 2014 – Levai uma alma – uma vida – para longe de Mim e a vossa própria vida – a Salvação Eterna – 

não será mais o vosso direito 

18 de fevereiro de 2014 – Quando Eu vier para julgar, o mundo tremerá 

20 de fevereiro de 2014 – Os terremotos serão de tal magnitude, que serão sentidos em vários países ao mesmo tempo 

21de fevereiro de 2014 – Quando Deus permite a perseguição aos cristãos e aos judeus é por uma boa razão 

22 de fevereiro de 2014 – Muitos de vós, que agora dizeis que Me amais, ireis trair-Me tal como Judas fez 

23 de fevereiro de 2014 – Quando a vontade do homem choca com a Vontade de Deus, uma grande dor é suportado por 

ambas as partes 

23 de fevereiro de 2014 – Mãe da Salvação: Todas as referências sobre o Inferno têm sido abolidas e o homem tem sido 

enganado por uma falsa sensação de segurança 

24 de fevereiro de 2014 – Vós, as Minhas Duas Testemunhas na terra, deveis permanecer no vosso terreno 

25 de fevereiro de 2014 – O “deus” que eles vão proclamar não será o Meu Amado Pai 

26 de fevereiro de 2014 – Deus Pai: A perfeição do Paraíso perdido será renovada na sua primitiva glória 
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27 de fevereiro de 2014 – Mãe da Salvação: Amor, e somente Amor, vem de Deus. O ódio vem apenas de Satanás. Não 

há meio-termo 

28 de fevereiro de 2014 – O mundo curvar-se-á, ajoelhando-se com ambos os joelhos, e idolatrará a besta 

 

Março/2014 

02 de março de 2014 – Uma vez que vós Me tendes, vós tendes tudo 

03 de março de 2014 – O Amor pode derrotar toda a aflição suportada pela raça humana 

04 de março de 2014 – As guerras incrementar-se-ão, até que a grande guerra seja declarada 

04 de março de 2014 – Eu Sou Todo-Misericordioso. Eu não procuro a vingança 

06 de março de 2014 – O errado será visto como correto e o correto será visto como errado 

08 de março de 2014 – É através da influência do demônio que vos tornais impuros aos Meus Olhos 

09 de março de 2014 – Mãe da Salvação: Após o Aviso virá um grande desejo de dar Glória a Deus 

10 de março de 2014 – Exigir os direitos dos cristãos será equivalente a violar a lei 

11 de março de 2014 – Mãe da Salvação: Eles apresentarão um novo livro vermelho, com uma cabeça de cabra 

incrustada na capa 

12 de março de 2014 – As Minhas Lágrimas cessarão, por enquanto, mas a Minha Tristeza nunca acabará 

13 de março de 2014 – Deus Pai: Uma vez que este é o Período Final – O Capítulo Final na realização da Minha 

Santa Vontade 

15 de março de 2014 – Será apenas quando a Sagrada Eucaristia for completamente abolida que o anticristo entrará na 

Minha Igreja 

16 de março de 2014 – O Paraíso criado pelo Meu Pai para os seus filhos é para lhes ser devolvido, finalmente, em toda 

a sua Glória Original 

18 de março de 2014 – É muito melhor suportar a dor em Meu Nome do que ser glorificado pelos pecadores por fazer o 

mal aos Meus Olhos 

19 de março de 2014 – Aqueles que Me amaldiçoam serão amaldiçoados 

20 de março de 2014 – Levantar-se-á um exército temível, como nunca antes fora visto 

22 de março de 2014 – Uma vez que uma alma seja criada pelo Meu Pai, ela durará para a eternidade 

23 de março de 2014 – Que interesse tem para Mim, se um homem é trazido diante de Mim arrastado e pontapeando os 

seus calcanhares? É inútil 

24 de março de 2014 – Deus Pai: A fome que irá apertar no mundo quando o Terceiro Selo for aberto, não se confinará 

a falta de alimento 

25 de março de 2014 – Mãe da Salvação: Pedi-Me, à Vossa Amada Mãe, para vos dar a força para carregar e proteger a 

Missão de Salvação 

26 de março de 2014 – Eles são Meus. Eu sou deles. Essa será sempre a situação. Eu amo a todos eles. É simplesmente isso 

27 de março de 2014 – Permitindo-se ser intimidados pelos pagãos, eles tornar-se-ão como pagãos 

29 de março de 2014 – Todos os esforços serão feitos por homens da ciência, nos próximos dois anos, para contestar a 

existência de Deus 

30 de março de 2014 – Ó, ai daqueles escolhidos pelo Senhor para o servir nos Últimos Dias, pois eles não estarão 

acordados para o Meu Chamamento 

31 de março de 2014 – Deus Pai: Os terremotos atingirão as vossas cidades 

 

Abril/2014 

01 de abril de 2014 – Foi por essas pobres almas que eu chorei Lágrimas de Sangue no Jardim de Getsêmani 

02 de abril de 2014 – Mãe da Salvação: A conversão, prometida pelo meu Pai, começará este mês 
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03 de abril de 2014 – Desde que o Amor prospere, a raça humana pode sobreviver 

04 de abril de 2014 – Eles levarão milhões de católicos a um grave erro e as Minhas Igrejas perderão a sua santidade 

05 de abril de 2014 – O Meu Plano Final para reunir a Minha Igreja dentro do Meu Refúgio está prestes a ser revelado 

07 de abril de 2014 – Aqueles que tentam apoiar a Palavra, dentro das minhas igrejas, serão silenciados pela expulsão 

08 de abril de 2014 – Vós sabereis desses traidores pelos seus gestos simbólicos, que insultam a Minha Divindade 

09 de abril de 2014 – Mãe da Salvação: O meu Filho, Jesus Cristo, será traído por um outro Judas e por alguém com 

grande autoridade 

10 de abril de 2014 – O Meu Bispo mais estimado será objeto de um terrível malogro da justiça 

11 de abril de 2014 – Mãe da Salvação: Jesus era como vós, em todas as coisas, exceto no pecado, pois isso não teria 

sido possível 

12 de abril de 2014 – O Meu Amor e a vossa fé, combinados, tornar-se-ão a Espada da Salvação 

13 de abril de 2014 – Como a Sexta-Feira Santa se aproxima, aqueles que Me atormentam e tentam apagar todos os 

vestígios de Mim, sofrerão grandemente nesse dia 

15 de abril de 2014 – A Cruz é a vossa ligação à vida eterna. Nunca abandoneis a Cruz 

17 de abril de 2014 – O Meu Novo Paraíso tornar-se-á o mundo sem fim – Como predito 

18 de abril de 2014 – Há apenas um caminho para Deus, e é através de Mim, Jesus Cristo. Não há outro percurso 

20 de abril de 2014 – Deus Pai: Muito poucos de vós rejeitareis a nova igreja mundial e portanto a Minha intervenção 

será rápida 

21 de abril de 2014 – O princípio e o fim do mundo tornar-se-ão como um 

22 de abril de 2014 – Os Meus ensinamentos não são complicados 

23 de abril de 2014 – Eu não permitirei que aqueles de vós que entrem no Meu Novo Paraíso sofram a dor da morte física 

24 de abril de 2014 – O tempo para o pecado ser declarado não o ser mais, está próximo 

26 de abril de 2014 – Deus Pai: É melhor que vós suporteis agora esta dor espiritual, do que as chamas eternas 

27 de abril de 2014 – Muitos dos mistérios do Meu Reino são desconhecidos para o homem 

27 de abril de 2014 – Mãe da Salvação: Os dias que antecederem a chegada do anticristo serão dias de grandes celebrações 

29 de abril de 2014 – Desta vez Eu venho para renovar a terra, para reestabelecer o Meu Reino na terra 

 

Maio/2014 

01 de maio de 2014 – A Minha Promessa para vir de novo será cumprida na vida desta geração 

02 de maio de 2014 – Mãe da Salvação: O Apocalipse será sobre a captura da Igreja do Meu Filho na terra pelos seus 

inimigos 

03 de maio de 2014 – Pedi e o que vós recebereis não é uma promessa inútil que Eu faça 

04 de maio de 2014 – Mãe da Salvação: Deus nunca permitiria que a Sua Palavra fosse alterada ou mal interpretada 

para se adequar ao homem 

05 de maio de 2014 – O Livro da Verdade será a antítese do novo falso livro 

06 de maio de 2014 – Quantos homens se inclinam a acreditar na infração, em nome da justiça? 

06 de maio de 2014 – Muitos de vós hoje não têm ideia sobre o que significa servir-Me como um Cristão 

07 de maio de 2014 – Eu uso as almas sacrificadas para trazer outras para Mim, que nunca seriam salvas de outra forma 

08 de maio de 2014 – Não há necessidade de preocupação, visto que Deus ama a todos vós 

09 de maio de 2014 – Deus Pai: A Minha Divina Vontade nunca deve ser contrariada 

10 de maio de 2014 – Eu erguerei, dentro da Minha Igreja, um homem que se levantará e proclamará a Verdade 

11 de maio de 2014 – Eu não procuro os perversos para os destruir facilmente. O Meu único desejo é salvá-los a todos 

13 de maio de 2014 – O Céu ficará escuro por três dias, imediatamente antes de Eu voltar 
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14 de maio de 2014 – O Meu Amor, a Minha Misericórdia e a Minha Compaixão serão a vossa Graça Salvadora 

16 de maio de 2014 – Eu estou presente na pessoa que ama a todos, independentemente da sua raça, credo, sexualidade ou cor 

17 de maio de 2014 – Mãe da Salvação: Vós nunca deveis amaldiçoar o outro quando pedis bênçãos de Deus 

18 de maio de 2014 – Eles usarão a Minha Casa para homenagear os deuses pagãos, como um símbolo de respeito que o 

mundo dirá que é justo 

20 de maio de 2014 – Satanás é o maior flagelo da raça humana e a sua contaminação é letal 

21 de maio de 2014 – Os grupos que irão promover a heresia contra a Bíblia Sagrada, procurarão por toda a parte 

aqueles que permanecem firmes na fé 

22 de maio de 2014 – Mãe da Salvação: Como Cristãos, deveis preparar-vos para lutar pela vossa fé 

23 de maio de 2014 – Vós não tendes que compreender os Caminhos de Deus – vós deveis simplesmente aceitá-los 

24 de maio de 2014 – Uma vez que o paganismo amarre a Minha Igreja, isso marcará o Capítulo Final 

26 de maio de 2014 – Deus Pai: A Oração do Credo, que reconhece quem Eu Sou, será modificada 

28 de maio de 2014 – Vós sereis tão culpados como aqueles que foram responsáveis por Me entregarem aos Meus carrascos 

29 de maio de 2014 – Quando um homem Me trai, ele peca contra Mim 

31 de maio de 2014 – O Meu Amor nunca esmorece; nunca vacila; nunca morre. Não importa o que vós tenhais feito 

31 de maio de 2014 – Mãe da Salvação: Este Dom de Proteção aos filhos tem sido comandado pelo Meu Amado Pai 

 

Junho/2014 

03 de junho de 2014 – Eu prometi ao Meu Pai que Eu perseguiria cada alma por quem Eu sacrifiquei a Minha Vida. E 

Eu O farei 

04 de junho de 2014 – Mãe da Salvação: O Dia da Festa da Mãe da Salvação, será o último dia concedido a Mim, a Mãe 

de Deus 

06 de junho de 2014 – Mãe da Salvação: O número um será usado como um símbolo no novo livro 

07 de junho de 2014 – A fé do Clero será espezinhada pelo maior inimigo de Deus que alguma vez andou sobre a terra 

– o anticristo 

08 de junho de 2014 – Mãe da Salvação: Eu peço aqueles que seguem estas Mensagens para rezarem por esta Missão 

09 de junho de 2014 – O Amor é a única maneira de derrotar o ódio. O ódio não pode derrotar o Amor, se ele vem de Deus 

10 de junho de 2014 – Sem a Minha Luz não há nada a não ser a escuridão da alma. Não há paz. Não há amor. Não há 

esperança. Não há vida 

11 de junho de 2014 – Deus Pai: O Poder da Abençoada Trindade está para além da interferência do homem 

13 de junho de 2014 – Esse será o maior dia desde que Deus criou Adão e Eva 

14 de junho de 2014 – Vós nunca deveis adorar qualquer outro deus, mas o Deus Trino 

15 de junho de 2014 – Eu despedaçarei os templos dessas seitas e impedirei os seus atos vis contra os filhos de Deus 

15 de junho de 2014 – Eu sou gentil, amoroso e paciente 

16 de junho de 2014 – Têm sido abertas as portas para permitir que os pagãos profanem a Minha Igreja 

17 de junho de 2014 – O mundo está faminto da Verdade da Minha Palavra 

18 de junho de 2014 – Mãe da Salvação: Por cada passo que vós dais para chegar mais perto do meu Precioso Filho, vós 

dareis dois passos para trás 

19 de junho de 2014 – Mãe da Salvação: Estes milagres acontecerão num período de três anos 

21 de junho de 2014 – Mãe da Salvação: Para servir verdadeiramente o Meu Filho, primeiro vós deveis amá-Lo. Para 

amar o meu Filho, primeiro vós deveis conhecê-Lo 

23 de junho de 2014 – Comparai-me a uma Mãe que tem de separar-se do seu filho desde o nascimento 

25 de junho de 2014 – Não corteis os laços com aqueles que vos odeiam por Minha causa 
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26 de junho de 2014 – Nenhum de vós é capaz de compreender as Leis Divinas 

27 de junho de 2014 – A Minha Igreja, quando dividida e caída, abraçará o humanismo com grande satisfação 

28 de junho de 2014 – Mãe da Salvação: A Verdadeira Igreja tornar-se-á Remanescente 

29 de junho de 2014 – Vós nunca deveis rejeitar Deus por causa dos atos perversos daqueles que falsamente reclamam 

que O servem 

30 de junho de 2014 – Vós só podeis apoiar a Verdade, pois Eu sou a Verdade. Negai a Verdade e vós negais-Me 

 

Julho/2014 

01 de julho de 2014 – A vossa fé será testada como nunca antes 

02 de julho de 2014 – Mãe da Salvação: Em breve tornar-se-á ilícito declarar que seguis Jesus Cristo 

03 de julho de 2014 – Deus Pai: Eu Sou a Verdade. Tomai a Minha Mão e segui-Me. Toda a Vida vem de Mim 

05 de julho de 2014 – O homem responde ao amor com amor, assim como o ódio gera ódio 

06 de julho de 2014 – 14Mãe da Salvação: Eu trabalharei bem perto do meu amado Filho, Jesus Cristo, no seu Ato Final 

para salvar a humanidade 

08 de julho de 2014 – Mãe da Salvação: Apenas com o Amor de Deus nas vossas almas vós podeis espalhar a Palavra 

de Deus 

09 de julho de 2014 – A Minha Palavra é muito simples, fácil de entender, mas não tão fácil de viver 

13 de julho de 2014 – Sabei que o que Eu ensinei não é, por si só, suficiente, a menos que vos ameis uns aos outros 

como Eu vos amo 

15 de julho de 2014 – O mundo abandonou-Me, como predito, e a maior traição sobre o Meu Corpo foi infligida 

17 de julho de 2014 – O intelecto humano não é capaz de compreender tudo o que é de Mim  

18 de julho de 2014 – Deus Pai: Quando a Minha Vontade estiver estabelecida a Paz reinará 

20 de julho de 2014 – A doutrina feita pelo homem não irá alimentar a vossa alma 

21 de julho de 2014 – Deus Pai: Sede corajosos, Meus pequeninos, porque o Meu grandioso Reino em breve será vosso 

22 de julho de 2014 – Mãe da Salvação: Jesus Cristo não é amado pela humanidade como Ele já foi 

23 de julho de 2014 – Quando vós confiais em Mim, deve ser livre de qualquer condição 

24 de julho de 2014 – Mãe da Salvação: Aquele que não mostra nenhum respeito pela vida humana, não reconhece Deus 

26 de julho de 2014 – Quando a confiança é quebrada, geralmente é porque o culpado permitiu que orgulho ditasse os 

seus pensamentos 

27 de julho de 2014 – Um mundo perfeito substituirá tudo o que é sujo e corrupto 

28 de julho de 2014 – Eu fui ridicularizado, caluniado e acusado de ser imoral, mentiroso e herege 

31 de julho de 2014 – Eu nunca mudo. Eu nunca adoto novas formas, porque Eu Sou como Eu sempre Fui e Serei. Eu 

Sou Eterno 

 

Agosto/2014 

2 de agosto de 2014 – Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos para permanecerem fiéis a Mim 

5 de agosto de 2014 – Muitas pessoas declaram-se Cristãs, mas elas não Me amam 

6 de agosto de 2014 – Mãe da Salvação: O meu Filho não enviou ninguém para vos distrair destas Mensagens 

7 de agosto de 2014 – A Minha Palavra, dirão eles, causa tanta ofensa que será considerada politicamente incorreta 

8 de agosto de 2014 – Mãe da Salvação: O humanismo, em que nenhuma menção de Deus será proferida, tornar-se-á o 

substituto do cristianismo 

9 de agosto de 2014 – Não perturbeis os vossos corações, discutindo sobre Mim ou tentando iludir-Me, porque isso não 

serve qualquer propósito 
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10 de agosto de 2014 – Pedi e recebereis. permanecei em silêncio, de boca cerrada, e Eu não posso responder-vos 

11 de agosto de 2014 – O Cristianismo será detestado porque será visto como um bloqueamento para a liberdade pessoal 

13 de agosto de 2014 – Mãe da Salvação: O tempo para as profecias de La Salette e Fátima se cumprirem está muito 

próximo 

13 de agosto de 2014 – Sede sempre cautelosos com as divisões que testemunhais no mundo 

14 de agosto de 2014 – Aqueles que interferem com a Vontade de Deus, no Seu Plano para salvar almas, incorrerão na 

Ira do Meu Pai 

16 de agosto de 2014 – Mãe da Salvação: Vós podeis não encontrar o meu Filho fisicamente, mas vós conhecê-Lo-eis 

de todas as formas 

17 de agosto de 2014 – Preocupai-vos primeiro com a vossa própria alma e depois orai pelos outros 

18 de agosto de 2014 – O mundo está na extremidade de grandes mudanças 

21 de agosto de 2014 – Mãe da Salvação: Nenhum homem tem autoridade para prejudicar outro homem em Nome de Deus 

23 de agosto de 2014 – Eu armarei os meus anjos e os escolhidos queridos para a batalha com aqueles que me denunciam 

24 de agosto de 2014 – Mãe da Salvação: Rezai pela paz no mundo 

24 de agosto de 2014 – Deus Pai: Eu vou limpar as vossas lágrimas; unir o mundo e trazer a paz 

25 de agosto de 2014 – Quando uma pessoa diz que Me ama, ela fará tudo de acordo com a Minha Santa Vontade 

28 de agosto de 2014 – Eu intervirei de forma que irá surpreender o mundo 

29 de agosto de 2014 – Mãe da Salvação: Pensai a vida como um estágio entre o nascimento e o Novo Reino Glorioso 

30 de agosto de 2014 – Não atendeis aos rugidos da oposição porque a opinião humana nada significa no Meu Reino 

 

Setembro/2014 

01 de setembro de 2014 – Eles nunca prevalecerão contra a Minha Igreja 

02 de setembro de 2014 – Mãe da Salvação: Deus nunca abandonará a Sua própria Criação 

04 de setembro de 2014 – Satanás anseia por almas, o seu apetite é voraz e a sua vontade é implacável 

05 de setembro de 2014 – Não vos separeis de Mim. Se o fizerdes, haverá um grande pranto 

06 de setembro de 2014 – Em breve, um homem virá dizer-vos que vos está a revelar a verdade da Minha Existência 

07 de setembro de 2014 – O anticristo tomará a posição, porque ele será convidado a fazê-lo 

09 de setembro de 2014 – Aqueles que amaldiçoam os meus Profetas, amaldiçoam-Me 

10 de setembro de 2014 – Deus Pai: Amai-Me como Eu vos amo 

11 de setembro de 2014 – Não tenhais medo desses eventos, visto que eles vão passar rapidamente 

13 de setembro de 2014 – Entre os evangelistas, erguer-se-ão muitos falsos profetas 

14 de setembro de 2014 – Muitos leigos serão elevados pelos meus inimigos e ensinados a evangelizar 

16 de setembro de 2014 – Dizer que vós sois Meus é uma coisa. serdes Meus, é outra 

18 de setembro de 2014 – Mãe da Salvação: Orai pela Misericórdia do meu Filho, para que todo o sofrimento possa ser 

diluído 

19 de setembro de 2014 – Mãe da Salvação: Tende cuidado com o homem que declara ser ele próprio o Filho do homem 

20 de setembro de 2014 – Eu nunca critiquei os pecadores. Eu nunca os amaldiçoei. Eu nunca os prejudico 

21 de setembro de 2014 – Deus preserva o seu amor pelo homem através da unidade familiar 

23 de setembro de 2014 – É fácil dizer-vos Cristãos, enquanto não fordes desafiados a sê-lo 

24 de setembro de 2014 – A beleza do homem, criada à Imagem Viva de Deus, é indescritível 

27 de setembro de 2014 – Mãe da Salvação: O pecado é um fato. Ele existe e continuará a existir até à Segunda Vinda 

de Cristo 

28 de setembro de 2014 – Agarrai-vos à Verdade em todos os momentos, porque sem ela vós estareis a viver uma mentira 
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29 de setembro de 2014 – Deus Pai: O Meu Amor vencerá o mal e o ódio 

 

Outubro/2014 

01 de outubro de 2014 – Ou vós servis a Deus, ou entregais-vos à loucura dos homens 

02 de outubro de 2014 – Retirai a vossa armadura, porque sereis esmagados em pedaços minúsculos 

03 de outubro de 2014 – A Vacinação Global, de que vos falei em 2010, será em breve testemunhada 

06 de outubro de 2014 – Mãe da Salvação: As Leis de Deus serão derrubadas brevemente por milhões 

08 de outubro de 2014 – Quando o Amor diminui, Deus é diminuído nas vossas vidas 

08 de outubro de 2014 – A Minha Igreja, a Minha Igreja Verdadeira, rastejará sobre a barriga 

08 de outubro de 2014 – Eu dou-vos agora a última Cruzada de Oração 

09 de outubro de 2014 – Lembrai-vos que depois da Segunda Vinda o Purgatório não existe 

10 de outubro de 2014 – Mãe da Salvação: A morte não terá em breve poder algum sobre o homem 

11 de outubro de 2014 – O Meu Amor pela humanidade é infinito 

11 de outubro de 2014 – A Divina Providência prevalecerá sempre  

12 de outubro de 2014 – Deus Pai: A terra será purificada, assim como os Meus filhos serão limpos de todas as iniquidades 

12 de outubro de 2014 – Eu venho primeiro para aqueles que são mais indignos da Minha Misericórdia 

14 de outubro de 2014 – As Chaves do Meu Reino, para o mundo que está a vir, estão preparadas 

16 de outubro de 2014 – A fome do espírito deixa a alma vazia, miserável e perdida 

17 de outubro de 2014 – Mãe da Salvação: Muitos serão despojados dos seus títulos 

18 de outubro de 2014 – São amaldiçoados aqueles que Me amaldiçoam 

19 de outubro de 2014 – Mãe da Salvação: Abençoados são aqueles a quem serão dadas as Chaves do Paraíso 

21 de outubro de 2014 – Aceitai a Verdade, que vos foi dada no Livro da Revelação 

23 de outubro de 2014 – Quão arrogante é o homem que escarnece da Minha Existência 

24 de outubro de 2014 – A Mão de Deus usará o sol para alertar o mundo 

26 de outubro de 2014 – Algumas vezes, o que pode parecer injusto está para além da vossa compreensão 

27 de outubro de 2014 – Mãe da Salvação: O meu papel como Mãe dos filhos de Deus está a ser debilitado 

28 de outubro de 2014 – Deus Pai: Sem Mim vós não podíeis existir 

29 de outubro de 2014 – Mãe da Salvação: A fé é o fundamento da Igreja 

29 de outubro de 2014 – Eu derramo grandes graças sobre os meus seguidores, neste momento 

30 de outubro de 2014 – Mãe da Salvação: Aceitai a Cruz com dignidade. Não vos queixeis 

31 de outubro de 2014 – Aqueles que se opuseram à minha Primeira Vinda recusaram aceitar a Vontade de Deus 

 

Novembro/2014 

01 de novembro de 2014 – Nada pode vir do nada 

02 de novembro de 2014 – Eu virei num momento em que vós menos esperais 

03 de novembro de 2014 – A Eutanásia é um ato abominável aos Meus Olhos 

04 de novembro de 2014 – Logo que a confusão entre na Igreja, cria discórdia. Sabei que isso não vem de Deus 

05 de novembro de 2014 – Deus Pai: Não deixeis nenhum homem entre vós ser ignorante da Minha Justiça 

06 de novembro de 2014 – Aqueles que acreditam que Deus não punirá os perversos não O conhecem 

08 de novembro de 2014 – Mãe da Salvação: O Livro da Verdade está contido na revelação pública 

09 de novembro de 2014 – Eu salvarei cinco bilhões de almas por causa desta Missão 

12 de novembro de 2014 – A vossa vida na terra é um teste ao vosso amor por Mim 
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13 de novembro de 2014 – Eu era considerado um homem perverso e um falso profeta e por isso eles flagelaram-Me 

13 de novembro de 2014 – O único objetivo da revelação privada é salvar almas 

15 de novembro de 2014 – Os pagãos, que se afastam da Verdade, entrarão na Minha Casa 

16 de novembro de 2014 – Mãe da Salvação: Se vós não pedis, então como pode o meu Filho ajudar-vos? 

16 de novembro de 2014 – Deus nunca ditaria qualquer outra doutrina, porque ele deu ao mundo a Sua Palavra 

17 de novembro de 2014 – Mãe da Salvação: Quanto mais vós orardes, mais forte será o vosso relacionamento com Deus 

18 de novembro de 2014 – Em breve os cristãos se tornarão como pagãos 

19 de novembro de 2014 – Mãe da Salvação: Deixai-me trazer amor e conforto aos aflitos 

21 de novembro de 2014 – Mãe da Salvação: Eu tenho uma mensagem para o Clero Católico Romano 

23 de novembro de 2014 – O espírito maligno de Jezebel fará tudo o que puder para se infiltrar na Minha Igreja na terra 

24 de novembro de 2014 – A terra, infestada pelos seus maus caminhos, gemerá de dor 

26 de novembro de 2014 – As heresias abundarão e o Meu Nome tornar-se-á extinto 

27 de novembro de 2014 – Mãe da Salvação: A falsa igreja das trevas não terá vida 

27 de novembro de 2014 – As pessoas perderam o amor nas suas vidas, porque elas não me veneram mais 

28 de novembro de 2014 – Novos nomes serão dados aos títulos que estão associados Comigo 

29 de novembro de 2014 – Aqueles que doaram o seu direito de nascença à besta, nunca virão diante de Mim 

30 de novembro de 2014 – Mãe da Salvação: Os Anjos de Deus podem ser solicitados a rezar por vós, mas nunca para 

vos conceder poderes 

 

Dezembro/2014 

02 de dezembro de 2014 – Cada homem possui traços do Meu Pai 

04 de dezembro de 2014 – A Minha Presença abalará a terra e o chão irá tremer 

05 de dezembro de 2014 – Mãe da Salvação: Deus criou uma Ordem Natural para a humanidade 

06 de dezembro de 2014 – Se vós abraçardes práticas da Nova Era, vós negais-Me 

07 de dezembro de 2014 – Deus Pai: Sem Mim não haveria nada. Nenhum universo. Nenhum amor. Nenhuma vida 

08 de dezembro de 2014 – Mãe da Salvação: O Meu Filho concedeu-Me o Poder de Esmagar a Cabeça da Serpente 

09 de dezembro de 2014 – Mãe da Salvação: Eu fui enviada como sua Mensageira através de todas as épocas 

11 de dezembro de 2014 – A nova religião para toda a gente atrairá as religiões de fé não cristã 

13 de dezembro de 2014 – A consciência de um homem é como um espelho da sua alma 

14 de dezembro de 2014 – Os vossos trabalhos para os outros nada significam para Mim, porque vós sereis julgados 

pela vossa lealdade para com a Verdade 

15 de dezembro de 2014 – Em vez disso, eles cairão na armadilha de separar o Dogma da Doutrina 

16 de dezembro de 2014 – Por cada boa ação que vós façais, não digais nada 

20 de dezembro de 2014 – Mãe da Salvação: O Dom do Amor é intensificado no Natal 

22 de dezembro de 2014 – Ó que alegria eles Me trariam se voltassem para Mim no Dia de Natal 

23 de dezembro de 2014 – O dia em que Eu vier, na minha Divina Misericórdia, será o Dia da Iluminação 

25 de dezembro de 2014 – O Humanismo é uma afronta a Deus 

26 de dezembro de 2014 – O pecado não será tolerado por aqueles que recebem as Línguas de Fogo 

27 de dezembro de 2014 – Mãe da Salvação: A Vontade de Deus é um mistério para a maioria de vós 

28 de dezembro de 2014 – Protegei a minha Palavra. Falai a minha Palavra 

29 de dezembro de 2014 – Mãe da Salvação: A Vontade de Deus é insuperável 

30 de dezembro de 2014 – A minha Segunda Vinda criará uma grande felicidade 
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MENSAGENS DO ANO 2014 
 

MENSAGENS DE JANEIRO DE 2014 
 
Mãe da Salvação: A Verdade será distorcida e a Palavra de Deus será apresentada 
às avessas 
Quarta-feira, 1 de janeiro de 2014,13:44 

Minha filha, por favor incentiva a todos os filhos de Deus a perseverar durante os desafios que 
estão para vir. Muitos desafios terão de enfrentar todos os Cristãos, que terão de testemunhar a 
impia apostasia que desfilará diante deles, por parte daqueles que procurarão para os orientar para 
viverem vidas cristãs integras. 

Aqueles que serão em breve nomeados para os mais altos escalões da Igreja do Meu Filho na 
Terra, não serão de Deus. Eles não servirão o meu Filho e mudarão muitas doutrinas e leis da Igreja. 
Tão rapidamente farão essas alterações, introduzindo muitos novos livros, missais e cartas, que 
então vós compreendereis que tais trabalhos teriam levado anos a preparar. Não seria possível 
introduzir essas mudanças radicais, em tantos formatos, como é o caso. Este será um dos primeiros 
sinais pelos quais podeis ter a certeza de que esta doutrina distorcida, que será em breve 
introduzida, foi criada com muito cuidado. 

Muitas pessoas não reconhecerão essas mudanças na Igreja nem aqueles que as aplaudirão, os 
quais vêem suavizada a culpa que sentem pelos seus pecados. Finalmente, eles serão aliviados, uma 
vez que isso significa que agora eles podem proclamar abertamente a sua aceitação de todas as 
coisas que ofendem a Deus. Porque, se a Igreja declara o pecado como uma coisa natural e que faz 
parte da natureza humana, então isso significa, certamente, que o pecado não é mais importante. 
Então, declarando a importância de cuidar dos pobres e esfomeados do mundo, eles consideram-se 
santos aos olhos de Deus. 

Quando o meu Filho é negado publicamente e quando a Sua Palavra é distorcida, é posto 
grande cuidado nos grandes atos públicos de caridade. Isso desviará a atenção para longe da 
realidade. Isso criará diversão e, finalmente, a Verdadeira Palavra de Deus não será mais discutida. 
Quando todas as religiões são colocadas sob o mesmo teto, em que os pontos de vista dos pagãos 
são tratados com grande respeito, então as pessoas recearão erguer-se e declarar a Verdade. Se, e 
quando, elas se atreverem a fazer isso, serão acusadas de blasfêmia. 

Aproxima-se rapidamente o dia, e quando vos declarardes a vós mesmos como um verdadeiro 
Cristão e quando lembrardes às pessoas a Palavra de Deus, então vós sereis acusados de heresia. A 
Verdade será distorcida e a Palavra de Deus será apresentada às avessas. Nada ficará na ordem. Nada 
fará sentido, nas novas regras que em breve serão introduzidas na Igreja de Meu Filho. É importante 
que, não importa o quão impopular vos torneis, que permaneceis sempre fiéis à Palavra de Deus. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 
Três em cada quatro negar-Me-ão 
Quinta-feira, 2 de janeiro de 2014, 20:40 

Minha filha, está quase sobre vós o tempo em que virá todo o reconhecimento público acerca 
de Quem Eu Sou, mas tornar-se-á apenas como uma centelha esmaecida do pavio de uma vela que 
ardeu até ao fim. 

Aqueles que se dizem de Mim, pouco falarão de Mim. Aqueles que Me são leais ficarão 
chocados ao ver tantas pessoas a negar-Me. O momento em que os fiéis serão separados daqueles 
que irão ser levados a grave erro, está quase em cima de vós. Nos próximos dias, os cegos, os 
surdos e aqueles que não conseguiram manter-se alertados para a Verdadeira Palavra de Deus, 
juntar-se-ão aos milhares de milhões e aceitarão uma falsa doutrina – que não é Minha. 
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Quando vós ouvirdes falar da nova renovação do compromisso da fé, que será uma forma de 
Sacramento da Confirmação, sabei então que isso é feito pelo homem. Não terá sentido aos Meus 
Olhos. Será apresentado pelo falso profeta, como parte do seu plano global para unir todas as 
religiões do mundo. A Minha Divindade será varrida para o lado. A Minha Palavra, esquecida e 
enterrada, enquanto os Meus Ensinamentos serão distorcidos, a fim de coagir os fiéis a aceitarem 
uma nova forma do assim chamado evangelismo. 

A Minha Palavra, no entanto, permanecerá viva, porque aqueles que irão permanecer na 
Minha Igreja, aquela que foi estabelecida desde o princípio, não Me negarão. Três em cada quatro 
negar-Me-ão. Somente os Meus Remanescentes se apegarão a Mim e manterão a Minha Palavra, e 
muitos deles ficarão aturdidos. Essas pobres almas que irão permanecer na Minha Igreja, quando ela 
estiver apreendida pela nova doutrina, não saberão para onde se virar. Eu digo-lhes isto. Sede fortes. 
Sede firmes. Não Me negueis. Orai por Minha Orientação e continuai a servir-Me, como sempre 
fizestes. Quando fordes convidados a negar-Me, pelos que alegam agir para o bem de todos – de 
todas as religiões – virai as costas, pois ser-vos-á solicitado que abraceis o paganismo, que será 
disfarçado de Cristianismo. 

Como esses impostores, inimigos de Deus, invadirão a Minha Igreja, dentro da sua 
hierarquia, o Meu Pai enviará para baixo um terrível Castigo. Ele irá inclinar o mundo e 
nenhum homem, mulher ou criança será capaz de ignorar esses transtornos. Quando os Meus 
inimigos atacarem o Meu Corpo Místico, causarão muitos danos, muita confusão, e levarão 
muitos para longe da Verdade. Mas eles nunca destruirão a Minha Igreja, porque o Meu 
Exército Remanescente nunca deixará cair a Verdade ou se deixará forçar a jurar fidelidade a 
Satanás ou aos seus agentes. 

Muitas guerras escalarão agora e as tempestades e os terremotos surgirão, até que o rugido da 
Ira do Meu Pai seja sentido em todos os lugares. 

Esses Meus inimigos, que andam entre vós e que enganam a Minha Igreja, sabei isto. Eu 
nunca permitirei que conquisteis as almas pelas quais Eu dei a Minha Vida. A vossa arrogância será 
de curta duração, os vossos atos perversos serão impedidos e as vossas tentativas de ferir as almas 
que vós marcastes terão um fim abrupto. Nunca vos levantareis contra a Palavra de Deus sem que a 
Intervenção Divina caia sobre vós. A vossa lealdade ao maligno acabará em desastre para vós e para 
todos os que pudestes enganar. Quando tentardes avançar para os Portões do Céu, para ostentardes a 
vossa lealdade a Satanás, vós sereis abatidos, acorrentados e lançados no abismo, sem que qualquer 
Misericórdia vos seja mostrada. 

Ide agora, todos aqueles que testemunham estas coisas que estão a chegar e permanecei alerta 
em todos os momentos. Vós deveis continuar a servir-Me, porque só pode haver um Mestre. 

O Vosso Jesus. 

Muita coisa será revelada aos filhos de Deus antes do Grande Dia do Senhor 

Sexta-feira, 3 de janeiro de 2014, 21:45 

Minha querida e amada filha, quando os antigos profetas foram chamados por Deus para 
proclamarem a Verdade, eles não ficaram – qualquer um deles – muito entusiasmados com o Cálice 
da Verdadeira Palavra de Deus que lhes fora dada. Era tão esmagador, para cada um deles – a 
maioria dos quais não tinha aprendido as Palavras da Escritura –, que muito do que lhes fora dado 
não fazia sentido para eles. Porém, o Poder do Espírito Santo atraiu-os e isso permitiu-lhes dizer a 
Palavra de Deus, exatamente como lhes fora dada. Muitos acobardaram-se de medo. Alguns 
afastaram-se. Os que se afastaram regressaram. Quando Deus envia um profeta, isso significa que 
algo de grande importância é planeado por Ele. Os profetas, mensageiros de Deus, apenas revelam 
ao mundo o que é necessário para a salvação das almas. 
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Minha filha, dá isto a conhecer, porque esta Missão será a única em que a Voz de Deus será 
sentida como se fosse um trovão, o qual será sentido em todas as partes da Terra. Muita coisa será 
revelada aos filhos de Deus antes do Grande Dia do Senhor amanhecer. É necessário que isso 
aconteça, porque se Ele não avisasse a humanidade, então Ele não poderia cumprir a Sua Promessa 
feita aos profetas – Moisés, Daniel e João. Quando Deus faz uma Promessa, é sempre cumprida. 

Nunca receeis um verdadeiro profeta, porque ele diz as Palavras colocadas na sua boca por 
Deus, para o vosso bem. 

Ouvir hoje a Palavra de Deus pode causar medo. Ela pode ser esmagadora e causar um certo 
grau de ansiedade. Todavia, se a Palavra não fosse revivida, para que seja respirada de novo e viva 
entre vós, ficaria a uma distância – a distância entre vós e Deus – demasiado grande. A lacuna 
fecha-se agora, quando as Minhas Palavras, trazidas até vós pelo Meu Pai, vos trazem conforto – 
mais alegria do que tristeza, mais coragem do que medo e mais consolo do que choro. 

Ouve isto com atenção, Minha filha. Tu nunca deves tentar empurrar-Me para longe, quando 
tudo o que Eu quero fazer é envolver todos vós com os Meus Sagrados Braços e atrair-vos para 
dentro do Meu Coração. A Minha Palavra pode ser sombria, as Minhas Profecias difíceis de ouvir e 
as maldades do homem perturbadoras de testemunhar, mas nunca vos esqueçais de que todas essas 
coisas irão acontecer. Elas serão esquecidas. Elas terão poucas consequências. Para o mundo, a vida 
à vossa frente, trará muitas alegrias e risos, assim como o Amor de Deus será sentido em todos os 
lugares, em cada casa, cada alma e cada coração. 

Esta é a última parte do Meu Plano para salvar a Terra e todas as criaturas vivas. Ele colocará 
muitas dificuldades e provações. A crueldade do homem será de todas a mais aflitiva de resistir e a 
rejeição de Mim, Jesus Cristo, será a gota de água aos Olhos do Meu Pai. Contudo, este confronto 
final não demorará muito até que o homem seja aliviado do terrível ódio que existe no mundo. 

O Poder do Céu não deve ser subestimado, porque a Intervenção do Meu Pai será demasiado 
poderosa para que os Seus inimigos resistam. Portanto, ficai em paz. Aceitai a Intervenção de Deus 
– o Seu Grande Ato de Amor, que vos é dado pela Palavra que provém da boca dos Seus profetas. 
Todas estas coisas são para vos proteger, trazer-vos mais perto de Mim e criar um Novo Princípio, 
em que não haverá fim. 

O Vosso Jesus. 
Eu responderei sempre àqueles que imploram Misericórdia para as almas 
Sábado, 4 de janeiro de 2014, 13:40 

Minha querida e amada filha, embora a Minha Justiça seja para ser temida, Eu responderei 
sempre aqueles que imploram Misericórdia para as almas. Eu prometo-vos que através da recitação 
da Minha Cruzada de Orações e de outras orações, pelas quais vós Me pedirdes para mostrar 
clemência, Eu escutarei e agirei em conformidade. 

A Minha Misericórdia é ilimitada e abrange todos os pecadores quando eles e outros 
procuram a redenção. O Meu Amor é infinito. A Minha Compaixão é incessante. Não deixeis que 
nenhum homem duvide da Minha Promessa e do Meu Desejo de salvar a todos, inclusive os Meus 
inimigos. Eu exorto-vos, Meus amados seguidores, em todo o mundo – incluindo os que não estão 
familiarizados com estas Mensagens – para que rezeis, rezeis, rezeis pelas vossas próprias almas e 
pelas dos outros. Incluindo crentes, não-crentes e aqueles que não conhecem a Verdade. 

O Meu amor por vós existe para todos vós verdes, sentirdes e viverdes. Tudo o que vós tendes 
de fazer é responder como Eu vos ensinei. Amai-vos uns aos outros como Eu faço. Sede 
misericordiosos quando vos flagelam, orando por eles. Sede generosos no vosso tempo, trabalhando 
arduamente e rezando para salvar as almas daqueles que estão longe de Mim. 

Este é o Meu maior Desejo. Ide em paz. 
O Vosso Jesus. 
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Mãe da Salvação: Fomos primeiro à Judeia e, em seguida, o meu Filho foi levado para 
a Índia, Pérsia, Egito, Grécia e Inglaterra 
Sábado, 4 de janeiro de 2014, 13:50 

Minha filha, na lide do nascimento do meu filho, as dores foram evidentes em tudo o que nos 
vitimou. Eu fugi para o conforto de Isabel na certeza de que ela fora interiormente abençoada pelo 
Espírito Santo. Eu e o meu amado esposo, procuramos esse refúgio de paz num momento em que 
estávamos muito sobrecarregados com o conhecimento do que estava para vir. 

Enquanto o meu tempo se aproximava, a cada passo que dávamos todos os obstáculos eram 
colocados diante de nós pelo espírito do mal. As portas fechavam-se nos nossos rostos, as pessoas 
que conhecíamos evitam-nos e nós fomos expulsos para o deserto. E assim, acabamos sem um teto 
sobre as nossas cabeças e num abrigo preparado apenas para animais, enquanto o Santo Messias 
veio ao mundo como um mendigo. Não houve cerimônias, nem coroação, nem reconhecimento. 
Apenas algumas pessoas me confortaram na minha solidão. Mas então, quando o meu Filho nasceu, 
todos os sentimentos de ansiedade me deixaram. Tudo o que eu sentia era o amor da maior Presença 
Divina. Finalmente, reinou a paz no meu Coração. 

Pelo poder do Espírito Santo, foi-nos enviada ajuda e conforto, apesar de em número 
reduzido. Embora o nascimento de Jesus Cristo fosse um acontecimento humilde e modesto – em 
que apenas algumas pessoas estiveram envolvidas – a palavra espalhou-se. É assim que o Espírito 
Santo trabalha. Muitos estavam à espera do nascimento. Muitos tinham ouvido falar sobre o evento 
e, em seguida, muitos falaram sobre ele. Quando foi dado a conhecer que nascera Jesus Cristo, o 
Messias prometido à humanidade, a oposição começou a organizar-se. O violento ataque de 
Herodes e todos os seus servos, mostra quanto a Presença de Deus coloca o medo nos corações dos 
homens perversos. 

Daquele dia em diante eu tornei-me a protetora do meu Filho e o meu amado esposo, José, 
organizou depois a nossa segurança em muitas ocasiões. Passamos muitos anos fugindo de um lugar 
para outro. Tanta oposição que enfrentamos – tanto medo, tanto ódio. Essa foi a nossa sina. No 
momento em que o meu Filho foi encontrado, na idade de 12 anos, em pregação no templo, nós 
levamo-Lo para um esconderijo. 

A família de José estava envolvida em nos escamotear e, por muitos anos, nós viajamos. 
Fomos primeiro à Judeia e, em seguida, meu filho foi levado para a Índia, Pérsia, Egipto, Grécia e 
Inglaterra. Onde quer que fossemos a Presença do meu Filho criava muitos milagres, apesar de Ele 
nunca se apresentar publicamente como o Messias. Depois, Ele era bem visto e nós vimos muito 
dele. Vivíamos em paz, amor e harmonia e apenas devido ao meu esposo, José, nós tínhamos tido 
para onde ir, para proteger o meu Filho até quando a Sua Missão pública começasse. 

E agora que Sua Segunda Vinda está iminente, todos os obstáculos serão colocados antes 
da Sua chegada. Cada Palavra que saia da boca da Sua profeta será feita em pedaços e 
ridicularizada. Apenas um punhado de pessoas estarão a par da Verdade em torno desta Missão 
e muitas portas se fecharão nos rostos daqueles que seguem as Suas instruções. Esta Missão é 
solitária para ti, minha filha, e tu estás instruída para te manteres obediente em todas as coisas 
a que Deus te dá a conhecer. 

A ajuda será enviada. A ajuda também cessará quando for esse o Desejo do meu Filho. 
Embora poucos sejam vistos a seguir esta Missão, milhões mais acreditarão nela completamente. 
Porque a Palavra de Deus atrairá sempre aqueles que são Seus, através do Poder do Espírito Santo. 

As dores de parto já começaram e o trabalho não durará muito tempo. Em breve, o 
nascimento de um novo princípio amanhecerá e, então, o Dia do Senhor chegará finalmente. Filhos, 
ficai em paz, porque todas estas coisas devem acontecer antes que a Terra seja purgada do pecado. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 
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Se existir apenas um farrapo de orgulho na alma, o Espírito Santo não entrará nela 
Domingo, 5 de janeiro de 2014, 19:34 

Minha querida e amada filha, quando o Fogo do Espírito Santo entra na alma de uma pessoa, 
a primeira resposta é uma lágrima. A segunda resposta é um desnorte. A terceira resposta é a 
percepção de que algo maravilhoso – uma íntima compreensão da Verdade de Deus e de tudo o que 
Ele Deseja – atingiu essa alma. De repente, desce uma paz, assim como uma aguda compreensão do 
mistério da Existência de Deus – o Amor de Deus. Todas as coisas que estão de acordo com a 
Palavra de Deus ficam claras. 

Somente aqueles que entregaram a sua vontade a Deus e largaram todo o orgulho e intelecto 
humano e Lhe entregaram todas essas coisas, podem receber este Dom do Espírito Santo. Se existir 
apenas um farrapo de orgulho na alma, o Espírito Santo não entrará nela. 

Somente aqueles que acreditam verdadeiramente que Deus é Todo-Poderoso e que o homem 
não é nada e é indigno de estar diante d’Ele, podem entregar a sua vontade. Somente aos que se 
dispõem a fazer tudo o que lhes é exigido para satisfazer a Santa Vontade de Deus, segundo a Sua 
Palavra, podem ser dados os Dons de proclamar a Palavra, a qual terá um impacto real. 

Qualquer homem que afirme proclamar a Verdade e diga que é guiado pelo Espírito Santo, 
nunca se orgulhará da sua própria grandeza. Ele nunca chamará a atenção para os seus dons, os seus 
talentos, o seu conhecimento, a sua santidade ou a sua humildade. Porque quando um homem faz 
isso, no Santo Nome de Deus, ele não foi abençoado com o Espírito do Fogo – a chama que inflama 
o coração dos homens, para que eles respondam com amor à Palavra de Deus. 

Durante o Meu Tempo na Terra, Eu deixei claro a todos vós que aquele que se exalta a ele próprio 
perante Mim será lançado para o deserto. Aquele que se humilha perante Mim será exaltado. 

O Vosso Jesus. 
Vós estais prestes a testemunhar o maior engano já infligido ao mundo por Satanás 
Terça-feira, 7 de janeiro de 2014, 12:15 

Minha querida e amada filha, a Minha Palavra permanecerá intacta, porque os Meus fiéis e 
amados seguidores que em todo o mundo irão formar o Remanescente da Minha Igreja nunca se 
desviarão da Verdade. 

Portanto, muitos dos Meus seguidores emergirão para formar o Meu Exército Remanescente em 
todas as nações do mundo, incluindo nos regimes comunistas. O Espírito Santo está a ser enviado para 
cobrir cada fragmento deste Meu pequeno mas poderoso Exército. Em breve, todos os Meus discípulos 
espalharão as Palavras das profecias dadas ao mundo através desta Missão – em todos os lugares. Eles 
vão sair agora e difundir os Evangelhos, a Minha Palavra e as Minhas promessas para todos. Eu nunca 
permitirei que a fé dos Meus seguidores murche e se desvaneça. No entanto, poucas serão as almas que 
permanecem fiéis à Palavra, tal como foi dada à humanidade na Bíblia. 

A Minha Luz brilhará como o sol sobre todos os lugares onde os Meus amados discípulos 
respondem neste momento ao Meu Chamamento. Este é um Chamamento do Céu que vos convida a 
pegar a Minha Cruz e a seguir-Me, ao vosso Jesus, até os confins da Terra. Eu Desejo que, 
espalhando-vos para proclamar a Verdade da Santíssima Trindade, vós Me ajudeis a reunir os 
perdidos, os confusos, os errantes e aqueles que não Me conhecem. 

Vós chamareis todas as religiões e dar-lhes-eis a Minha Palavra. Através das Orações que Eu 
lhes dou, eles serão abençoados. Alegrai-vos, aqueles de vós que sabeis que Sou Eu, Jesus Cristo, 
Quem vos chama neste momento de grande mudança. Vós sois realmente abençoados. Sabei que o 
Meu Amor por vós é tal que Eu vou guiar-vos, fortalecer-vos e dar-vos a coragem de leões na vossa 
missão. Vós falareis com amor e eloquência e o fogo do Espírito Santo derramará das vossas bocas. 
Esse Dom atrairá milhões, de volta para Mim. Eu Estou a preparar-vos agora, pois vós estais prestes 
a testemunhar o maior engano já infligido ao mundo por Satanás. 
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Quando vós sois de Mim, vós sereis capazes de defender o mundo de ser engolido pela 
perversidade do maligno nos seus últimos dias. Vós não falhareis. Vós sofrereis. Vós tereis de 
enfrentar a desaprovação, a oposição e as acusações de heresia, apesar de, todos vós, irdes apenas 
recordar às pessoas o que já está contido nos Santos Evangelhos. 

Ficai em paz, porque os Meus Dons vos sustentarão durante esta batalha. Estai agora prontos, 
porque os Meus inimigos, que têm estado à espera para se declararem audaciosamente ao mundo, 
em breve serão conhecidos. Então, será esse o momento do Meu Plano Final, para completar a 
salvação da humanidade. 

Eu Estou em vós, convosco e Eu resido sempre nos vossos corações e almas. 

O Vosso Amado Jesus. 

Quando os Meus Seguidores que caem no engano Me negam, isso não significa que eles 
digam: “Eu não acredito em Jesus”. Não, não significará isso 

Terça-feira, 7 de janeiro de 2014, 23:15 

Minha querida e amada filha, tal como os fiéis clamam “Nunca mais – nós não podemos 
suportar ver o triunfo do mal sobre o bem”, toda a dor terá um fim abrupto. 

A purga do mal exige que seja permitido espalhá-lo primeiro. Este é um teste para aqueles 
homens com os corações ímpios, que serão os primeiros a ser atraídos. À medida que mergulharem 
num vácuo de mal, ou eles quererão resistir à dor que será gerada nas suas almas, ou deixar-se-ão 
levar a novas profundezas, cada vez mais longe do Reino de Deus. 

As almas dos fiéis serão testadas ao limite e eles serão atormentados pela confusão que está 
em frente deles. Muitos sabem, nos seus corações, que o que eles acreditavam ser verdade e que 
mantiveram perto dos seus corações, não é mais considerado como a Verdade. E, assim, eles não 
serão capazes de decidir o que é de Mim e do que não é. A sua fé será despedaçada e muitos 
encontrar-se-ão envolvidos numa nova doutrina artificial, feita pelo homem, que nunca será sentida 
devidamente. Eles sentirão uma sensação de desconforto e muitos não serão capazes de confiar os 
seus medos aos que irão ser nomeados como Meus servos sagrados. Eles não sabem a quem 
recorrer pela Verdade. 

Eles terão de testemunhar a proclamação pública que irá glorificar o pecado, quando for 
declarado que a humanidade é fraca – Deus sabe que o homem, enfraquecido pelo pecado, é 
apenas uma vítima. Em vez de terem de testemunhar o pecado em toda a sua fealdade, eles 
serão forçados a acenar com o seu acordo e aceitar as novas leis que serão introduzidos na 
Igreja. É esperado que vós presteis homenagem e respeiteis as novas leis, no que sereis todos 
chamados a respeitar a individualidade do homem e o vosso direito a ser o que vós desejardes e 
a fazer o que vós escolherdes. 

Quando os Meus seguidores que caem no engano Me negam, isso não significa que eles 
digam: “Eu não acredito em Jesus”. Não, não significará isso. Eles escolherão qual a parte dos 
Meus Ensinamentos em que querem acreditar. Então, eles decidirão quais as partes com que não 
concordam. Em seguida, eles dirão que Jesus estaria de acordo com essa nova interpretação, se Ele 
andasse hoje na Terra. Ó, quão pouco aprenderam e como o orgulho os despedaçará. Quando o 
castigo cair à volta deles e eles perceberem como Me ofenderam, gritarão horrorizados ao verem-se 
cara a cara com a justiça que lhes será feita. 

Nesse dia, em que a Verdade é revelada, será apenas por causa das orações do Meu Exército 
Remanescente que aqueles que trouxeram a desgraça sobre si mesmos e Me combateram, ao vosso 
amado Jesus – que só queria trazê-los à Misericórdia –, que eles serão salvos. 

O Vosso Jesus. 
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Quando recitardes esta nova Ladainha em épocas de grande provação ela conceder-
vos-á uma trégua 
Quarta-feira, 8 de janeiro de 2014, 21:15 

Minha querida e amada filha, deve ser dado a conhecer a todos vós que quando defenderdes a 
Palavra de Deus, durante o tempo da escuridão, necessitareis de todas as Minhas Graças para 
permanecerdes firmes. Se Me chamardes para inundar as vossas almas com as Minhas Graças 
especiais, vereis que é mais fácil seguir -Me. 

Eu lego agora a todas as almas bravas e leais estas graças especiais. Quando recitardes esta 
nova Ladainha durante os tempos de grandes provações Eu conceder-vos-ei tréguas. 

Ladainha (6) Dádiva de Graças 
Ó queridíssimo Jesus, meu amado Salvador, 
Preenchei-me com o Vosso Amor. 
Preenchei-me com a Vossa Força. 
Preenchei-me com a Vossa Sabedoria. 
Preenchei-me com a Vossa Perseverança. 
Preenchei-me com a Vossa Humildade. 
Preenchei-Me com a Vossa Coragem. 
Preenchei-Me com a Vossa Paixão. 
Amém. 
As almas que a recitarem em tempos de perseguição, sabei que Eu derramarei estas Graças 

sobre vós. Tornar-vos-eis mais calmos, fortes e mais corajosos, à medida que carregardes a Minha 
pesada Cruz até aos portões do Novo Paraíso e Nova Terra. O mais importante será não 
sucumbirdes ao assédio moral que podeis ter que enfrentar no Meu Santo Nome. 

Vós caminhareis de uma maneira firme e digna, enquanto continuardes a defender a Palavra 
de Deus. Porque todos os que responderdes a este Chamamento e recitardes esta Ladainha especial, 
sentireis uma alegria nos vossos corações que não existia antes. Vós também sentireis confiança 
pelo conhecimento de terdes sido abençoados pelo Poder do Espírito Santo e de que a Verdade 
reinará sempre nos vossos corações. 

Eu amo e abençoo agora cada um de vós – em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
O Vosso Jesus. 

O Meu Amor pela humanidade é total. Eu amo a todos, incluindo aqueles que 
cometem os atos mais perversos 
Quinta-feira, 9 de janeiro de 2014, 21:40 

Minha querida e amada filha, olha ao teu redor e o que vês? Um mundo cheio de 
contradições. Por um lado, verás amor, alegria e boa vontade. Mas, em seguida, isso será 
combatido, por outro lado, pelo ódio que o maligno tem pela humanidade. 

Qualquer agitação, tristeza, confusão, falta de confiança, veneno, ódio e o mal que vês 
acontecer no mundo, sabe que isso só pode vir de uma única fonte. O flagelo da humanidade, que é 
Satanás, criou uma infelicidade desesperada entre os filhos de Deus. A sua dor torna-se então 
Minha e é por isso que o maligno cria tal destruição – para Me magoar. 

Minha filha, todos os lugares em que tu andas e cada rosto que tu vês, serão, a partir deste dia, 
como se fosse Eu a vê-los – a cada filho de Deus. Como Eu amo a todos eles, como tal Eu quero 
acalentar cada um deles – independentemente das suas falhas ou pecados. Não faz nenhuma 
diferença o que eles tenham feito para Me ofender, que Eu ainda os amo – a todos e a cada um. Eu 
sinto uma grande alegria quando vejo o amor irradiar deles – um amor que eles receberam como um 
Dom do Meu Pai, Que os criou. O seu amor é o Meu Amor e isso atrai para eles outras almas, e 
estas, em seguida, espalham o amor de Deus por toda a parte. 
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Mas quando Eu testemunho a dor e o sofrimento em qualquer alma, então a dor torna-se 
Minha. A sua dor pode ser causada por um sofrimento terrível, provocado pela falta de amor pelos 
outros, o que traz uma sensação de desesperada desolação. A sua solidão e o seu isolamento são 
também sentidos por Mim e isso inflama ainda mais a Minha Compaixão. 

Depois, há as almas que passam todo o seu tempo a perseguir coisas que não vêem de Mim. 
Aquelas que Me rejeitam, completamente, quebram o Meu Coração em dois. Como Eu derramo 
muitas Lágrimas de Sangue por essas almas, pois elas cortam o cordão umbilical que os une ao seu 
Salvador – a sua única esperança de salvação. Quando tu vires essas almas, Minha filha, sentirás 
uma terrível tristeza no teu coração, assim como Eu sinto por elas. 

Finalmente, há aqueles que dizem que Me representam, mas que não são dignos de 
limpar os Meus Pés. O ódio por Mim é causado pelo seu amor por si mesmos. No entanto, não 
importa quantas vezes eles Me insultem e enganem o Meu rebanho, Eu ainda imploro pelas 
suas almas. 

O Meu Amor pela humanidade é total. Eu amo a todos, incluindo aqueles que cometem os 
atos mais perversos. Assim será até ao fim. Eu abraçarei todas as almas até ao último dia, quando, 
depois de todos os Meus esforços para salvar almas estiverem esgotados, só aqueles que correm 
para o abismo da besta e que Me recusam – apesar de saberem o quanto Eu os amo – se perderem 
de Mim, para sempre. 

Amai-vos sempre uns aos outros, imperfeitos e todos – do modo como Eu vos amo. 
Quando vós reprovais alguém, lembrai-vos do Meu amor e permanecei em silêncio. Quando vós 
desprezais os outros sabei que esse ódio não vem de Mim. Quando vós olhais para os outros, 
vede-os como se fosse através dos Meus Olhos. Nenhum deles deve ser evitado por vós. Em vez 
disso, mostrai compaixão para com os que vos desagradam, vos ofendem ou vos prejudicam, 
pois eles são amados por Mim. Se vós gostais de Mim, mostrareis amor a todas as pessoas com 
quem entrais em contato. 

O amor é contagioso porque vem de Deus. Apenas o bem pode vir do amor. 

O Vosso Jesus. 

As pessoas que vivem no mundo de hoje não são diferentes daquelas que viveram há 
milhares de anos 
Sábado, 11 de janeiro de 2014,10:48 

Minha querida e amada filha, Eu quero que o mundo saiba o quanto Eu amo o homem, pois 
Eu amo até o mais humilde, o mais atormentado e o mais indigno. Aquele que crê que Eu coloco 
qualquer homem antes de outro não Me conhece. Eu posso favorecer certas almas, especialmente as 
almas escolhidas, mas Eu não as amo nem mais nem menos do que as almas dos aflitos. 

Eu olho para cada alma com amor no Meu Coração. Eu agarro-Me a cada um de vós, pois vós 
sois de Mim – do Meu Pai. Embora Eu possa ser ofendido pelas vossas fraquezas e ficar irado pelas 
vossas intenções e desejos perversos, o Meu Amor por vós nunca morre. Todos os pecadores são 
amados por Deus – não importa o que eles tenham feito. Deus tem o poder final sobre o destino de 
cada alma e esse Poder é Seu. 

Eu tenho Autoridade única para Julgar. A nenhum homem, dentre vós, foi dado esse direito. 
Quando ele julga o outro de ser culpado de pecado, ele só pode punir essa pessoa por meio da 
penitência, não da morte. Nenhum homem, juiz, líder político ou membro da Minha Igreja na Terra, 
pode jamais condenar um homem à morte por causa dos seus pecados – não importa quão ímpios 
sejam. Ninguém pode condenar o outro ao Inferno, pois quando ele declara uma alma como 
condenada, então será ele que, ao invés, será condenado, independentemente de quantos atos santos 
possa ter realizado em Meu Nome. 
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Como vós desperdiçais tanto tempo na condenação do outro, em vez de aceitardes o Dom que 
vos foi dada – o Dom do amor de uns pelos outros. Amai o Dom que foi dado por Deus a todos vós, 
e que é vosso para o usardes de qualquer modo que o desejardes – desde que esteja de acordo com a 
Vontade do Meu Pai. No entanto, muitas pessoas que Me amam, a Jesus Cristo, acreditam que Eu 
tolero qualquer ação que alimente o ódio pelo outro. Vós deveis saber que, pelo contrário, Eu quero 
simplesmente que vos ameis uns aos outros e que permaneceis firmes à Palavra de Deus que está 
contida tanto no Antigo como no Novo Testamento. 

A Palavra é sempre eterna – isso não muda. As pessoas que vivem no mundo de hoje não são 
diferentes daquelas que viveram há milhares de anos. Vós podeis ter mais conhecimento e mais 
informações, mas não sois superiores a qualquer outra geração que veio antes de vós. O homem é 
mortal. Nada vai mudar a esse respeito, até que Eu vos leve à Vida Eterna. 

Parai e pensai. As Minhas instruções ainda são as mesmas que Eu dei à humanidade durante o 
Meu Tempo na Terra. A única diferença é que agora, por causa dos avanços da ciência, muitas 
pessoas acreditam que são maiores do que Deus. Muitos acreditam tanto na sua imortalidade que 
decidiram não aceitar que foram criados por Deus. Muitos pensam que têm o poder de reescrever as 
Leis de Deus. 

Muitos decidiram erguer uma nova Torre de Babel e, quando o fizerem, ela se desmoronará 
apenas com um toque da Mão do Meu Pai. Então o homem entenderá que a vida só pode existir 
com Deus e para Deus, de acordo com a Vontade de Deus. Não há vida sem Deus. 

O Vosso Jesus. 

Muito em breve o Inferno será formalmente declarado como um lugar que não existe 
Domingo, 12 de janeiro de 2014, 20:28 

Minha querida e amada filha, se não fosse por Mim, Jesus Cristo, uma vez que Eu falo para o 
mundo neste momento, muitas almas nunca entrariam nos Portões do Paraíso. 

Muitas almas ingratas já não obedecem às Minhas Leis e criam assim a sua própria 
interpretação, o que Eu acho repulsivo. As regras relativas à Verdade foram dadas, como uma 
Dádiva, à humanidade, como meio de capacitar o homem para ganhar o direito à salvação. Não 
sabeis vós que não podeis viver de acordo com a vossa versão das Leis de Deus e, em seguida, 
esperar entrar no Paraíso? 

A arrogância do homem sobrepôs-se ao espírito de humildade. O homem já não serve a Deus 
do modo que lhe foi ordenado. Em vez disso ele cria, a partir da sua própria imaginação, uma visão 
do que ele acredita ser o Céu. Hoje, nem sempre os Meus servos – os nomeados para Me servirem – 
se referem à existência do Inferno. A simples menção da palavra Inferno embaraça os Meus servos 
sagrados, pois eles temem o ridículo que seria terem de enfrentar uma sociedade secular que foi 
enganada. O Inferno é o lar de muitas pobres almas e como Me dói ver almas confiantes 
mergulharem no abismo do terror, no momento em que dão o seu último suspiro. 

Os filhos de Deus devem agora ser informados da urgência de orarem pelas almas que estão 
cegas para a Verdade. Muito em breve o Inferno será formalmente declarado como um lugar que 
não existe. Será dito às almas que a todos os filhos de Deus, desde que vivam uma vida razoável e 
digna – independentemente de acreditarem em Deus ou não –, será dada a Vida Eterna. Mas isso 
será uma mentira. Não há retorno do Inferno. Ele é para a eternidade. 

Muitas almas que exteriormente Me rejeitaram, tanto em privado como em público, definham no 
Inferno. O seu amargo arrependimento é agravado pelo seu terrível e doloroso sofrimento e pelo ódio de 
Satanás. Uma vez no Inferno, Satanás revela-se-lhes em todas as suas formas perversas e vis e o seu 
ódio por eles preenche-os em cada segundo. A sua repulsa por ele, por ele mesmo – pela mesma besta a 
quem prestaram homenagem durante as suas vidas na Terra – é a causa de grande parte da sua dor. Mas 
é a separação de Mim e a dor da escuridão que experimentam, que lhes cria maior angústia. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          20 

Qualquer homem que vos diga, em Meu Nome, que o Inferno não existe não está interessado 
em ajudar-vos a salvar a vossa alma. Quando estiverdes convencidos de que o Inferno não existe, 
então, erradamente, vós assumireis que o pecado é irrelevante. 

Vós não podeis servir-Me se acreditais que o pecado não existe. Vós não podeis viver uma 
vida gloriosa pela eternidade, no Meu Reino, se não Me pedirdes para perdoar os vossos pecados. 
Este é o cerne da nova doutrina, a introduzir em breve, que sereis obrigados a absorver. Ou seja, 
quando fordes enganados e deixardes de preparar a vossa alma para o Grande Dia do Senhor, em 
que Eu venho para vos reivindicar como Meus. 

Eu digo isto para vos avisar – não para vos assustar. Eu peço-vos que aceiteis o pecado como 
parte das vossas vidas, mas peço-vos que continueis a evitar os sete pecados mortais, pois se o 
fizerdes estareis na Minha Proteção. Vós deveis confessar sempre os vossos pecados. Fazei isso 
diariamente. Falai Comigo e pedi-Me para vos perdoar. Aqueles de vós que não podeis receber o 
Sacramento da Confissão – aqueles que seguem muitas crenças e religiões – deveis então aceitar o 
Dom da Indulgência Plenária que Eu vos dei. 

Cuidai da vossa alma, pois é a vossa alma, a qual viverá para sempre. Vós vivereis em apenas 
um dos dois lugares para a eternidade – no Inferno ou no Meu Reino. 

O Vosso Jesus. 

Deus Pai: Eu venho para reunir os fiéis. O Meu Tempo é breve, assim como a 
Misericórdia do Meu Filho está quase sobre vós 
Segunda-feira, 13 de janeiro de 2014, 16:56 

Eu Sou o Deus Pai. Eu Sou Quem Eu Sou. Eu o vosso Criador – o Alfa e o Ómega. 

Minha filha querida, ouve-Me, Eu anuncio que a Minha Intervenção para impedir a destruição 
da raça humana está prestes a ocorrer. 

Quando não ouves nenhum mal – isso não significa que ele não existe. Está a ser planeado um 
ato perverso para provocar a guerra, com o único objetivo de destruir o maior número possível de 
pessoas. A capacidade do homem para decretar maldades contra os Meus filhos nunca foi tão 
grande. A capacidade do homem para produzir tecnologia nunca foi tão grande, mas esse 
conhecimento em larga escala está ser abusivo e os planos para controlar todas as parcelas das 
vossas vidas estão em estado avançado. 

Eles, os Meus inimigos, querem controlar o que vós comeis, bebeis e tudo o que vós fazeis 
para promover a Verdade, tal como Eu vos dei. Até ao dia em que tiverem o controle dos vossos 
países, das vossas finanças e da vossa saúde, eles não descansarão. Enquanto esses planos se estão a 
tornar evidentes, eles irão assumir também todas as religiões. Como muitas pessoas não acreditam 
na Minha Existência, haverá pouca oposição ao seu plano diabólico para Me roubar almas. 

Quando o homem acredita que pode desafiar Deus, então ele não sabe realmente Quem Eu 
Sou. Se ele não sabe Quem Eu Sou, então ele não sabe nada. O seu coração ficou endurecido, o seu 
intelecto embotado e a sua alma da cor do chumbo. 

O que se afasta a ele próprio de Mim, está perdido. Aquele que luta contra Mim, com a 
intenção de roubar as almas dos Meus filhos, está morto para Mim e o seu destino está condenado. 

Eu intervirei agora para impedir que esta terrível e perversa atrocidade seja perpetrada. Em 
seguida, quando Eu terminar, Eu abrir-vos-ei os olhos, agarrarei o vosso coração e encher-vos-ei de 
maravilhas. Em breve Eu revelarei a Verdade, porque muitos de vós não acreditam mais nela. 

Eu Sou tudo o que é e será. Eu Sou o vosso Pai, Que Tudo Sabe, Que tudo Vê, Que a Todos 
Ama e Todo-Misericordioso. Eu venho para reunir os fiéis. O Meu Tempo é breve, assim como a 
Misericórdia do Meu Filho está quase sobre vós. 

O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          21 

Quando a Minha Igreja defende a Palavra de Deus, deveis manter-vos obedientes à 
Minha Igreja 
Terça-feira, 14 de janeiro de 2014, 16:53 

Minha amada filha, quando os Meus servos, os Meus seguidores e todos aqueles que declaram 
ser Meus dizem que Me amam, isso significa duas coisas. Eles amam-Me, porque aceitam a Minha 
Palavra, e honram-Me, professando a Verdade. 

Quando Me amais deveis manter-vos fiéis à Minha Santa Palavra. Isso significa serdes obedientes 
à Minha Palavra em todas as coisas relacionadas com a Verdade. Quando professais a Verdade da 
Minha Palavra, como Meus servos sagrados, vós deveis manter-vos obedientes à Palavra de Deus. 

Quando a Minha Igreja defende a Palavra de Deus deveis manter-vos obedientes à Minha 
Igreja. Mas quando chegar o dia em que aqueles que têm a autoridade na Minha Igreja já não 
proclamam a Verdade, então deveis manter-vos obedientes apenas a Mim. Porque Eu Sou a Igreja. 
Sem Mim, o vosso Jesus, não há Igreja. 

Quando a Minha Palavra é adulterada e depois adaptada deixará de ser a Minha Palavra. Vós 
só podeis ser obedientes à Verdadeira Palavra de Deus. Se seguirdes uma nova doutrina feita pelo 
homem, que substitua a Minha Santa Palavra nas Minhas Igrejas em todo o mundo, então, os 
responsáveis por esse sacrilégio negar-Me-ão. Permanecei obedientes apenas aos que proclamam a 
Palavra de Deus, porque, se não for a Minha Palavra, então não é de Deus. 

A Palavra de Deus é Sagrada. Ela nunca pode ser alterada por qualquer pessoa. A obediência 
à Minha Igreja é importante. A obediência à Palavra de Deus é o que determina se vós sois um 
Cristão. O dia em que substituirdes a Palavra de Deus por um substituto artificial, é o dia que 
desobedecereis à Palavra de Deus. 

Vós apenas podeis permanecer obedientes aos Meus Olhos, na Minha Igreja na Terra, se a Verdade 
for mantida. Vós nunca deveis ter medo de proclamar a Verdade, porque só a Verdade vos libertará. 

O Vosso Jesus. 

Esta nova e criada à pressa hierarquia assumirá o controle da Minha Igreja 
Quinta-feira, 16 de janeiro de 2014, 19:41 

Minha amada filha, a Verdade divide. Ela sempre o fez. Se um homem diz que sabe a 
Verdade, outro irá negá-la. Mas quando a Verdade provém da Palavra de Deus, ela causará maior 
divisão. Muitos temem a Verdade, porque nem sempre é agradável, e, porém, sem a Verdade vós 
viveríeis em negação. Quando viveis em negação da Palavra de Deus, nunca encontrais a verdadeira 
paz nos vossos corações. 

Quando conheceis a Verdade, que está contida no Livro do Meu Pai, então vós conheceis o 
caminho do Senhor e deveis seguir este caminho até ao vosso último suspiro. Não vos desvies dele. 
Mas se a Minha Palavra é adulterada, reescrita e demolida, certamente vós nunca aceitaríeis tal. Isso 
é bom. Mas se novas doutrinas, que diferem de Minha Santa Palavra, são introduzidas para vós, por 
dentro do teto das minhas igrejas, então o que fareis? 

Ireis aceitar uma mentira em vez da Verdade? Ireis aceitar uma doutrina, que será profana aos 
Meus Olhos? 

A resposta deve ser não. Vós nunca deveis negar a Minha Palavra – para ninguém. Ninguém, 
mesmo que esteja vestido com a roupa da elite da hierarquia da Minha Igreja, um mendigo, um rei 
ou um príncipe – qualquer um que reclame que aceiteis uma nova doutrina pertencente à Minha 
Palavra, não vem de Mim. 

A Minha Igreja está a ser demolida discretamente a partir de dentro e cada parte está a ser 
desmantelada. À medida que os níveis baixam e os servos leais são afastados – então considerados como 
não sendo mais úteis –, ficará livre o caminho para as doutrinas do Inferno serem pronunciadas. 
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Ai de padres, bispos e cardeais, que se atrevam a defender a Palavra de Deus, pois mais 
sofrerão. Enquanto alguns serão excomungados e acusados de heresia – embora digam apenas a 
Verdadeira Palavra de Deus –, os outros serão demasiado fracos. Muitos pobres servos sagrados 
cederão a denunciar as Leis de Deus. Se não concordarem em aceitar a doutrina da mentira, eles 
serão lançados aos lobos. Aqueles cuja fé já enfraqueceu e que amam as coisas do mundo e têm 
uma ambição feroz nas suas almas, serão os primeiros da fila a jurar fidelidade à nova “promessa”. 

Esta nova e criada à pressa hierarquia assumirá o controle da Minha Igreja. Eles irão declarar 
falsidades em nome de Deus e levar com eles muitas almas dos fiéis inocentes. Às congregações 
será oferecido, de má vontade, um cálice de veneno cheio de nada – só pão. A Santa Eucaristia já 
não preencherá as vossas almas. Elas serão em breve alimentadas por homilias que ridicularizam a 
Palavra de Deus, uma vez que eles vão declarar os direitos humanos como a doutrina mais 
importante. E então eles proclamarão a maior heresia, que ao homem será dada a Vida Eterna, 
arrependa-se ou não dos seus pecados. 

E assim destruirão a alma de milhões. 

Como eles continuam a empurrar a Minha Igreja de dentro para fora, os Meus leais sacerdotes 
e fiéis seguidores irão reconstruir a Minha Igreja, tijolo por tijolo. A Minha Igreja, como vedes, não 
pode morrer porque Eu não deixarei. 

Todos os sacerdotes, todos os bispos e todos os cardeais que sejam destronados e que Me 
permaneçam fiéis, nunca abandonarão os justos ou os Meus seguidores que foram abençoados com o 
Dom da Sabedoria. Então, enquanto o falso conhecimento enche os corações dos servos fracos da 
Minha Igreja, o Dom do Espírito Santo não apenas Iluminará as almas da Minha Igreja Remanescente, 
como providenciará a Luz a todos aqueles cujos nomes estão no Livro da Vida, à Minha porta. 

Nunca antes os Meus discípulos foram testados da maneira como o serão no futuro. Ser-lhes-á 
dada a Assistência Divina que lhes permita manter a Luz de Deus a brilhar num mundo que 
mergulhará, lenta e dolorosamente, na escuridão causada pela chegada do inimigo, o anticristo. 

O Vosso Jesus. 

Cada palavra que tu proferires nesta Missão vem de Mim. Cada ação que tu fizeres 
vem de Mim 
Sexta-feira, 17 de janeiro de 2014, 20:42 

Minha amada filha, descontrai-te cada vez que enfrentares os muitos obstáculos que tu e todos 
os Meus seguidores enfrentam diariamente neste trabalho para salvar almas. 

Lembra-te sempre que Satanás nunca vai parar de atormentar essa e outras missões, que são 
autênticas, pois elas vêm de Deus. As missões autênticas, que Eu abençoo hoje, e aquelas que Eu 
abençoei ao longo dos séculos, sofreram sempre por causa da oposição. 

Apenas as missões que vêm realmente de Deus atraem tanto ódio. Somente os verdadeiros 
profetas atraem o ódio. Moisés, Elias, Noé, João Batista e outros como eles, atraíram o ódio por 
causa da influência de Satanás sobre as almas fracas. Apenas Eu, Jesus Cristo, um de centenas de 
profetas durante o Meu Tempo na Terra, atraí a espécie de ódio que Me foi infligido. E agora, só tu, 
a Minha última profeta, atrairás o ódio de uma espécie nunca vista há longo tempo – embora outros 
como tu tenham sofrido nos últimos tempos. 

Quando tu tens que suportar a oposição, em Nome de Deus, compreende que, quando a 
Santíssima Trindade apresenta a Palavra à humanidade através de um profeta, ela será da pior 
espécie. Só pela Assistência Divina que te é dada escapas do terror. O Meu Pai protege-te, Minha 
pequenina, e por isso tu deves sempre seguir em frente, sabendo que Ele deseja almas, por cada 
palavra que for proferida a partir dos teus lábios, por cada palavra que for desenhada pela tua mão e 
por cada alma que tu alcanças. Todo esse sofrimento Me trará mais almas. 
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Fica certa de que o tempo para Eu voltar a recuperar o Meu trono está próximo, e, como o Dia 
se aproxima, muitas táticas serão utilizadas para te enganar nesta Missão. Todas as mentiras serão 
lançadas sobre ti, todas as pedras roladas, todas as tormentas sobre ti, e todos os inimigos de Deus 
colocados em todos os caminhos em que vires. Mas, como Redentor da humanidade, Eu garantirei 
que cada espinho seja cuidadosamente removido, cada pedra atirada para o lado, cada caminho 
aberto, de modo a que tu tenhas êxito a levar a Minha Palavra ao mundo, embora num tempo em 
que Eu serei completamente esquecido. 

Eu caminho contigo, Minha filha. Eu descanso a Minha Mão sobre o teu ombro esquerdo, a 
fim de te proteger do mal e Eu guio-te em todo o caminho. Cada palavra que tu proferires nesta 
Missão vem de Mim. Cada ação que tu fizeres vem de Mim. Todo o sofrimento que tu suportares é 
Meu. A tua vontade é a Minha, porque te entregaste a Mim e agora Eu resido completamente em ti. 
Quando eles te magoarem, eles insultam-Me. Quando eles escarnecem de ti, eles negam a Verdade. 
Quando eles negam a Palavra, negam-Me, mas, quando eles aceitam a Minha Palavra, que te foi 
dada, eles tornam-se parte de Mim e também a eles será dada a Minha Proteção. 

Vai agora, Minha filha, e nunca te perturbes quando o ódio te for mostrado nesta Missão, 
porque a ti e a todos aqueles que ouvem o Meu Chamamento não restará qualquer dúvida 
relativamente a Quem eles se opõem. Não é a vós, mas a Mim, Jesus Cristo, que eles afastam. 
Quando vós estais por Mim, Comigo, em Mim e falais a Minha Palavra – vós sois, 
verdadeiramente, filhos de Deus. 

O Vosso Jesus. 

Quem entre vós seria suficientemente forte para aceitar o Meu Cálice de sofrimento, 
com tudo o que Ele traz consigo 

Domingo, 19 de janeiro de 2014, 14:35 

Minha querida e amada filha, qual o homem dentre vós que se declara a ele mesmo como 
Meu santo seguidor e que se vangloria desse fato – tomará ele o Meu Cálice? 

Quem entre vós seria suficientemente forte para aceitar o Meu Cálice de Sofrimento, com 
tudo o que ele traz consigo? A resposta é muito poucos de vós. E, no entanto, sentis-vos 
justificados quando Me açoitais através das Minhas almas escolhidas, que voluntariamente 
aceitaram o Meu Cálice. 

Almas escolhidas, visionários, profetas e videntes, aceitam o Meu Cálice, porque Me dão o 
seu livre-arbítrio, nos Meus Termos – e não nos seus. Quando vos declarais a vós próprios 
omnisciente e bem versados na Minha Santa Palavra e não aceitais o sofrimento que é suportado 
pelos Meus pobres profetas perseguidos, então vós não Me conheceis. Se vós não Me conheceis, 
então vós não podeis realmente amar-Me. Se vós não Me amais, então vós não espalhais a Verdade. 
Em vez disso, vós escolheis, dos Santíssimos Evangelhos, quais as partes que mais vos servem para, 
em seguida, as usardes como arma de arremesso sobre os Meus profetas e todas as almas eleitas que 
carregam a Minha triste Cruz. 

Quando menosprezais outras almas, tratando-as com crueldade, em Meu Nome, vós 
fostes infestados pelo ódio. O ódio vem de Satanás. Não vem de Mim. Quando vós vierdes 
perante Mim, durante O Aviso – a Iluminação da Consciência – Eu mostrar-vos-ei como Me 
ofendestes. Ainda assim, muitos de vós, culpados de distorcer as Minhas Palavras de Amor em 
palavras de ódio contra os Meus profetas, permanecereis em desafio diante de Mim. Porque 
vós estais tão cheios de amor-próprio e de orgulho que mesmo Eu, Jesus Cristo, acharei que é 
difícil atrair-vos para Mim. 

O vosso ódio pelos outros separa-vos de Mim. 

O Vosso Jesus. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          24 

Mãe da Salvação: Esta Medalha final, que eu trouxe até vós pela Misericórdia de Deus, 
chamará milhares de milhões de almas à vida eterna 
Segunda-feira, 20 de janeiro de 2014, 12:09 

Minha querida e amada filha, Deus quer salvar cada pessoa, de cada fé, bem como 
aqueles que negam a existência d’Ele e de Seu Filho, Jesus Cristo. É por isso que as pessoas de 
todas as idades, de todas as culturas e de todas as denominações, devem receber uma Medalha 
de Salvação. 

A cada pessoa que receba uma Medalha, mesmo que ela não possa ser abençoada, será depois 
dado um Dom extraordinário, pois Deus irá incutir nelas uma Graça, uma visão sobre o seu próprio 
desamparo e uma consciência do amor de Deus Todo-Poderoso. Ele iluminará até o mais teimoso 
de alma e os de coração empedernido. Em breve eles irão procurar a Verdade e, em seguida, eles 
chamarão a Deus, pedindo-Lhe para os ajudar a aliviar os seus corações e a preenchê-los com a Sua 
Grande Misericórdia. 

Não rejeiteis o Dom da Medalha da Salvação, porque esta Medalha final, que eu trouxe até 
vós, pela Misericórdia de Deus, chamará milhares de milhões de almas para a Vida Eterna. Quando 
o meu Pai me deu instruções para apresentar ao mundo o Santíssimo Rosário de São Domingos, 
muitos rejeitaram-no. Eles fazem-no ainda hoje porque acham que ele foi criado por mim. Foi-me 
dado para que qualquer um que o recite possa proteger-se do mal. É através da minha intercessão 
que são legadas às almas Graças especiais e proteção contra a influência do maligno. 

Não cometeis o erro de rejeitar esta Medalha porque ela é para todo o mundo e muitos 
milagres lhe serão associados. Aqueles que a rejeitem ou tentem impedir que outros a aceitem 
negarão a salvação – especialmente os ateus, que estão em maior necessidade da Intervenção 
Divina. Vós deveis sempre colocar as pessoas que rejeitem a Deus perante o Trono do Meu Pai e 
pedir Misericórdia pelas suas almas. 

Por favor, assegurai que a Medalha de Salvação seja fornecida a tantas pessoas quanto possível. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Deus Pai: O livre-arbítrio dado à humanidade fez com que muitos dos Meus filhos se 
afastassem de Mim 
Terça-feira, 21 de janeiro de 2014, 15:44 

Minha querida filha, será feita a Minha Vontade, assim como o tempo para a livre escolha do 
homem, para fazer o que está de acordo com o seu próprio desejo, está a chegar ao fim. 

Eu dei ao homem o livre-arbítrio. É um Dom. Eu leguei este Dom aos Meus filhos, 
juntamente com muitos outros. Apesar de eles escolherem seguir a sua própria vontade, acerca do 
que Eu desejava para eles, Eu ainda respeito o livre-arbítrio. 

Eu amo os Meus filhos, incondicionalmente. Eu nunca poderia não os amar, apesar de Me 
ofenderem de muitas maneiras. O livre-arbítrio, dado à humanidade, fez com que muitos dos Meus 
filhos se afastassem de Mim, em favor de promessas brilhantes que os tentam diariamente quando 
eles anseiam beleza, riqueza, fama e poder, as quais os afastam de Mim. 

Eu sou o seu Refúgio, mas eles não entendem. Em Mim, eles encontram o princípio e o fim 
de tudo o que lhes pode trazer prazer, paz e amor. 

Embora o maligno tenha usado o livre-arbítrio que Eu dei ao homem para o seduzir, Eu trarei 
todos os pecadores de volta ao Meu Reino, quando eles entenderem que tudo o que lhes foi 
solicitado para lhes trazer a paz deixou de os realizar. O tempo está próximo para que o Meu Reino 
fique completo. As almas sentir-se-ão compelidas, Eu Prometo-vos, a correrem para Mim, o Seu 
amado Pai, quando chegar a hora. Depois, elas verterão dos seus olhos lágrimas de teias de aranha, 
os seus corações ficam como conchas endurecidas e a escuridão nas suas almas visa-Me. 
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Meus filhos, confiai sempre no Meu grande Amor por cada um de vós, pois como poderia ser de 
outra maneira? Vós sois Meus, como um membro, um pedaço do Meu Coração. Afastar-vos para longe 
e banir-vos seria como perder um pedaço de Mim mesmo. Então, quando Eu fizer o Chamamento final, 
e depois de terem sido tomadas todas as medidas para ganhar o vosso coração, apressai-vos. Eu estarei à 
espera. Eu absorver-vos-ei e levar-vos-ei para o Meu Santo Reino, longe de todo o mal. 

Nesse dia, vós esquecereis a vossa vontade, que ficará interligada com a Minha, pois não será 
de nenhuma utilidade para vós, de nenhum interesse, porque quando vierdes para casa Comigo 
estaremos unidos como um só. 

O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo. 
Mãe da Salvação: Estas Aparições começarão nesta primavera, como o meu Filho instruiu 
Sexta-feira, 24 de janeiro de 2014, 20:05 

Minha querida filha, dá a conhecer que eu farei mais uma aparição em todas as grutas 
marianas que foram aprovadas pela Igreja do Meu Filho, ao longo dos séculos 

Eu me farei conhecer em locais Sagrados, que incluirão Lourdes, Fátima, La Salette e 
Guadalupe. Eu também aparecerei em Garabandal. Estas aparições começarão nesta Primavera, 
como o meu Filho instruiu. 

Eu serei vista por almas escolhidas com o sol por detrás da minha cabeça. Haverá doze 
estrelas tecidas ao redor da coroa de espinhos, a qual foi usada pelo Meu filho durante a Sua 
Crucificação, colocadas em cima da minha cabeça, como sinal para que todos possam seguir o meu 
exemplo. O meu papel é o de levar todos os filhos de Deus ao longo do caminho da Verdade e levá-
los ao Meu Filho. 

Quando estas aparições ocorrerem não haverá qualquer dúvida, especialmente entre aqueles 
que me prestam homenagem, que eu falo a Verdade quando digo que será breve o Caminho final 
que vos levará ao Meu Filho, nestes últimos tempos, através do Livro da Verdade. 

Quando vós me seguirdes, a vossa Mãe, eu levar-vos-ei e orientarei para o meu Filho. O meu 
Filho prometeu muitos milagres, para que Ele possa abrir os vossos olhos para as profecias que Ele 
deu ao mundo através da minha própria Missão. Muitos não aceitam que eu apareci nesses locais 
especiais de aparição e destituirão a sua importância na salvação das almas. 

Quando eu aparecer uma última vez nestes locais e me apresentar como Mãe da Salvação, vós 
sabereis então que esta é a minha Missão final e que todas as aparições conduzem a esta última para 
trazer a salvação ao mundo, que é o direito natural de cada pessoa. 

Rejubilai, porque estes dias estão próximos e quando vós ouvis estas coisas, sabei então que 
esta profecia, quando cumprida, apenas poderia vir de mim, a vossa amada Mãe, a Mãe da 
Salvação, Mãe de Deus. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe de Salvação. 
O Papel da Minha Mãe como Corredentora será, por fim, bem e verdadeiramente 
entendido 
Sexta-feira, 24 de janeiro de 2014, 20:19 

Minha querida e amada filha, quando a Minha Mãe fizer uma última aparição nos locais de 
aparição Mariana, por toda a parte, vós deveis então saber que, finalmente, o mundo se voltará e 
correrá para Mim. É através da Minha querida Mãe que mais almas são trazidas para Mim. O seu 
papel sempre foi o de Me servir, para o bem do homem. E agora, o papel da Minha Mãe como 
Corredentora será, por fim, bem e verdadeiramente entendido. 

Eu darei a cada alma a oportunidade de testemunhar a Minha Poderosa Intervenção, para que 
Eu as possa converter. Através da conversão, Eu posso salvar milhões. A Promessa de Salvação foi 
feita por Mim e realizada pela Minha morte na Cruz. Agora, Eu vou reunir as almas que atrairei a 
Mim através desta Missão e espalhar a Verdade da Minha Palavra por toda a parte. 
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Aos que nunca receberam a Verdade, ela será apresentada pela primeira vez. Aos que 
receberam a Verdade, mas que se esqueceram dela, será recordada a Minha Promessa. Aos que 
conhecem a Verdade, mas que a alteraram para servir os seus próprios desejos, será recordado que 
só pode haver uma Verdade. 

Eu trago a Verdade à humanidade num momento em que as suas mentes estão confusas, as 
suas almas dilaceradas com a dúvida – mas Eu vou aliviar os seus medos. Apenas Eu, Jesus Cristo, 
o seu Salvador, tenho o Poder de intervir desse modo. Apenas Eu tenho o Poder de lhes trazer a paz 
e de lhes entregar a salvação, que lhes pertence de direito. 

Todos os fios desta Missão estão a ser reunidos para formarem um padrão. Assim, quando as 
várias partes estiverem ligadas e encaixadas como as peças de um jogo de construção, quando todas 
as peças se começarem a fundir, a imagem final ficará clara. Então, vós encontrareis a Minha 
Presença em toda a parte – em tudo o que esteja ligado a cada autêntica Missão Sagrada concedida 
ao mundo pelo Meu Pai, até que finalmente toda a Verdade se torne clara para todos. 

O Meu Pai prometeu que revelaria ao mundo a Verdade, através do Livro da Verdade, como 
foi predito aos profetas Daniel e João Evangelista. O Meu Pai traz-vos agora a Verdade, neste 
momento, mas Ele fá-lo peça por peça, pouco a pouco, até que a parte final se torna o todo. Só 
então o Livro da Verdade faz sentido. Só então é que os últimos obstáculos são superados, quando a 
maioria da humanidade cantar e se regozijar, antecipando a Minha Segunda Vinda. Somente quando 
a Minha Missão estiver concluída, o Grande Dia será anunciado ao mundo. 

Ide em paz e sabei que se colocardes toda a vossa confiança em Mim, Eu posso concluir a 
última parte do Pacto do Meu Pai e levar-vos para o Reinado do Seu Reino Todo-Poderoso. 

O Vosso Jesus. 

Começou o plano para remover todos os vestígios de Mim 
Domingo, 26 de janeiro de 2014, 15:00 

Minha querida e amada filha, nunca permitas que as intenções dos que têm amargura nos seus 
corações contra este Trabalho, façam com que tu hesites na Minha Missão pelas almas. 

Que importa se tu e as Minhas amadas almas fiéis, que se recusam a desviar-se da Palavra de 
Deus, forem rejeitadas? Que importa se eles vos desprezam ou não? As suas opiniões humanas, que 
negam a Palavra, não têm nenhuma consequência na vossa procura da Salvação Eterna. Quando Me 
glorificais e quando honrais a Minha Santa Palavra, vós sereis tentados por todos os meios para Me 
voltardes as costas. 

Então, muitos rejeitarão esta Missão até que a terrível verdade caia sobre eles, ao 
testemunharem as blasfêmias, que derramarão da boca do falso profeta. Quando alguém que 
contradiz a Existência da Santíssima Trindade se atreve a usar as vestes de um sumo sacerdote, sob 
o teto da Minha Igreja, e, depois, vos tenta convencer de que o que conhecestes até agora como a 
Verdade, não o é mais, vós sabereis então que o espírito do mal tomou conta da Minha Igreja, a 
partir de dentro. 

Quando, rodeados de novas ideologias, novas doutrinas, vos é dito que a raça humana 
exige hoje estas mudanças, será esse o momento em que os Desejos de Deus não são mais 
respondidos. Em vez disso, quando as doutrinas feitas pelo homem, cheias de erros e falhas, 
declaram que o pecado não o é mais, estará próximo o tempo para Eu destruir os Meus 
inimigos, como predito. 

Muitos mais de vós acordareis para a Verdade e para a terrível desonra que Me será feita, a 
Jesus Cristo, na Minha Igreja na Terra. Os servos fiéis reconhecerão a maldade e, então, muitos 
deles fugirão. Mas quando chegar a hora e quando esta opção for colocada diante de vós, 
infelizmente muitos Me abandonarão e tomarão parte em práticas pagãs. 
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Começou o plano para remover todos os vestígios de Mim. A Verdade da Minha Palavra será 
banida das vossas constituições, das vossas escolas, até que finalmente será negada dentro da Minha 
própria Igreja. Aqueles de vós que acreditastes que isso nunca poderia acontecer – que Deus jamais 
permitiria essas coisas – estão enganados. Essas atrocidades foram autorizadas na Purificação final 
do homem, perante a Minha Segunda Vinda. Se não permanecerdes alerta, independentemente do 
quanto Me amais, vós sereis levados a participar numa série de cerimônias que não prestarão 
homenagem a Deus. Se elas não Me honram, então vós deveis perguntar-vos porquê? Porque foram 
feitas essas mudanças e porque assim tão de repente? A resposta é o tempo – pois já resta pouco. 

A corrida, de ambos os lados, para conquistar as almas, resultará numa batalha feroz. Um lado 
irá convencer-vos a rejeitar a Palavra de Deus em favor de práticas vis que idolatram Satanás. Eles 
enganarão até mesmo os que são bem versados na Minha Palavra, tão astuciosa será a apresentação 
da situação para Me remover da Minha Igreja. O outro lado sofrerá por causa da sua fidelidade, não 
precisamente apenas a estas Mensagens, mas à Verdadeira Palavra de Deus, dada ao mundo no 
Livro do Meu Pai. 

O Vosso Jesus. 

Deus Pai: Eu tenho esperado pacientemente, durante muito tempo, para juntar de 
novo os Meus filhos pela Minha Santa Vontade 
Segunda-feira, 27 de janeiro de 2014, 17:18 

Minha querida filha, como tu tens medo quando é tão desnecessário. Quando Eu dou ao 
mundo uma Dádiva desta magnitude, isso é feito por um sentido de dever que é gerado pelo Meu 
Grande Amor por todos os Meus filhos. 

Eu advirto-te para te proteger completamente. Eu revelo-te parte de Mim em cada simples 
Mensagem que Eu dou ao mundo. A ti, Minha filha, Eu mostro a Minha grande saudade de ficar de 
novo perto dos Meus filhos. Eu mostro-te a Minha Compaixão, a Minha Alegria, a Minha 
Desaprovação, a Minha Ira, o Meu Amor e a Minha Misericórdia. Porque, então, quando Me 
aproximo deste modo, vós Me temais? Vós nunca deveis temer um Pai que ama a todos os Seus 
filhos, e, especialmente, os pecadores, os quais maculam abertamente todas as Leis que Eu vos dei 
para atrair a humanidade para a Minha Ternura. 

Filhos, aprontai-vos para aceitardes a Minha Grande Misericórdia. Abri os vossos corações 
para Me receber, ao vosso amado Pai. Preparai-vos para Me saudar e chamar cada vez que o medo 
se aloja nos vossos pensamentos, quando tentais entrar em concordância com estas Mensagens. 
Estas Mensagens são únicas. Elas são apresentadas ao mundo pela Santíssima Trindade. Elas foram 
definidas por Mim como a mais importante Missão na Terra desde que Eu enviei o Meu único Filho 
para vos redimir. 

Ela, a Minha Palavra, deve ser aceite de coração afável e grato. Acolhei as Minhas Palavras. 
Alegrai-vos por saberdes que tudo o que é permanece, e permanecerá sempre, sob o Meu Comando. 
Eu Sou tudo o que é e será. Todas as decisões quanto ao futuro da humanidade e ao destino do 
mundo vindouro, permanecem Comigo. Eu nunca vos assustaria intencionalmente, filhos. O que Eu 
farei é preparar-vos para o Meu Novo Reino, para que fiqueis aptos a entrar nele – onde não haverá 
mais dor e tristeza. 

Ficai em paz, Meus lindos e desejados filhos. Vós sois tudo para Mim. Eu incluo-vos a todos. 
Todos os pecadores. Todos aqueles que não Me reconhecerão. Todos aqueles que idolatram 
Satanás. Todos os Meus filhos fiéis. Aqueles cujas almas foram arrancadas. Vós pertenceis somente 
a Mim. Eu não deixarei uma alma ignorada nesta Minha última tentativa de preparar o mundo para 
a Segunda Vinda do Meu amado Filho. 

Nenhum de vós será deixado intocado pela Mão de Misericórdia. Permiti-Me abrir os vossos 
corações para que sejais abençoados pela Minha Mão. 
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Dizei-Me: “Queridíssimo Pai, alcançai e tocai o meu corpo e alma com a Vossa Mão de 
Misericórdia. Amém”. Eu responderei imediatamente à vossa chamada. 

Ide em frente, Meus pequeninos, e ficai em paz, porque a Minha Intervenção será a a vossa Graça 
salvadora, não importa o quão difícil seja o período que se avizinha. Eu estarei à espera, para abrir a 
Porta do Meu Novo Paraíso, com Amor no Meu Coração, acenando-vos para virdes a Mim, o vosso Pai. 

Eu tenho esperado pacientemente, durante muito tempo, para juntar de novo os Meus filhos 
pela Minha Santa Vontade. Esse Dia está próximo e o Meu Coração rejubila antecipando o 
momento em que o homem volte ao seu lugar de direito, junto a Mim. 

O Vosso Amoroso Pai, Deus, o Altíssimo. 
Hoje, menos pessoas do que nunca acreditam na Palavra de Deus 
Terça-feira, 28 de janeiro de 2014, 23:15 

Minha querida e amada filha, não deixes que ninguém admita que não consegue encontrar a 
Verdade no Livro, do Meu Pai a Santíssima Bíblia. A Palavra está lá para que todos a possam 
testemunhar, como tem sido ao longo dos séculos. A Bíblia Sagrada contém a Verdade e tudo o que 
se espera da humanidade foi posto nas suas páginas. 

Tudo o que foi derramado da boca dos profetas e dos Meus discípulos, que foram guiados 
pelo Espírito Santo, está contido nela. A Verdade está contida dentro da Palavra – que é o Livro do 
Meu Pai. Então, porque questiona o homem a validade da Palavra? Tudo o que foi dado ao homem, 
pela causa da sua alma, pode ser encontrada na Bíblia Sagrada. 

A verdade é digerida pelas almas de diferentes maneiras. Aqueles que têm almas humildes e que 
aceitam a Palavra de Deus não a questionam. Outros, tomam-na e descartam partes dela até que ela já 
não se assemelha à Verdade. Depois, há aqueles que nunca aceitarão a Palavra, porque é de pouco 
interesse para eles. Eles vêem a Verdade, contida na Bíblia Sagrada, como nada mais do que folclore. 

Hoje, menos pessoas do que nunca acreditam na Palavra de Deus. Aqueles que só pegam nas 
secções que apelam aos seus próprios estilos de vida e afastam das Leis de Deus, por quem eles não 
sentem afinidade. Hoje, a Verdade que é ensinada é apenas uma sombra do que está contido na Bíblia. 

Eu falo agora convosco da Verdade, por três razões. A primeira é para vos recordar a Palavra 
da Verdade – a qual está contida no Livro de Meu Pai. A segunda é para reforçar o fato de que vós 
não podeis reescrever a Palavra de Deus. A terceira é para que Eu possa alimentar os filhos de Deus 
com a Palavra de Deus, num tempo em que, em breve, será retirada de vós. Eu faço isso agora 
através do Livro da Verdade, prometido a vós, através dos profetas. Se não vos sentis bem com a 
Verdade, então vós não aceitais a Palavra de Deus. Se vós não aceitais a Palavra de Deus, então Eu 
não posso levar-vos para o Meu Novo Reino e trazer-vos a salvação que Eu vos prometi, quando Eu 
morri na Cruz pelos vossos pecados. 

O Vosso Jesus. 
Eu devo intervir para salvar a humanidade da sua própria destruição, antes do 
Grande Dia do Senhor 
Quarta-feira, 29 de janeiro de 2014, 15:00 

Minha querida e amada filha, chorai, não por vós mesmos mas por Mim, o vosso Jesus, Que 
chora e sofre por causa da velocidade com que a raça humana cai numa vida depravada e pecaminosa. 

Porque a Minha Palavra foi rejeitada por tantos, por tanto tempo, muitas pessoas não têm a 
orientação ou o conhecimento quando se trata de escolher o que fazer das suas vidas. As almas que 
derivam para longe da verdade têm apenas os seus próprios desejos e autoestima a orientá-las. A 
auto-obsessão, a imoralidade sexual, a auto-satisfação e a procura de bens materiais, fazem estragos 
nas suas almas. Nada vai, nem pode, satisfazê-los. Quando eles atingem as profundezas do pecado 
procuram em seguida, ativamente, as almas dos outros para as enredar. Isto, porque Satanás 
devorou as suas almas de tal forma que as usa para chamar outras almas à sua vil armadilha. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          29 

A moralidade da humanidade afundou-se a tais profundezas que este espírito do mal está a 
engolir milhões de almas por dia. Ó, como a Minha Dor aumentou e quanto trabalho é necessário 
para eliminar esta infestação. Virá um tempo em que apenas a um terço da raça humana será dada a 
Graça de decifrar a diferença entre o bem e o mal. 

Aqueles que dão as boas vindas ao mal, sob qualquer forma, apresentá-lo-ão como sendo uma 
coisa boa. Será preciso que em breve, um homem muito corajoso, fale sem medo e declare que “Isto 
é errado”, sem ser demonizado e desprezado, pois tal será visto como uma reação irracional. 

Ó, como os filhos de Deus se vão afundar. As almas com os corações endurecidos, com 
ódio de uns pelos outros, a falta de compaixão, a ganância e o desejo de violência, aumentarão 
em quantidade. Eles serão admirados no mundo, quando décadas atrás teriam sido temidos. É 
por isso que Eu devo intervir para salvar a humanidade da sua própria destruição, antes do 
Grande Dia do Senhor. 

O plano de Satanás é destruir o maior número de almas possível. O Meu plano é impedir essa 
infestação e Eu não hesitarei em fornecer os sinais que são necessários para vos acordar para o 
Amor de Deus e para a necessidade de vos preparardes adequadamente para o mundo que há-de vir. 

Nunca rejeiteis a Mão de Deus. Nunca ignoreis a Palavra de Deus, porque sem isso vós não 
sois nada. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Lembrai-vos de que Satanás despreza esta Missão, porque ele 
perderá milhares de milhões de almas por causa dela 
Sexta-feira, 31 de janeiro de 2014, 15:27 

Meus queridos filhos, não deixeis que o ódio por esta Missão cause problemas aos vossos 
corações. Em vez disso, baixai a cabeça em ação de graças pelo Dom do Livro da Verdade, nestes 
difíceis tempos na Terra. 

O meu amado Filho, Jesus Cristo, foi atormentado, desprezado e censurado durante a Sua 
Missão, ao pregar a Verdade durante o Seu Tempo na Terra. Aqueles que conheciam a Palavra de 
Deus recusaram-se a reconhecer o Messias prometido, quando Ele se apresentou diante deles. As 
Suas Palavras foram rasgadas em pedaços mas, apesar disso, elas não foram ignoradas. Quando 
Deus fala através dos seus profetas e, neste caso, do meu Filho – o Verdadeiro Messias – é 
impossível ao homem ignorar a Palavra. Aqueles que não aceitam a Palavra de Deus, quando ela 
derrama da boca dos profetas, acharão impossível virar as suas costas. Em vez disso, o seu ódio 
atormentá-los-á e em nenhum momento eles sentirão a paz nos seus corações. 

Durante a Crucificação do meu Filho, Ele foi brutalizado e torturado, com uma perversa 
crueldade, e aqueles que foram crucificados com Ele no mesmo dia não suportaram o mesmo. 
Porém, eles foram condenados como criminosos, e o único crime do meu Filho foi porque Ele 
falou a Verdade. Quando a Verdade – a Palavra de Deus – é falada através dos profetas, é 
como uma espada de dois gumes. Ela trará alegria e Graças especiais para alguns, mas trará o 
medo para outros, o qual pode causar ódio. Então, quando vós virdes o ódio na forma de atos 
vis, mentiras e distorção deliberada da Palavra, sabei que esta Missão vem de Deus. Os muitos 
falsos profetas que vagueiam pela Terra, neste momento, não provocam tal reação, pois eles 
não vêm de Deus. 

Lembrai-vos de que Satanás despreza esta Missão, porque ele perderá milhares de milhões de 
almas por causa dela. Portanto, será um caminho muito difícil para aqueles que a seguem. Eu 
exorto-vos a terdes consciência daqueles que dizem vir em Nome do meu Filho e que, em seguida, 
declaram que isso, a Palavra de Deus, vem de Satanás. Eles cometem um dos mais graves erros de 
blasfêmia contra o Espírito Santo. Rezai, rezai, rezai por essas pobres almas. Não sintais raiva por 
elas. Em vez disso, vós deveis implorar por Misericórdia pelas suas almas. 
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A fim de salvaguardar esta Missão contra a maldade de Satanás, eu peço-vos que comeceis a 
recitar esta poderosa Oração de renúncia a Satanás. Quando recitardes esta Cruzada de Oração, pelo 
menos duas vezes por semana, vós ajudareis a proteger esta Missão de Salvação e trareis mais 
almas para o Reino de Deus. 

Cruzada de Oração (132) Renúncia a Satanás, para proteger esta Missão 

Ó Mãe da Salvação, vinde em auxílio desta Missão. Ajudai-nos, ao Exército Remanescente 
de Deus, a renunciar a Satanás. Nós vos imploramos que esmagueis a cabeça da besta com o 
calcanhar e removais todos os obstáculos na nossa Missão de salvar almas. Amém. 

Filhos, vós deveis lembrar-vos que nunca é fácil quando ajudais o meu Filho a carregar a Sua 
Cruz. O Seu sofrimento torna-se vosso, quando Lhe declarais a vossa fidelidade. Ao confiardes 
completamente n’Ele e ao perseverardes na vossa jornada para O ajudar a salvar almas, vós ficareis 
mais fortes. Ser-vos-ão dadas a coragem, a força e a dignidade para vos erguerdes sobre o ridículo, 
a blasfêmia e as tentações, que serão o vosso dia a dia, até ao Dia da Segunda Vinda do meu amado 
Filho, Jesus Cristo. 

Ide em paz. Colocai toda a vossa confiança no meu Filho e chamai sempre por mim, a 
vossa amada Mãe da Salvação, para vir em vosso auxílio na vossa Missão para promover a 
salvação das almas. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

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

Minha querida e amada filha, ouve-Me agora, que Eu falo sobre O Aviso que está para vir. 
Sem a Minha Intervenção, a maior parte do mundo mergulharia no abismo da besta e nunca veria a 
Luz de Deus. Sem este Milagre milhares de milhões de almas iriam para o Inferno. 

Assim, Eu devo lembrar-vos que deveis preparar-vos para este evento, pois ele causará 
enorme dor e sofrimento para muitos. Será como se muitos já tivessem mergulhado no nível mais 
baixo do Purgatório, que limpa a alma com um calor poderoso e cria uma terrível sensação de 
remorso, o que provoca a dor da carne. 

Muitas almas rejubilarão. No entanto, mesmo as almas que estão próximas de Mim 
também sentirão angústia quando tiverem de enfrentar os seus erros perante Mim. A vergonha 
que eles vão sentir, será contudo rapidamente esquecida, quando a Luz da Minha Misericórdia 
os devorar e encher de Graças. As almas que não Me conhecem de todo serão hipnotizadas, e 
muitos acreditarão que morreram e que estão a ser julgados por Mim no último Dia. Também 
eles rejubilarão quando a Verdade lhes for revelada. Então, essas pobres almas miseráveis, que 
apreciam as suas vidas pecaminosas, sofrerão muito. Alguns cairão e mentirão aos Meus Pés, e 
protegerão os olhos da Minha Luz, porque a dor de estarem diante de Mim, sozinhos e 
indefesos, será demasiada para que eles a suportem. Eles não pedirão a Minha Misericórdia, 
porque o seu ódio por Mim é profundo. 

Finalmente, as almas que renunciaram a Mim completamente e se entregaram de corpo e alma 
ao maligno sofrerão um grande tormento, como se rastejassem para as profundezas do Inferno. 
Muitos não serão capazes de resistir à Minha Presença e cairão mortos diante de Mim. Outros 
tentarão chamar por Mim, mas serão arrastados para longe de Mim pelo maligno. 

Após ocorrer esta Minha poderosa Intervenção, serão porém convertidos milhares de milhões 
e também eles se juntarão à Minha Igreja Remanescente, suportando a penitência por aquelas almas 
que se colocaram completamente fora da Minha Misericórdia, a fim de Me ajudarem a salvar as 
suas almas. 
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Tudo ficará bem, por fim, porque Eu Sou Todo-Misericordioso, Todo-Bondoso, Todo-Amor. 
Aos que Me amam será dada a Dádiva do Meu Amor, em abundância. O Meu Amor por eles 
irradiará a imagem da Minha Paixão e isso incentivá-los-á a fazerem grandes sacrifícios pela 
expiação dos pecados das almas perdidas que mais precisam da Minha Misericórdia. 

Preparai-vos sempre, todos os dias, como se O Aviso fosse amanhã, pois ele virá sobre 
vós de repente. 

O Vosso Jesus. 
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MENSAGENS DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Muito do que a humanidade tem como certo será virado de cima para baixo e de 
dentro para fora, mas isso é necessário 

Sábado, 1 de fevereiro de 2014, 19:53 

Minha querida e amada filha, por causa das tribulações que a raça humana tem de suportar 
durante a Purificação, seria um erro confundir a dor que ela causará com o desespero. 

Muito do que a humanidade tem como certo será virado de cima para baixo e de dentro para 
fora, mas isso é necessário. Quando a Purificação se esgotar, surgirá um novo amanhecer – de 
repente e sem aviso – e o novo mundo será apresentado aos filhos de Deus. 

Eu peço, embora muita dor vá ser suportada por aqueles que Me amam, assim como por 
aqueles que não o fazem, que nenhum homem dentre vós acredite que não há esperança. Em vez 
disso, alegrai-vos, porque só o amor, a alegria, a paz e a felicidade estão pela frente, no meu Novo 
Paraíso. Quando o mundo estiver limpo do pecado e tantas almas quantas for possível estiverem 
purificadas, então Eu virei como um Noivo pronto para vos receber. O Grande e Glorioso Dia é 
para ser antecipado com alegria, emoção e saudade, pois o Meu Coração irradiará e unir-se-á com o 
mundo inteiro. 

Um Novo Começo está ao vosso alcance. Suportai qualquer dor e sofrimento que 
testemunhardes agora, porque isso nada significará quando entrardes na Minha Luz, em que Eu vos 
dominarei com o amor e a felicidade por que esperastes durante todas as vossas vidas, mas que não 
poderíeis realmente ter apreendido até então. 

Ajudai-Me a trazer as almas que estão perdidas para Mim, de volta aos Meus Braços. Orai uns 
pelos outros. Sede alegres. Sede esperançosos. Ficai em paz. O que quer que exista pela frente, 
sabei que o Meu amor é mais forte do que o ódio. O Meu Poder é Todo-Poderoso. A Minha 
Misericórdia é infinita. A Minha Paciência é grande. 

Ide em paz e servi-Me, até o último dia, porque o Dia seguinte será o início dum mundo que 
não terá fim e onde a morte não existe mais. 

Eu amo e cuido de todos vós. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Todos os que sois de diferentes religiões deveis começar também a 
recitar o meu Santo Rosário, pois ele trará grande proteção a cada um de vós 

Domingo, 2 de fevereiro de 2014, 17:09 

Meus filhos queridos, eu peço-vos que reciteis o meu Santíssimo Rosário todos os dias, a 
partir de agora, para proteger esta Missão dos ataques satânicos. Recitando o meu Santíssimo 
Rosário, em cada dia, vós diluireis a maldade de Satanás e daqueles que ele influencia, quando ele 
tenta afastar as almas de seguirem este Chamamento especial do Céu. 

Todos os que sois de diferentes religiões deveis começar também a recitar o meu Santo 
Rosário, pois ele trará grande proteção a cada um de vós. O Santíssimo Rosário é para todos e 
aqueles que querem beneficiar da minha proteção – o Dom que eu recebi de Deus para defender as 
almas do maligno. 

Muitos de vós, queridos filhos, sereis atormentados, a menos que vos arrependais. Caso 
contrário, afastar-vos-eis desta Missão. Os inimigos de Deus usarão todo o poder que puderem para 
vos suster. Eles puxar-vos-ão, gritarão injúrias sobre vós e acusar-vos-ão de coisas perversas. 
Ignorai isso e permiti-me, à vossa amada Mãe da Salvação, que vos dê conforto e vos providencie 
toda a proteção de que precisais. 
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Durante a Missão do meu Filho na Terra, Ele foi traído de muitas formas. Eles esperavam por 
Ele nas aldeias com pedras nas mãos. Quando Ele passava, com centenas a segui-Lo, eles 
arremessavam as pedras sobre Ele, por detrás de abrigos, para que ninguém soubesse quem eles 
eram. Eles odiavam-No; denunciaram-No às autoridades da Igreja; espalharam mentiras perversas 
sobre Ele e disseram que Ele usara de má língua e que blasfemara contra Deus. Porém, nenhum 
deles poderia explicar exatamente como Ele fora culpado de tais coisas. Então, eles passaram muito 
tempo incitando os Seus discípulos para O negarem. Muitos fizeram-no. Então, os fariseus avisaram 
todos aqueles que adoravam nos templos que, se continuassem a seguir o meu Filho, nunca lhes 
seria permitido entrarem na casa de Deus novamente. E muitos deles deixaram de seguir o meu 
Filho. Essas mesmas almas choraram lágrimas amargas e tristes depois do meu Filho ser 
crucificado, pois só então se aperceberam de como O haviam injustiçado. 

O mesmo será verdade para esta Missão, que pavimenta o caminho do Senhor e o Grande Dia 
da Segunda Vinda do meu Filho. Todos os esforços serão feitos para enfraquecer a Igreja 
Remanescente. Todos os esforços serão feitos para enfraquecer a vossa determinação. Todos os 
planos serão criados para vos encorajar a virar as costas à vossa própria salvação e à dos outros. 

Vós nunca deveis permitir que o espírito do mal amoleça o vosso espírito, enfraqueça a 
vossa fé, ou vos encoraje a negar o meu Filho. Nunca percais a confiança no meu Filho, ou na 
Sua Promessa de voltar para levar o homem ao Novo Começo. Ele nunca vos abandonará. Ele 
compreende o quão difícil é para todos vós a dor que suportais, bem como os sacrifícios que 
fazeis por Ele. 

Lembrai-vos, vós sois Ele e quando vós sois realmente parte d’Ele e vos entregais a Ele, 
tornais-vos parte da Sua Luz. A Luz de Deus, presente nas almas, afasta a escuridão que está 
presente nas outras almas. Quando Satanás usa as almas desta maneira, ele faz a sua raiva ser 
conhecida e sentida. Quando são levantadas objecções a esta Missão, que é abençoada por Deus, 
elas nunca serão racionais ou calmas. O frenesim mostrado será um sinal claro do quanto esta 
Missão é odiada por Satanás. É por isso que o meu Santo Rosário deve ser recitado todos os dias, 
por todos vós, a fim de proteger esta Missão. 

Confiai sempre nas minhas instruções, porque me foi dito pelo meu Filho para vos ajudar a 
todos a lidar com as pressões que tereis que suportar em Seu Nome. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Como cresce o número daqueles que seguem Satanás, eles irão para grandes espaços 
para declarar publicamente o seu culto ao maligno 
Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014, 21:00 

Minha querida e amada filha, vós conhecereis os Meus discípulos não apenas pela vossa fé 
mas pelas suas obras. Não adianta vós dizerdes que Me amais, a menos que viveis a vossa fé através 
dos vossos pensamentos, palavras e ações. Só pelos frutos que vós produzis, podeis dizer 
verdadeiramente que sois Meus discípulos devotos. Quando dizeis que Me amais, vós não podeis 
rejeitar aqueles que vos chamam por ajuda – aqueles que estão em extrema necessidade de conforto. 
Não eviteis ajudar os outros, os que são perseguidos ou os que estão com dor, se vós sois realmente 
Meus. Vós não faleis com crueldade ou sem amabilidade sobre uma outra alma se sois fiéis aos 
Meus Ensinamentos. 

Por outro lado, vós sereis capazes de identificar claramente aqueles que Me prestam 
homenagem, pelos frutos que eles carregam. Eles nunca terão medo de proclamar a Verdadeira 
Palavra de Deus. Eles falarão sempre a Verdade, eles nunca falarão mal dos outros e serão os 
primeiros a levar conforto aos doentes, aos necessitados e aos que estão à procura da Verdade. Eles 
colocarão sempre as necessidades dos outros antes das suas próprias necessidades; mostrarão 
paciência quando desafiados no Meu Santo Nome e permanecerão em silêncio quando sofrem 
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perseguições por causa da sua lealdade a Mim. Eles rezarão sempre pelas almas dos outros e 
pedirão Misericórdia por toda a humanidade. Então, encontrando grande consolo e conforto nessas 
almas, Eu, na Minha Misericórdia, esforço-Me apenas para atrair as almas que estão cobertas pelo 
véu do engano, causado pela influência de Satanás nas suas vidas. 

Enquanto Eu aguardo o Grande Dia, em que Eu recuperarei o Meu Trono, Eu tenho que 
suportar a agonia de ver a besta, Satanás, sentar-se no seu trono, com os seus braços descansando 
orgulhosamente, os pés afastados, com cabeça de bode, enquanto ele chafurda na adulação que é 
lhe dada livremente por aqueles que ele enreda. O bode é um símbolo da sua infestação, na qual 
ele devora os corpos e as almas de todos os que possui, através do pecado da imoralidade sexual. 
O seu primeiro objetivo é destruir o corpo humano, encorajando as almas a degradarem-se em 
todos os sentidos, através dos sentidos. A sua influência está em toda parte e o símbolo do bode 
e os seus chifres serão visíveis em cada gesto. A sua arrogância será vista em breve através dos 
símbolos que ele encoraja os seus seguidores a exibir, para lhe demonstrarem a lealdade deles 
em cada percurso de vida. 

Como cresce o número daqueles que seguem Satanás, eles irão para grandes espaços para 
declarar publicamente o seu culto ao maligno, e, qualquer um que acredite que isso é inofensivo 
seria sensato que parasse agora. Eles devem pedir-Me, a Jesus Cristo, para os ajudar a superar o 
poder do mal, que será exercido no mundo por causa do poder que Satanás maneja nestes tempos. 

Por cada ação de desafio contra a Minha Igreja, o Meu Pai punirá os culpados. Por cada ação 
de profanação que eles façam dentro dos Santos Templos de Deus, eles sofrerão grandemente. Mas 
no dia em que eles profanarem o Meu Corpo, a Sagrada Eucaristia, um grande castigo, como nunca 
antes foi testemunhado, cairá sobre os Meus inimigos. 

Eu imploro a todos os que crêem em Mim, o vosso amado Jesus Cristo, para estardes cientes 
da maior abominação que está a ser planeada neste momento para destruir os filhos de Deus. O 
perverso plano para seduzir as almas para negarem a Deus, vendendo-se de corpo e alma à besta, 
está a ser habilmente orquestrado através do mundo da música rock, cinema, política e religião. 

Chegou o tempo para a infestação ser dada a conhecer ao mundo, a partir de dentro do 
Templo de Deus. Embora muitas pessoas rejeitassem essa abominação – se lhes fosse apresentada 
de uma forma aberta – a verdade é que a muitas delas não lhes resta nenhuma prudência. Mas 
quando os símbolos satânicos forem colocados dentro das igrejas, exercerão poder sobre os 
inocentes, e, sem as vossas orações, sacrifícios e sofrimentos, eles serão retirados de Mim. 

Quando essa hora chegar, no futuro, essas almas não acreditarão naqueles de vós que 
conheceis a Verdade. Então, quando o núcleo da Presença de Deus for atacado, através da Sua 
Igreja na Terra, os efeitos serão sentidos por toda a Terra. Em seguida, a Luz de Deus irá diminuir, 
porque a Presença de Deus extinguir-se-á. Só a escuridão predominará. 

Eu peço-vos, Meus servos fiéis, para fazerdes o vosso dever e para ficardes alerta para todas 
as coisas sobre as quais fostes avisados. Aos Meus servos sagrados, que em breve entenderão 
claramente o que está a acontecer diante dos seus olhos, Eu digo isto. Será pelo Meu Comando que 
sereis instruídos para realizardes os vossos deveres sagrados, para salvar tantas almas quanto 
possível, mantendo-vos fiéis à Minha Palavra e alimentando O Meu Rebanho, até que Eu Próprio 
Me dê a conhecer no Grande Dia. 

O Vosso Jesus. 

Deus Pai: Eu desejo que aceiteis a Verdade, não com dúvida nos vossos corações, mas 
com amor e confiança 
Terça-feira, 4 de fevereiro de 2014,15:00 

Minha querida filha, hoje é um dia especial porque Me foi dada, finalmente, a dádiva da tua 
completa aceitação desta Missão. 
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Quando Eu toco os corações das almas que Eu chamo para proclamar a Minha Palavra, isso é 
esmagador para as almas escolhidas. A Minha Presença choca, assim como tranquiliza. Ela causa 
uma tremenda reviravolta e isso requer a total confiança das almas. É assustador, para todos os que 
testemunham a Minha Intervenção, pois ela impõe um grande discernimento, por causa do conflito 
de emoções que são criadas na alma. 

A alma é, primeiramente, enfraquecida pela força pura da Presença do Espírito Santo e o 
corpo sente-se pesado. Os sentidos são estimulados e o intelecto é entorpecido. Em seguida, há um 
impulso natural para questionar o que está a acontecer e as dúvidas podem ficar definidas. Mas a 
Presença do Espírito Santo é impenetrável e assim permanecerá até que seja feita a Minha Vontade, 
desde que a alma aceite o que se espera dela. Então, o desejo de clarificação, juntamente com uma 
necessidade de reafirmação, absorve a alma. E enquanto ela procura conforto e coragem, a Força do 
Espírito Santo não pode ser interrompida, parada ou retida. 

A boa vontade da alma permite-lhe tornar-se, ela própria, um instrumento do Espírito Santo, a 
fim de proclamar a Verdade, o que significa que ela é impotente para influenciar a Palavra, 
interferir com ela ou adulterá-la de qualquer modo. 

O intelecto humano luta com ela, de tempos a tempos. Embora a alma seja aliviada pelo 
Espírito Santo e já não tenha medo dele, há sempre a esperança, para a alma, de que a vida 
continue como dantes quando a Missão estiver concluída. Mas, claro, esse nem sempre é o 
caso. Portanto, nesta Minha Missão para reunir os Meus filhos e levá-los para a segurança do 
Meu Mundo sem fim, não há fim para esta Missão. Ela manter-se-á até o Último Dia. Agora 
que aceitais este fato e não desejais mais qualquer outra alternativa, vós podeis encontrar 
finalmente a paz no vosso coração, Minha filha. 

Filhos, é somente quando, finalmente, vós aceitardes a Minha Dádiva do Livro da Verdade 
para o mundo, que encontrareis a paz nos vossos corações. Somente quando aceitardes que Eu, 
Deus, o Altíssimo – Tudo o que É e Será –, comunico com o mundo neste momento, vós sereis 
capazes de confiar completamente em Mim. 

Eu desejo que aceiteis a Verdade, não com dúvida nos vossos corações, mas com amor e 
confiança. Quando fizerdes isso, Eu inundar-vos-ei com a Minha Paz e Amor. Só então vós sereis 
preenchidos com alegria e felicidade. Somente então sereis livres. 

O Vosso Pai, Deus, o Altíssimo. 

Mãe da Salvação: Estas Orações, queridos filhos, vêm com grandes Graças 

Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014, 15:27 

Minha filha, é mais difícil para as almas que alguma vez conheceram o meu Filho e que 
se afastaram para longe d’Ele, voltarem para Ele, do que para aquelas que nunca O conheceram 
de todo. 

Quando vós experimentais o Amor de Jesus e, em seguida, Lhe voltais as costas, isso cria um 
grande vazio nas vossas vidas. Nada pode substituir a Sua Presença. Assim, quando uma alma tenta 
voltar para Ele, e ainda que o meu Filho aguarde sempre com grande Amor e Paciência, essa pessoa 
está habitualmente insegura sobre como abrir o seu coração. 

Se vos sentis afastados do meu Filho nunca deveis ter medo de O chamar. Vós nunca deveis 
ter vergonha de vos mostrar diante d'Ele, pois Ele é Sempre Misericordioso e perdoará a qualquer 
pecador, quando Ele é solicitado por uma alma arrependida para o fazer. 

Quando desejardes chamar o meu Filho, vós deveis simplesmente chamar por Ele para vos 
levar para a Sua Misericórdia e deixar o resto com Ele. 

Aqui está uma Cruzada de Oração especial (133) Um Pedido para a vinda de Deus: 
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Querido Jesus, perdoai-me, a uma alma afastada que renunciou a Vós, porque eu estava 
cega. Perdoai-me por substituir o Vosso Amor por coisas inúteis que nada significam. Ajudai-me 
a ter coragem para caminhar ao Vosso Lado, para aceitar com gratidão o Vosso Amor e 
Misericórdia. Ajudai-me a permanecer perto do Vosso Sagrado Coração e a nunca me afastar 
novamente de Vós. Amém. 

Aqueles que não conhecem o meu Filho e que desejam ser levados perante o Trono de Deus, 
o Altíssimo, deveis recitar esta 

Cruzada de Oração (134) Para acreditar na Existência de Deus: 

Ó Deus, o Altíssimo, ajudai-me a acreditar na Vossa Existência. Lançai todas as minhas 
dúvidas para o lado. Abri os meus olhos para a Verdade da vida depois desta e guiai-me no 
caminho da Vida Eterna. Por favor, deixai-me sentir a Vossa Presença e concedei-me o Dom da 
verdadeira fé antes do dia em que eu morra. Amém. 

Estas Orações, queridos filhos, vêm com grandes Graças e aos que as recitarem será mostrada 
a Verdade e os seus corações serão preenchidos com um grande amor, que eles nunca terão 
experimentado na Terra até agora. Em seguida, as suas almas serão purificadas. 

Ide agora, com o conhecimento de que quando estiverdes perto de Deus, vós sereis 
abençoados com a Graça de uma grande paz. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Mãe da Salvação: Quando os Sacerdotes do meu Filho enfrentarem terríveis angústias 
e o abortar da justiça, eles devem chamar por mim 
Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014, 16:15 

Minha filha, quando chegar o momento, quando os sacerdotes do meu Filho enfrentarem 
terríveis angústias e o abortar de justiça, eles devem chamar por mim. Foi-me dada a Graça de ser 
capaz de lhes dar a coragem para continuarem a servir o meu Filho. Refiro-me, em particular, aos 
sacerdotes da Igreja Católica, porque eles sofrerão mais do que quaisquer outros servos de Deus. 

Quando chegar o dia e quando eles forem chamados a jurar um juramento, o qual negará a 
Divindade do meu amado Filho, Jesus Cristo, nunca deverão duvidar das verdadeiras intenções de 
quem procura isso da parte deles. Quando lhes for pedido para renunciarem ao significado da 
Eucaristia e a aceitarem uma nova interpretação, eles saberão então que chegou a hora. Esse será o 
dia em que a podridão se estabelecerá e em que o desmoronamento das paredes será testemunhado 
sob os telhados das igrejas por toda a parte. 

Eu desejo que todos os sacerdotes, que terão de enfrentar estas tristes provações, recitem esta 
Cruzada de Oração (135) Para defender a Verdade: 

Ó amada Mãe da Salvação, ajudai-me no meu momento de necessidade. Orai para que eu 
seja abençoado com as Dádivas derramadas sobre a minha alma indigna, pelo Poder do Espírito 
Santo, para defender a Verdade em todos os momentos. Sustentai-me em todas as circunstâncias 
em que me seja pedido para negar a Verdade, a Palavra de Deus, os Santos Sacramentos e a 
Santíssima Eucaristia. Ajudai-me a usar as Graças que recebo para permanecer firme contra as 
maldades de Satanás e de todas as pobres almas que ele usa para contaminar o vosso Filho, 
Jesus Cristo. Ajudai-me na minha hora de necessidade. Para o bem das almas, dai-me a coragem 
de prover os Sacramentos a cada filho de Deus, quando eu for proibido de o fazer pelos inimigos 
de Deus. Amém. 

Quando estes tempos começarem, vós deveis estar preparados para continuar a realizar o 
trabalho de Deus e levar a Sua Cruz com resiliência e dignidade, para o bem das vossas próprias 
almas e das de todos os filhos de Deus. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 
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Mãe da Salvação: Muitos acreditarão que o anticristo é um homem muito santo 
Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2014, 15:50 

Minha filha, se fosse o meu Filho, Jesus Cristo, a andar neste momento na Terra, Ele seria 
assassinado. Nenhum servidor da Sua Igreja o aceitaria. Ele tornar-se-ia motivo de risota, depois 
temido e tão desprezado que eles teriam de O crucificar, tal como dantes. 

Desta vez o meu Filho vem em Espírito e apenas pelo Comando do meu Pai; Ele não 
aparecerá na Terra como homem, em carne. Eu anseio que esta Mensagem seja clara para todos, 
pois muitos virão em Seu Nome, mas um deles atingirá notoriedade e dirá que ele é o meu Filho, 
mas isso será uma mentira. 

O anticristo erguer-se-á e tornar-se-á tão poderoso que a sua imagem será vista em toda a 
parte. Serão erguidas estátuas à sua imagem e o seu rosto aparecerá constantemente nos jornais e 
televisões de todo o mundo. Ele será aplaudido pelos líderes mais poderosos, mas não será antes de 
ser bem-vindo e em seguida sancionado, pelo falso profeta, que ele exercerá realmente a sua 
influência sobre a humanidade 

Se fosse o meu Filho a dar-se a conhecer em carne, novamente, e dominasse a atenção, destrui-
Lo-iam. O anticristo, contudo, será bem recebido pelo mundo e será confundido com Jesus Cristo. 

Toda a Palavra contida na Bíblia acerca da Segunda Vinda do meu Filho, será adaptada e 
distorcida, a fim de convencer o mundo de que estão a testemunhar o regresso de Jesus Cristo. Os 
inimigos do meu Filho, que se misturam com os Seus servos inocentes, nas Igrejas do meu Filho em 
todos os lugares, serão conduzidos a um grave erro. Os seus líderes acolherão o anticristo e 
encorajarão as almas a idolatrarem-no. A sua influência chocará muitos dos que permanecerem fiéis 
a Deus, e é importante que protejais as vossas almas contra o seu apelo hipnótico. 

A Medalha da Salvação, quando trazida por cada pessoa, irá, juntamente com as outras Graças 
prometidas, salvar-vos do poder do anticristo. Não vos enganeis, o anticristo encantará muitos e 
será visto como o líder mais poderoso, popular, carismático e influente de todos os tempos. Muitos 
acreditarão que o anticristo é um homem muito santo e, por causa da sua ligação com a Igreja do 
meu Filho, as pessoas, aos milhões, converter-se-ão ao que elas acreditarão ser a Verdade. Essa 
falsa santidade exterior trará muitas lágrimas de alegria a todos aqueles que, até então, não tinham 
fé nas suas vidas, nem crença em Deus. Eles serão pródigos a louvar esse homem e dar-lhe-ão o 
crédito de salvar as suas almas. 

No início, o anticristo será visto como um grande líder, com um apelativo, encantador e 
adorável fascínio. Em seguida, com o tempo, ele começará a exibir poderes de cura e muitas 
pessoas aparecerão a reivindicar terem sido curadas por ele. Muitos afirmarão, também, terem 
testemunhado milagres na sua presença. Em seguida, uma série de falsas aparições, em que será 
vista a imagem do sinal do Espírito Santo, surgirá por toda a parte. 

Os media criarão uma imagem divina dele e muito poucos se atreverão a rebatê-lo 
publicamente. Por causa do seu domínio de muitas línguas, ele enganará milhões de pessoas por um 
período muito curto de tempo. Em seguida, começarão os rumores de que Jesus Cristo veio uma 
segunda vez. Isso será alimentado pelos que trabalham incansavelmente para o anticristo, 
espalhando mentiras, até que, finalmente o engano seja desfeito pelo meu Filho. 

Todos estes eventos parecerão agora rebuscados, mas, quando todos eles se desenrolarem 
diante de vós, parecerão como uma série natural de acontecimentos, que serão vistos por muitos 
como edificantes. 

Então, assim como cada falsidade demoníaca é apresentada ao mundo de trás para frente por 
Satanás – o anticristo, através de rituais satânicos, será visto a subir ao Céu. O meu Filho, no Seu 
regresso, será visto a descer das nuvens – o contrário de quando Ele ascendeu ao Céu – conforme 
Ele prometeu. 
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Então, o anticristo e todos aqueles que servilmente o adoravam serão lançados no lago de 
fogo e a paz será vossa, queridos filhos. Todos aqueles que permaneçam leais à Verdade, serão, 
num piscar de olhos, levados para o Novo Paraíso, em que o Céu e a Terra se tornam um. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 
Eu nunca vou ignorar aqueles que estão sós, tristes, assustados e inseguros sobre se 
Deus existe ou não 
Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2014, 23:38 

Minha querida e amada filha, assim como as Minhas Mensagens se espalham e consoante elas 
incendeiam a necessidade de encorajar muitos a voltarem-se para Mim, muitos milagres serão 
testemunhados. 

Os não-crentes, os de toda a fé e aqueles que se isolaram a eles próprios de Mim por causa da 
sua vida pecaminosa, converter-se-ão. Isso, Eu prometo-vos. O homem cujos olhos estão fechados 
abri-los-á. Aquele que têm ódio no seu coração, chorará lágrimas de alegria quando o peso da sua 
carga for suavizado. O homem que não Me conhece de todo reconhecer-Me-á. Então, muitos virão e 
chamarão por Mim e a Presença do Espírito Santo será sentida por muitos, quando, finalmente, eles 
aceitarem que Eu intervim para os salvar de todo o dano. 

Minha filha, tranquiliza por favor todos aqueles que se sentem tristes pela maneira como a 
Minha Existência no mundo está a ser negada. Diz-lhes que, apesar de todos os vestígios de Mim 
serem reprimidos, que pela graça de Deus Eu continuarei a iluminar as almas daqueles que clamam 
por Mim. Eu nunca Me desampararei a Mim Próprio. Eu nunca ignorarei aqueles que estão sós, 
tristes, assustados e inseguros sobre se Deus existe ou não. Colocando, simplesmente, o seu orgulho 
de lado e pedindo-Me um sinal da Minha Presença, Eu responder-lhes-ei. Nunca antes Eu intervim 
com tamanha magnitude, como Eu faço agora. É pelo Meu Desejo de salvar a humanidade inteira, 
que Eu irei pelo caminho mais curto aos corações daqueles que até agora Me negaram, se e quando 
eles chamarem por Mim. 

Eu aguardo a vossa resposta. Eu antecipo o amor e a alegria com que Eu vou preencher os 
vossos corações e almas, no momento da reconciliação, que é a doçura da vossa conversão. Esse 
será o momento em que abrireis as vossas almas e permitireis que a Luz de Deus vos traga o maior 
Dom que vós poderíeis imaginar – o Dom da Vida Eterna. 

O Vosso Jesus. 
Mãe da Salvação: O meu Pai vai abalar o mundo, tanto física como espiritualmente 
Sábado, 8 de fevereiro de 2014, 16:00 

Minha querida filha, assim como o Espírito Santo, um Dom de Deus, desceu sobre os apóstolos 
do meu Filho, também será derramado sobre todos aqueles que amam o meu Filho nestes tempos. 

O meu Pai tem muitos planos, que Ele vai determinar a fim de salvar cada filho Seu. Esses 
planos cobrem muitos acontecimentos miraculosos, incluindo o derramamento de Graças especiais, 
revelações que vos são dadas através destas Mensagens, para garantir que os filhos de Deus não 
vagueiem para caminhos errados, e muitas outras intervenções. Algumas destas intervenções terão a 
forma de punições ecológicas. Quando elas se tornam tão constantes, o homem já não será capaz de 
dizer que inundações, terremotos, tsunamis, vulcões e furacões são causadas pela negligência do 
homem sobre a Terra. 

Deus está no controle da Terra, porque Ele a criou. Ele decidirá o seu destino – ninguém mais 
– pois Todo o Poder Lhe pertence. 

O meu Pai vai abalar o mundo, tanto física como espiritualmente, enquanto os planos e 
maldades do maligno florescerem em cada nação. Cada ato de profanação contra Deus será 
acompanhado pelas Suas retaliações, que carregarão um castigo insondável. O pecado do homem 
será combatido veementemente pelo meu Pai e o homem nunca deve subestimar o poder de Deus. 
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O Amor de Deus nunca deve ser tomado como garantido. Ele nunca deve ser visto como 
sendo fraco, precisamente porque o Seu amor pelos Seus filhos é insondável. A Sua Misericórdia é 
grande e todos aqueles que amam a Deus serão poupados durante as tribulações, as quais serão 
lançadas sobre a humanidade quando Deus for posto de lado, em favor de falsos deuses e da 
obsessão da humanidade por si mesma. 

Rezai, rezai, rezai, porque todas as coisas preditas na preparação para a Segunda Vinda do 
meu Filho começarão agora. Os eventos serão rápidos e o exército de Satanás invadirá as Igrejas do 
meu Filho, com passos medidos, de tal forma que poucos irão notar. A seguir, eles não tomarão 
precauções, porque, não muito tempo depois, tantos estarão iludidos e dentro das suas garras, que 
eles não terão mais que esconder as suas verdadeiras intenções. 

Vós, meus queridos filhos, deveis preparar-vos agora, manter a calma, fazer tudo o que tendes 
sido instruídos a fazer e orar. Ficai unidos. Levai a Verdade a outras almas, orai muito pela 
conversão daqueles que não acreditam em Deus e por todos aqueles que insultam a memória do 
meu Filho, Jesus Cristo. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Deus Pai: Não há nada que Eu não fizesse pelos meus filhos. Nenhum sacrifício é 
demasiado elevado 
Domingo, 9 de fevereiro de 2014, 19:00 

Minha filha querida, não há nada que Eu não fizesse pelos Meus filhos. Nenhum sacrifício é 
demasiado elevado. 

Eu rebaixo-Me para que Eu possa colocar o Meu Coração aos vossos pés e ainda assim eles 
continuam a pisá-Lo. Eu humilho-Me, chamando-vos através destas Mensagens e eles zombam e 
escarnecem de Mim. 

Eu permiti-lhes açoitar e matar o Meu Filho e eles subestimam o Grande Sacrifício que Eu fiz 
por eles, para lhes dar vida e libertá-los da escravatura do maligno. 

Eu pugno com eles para emendarem o seu caminho e eles ignoram-Me. Eu enviei almas 
escolhidas para falar com eles e para proclamarem a Minha Palavra e eles cuspiram nas suas faces. 

Eu enviei-lhes punições e eles e não aprenderam com elas. Em vez disso, alegaram que elas 
eram apenas uma viragem do destino e não tinham nada a ver Comigo. 

Eu enviei-lhes o Meu Amor, por meio de Dons milagrosos concedidos aos visionários, 
videntes, santos e profetas, e apenas alguns fizeram uso deles. Marcai as Minhas Palavras, 
agora, o Livro da Verdade é a maior Dádiva dada por Mim ao mundo, desde que Eu enviei o 
meu único Filho para vos redimir. Eu lego-vos esta Dádiva Preciosa porque ela abrirá o vosso 
coração, libertará a vossa alma do apego às tentações do mal e ajuda a preparar-vos para o Meu 
Reino. 

A Minha Poderosa intervenção, neste momento, significa que a rapidez com que a Minha 
Palavra se espalhará, tanto e a partir de hoje, chocará e surpreenderá a muitos. Quando vós ouvirdes 
a Minha Palavra, falada em todas as línguas, em que pouca organização da mão humana está 
envolvida, ser-vos-á dada a prova do Poder do Espírito Santo. 

Eu assegurarei que o Meu Trabalho persista. Eu andarei em cima de todos aqueles que tentem 
deter a Minha Mão. Eu empurrarei para o lado aqueles que são guiados pelo espírito do mal e 
ensurdecerei o som de suas vozes deploráveis. 

Eu silenciarei, com uma pancada violenta da Minha Mão, aqueles que tentem impedir-Me, 
quando Eu desejo apenas salvar cada alma. Eu Estou determinado a não permitir que este Trabalho 
seja ignorado, porque uma vez Eu concedo a Minha Autoridade para uma Missão, tal como esta, 
vós podeis estar certos de que o poder do homem comparado com ela não é nada. 
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Permanecei calmos, queridos filhos, e confiai em Mim, o vosso amado Pai. O Meu Amor é 
tão grande que não pode ser diluído, não importa com que gravidade vós pecais. Eu Estou a permitir 
que estas provações, tribulações e projectos iníquos, para apagar todos os vestígios do Meu Filho, 
mas apenas por um curto período de tempo. 

Nunca tenhais medo dos Meus Planos, pois eles têm um propósito, que é o de varrer com todo 
o mal e levar-vos a todos a uma vida de Glória, de acordo com a Minha Santa Vontade. Vós tendes 
muito que olhar em frente. Tudo que Eu peço é que vós oreis e sigais tudo o que Eu vos tenho dado, 
neste tempo, através da Minha Santa Missão para levar a todos a Dádiva definitiva, de valor 
inestimável, que Eu criei para vós no Novo Céu e Nova Terra – o Meu Novo Paraíso –, exatamente 
como era para ser quando Eu criei Adão e Eva. 

Lembrai-vos sempre do Meu Amor por todos vós, quando vos sentirdes fracos ou vulneráveis, 
porque ele é tão grandioso que está para lá da vossa compreensão. 

O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo. 
Não sabeis vós que depois de ocorrer a Minha Segunda Vinda a vossa alma existirá 
por toda a eternidade 
Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014, 15:43 

Minha querida e amada filha, a Minha Hora está próxima e o Céu está a preparar-se para o 
grande banquete, em que o Céu se junta com a Terra para se tornarem um. 

Muitas preparações estão em curso e o Meu amado Pai planeia levar muitas Dádivas para 
aqueles que não O conhecem. Todos os anjos e santos se reuniram para rezarem juntos por todas as 
almas, na esperança de que a todas as pessoas, especialmente aos que são ignorantes da existência 
de Céu e Inferno, seja dada a Verdade. 

Quando a Palavra de Deus é apresentada às almas, elas nem sempre a recebem. Em vez disso, 
elas evitam a Palavra, quando é o único meio de salvação. Porque é o homem tão teimoso e 
decidido a acreditar apenas no que ele quer e somente naquilo que satisfaz o seu próprio ego? 
Porque não vê o homem a correlação entre o pecado na sua vida e a sensação de insatisfação que 
sente, causada pela sua incapacidade de aceitar que ele não é nada? Só por causa do Amor do Meu 
Pai, pelo mundo e por todos os Seus filhos, foram dadas ao homem tantas oportunidades de se 
tornar íntegro. Porém, ele preferiu antes viver metade de uma vida, na qual Deus é colocado apenas 
em algumas partes e onde lhe convém. 

Eu, Jesus Cristo, em breve abrirei as mentes daqueles que não reconhecem a Palavra de Deus 
nestas Mensagens. Eu agarrarei os seus corações e enchê-los-ei com um desejo de Verdade. Quando 
vós estais cheios de falsidades, apresentadas com inverdades, e alimentais mentiras sobre o pecado e 
como ele é visto aos Olhos de Deus – Eu ficarei como uma barreira para vos proteger. Eu frustrarei a 
muitos, porque Eu não desisto facilmente quando o homem ignora o Dom do Espírito Santo. Eu tornar-
Me-ei como um espinho ao vosso lado – como o ardor do álcool, derramado sobre uma ferida aberta. 
Muito poucos poderão ignorar-Me, mas nem todos aceitarão a Minha Dádiva Final de Salvação Eterna. 

Tristemente, muitos rejeitarão o Meu Chamamento Final e, ao invés, seguirão a besta, e isso 
significa que eles se perderão para a eternidade. Não sabeis vós que depois de ocorrer a Minha 
Segunda Vinda a vossa alma existirá por toda a eternidade? 

Vós tereis que escolher a Vida Eterna Comigo ou a condenação eterna com o maligno. Não 
existe nada no meio. Cada homem escolherá o caminho da sua preferência. 

O Vosso Jesus. 
Finalmente, será mostrada aos judeus a prova do Pacto do Meu Pai 
Terça-feira, 11 de fevereiro de 2014, 23:41 

Minha querida e amada filha, assim como esta Missão tem crescido e assim como ela irá 
evoluir agora muito rapidamente, assim Eu preparo a vinda do Meu Tempo 
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Eu comecei o próximo plano para trazer à consciência de todos os filhos de Deus o grande 
mundo novo que espera por vós, e esta preparação será por etapas. A primeira etapa é a purificação. 
Isso significará roturas, mudanças climáticas, convulsões e uma terrível apostasia que irá varrer a 
Terra. Tudo isto terá lugar ao mesmo tempo. Então, a Minha Igreja cairá e apenas o Remanescente 
manterá a Verdade e testemunhará a Minha Santa Palavra. 

Eu vou reunir pessoas de todos os cantos do mundo – de toda a fé Cristã, em primeiro lugar. 
Depois, Eu vou chamar os outros a Mim. Finalmente, será mostrada aos Judeus a prova do Pacto do 
Meu Pai e eles serão levados para o Reino de Deus, como predito. 

Muitas vozes abafam agora a Minha Voz, mas será contudo apenas a Minha Voz que os 
avisará, pois a Minha Língua é como uma espada e a Minha Presença como o raio de um 
relâmpago. Quando Eu faço sentir a Minha Presença, será na mais humilde das casas e partilhada 
com diversas almas – a dócil, bem como a astuta. Eu darei a conhecer a Minha Presença entre os 
pagãos e, pela primeira vez, eles questionarão a sua futura eternidade e começarão a abrir os seus 
corações a Mim. Como vedes, nenhuma alma ficará intocada. Alguns não Me acolherão, mas eles 
saberão que Eu Estou lá. 

O Meu Tempo para fazer sentir a Minha Presença, pelo Poder do Espírito Santo, está 
muito próximo. Eu desejo que reconcilieis as vossas almas perante Mim e que estejais prontos 
para Me receber, porque vós não ireis saber o tempo ou a hora. Uma coisa Eu vos direi, é que 
será de repente. 

O Vosso Amado Jesus. 

Mãe da Salvação: Em breve, a Oração Ave Maria não será ouvida dentro ou fora da 
Igreja do meu Filho 
Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014, 22:45 

Minha filha, tal como a Imagem do meu Filho, a Sua Palavra e a Sua Promessa de voltar de novo 
será ignorada e erradicada, assim será também com qualquer referência a mim, a vossa amada Mãe. 

Em breve, a Oração “Ave Maria” não será ouvida dentro ou fora da Igreja do Meu Filho. Será 
mostrada muita desaprovação aos que visitem os meus sagrados Santuários e os grupos Marianos 
serão criticados por muitas razões, todas sem razão. Nenhum reconhecimento será ouvido sobre a 
autenticidade das aparições, envolvendo-me, à Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus. Todas as 
referências a mim serão recebidas de sobrancelhas franzidas por uma recém-reformulada couraça da 
Igreja do Meu Filho na Terra. As devoções a mim serão interrompidas em muitas igrejas, sob o 
recém-nomeado regime a introduzir no futuro. Eu serei esquecida e depois desprezada, por aqueles 
que irão reclamar que representam uma nova, moderna e abrangente igreja, que terá pouca 
semelhança com a Igreja criada sobre a Rocha, por Pedro, o apóstolo do meu amado Filho. 

Quando virdes todas as devoções a mim, a Santa Mãe de Deus, tratadas desta maneira, por 
favor ficai cientes de que essas novas regras são por ordem do maligno. O maligno despreza-me, 
tanto quanto ele tem medo de mim. Ele sabe que a devoção a mim, pelas almas, mantem-nas 
afastados dos seus perversos caminhos e que a recitação do meu Santíssimo Rosário o flagela e o 
torna impotente. Esses dias em frente terão de ser enfrentados por aqueles que me amam e chegará 
um momento em que a associação de Igrejas com os meus Santuários será interrompida. Quando 
isso acontecer, sabereis que isso será para afastar os filhos de Deus da minha influência, que nesses 
tempos será necessária, uma vez que eu estou a ajudar a atrair-vos em direção ao meu Filho. 

A minha função é a de vos preparar para o Grande Dia da Segunda Vinda do meu Filho. Eu 
pretendo continuar a chamar a atenção dos meus filhos, até esse Dia chegar. Eu apenas desejo levar 
as almas perante o meu Filho, para que Ele possa dar-lhes a Salvação Eterna. É tudo pela salvação 
das almas, mas todos os esforços serão feitos pelo maligno para impedir que isso aconteça. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 
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Eles balbuciam acerca do significado da Minha Segunda Vinda 
Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014, 23:00 

Minha querida e amada filha, quanto tempo pensaria o homem que Eu ia esperar até comunicar 
com ele de novo antes de Minha Segunda Vinda? Será que ele pensava que Eu o faria no ano passado? 
No mês passado? Na semana passada? Ou será que ele acredita que Eu não o avisaria de todo? 

Antes do Meu nascimento, foi prometido um Messias ao mundo. O Meu Pai falou por meio dos 
profetas, para que fosse dada à humanidade a esperança, a sabedoria e a Graça para aceitar a Palavra de 
Deus, para que eles estivessem preparados para a Minha Vinda. Será que eles ouviram? Muitos o 
fizeram e preparam-se para o Meu Tempo. Infelizmente, quando Eu nasci eles não estavam preparados. 
Então, João Batista deu-lhes a Palavra e avisou-os para se prepararem. Estavam eles preparados? Não, 
pois não acreditaram nele. E, no entanto, muitos foram salvos, porque através da Minha morte na Cruz, 
causada por sua rejeição a Mim, Eu os redimi aos Olhos do Meu Pai. 

Muitos, então, lutaram contra a Minha Missão e, mesmo assim, muitos Me seguiram. Agora o 
mundo está a ser novamente preparado por causa do amor do Meu Pai por todos os Seus filhos. 
Desta vez, será mais difícil. Pese todo o seu conhecimento sobre Mim, eles ainda se recusam a 
aceitar que Deus está a intervir e a prepará-los através do Seu profeta. Quanto para mais longe se 
afastam de Deus, menos eles sabem da Minha Promessa. Eles balbuciam acerca do significado da 
Minha Segunda Vinda, porque muitos deles não sabem nada sobre isso, de todo. 

Desta vez, eles vão ficar com poucas opções, senão observarem os sinais, dos quais terão de 
dar testemunho, pois Eu os revelarei a todos. Quando Eu digo que algo acontecerá e quando isso 
acontece, eles ainda negarão que a profecia veio das Palavras saídas dos Meus Lábios. Quando 
virem a Terra a torcer, a agitar-se, e outras punições a cair sobre eles, ainda argumentarão que há 
uma razão científica para isso. 

Quando a grande apostasia absorver o mundo e esmagar o Cristianismo, em favor do paganismo, 
eles dirão que isso é uma coisa boa? A resposta é sim. Desse modo, com a Minha Presença a tornar-se 
menos reverenciada por tantos, que possibilidade tem mundo contra Satanás? É por isso que o Meu Pai 
o prepara agora, pois Ele nunca desiste de preparar os Seus filhos para a Sua Misericórdia. 

A preparação da humanidade continuará e, ao mundo, será dada a Verdade, para salvar o 
homem da destruição final. O Meu Tempo está próximo e toda a humanidade deve dispor do tempo 
necessário para preparar as suas almas. Vós nunca deveis perder tempo quando estais a preparar-vos 
para Me receber. Vós nunca deveis ignorar a Palavra dada a um profeta de Deus. Se o fizerdes, vós 
esbofeteais-Me, ao vosso Jesus, no rosto. 

O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo. 

Mãe da Salvação: Este é o momento em que as almas terão de suportar a dor do 
Purgatório na terra 
Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014, 13:43 

Minha doce filha, porque te preocupas com as dificuldades que tens de enfrentar todos os dias 
nesta Missão? Tu não sabes que Todo o Poder está nas Mãos do Meu Pai, Deus o Altíssimo? 

Quando a limpeza final está a ser suportada pela humanidade, o que pode não ser agradável, 
mas sem ela as almas não serão purificadas. Este é o momento em que as almas terão de suportar a 
dor do Purgatório na Terra. Somente aqueles que são puros e com as almas limpas podem entrar no 
Novo Paraíso, que é o Reino de Deus. Então, ao invés de terdes medo, eu peço a todos vós para 
aceitardes a Intervenção de Deus no mundo. Resignai-vos com o que deve ser, o que deve 
acontecer, e quaisquer outras ações que sejam necessárias para vos proteger a todos da maldade e 
das injustiças que serão infligidas sobre raça humana, por aqueles cuja única lealdade é para com 
eles próprios e pelos que são agentes de Satanás. 
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É desejo do meu Filho reunir, em primeiro lugar, as almas inocentes que não acreditam 
em Deus. O meu Filho sabe que aqueles que amam a Deus, mas que não O podem aceitar, 
voltarão para Ele a seu tempo. Ele tem confiança naqueles que O amam verdadeiramente, mas 
que rejeitam a Sua Intervenção através destas Mensagens Divinas, porque também eles virão a 
correr para Ele. São aqueles que não O conhecem e aqueles que se recusam a aceitar Quem Ele 
É, que mais O preocupam. Portanto, lembrem-se sempre que essas almas perdidas serão as 
primeiras almas pelas quais o meu Filho mais anseia. Essas são as pessoas que o magoam mais, 
que Lhe causam terrível dor e sofrimento e que foram a causa das Suas Lágrimas de Sangue, 
quando Ele sofreu a Agonia no Jardim. 

Os castigos são enviados, não meramente como punições para os pecados da humanidade, 
mas como um meio de levar a humanidade ao sentimento de ajoelhar em humildade. Quando o 
homem é esvaziado da sua arrogância, da sua crença na sua própria grandeza e no erro de acreditar 
que o seu poder é maior do que o de Deus, só então, através da tal purificação, ele pode ficar em 
condições de estar perante Deus. 

Uma pessoa que está em pecado mortal e que se recusa a mostrar remorso nunca será capaz de 
suportar a dor da Luz de Deus. Portanto, é num Ato de Misericórdia que Deus intervém, a fim de 
preparar aquela alma para que ela possa partilhar a Glória de Deus. É por causa do Amor de Deus e 
da Sua Generosidade que Ele permite que estes tempos difíceis, já iniciados, tenham lugar. Não 
porque Ele queira simplesmente punir os Seus filhos pelas suas maldades, mas para garantir que 
eles são dignos da Vida Eterna. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Sofreis em silêncio quando sois atormentados, sofreis formas vis de crueldade, sois 
difamados, abusados ou ridicularizados em Meu Nome 
Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2014, 22:00 

Minha amada filha, quando um homem diz que é conhecedor da ciência, ele terá que o provar 
para que vós acrediteis nele. Quando um professor diz que sabe de muitas coisas, sabereis quanto 
ele é bom se puderdes aprender com ele. Quando um homem de Deus diz que sabe tudo sobre Deus, 
ele pode transmitir esta informação e vós estareis bem informados. Mas, quando um homem de 
Deus diz que é inspirado pelo Espírito Santo, vós conhecê-lo-eis apenas pelos frutos que ele produz 
e não pelo conhecimento que ele transmite. 

Quando o Espírito Santo está em Trabalho, daí resultarão muitos frutos, que se verão no 
seguinte: as pessoas que são atraídas para o Espírito Santo serão atraídas para mais perto de Deus. 
Elas irão amar os outros com uma intensidade maior do que antes. Elas partilharão o seu amor. 
Então, elas quererão passar mais tempo em oração e, especialmente, onde vão rezar pelas almas dos 
outros, em vez das suas próprias intenções. 

O Amor de Deus tornar-se-á mais profundo e mais pessoal. E, como elas permitem que o 
Espírito Santo as absorva, sentirão uma necessidade urgente de se entregarem totalmente à Vontade 
de Deus. Aqueles que são inspirados pelo Espírito Santo não mostrarão ódio por aqueles que os 
desprezam. Em vez disso, eles esforçar-se-ão, através da oração, pedindo-Me para salvar essa alma. 

O Amor de Deus só pode penetrar a alma pelo poder do Espírito Santo. A alma sentir-se-á 
sempre em paz e tranquilidade, apesar do sofrimento que inevitavelmente terá de suportar quanto 
mais perto se aproximar de Mim, o vosso Jesus. 

Eu não divido as pessoas. Eu atraio os abençoados – aqueles que têm amor suficiente, nascido 
de um profundo sentimento de humildade para com Deus – dentro do Meu Sagrado Coração. Uma 
vez acomodados dentro de Mim, o seu único desejo é trazer-Me almas. Quando realmente se 
tornarem Meus, em união Comigo, eles serão objeto de ódio. O ódio que lhes é mostrado não lhes 
importa, porque eles não Me abandonarão, se o seu amor por Mim é suficientemente forte. Eles 
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podem cair, de vez em quando, porque serão alvos de opressão. Eles sentirão a dor da rejeição – 
assim como Eu sinto. Eles serão escarnecidos, criticados e chamados de tolos – assim como Eu fui. 
Eles sentirão um fardo pesado por causa da maneira como serão banidos – exatamente como Eu fui. 
O seu conhecimento e a sua sabedoria, que lhes foi dada pelo Espírito Santo, sofrerá uma oposição 
viciosa e, ainda, aquilo que dizem em Meu Nome permanecerá impregnado na memória de todos 
com quem entrem em contato. 

Portanto, meus amados discípulos, pensai sobre Mim, enquanto Eu ando entre vós. Vós não 
podeis ver-Me, tocar-Me ou olhar para a Luz do Meu Rosto, mas sabei que Eu Estou convosco, 
assim como quando Eu andei na Terra com os Meus amados apóstolos. Eu não procuro o 
inteligente, o bem informado ou os baluartes da sociedade – apesar de Eu os receber e abraçar, 
como Eu faço com todos os filhos de Deus. Eu não procuro a aprovação do instruído, do exaltado 
entre vós, dos líderes dos vossos países ou igrejas. Eu não procuro o selo de aprovação, o que o 
homem deseja tão ardentemente. Em vez disso, procuro os mansos, os humildes e aqueles que 
apenas cuidam do bem-estar dos outros, acima das suas próprias necessidades. Estas são as almas 
que são abençoadas pela Minha Mão. O seu amor pelos outros espelha o Meu Próprio Amor. Elas 
aceitam o sofrimento, assim como Eu faço, e isso tem pouca consequência para elas. Essas pessoas 
são a espinha dorsal do Cristianismo e o Espírito Santo está enraizado nas suas almas, para o bem 
de todos os filhos de Deus. 

Nunca vos envergonheis do Dom do Espírito Santo. Sofreis em silêncio quando sois 
atormentados, sofreis formas vis de crueldade, sois difamados, abusados ou ridicularizados em Meu 
Nome, para que, quando vós ficardes com a cabeça curvada, o maligno e todas aquelas almas 
infelizes que ele usa para vos atormentar, falhem na sua tentativa de vos afastar para longe de Mim. 

Erguei-vos e declarai a vossa fidelidade a Mim, com leveza de coração e pureza de alma, e Eu 
vos abençoarei com o Dom da Paz e Tranquilidade. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: O anticristo usará os seus assim-chamados estigmas, como forma de 
convencer o mundo de que ele é Jesus Cristo 
Sábado, 15 de fevereiro de 2014, 17:14 

Minha filha, quando a desilusão absorver as almas, sob a influência do anticristo, as pessoas 
serão enganadas por muitos atos, ações e palavras que virão dele. Doce e suavemente, e com uma 
conduta calmante, ele justificará confiadamente todo o pecado contra Deus. Mesmo o pecado mais 
vil contra a humanidade será explicado suavemente como se não tivesse qualquer consequência. Ele 
convencerá a muitos que tirar a vida é para o bem dos outros, e uma importante peça dos direitos 
humanos. As blasfêmias que derramarão da sua boca, serão vistas como justas e apropriadas. Ele 
justificará tudo citando, por trás, a Sagrada Escritura. Aqueles que ficarem suspensos de cada 
palavra sua, não sabem o suficiente sobre a Palavra de Deus para o poderem contraditar. Então, ele 
dará a impressão de que reza constantemente e será declarado que ele é espiritualmente dotado. 

O anticristo procurará a companhia daqueles que são vistos a fazer grandes obras de caridade 
e aproximar-se-á daqueles que são vistos como santos aos Olhos de Deus. 

Com o tempo, as pessoas converter-se-ão no que acreditam ser uma religião mundial 
verdadeiramente iluminada, no qual o anticristo irá desempenhar um vasto papel. Em seguida, ele 
usará todo o poder demoníaco, que lhe é dado por Satanás, para convencer o mundo de que tem os 
estigmas associados aos santos. O anticristo usará os seus assim-chamados estigmas, como forma 
de convencer o mundo de que ele é Jesus Cristo e que veio para salvar o mundo. Então, ele dirá que 
está a anunciar a Segunda Vinda e aqueles que caem aos seus pés, em adoração, serão varridos com 
ele pelo Anjo do Senhor, que os lançará para dentro do lago de fogo. 

A Vossa Mãe, Mãe da Salvação. 
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Nada de bom pode vir do ódio, pois ele vem apenas de Satanás 
Domingo, 16 de fevereiro de 2014, 15:47 

Minha querida e amada filha, quando o ódio entra nas almas, elas devem lutar com toda a 
força para o erradicar. Se não, então ele devorará a alma em questão e continuará a corroê-la até que 
tenha sida devorada. 

O maligno causa desconfiança, mal-estar, confusão, medo e, em seguida, ele não descansará até 
que a alma que ele tem como alvo fique cheia de ódio por si mesma e pelos outros. O ódio na alma 
cria o caos entre todas as pessoas com que a alma entra em contato. A alma infestada usará todas as 
táticas e artifícios para encorajar as outras pessoas a envolverem-se com ela, até que outra alma fique 
também infestada, e o padrão continua dessa maneira. O ódio espalha-se como um vírus e cresce 
porque absorve e possui a alma, até que a alma, em seguida, se sente compelida a produzir esse ódio 
entre outros. É assim que é cometido o assassinato, pelo ódio que o homem sente por outro. O ódio é 
alimentado por mentiras e inverdades e continua a crescer, até que toma conta de tantas almas que só 
o mal pode irradiar dele. Nada de bom pode vir do ódio, pois ele vem apenas de Satanás. 

Satanás é um mentiroso e planta as sementes da dúvida nas almas que baixam a guarda. Ele 
usa o pecado do orgulho, todas as vezes, para criar o ódio dentro da alma contra outra pessoa. 
Ele cria a discórdia entre os filhos de Deus, que por causa do pecado original são fracos, e, a 
menos que eles sejam Meus seguidores genuínos e se conformem com a Palavra do Meu Pai, 
serão vítimas do engano. 

Nunca vos atreveis a declarar-vos por um lado filhos de Deus, enquanto por outro retalhais 
outra pessoa em duas. Nunca digais que estais cheios do Espírito Santo, por um lado enquanto, por 
outro, dizeis que uma outra alma é uma serva do maligno. Nunca julgueis uma pessoa por aquilo 
que vós julgais ser um pecado, quando vós, vós próprios, desfigurastes a Minha Imagem. Nunca vos 
coloqueis acima de Mim, dizendo que estais mais informados do que Eu, quando estais a seguir a 
direção de Satanás. Aqueles cujos olhos se espelham em Mim Próprio, que tudo observam, devem 
rezar por essas almas, para que lhes seja dada a Graça de se verem longe das garras da besta. 

O Meu Caminho, pela frente, está a ficar mais difícil. Somente aqueles a quem é concedida a 
coragem, que lhes é dada pelo poder do Espírito Santo, serão capazes de o trepar. Infelizmente, 
muitos cairão para a berma, para deleite do maligno. 

Os espinhos desta Missão podem rasgar a vossa carne e cruéis sarcasmos de ódio podem 
perfurar o vosso coração, mas Eu Sou o Único Que caminha à vossa frente e Sou, portanto, o Único 
Que tira o peso do ódio. Lembrai-vos sempre que os ataques a esta Missão são ataques contra Mim. 
O ódio contra esta Missão é o ódio contra Mim, Jesus Cristo. Vós não podeis dizer, por um lado, 
que Me amais e, em seguida, declarar o vosso ódio por Mim de diferentes maneiras. Ou vós sois por 
Mim ou contra Mim. Ou vós acreditais em Mim, ou não. Se acreditais em Mim, vós nunca deveis 
perseguir uma outra alma, pois se o fazeis, fostes afastados de Mim pelo Meu inimigo e não tendes 
o direito de declarar que sois Meus. 

O Vosso Jesus. 

Levai uma alma – uma vida – para longe de Mim e a vossa própria vida – a Salvação 
Eterna – não será mais o vosso direito 
Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014, 00: 15 

Minha querida e amada filha, quando chegar o momento do Dia do Julgamento Final, muitas 
almas Me negarão e haverá muito medo nos vossos corações. Pois, nessa ocasião, a Verdade será 
como um lago de águas cristalinas, sem mácula. Tão clara será a Verdade que será como se elas 
estivessem a olhar para um espelho. E o que verão elas? Elas verão o Meu Rosto, a Minha Dor, o 
Meu Amor, o Meu Pesar, a Minha Ira e, então, elas testemunharão a Minha Justiça, porque então 
não poderão voltar atrás. 
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O tempo dado à humanidade para se redimir a ela própria é agora. Eu concedi este tempo para 
que todos vos prepareis. Usai-o com sabedoria e vós vereis a Glória de Deus. Desperdiçai-o e vós 
nunca vereis a Luz ou a Glória do Meu Reino. Vós tereis, ao invés, de suportar a eterna separação 
de Mim. A vossa única companhia é serdes uma matilha de lobos – demônios enraivecidos –, dentro 
do abismo que é a casa da besta. Todos aqueles que sucumbem à maldade, não importa a escala, 
cairão mais e mais para longe de Mim – tanto quanto mais vós negais a Palavra de Deus. 

Este tempo tem sido dado à humanidade para que vos prepareis adequadamente. A Minha 
Missão é tirar as teias de aranha dos vossos olhos, para que Eu possa mostrar-vos o que precisais de 
fazer para que Eu possa receber-vos no Meu Novo Paraíso. 

Esta Missão pode ser a vossa única oportunidade para que possais agarrar a Minha Mão, antes 
de serdes mergulhados num grande vazio de engano. Satanás declarou que continuará a roubar as 
almas daqueles que Me amam. O seu único foco, neste momento, é arrastar para longe de Mim 
aqueles que realmente Me amam. Assim, ele colocará todas as dúvidas, todas as mentiras e 
blasfêmias, nas almas que vivem as suas vidas de acordo com a Verdade. Através da sua influência, 
estas pessoas irão desamparar-Me. Satanás, orgulhosamente, escarnece de Mim, agora e de cada vez 
que Eu perder uma alma para ele; ele jura que nunca deixará de interferir com cada Missão na Terra 
que tenha sido abençoada por Mim para salvar almas. 

Vós nunca deveis envolver-vos ou defender-Me contra os Meus inimigos. Nunca percais de 
vista a Santíssima Bíblia. Que ninguém mexa com ela. Ignorai aqueles que tentam convencer-vos de 
que Deus toleraria qualquer tentativa de mudar uma única Palavra, uma única profecia, um único 
Mandamento, pois esse é o maior pecado. Nunca quebreis o Primeiro Mandamento. Ninguém pode 
colocar-se acima de Deus. 

Quem quer que peque, dentre vós, deve continuar a voltar para Mim, uma e outra vez. Nunca 
tenhais vergonha de correr para Mim. Não permitais, a vós próprios, serdes preenchidos com ódio 
de qualquer espécie. É o vosso pecado que Eu abomino – porém Eu perdoo-o. Eu amo-vos e 
continuarei a amar-vos. É porque Eu vos amo que Eu concedi este tempo para vos trazer a todos, 
juntos. Não permitais que o mal vos separe do vosso irmão ou irmã. Não deis ouvidos a qualquer 
coisa ou qualquer um que tente puxar-vos para longe do Meu Trabalho – esta Missão de Salvação. 

A vossa fidelidade a Mim é importante, pois vós sois o Meu Exército Remanescente, que, a 
partir do sofrimento, contribuirá para salvar o resto do mundo do mesmo destino dos que se 
recusaram a escutar Noé. Qualquer pessoa que é responsável por tirar uma única alma de Mim 
sofrerá por isso. A Minha Ira está no seu pior, quando, não satisfeitos em vos concentrardes sobre o 
estado da vossa própria alma, tentais deliberadamente levar outra convosco e para longe do Meu 
Amor e do Meu Reino. 

Vós fostes anteriormente avisados das consequências. Agora, Eu recordo-vos de novo. Levai 
uma alma – uma vida – para longe de Mim e a vossa própria vida – a Salvação Eterna – não será 
mais o vosso direito. 

O Vosso Jesus. 

Quando Eu vier para julgar, o mundo tremerá 
Terça-feira, 18 de fevereiro de 2014, 18:09 

Minha querida e amada filha, quando esta batalha pelas almas se intensificar, muitas pessoas 
começarão a duvidar da Minha Existência, em primeira instância, antes de Me rejeitarem 
completamente. 

Será criado um novo falso substituto Meu, nas mentes do mundo. O Meu Nome será usado 
ousadamente, mas as palavras que Me atribuirão não serão Minhas. Eles declararão que Deus não 
permite que os pecados do homem tenham o Seu Julgamento nas nuvens. Mais, que Deus ignorará o 
pecado, por isso ele tem pouca consequência, porque o homem é fraco e será sempre pecador, não 
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importa como. Jesus dir-vos-á que perdoa a todo mundo, porque a Sua Misericórdia suplanta o Seu 
Julgamento. Isso será uma mentira, mas muitas pessoas acreditarão e não sentirão nenhuma 
obrigação de evitar o pecado, seja ele qual for, ou de pedir perdão, porque então eles acreditarão 
que o pecado realmente não existe. Estas muitas almas são as que precisam de mais oração. Não 
deixeis jamais que o homem confunda a Minha Misericórdia com o Meu Julgamento, pois são duas 
coisas diferentes. 

A Minha Misericórdia apenas será mostrada a todos os que mostrem remorso pelos seus 
pecados. Não será mostrada aos que se colocam orgulhosamente perante Mim, não havendo 
qualquer tentativa da sua parte para pedir o Meu perdão. Quando Eu vier para julgar, o mundo 
tremerá. E quando a Minha Misericórdia estiver esgotada, a Minha Justiça cairá como um machado. 
Eu punirei os perversos, que estão fora do alcance da ajuda. 

O homem nunca deve, nem por um minuto, ignorar a Minha Promessa. Eu virei para reunir 
todos os filhos de Deus mas, infelizmente, muitos deles nunca entrarão no Meu Paraíso, por Me 
terem negado, à Minha Existência e à existência do pecado. 

O Vosso Jesus. 

Os terremotos serão de tal magnitude, que serão sentidos em vários países ao 
mesmo tempo 
Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014, 18:39 

Minha querida e amada filha, quando chegar a hora de Eu Me dar a conhecer, na Minha 
Segunda Vinda, vós não reconhecereis o mundo, pois terá mudado muito. 

A velocidade com que a humanidade cairá nas profundezas do pecado chocar-vos-á. Todo o 
repulsivo pecado da carne será visível e muitos terão de assistir a esses pecados, cometidos em locais 
públicos. Muito pouca vergonha será mostrada pelos culpados que, como leões num frenesim 
alimentar, afundar-se-ão em profunda depravação, não vista desde os dias de Sodoma e Gomorra. Tal 
será a infestação da humanidade, provocada pelo maligno, que os assassinatos serão cometidos em 
todos os lugares e o suicídio será galopante. Como Satanás devora as almas, ele irá assegurar que cada 
Lei estabelecida pelo Meu Pai seja quebrada. Corações frios, almas estéreis e a obsessão por falsos 
deuses e espíritos malignos, substituirão o amor que neste momento ainda existe no mundo. 

O Meu Nome será usado para declamar obscenidades e eles amaldiçoar-se-ão uns aos outros 
nos seus corações. Minha filha, a Verdade pode ser insuportável às vezes, mas será feita justiça pelo 
Meu Pai sobre as terras que profanam a Sua Palavra. Todas as punições lançadas pelo Meu Pai terão 
lugar antes da Minha Segunda Vinda. Cidades desaparecerão, países serão inundados com marés, e, 
devido à Ira do Meu Pai, os terremotos serão de tal magnitude que serão sentidos em vários países 
ao mesmo tempo. 

Minha filha, já te foi dada a informação sobre as cidades que sofrerão imenso. Tu deves 
oferecer-Me as tuas lágrimas em expiação pelos pecados daqueles cujo destino repousa na 
escuridão. Sem o teu sofrimento, Eu não posso fazer o que é necessário para salvar essas almas. 
Então, por favor, sê generosa com a tua dor e Eu mostrarei Misericórdia por aqueles que tu colocas 
diante de Mim. 

As montanhas afundarão, os lagos fundir-se-ão com os mares e as terras serão reduzidas em 
um terço. A pluviosidade, que corresponde às Minhas Lágrimas de Tristeza, por causa do ódio nos 
corações dos homens, será constante, até que as Minhas Lágrimas sejam enxugadas através da 
reconciliação dos pecadores que se converterem. 

Sabei agora que as Dádivas dadas ao mundo pela Minha Mãe, ao longo dos séculos, devem ser 
utilizadas para vos protegerdes a vós mesmos. Sabei também que a Medalha da Salvação – mais 
poderosa do que qualquer outra – será a vossa defesa contra a sedução do anticristo. Serão feitas todas as 
tentativas para impedir a Medalha da Salvação, mas nada irá suster os Poderes associados a esta Dádiva. 
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Meus amados seguidores, nestes dias deveis concentrar-vos em oração e colocar toda a vossa 
confiança em Mim, pois aqueles que são Meus estarão protegidos e vós sereis a Minha razão para 
mostrar Misericórdia para com os aflitos e os pagãos. Vós nunca deveis enfraquecer ou desistir 
porque, se o fizerdes, achareis este caminho em direção a Mim impossível de navegar sem a Minha 
Luz, a qual será necessária a cada passo do caminho se quiserdes completar esta jornada. 

O Vosso Jesus. 

Quando Deus permite a perseguição aos cristãos e aos judeus é por uma boa razão 
Sexta-feira, 21de fevereiro de 2014, 18:00 

Minha querida e amada filha, o homem é uma criatura vulnerável e fraca, mas ele é um filho 
de Deus. Por causa de um profundamente enraizado sentido de preservação o homem fará tudo o 
que precisa fazer para sobreviver. Em tempos de grande sofrimento físico os restos de força dentro 
dele tornar-se-ão mais vincados. Geralmente, será vista grande força nos fracos, nos famintos, nos 
fisicamente aflitos, nos perseguidos e nos que sofrem às mãos de fanáticos. O mais fraco dentre vós 
é o que se tornará mais forte, e os que pensam que são os mais fortes tornar-se-ão mais fracos. 

Eu estou a separar os fracos, os mansos, os humildes e os justos, daqueles que se exaltam a 
eles mesmos e que prestam adulação aos Meus Ensinamentos, mas que amaldiçoam os outros nos 
seus corações. Eu estou agora a separar o trigo do joio e, por isso, a fé de cada um será testada, até 
que ele ou ela seja posto de lado. Eu incluo todos aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que 
rejeitam o Verdadeiro Deus e aqueles que deram o seu coração ao Meu inimigo – o maligno. A cada 
alma será dado o estatuto de igualdade perante Mim e toda a Graça será dada aqueles que neste 
momento não Me abraçam. 

O mundo será testado pelo estado do amor que cada pessoa tem para com os outros, o que é 
um verdadeiro reflexo e a medida do seu amor por Deus. O vosso tempo é limitado e, para que 
possais suportar essa jornada de penitência, vós deveis aceitar que os profetas de Deus declaram 
simplesmente a Sua Vontade, apenas para que vos torneis Seus em carne e em espírito. Não resistais 
à Mão de Deus. Alegrai-vos, porque as provações que estão a ser permitidas pelo Meu Pai, trarão 
uma grande unificação dos Seus Dois Testemunhos na Terra – os Cristãos e os Judeus – e estes dois 
renderão uma grande conversão. Quando Deus permite a perseguição aos Cristãos e aos Judeus é 
por uma boa razão. Por aquilo que eles terão de suportar, resultará muita conversão e milhares de 
milhões de pessoas verão a Glória de Deus, com uma mente clara, sem que nenhuma confusão 
estrague a sua alegria, quando finalmente reconhecerem a Verdade. 

O tempo para a Verdade ser vista pelo que ela é, incluindo o bem e o mal, está próximo. E 
então nada vos magoará de novo. Não haverá mais separação de Deus. O amor, finalmente, 
conquistará a todos. O Amor é Deus e o Seu Reino é para a eternidade. Não haverá mais ódio, pois 
ele estará morto. 

O Vosso Jesus. 

Muitos de vós, que agora dizeis que Me amais, ireis trair-Me tal como Judas fez 
Sábado, 22 de fevereiro de 2014, 18:35 

Minha querida e amada filha, da dor virá a alegria, do desespero virá esperança e da 
perseguição virá a liberdade, quando tudo estiver entregue a Mim, em plena confiança e para a 
Glória de Deus. 

Toda a criatura, no Céu, na Terra e debaixo da Terra, se ajoelhará diante do Senhor – todos, 
sem excepção. Mas o homem, fraco e caído, não dará Glória a Deus – mesmo o mais devoto e santo 
–, se ele não se conseguir render completamente, diante do Meu Pai, a Mim, o Seu único Filho, 
Jesus Cristo. Enquanto o espírito do mal existir no mundo, o homem não é digno de estar diante de 
Mim. Vós não podeis ajoelhar diante de Mim, quando estais cheios da vossa própria auto-
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importância. Eu não posso ouvir-vos, se Me expulsardes, se vos tornardes tiranos quando Satanás 
enche a vossa mente com os pecados dos sentidos. Somente aqueles que vêm perante Mim limpos, 
estando já reconciliados Comigo, podem verdadeiramente unir-se Comigo. 

Quando andais como reis e ordenais sobre os outros, quando sentados em tronos terrenos, vós 
nunca sereis Meus servos. Quando realmente Me servis, não importa qual seja o vosso papel, vós 
falais sempre a Verdade. Vós sabereis sempre que, quando proclamais a Minha Verdadeira Palavra, 
ela trará sempre muitas críticas sobre vós. Em breve, a Verdadeira Palavra deixará de ser falada por 
aqueles que se infiltram na Minha Igreja nos mais altos escalões, fingindo que Me amam, mas que, 
na realidade, Me detestam. Então, vós, os fiéis, para permanecerdes em Mim e Comigo, precisareis 
de muita coragem. 

Como tereis, muitos de vós, essa coragem? Quantos de vós sereis capazes de suportar a 
perseguição, o que irá acontecer quando proclamardes a Verdade? Assim, é com o coração pesado 
que Eu devo informar-vos que muitos de vós, que agora dizeis que Me amais, ireis trair-Me – como 
Judas fez. Porque, quando a Minha Santa Palavra é alterada, para que se transforme num conteúdo 
vazio e estéril, muitos de vós aceitareis essa falsa doutrina. Muitos de vós rejeitareis esta Missão e 
virareis as costas ao Meu Cálice de Salvação. 

Vós deveis recitar esta Cruzada de Oração para vos ajudar a manter-vos fiéis à Minha Palavra. 

Cruzada de Oração (136) Para guardar a Vossa Palavra 

Querido Jesus, ajudai-me a ouvir Vossa Palavra. A viver a Vossa Palavra. A falar a 
Vossa Palavra. A transmitir a Vossa Palavra. Dai-me a força para defender a Verdade, 
mesmo quando sou perseguido por isso. Ajudai-me a manter viva a Vossa Palavra, quando 
ela é abafada pelos Vossos inimigos. Deixai-me sentir a Vossa Coragem quando eu estou em 
baixo. Enchei-me com a Vossa Força quando eu estou fraco. Dai-me a Graça de permanecer 
digno, quando os portões do Inferno prevalecem contra mim, para que eu permaneça fiel à 
Vossa Santíssima Vontade. Amém. 

Todos os demônios do Inferno amaldiçoam esta Missão, a Minha última na Terra. Tereis de 
ter uma grande resistência, uma enorme coragem e um profundo amor por Mim, o Vosso Jesus, 
para permanecerdes fiéis a Mim. Os mais fracos cairão primeiro. Os mornos serão os seguintes e, 
então, apenas aqueles que se mantiverem puros de coração e destemidos permanecerão de pé. 

O Vosso Jesus. 

Quando a vontade do homem choca com a Vontade de Deus, uma grande dor é 
suportado por ambas as partes 
Domingo, 23 de fevereiro de 2014, 16:03 

Minha querida e amada filha, quando o homem é confrontado com a Vontade de Deus, uma 
grande dor é suportada por ambas as partes. Ao homem foi concedido o Dom do livre-arbítrio pelo 
Meu Pai, e, como tal, ele é livre para fazer as escolhas que quer na vida e Deus nunca interferirá 
com este Dom do Céu. No entanto, para aqueles que desejam servir-Me completamente, com a 
intenção de Me ajudarem a salvar as almas dos outros, dar-Me o Dom do seu livre-arbítrio é para 
eles uma jornada muito difícil. 

Quando Me dais o vosso livre-arbítrio, para fazer o que é necessário para a salvação das 
almas, o sofrimento que vós tereis de suportar será muito duro. Como a vossa vontade já não vos 
pertence, sendo a natureza humana o que é, isso significa que haverá uma disputa entre o livre-
arbítrio do homem e a Vontade de Deus. Muitas pessoas que Me amam e que querem carregar a 
Vontade de Deus nas suas vidas, lutarão sempre. A fim de satisfazer a vontade de Deus, a alma 
deve abandonar todo o sentido de orgulho e a necessidade de satisfazer os seus próprios desejos 
pessoais. Vós só podeis verdadeiramente servir a Deus se confiardes n’Ele completamente e Lhe 
oferecerdes todas as vossas provações e tribulações, para o bem de todos. 
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Quando as pessoas bem-intencionadas servem a Deus e tentam viver as suas vidas como Ele 
instruiu, perdem a graça, elas sentem vergonha. Mortificadas por terem evitado a Deus e O terem 
deixado para trás por egoísmo, sentimentos de autoestima ou arrogância, e, em seguida, escondem 
os seus rostos da Luz de Deus. Embora iluminadas pela Verdade essas almas podem, de repente e 
sem aviso, começar a duvidar da sua fé. Num minuto amam a Deus com todo o coração e oferecem-
se completamente à Sua proteção e, no minuto seguinte, elas afastam-se da Fonte de Luz. É então 
que a pessoa, usando o intelecto humano, prescreve a Deus o que está preparada para fazer a fim de 
servir a Deus, e fá-lo geralmente nas suas próprias condições. Sim, a alma pode dizer a Deus: "Eu 
vou servir-Vos, mas com a condição que o Senhor me conceda este favor e aquele."Não sabeis vós 
que não podeis servir a dois senhores, pois há um só Deus e Ele está no comando? Deus é o Senhor 
de tudo o que é e será. O homem está aqui para servir a Deus, mas, ainda assim, Deus fará tudo o 
que puder para dar conforto aos Seus filhos. 

Quando vós pensais que começais a duvidar de Deus ou a perder a confiança no Seu Amor ou 
na Sua Promessa, então deveis recitar esta Cruzada de Oração, que deve ser conhecido como a 
Oração da Restauração. 

Cruzada Oração (137) Oração da Restauração 

Ó Deus Todo-Poderoso, Ó Deus, o Altíssimo, olhai para mim, Vosso humilde servo, com 
amor e compaixão no Vosso Coração. Restaurai-me na Vossa Luz. Levai-me de novo à Vossa 
Proteção. Preenchei-me com a Graça, para que eu possa oferecer-me a Vós em humilde servidão 
e de acordo com a Vossa Santíssima Vontade. Livrai-me do pecado do orgulho e de tudo aquilo 
que Vos insulta e ajudai-me a amar-Vos com um desejo profundo e permanente de Vos servir, em 
todos os meus dias, para sempre e sempre. Amém. 

Por favor, lembrai-vos que é muito fácil virar as costas a Deus, e que basta apenas uma 
pessoa para lançar dúvidas na vossa alma sobre a Bondade de Deus e a Sua Misericórdia por 
todos os Seus filhos. 

É preciso muita coragem e resistência para permanecer fiel à Palavra de Deus, mas, sem pedir 
as Graças para O servir adequadamente, vós não sereis capazes de o fazer por vós mesmos. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Todas as referências sobre o Inferno têm sido abolidas e o homem 
tem sido enganado por uma falsa sensação de segurança 
Domingo, 23 de fevereiro de 2014, 16:28 

Minha filha, enquanto existir na Terra o reino de Satanás a Verdade será sempre suprimida. 

Desde a morte do meu Filho na Cruz todas as tentativas de espalhar a Sua Palavra foram 
frustradas. E desde que o Cristianismo se espalhou muitas roturas apareceram e a Doutrina prescrita 
pelo meu Filho, Jesus Cristo, através dos Seus discípulos, foi adaptada. A Verdade foi sempre 
adulterada mas, apesar disso, a Palavra de Deus ainda permanece viva no mundo e a Presença do 
meu Filho, através da Eucaristia, tem sido mantida. 

A Verdade, em relação à existência de Satanás e sobre a veracidade do Inferno, foi suprimida 
durante muitas décadas e isso teve um efeito negativo sobre a salvação da humanidade. Todas as 
referências acerca do Inferno têm sido abolidas e o homem tem sido enganado por uma falsa 
sensação de segurança. Então, agora, hoje, poucas pessoas acreditam na existência do maligno ou 
no abismo do Inferno. Esta mentira tem sido o flagelo da humanidade e, como consequência, 
porque o Inferno é negado, muitas almas se têm perdido. O pecado mortal não é mais considerado 
como uma existência real e por isso não é feita nenhuma tentativa de o evitar. Aqueles que servem o 
meu Filho, Jesus Cristo, nas suas Igrejas, têm o dever de preparar as almas de modo a que elas 
estejam aptas a entrar no Reino dos Céus. 
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O Inferno pode ser evitado através da compreensão das consequências do pecado mortal, porém 
nenhuma palavra é mencionada sobre ele. As almas perdem-se porque nunca lhes foi instruído 
adequadamente como evitar o pecado e procurar o arrependimento. Para vos tornardes dignos de entrar 
no Reino do meu Filho, vós deveis despender tempo vivendo as vossas vidas de acordo com a Palavra 
de Deus. Por favor, não ignoreis a Verdade, pois se o fizerdes vós estareis perdidos. 

Rezai, rezai, rezai para que a humanidade aceite a existência de Satanás, porque, até que o 
façam, eles nunca aceitarão verdadeiramente a Promessa de Redenção do meu Filho. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 
Vós, as Minhas Duas Testemunhas na terra, deveis permanecer no vosso terreno 
Segunda-feira, 24 de fevereiro de 2014, 16:00 

Minha querida e amada filha, os Meus inimigos não estão contidos na hierarquia das falsas 
religiões. Muitas dessas almas sabem que vão melhorar e que Me aceitarão quando Eu Me der a 
conhecer a eles. São os que vão arquitectar a maior apostasia, por dentro das fileiras da Minha 
Própria Igreja na Terra, os mais perigosos de todos. 

Nem todos, que vêm vestidos como Meus servos, são Meus, mas Eu sei disso. A Minha Hora está 
próxima e, precisamente antes da Minha Segunda Vinda, a praga da apostasia descerá e devorará a 
Minha Igreja na Terra. Tal como lobos em pele de cordeiro, leva o mundo a acreditar que a Casa de 
Deus aceita qualquer fé, incluindo aqueles que Me negam, a Jesus Cristo, convencendo-vos que essa 
abominação será a maior evangelização que o mundo já viu. E, no seu despertar, eles incorrerão na Ira 
de Deus. Enquanto o mundo, e todas as suas religiões, é sugado para esta nova falsa igreja, será 
preparado o caminho para que eles, orgulhosamente, sejam lacaios do homem da iniquidade. 

Enquanto aqueles de vós que permaneceis alerta para O Meu Aviso e aqueles que, em desafio, 
se manterão fiéis à Minha Palavra, sofrerem, também Eu lhes darei a força para suportar este triste 
acontecimento. Esses impostores, que mistificarão o vosso caminho para a Minha Igreja, terão 
enganado muitos e continuarão a enganar milhões de pessoas, incluindo todas as de fé Cristã, bem 
como aqueles que não Me honram de todo. Todos esses enganadores espalharão a heresia e, a seu 
tempo, formarão uma religião para o mundo. Nenhuma outra fé será tolerada, além da nova falsa 
doutrina – a doutrina do Inferno. Cristãos e Judeus serão as duas religiões a partir do qual o 
Remanescente será formado. 

Quando as Minhas profecias trazem lágrimas aos vossos olhos, sabei que isso é porque Eu vos 
abençoo, através desta Missão; com nervos de aço e determinação férrea, vós permanecereis fiéis a 
Mim, o vosso Jesus. 

Vós, as Minhas duas testemunhas na Terra, deveis permanecer no vosso terreno. Resisti à 
tentação de vos desviares de Mim e persisti no vosso amor por Mim em todos os momentos. a 
Minha Igreja Remanescente será formada, quer exteriormente a esta Missão como por dentro dela. 
Aqueles de vós que rejeitais agora esta Missão, mas que genuinamente Me amais, sereis também 
atraídos para o Meu Exército Remanescente na Terra. No dia em que isso acontecer, vós tereis 
entendido que o Livro da Verdade foi, deveras, uma Dádiva do Céu para vos ajudar na vossa 
jornada final para o Meu Reino e para a Vida Eterna. Só então vos rejubilareis e sereis corajosos, 
porque tereis toda a confiança necessária para dar glória a Deus. 

O Vosso Jesus. 
O “deus” que eles vão proclamar não será o Meu Amado Pai 
Terça-feira, 25 de fevereiro de 2014, 13:50 

Minha querida e amada filha, foi predito que o ódio da humanidade para com Deus atingirá, 
no fim dos tempos, proporções sem precedente. As pessoas não serão então capazes de distinguir 
entre o bem e o mal. Muita confusão os influenciará perniciosamente e reinará, dentro delas, uma 
escuridão de alma que pouca paz lhes trará. 
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Deus será negado. Eu, o Seu único Filho, serei escarnecido e a Minha Divindade será 
rejeitada. Todos os que Me amam serão tentados a afastar-se de tudo o que Eu lhes ensinei. Cada 
pessoa que Me negar, tentará justificar a sua razão para o fazer. As suas razões, serão esta: “Jesus – 
dirão eles – é simplesmente uma figura representativa, um profeta enviado para ensinar a Verdade 
às pessoas”. Eles acreditarão, em breve, que a Minha Divindade fora uma mentira e que apenas a 
fidelidade a Deus – a um Deus de Bondade – é tudo o necessário para todas as religiões, de modo a 
que elas se possam unir como uma. 

O “deus” que eles vão proclamar, não será o Meu amado Pai. Ao invés, eles vão idolatrar 
falsos espíritos, disfarçados de anjos de Deus. Enquanto o mundo se alegra, juntamente com os 
Cristãos, que se mantêm fiéis a Mim, e os Judeus, que permanecerão fiéis ao Meu Pai, o tempo para 
a Minha Segunda Vinda descerá tão de repente que muito poucos estarão prontos. Então, os 
opressores serão silenciados, os ímpios destruídos e aqueles cujos nomes estão no Livro da Vida 
unir-se-ão e viverão uma vida de eterna glória. 

O Vosso Jesus. 
Deus Pai: A perfeição do Paraíso perdido será renovada na sua primitiva glória 
Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014, 16:26 

Meus filhos, ouvi- Me, que Eu chamo-vos e declaro o Meu Amor, profundo e permanente, por 
todos vós. No meio das provações, da tristeza, da crueldade, da maldade e, certamente, na alegria e 
na paz, Eu Estou no Comando de tudo. 

O tempo está maduro para intensificar a Purificação, mas nada senão o bem virá nesses 
tempos. Pensai nesses tempos como uma criança doente acamada, atingida por uma doença que a 
torna fraca, impotente, com falta de energia, de nutrientes, e com uma febre muito alta. Ela não 
recuperará até que a febre se dissipe e, porém, é a febre que a livra da doença. 

A Purificação do homem foi anunciada, e Eu permiti-a para que Eu possa livrar a humanidade 
da doença que flagela os corações e as almas dos que não Me conhecem verdadeiramente. As 
divisões no mundo aumentarão, antes que fiquem finalmente esgotadas. As guerras, tendo 
irrompido e destruído, desaparecerão, e a paz reinará. A apostasia envolverá muitas almas mas, 
depois, a maioria dos Meus filhos verão a Verdade e virão a correr para Mim através do amor que 
irão sentir pelo Meu amado Filho, Jesus Cristo. 

A Minha Criação tornar-se-á perfeita, quando Satanás e todos os demônios que infestam a 
Terra forem banidos. A Luz tornar-se-á mais brilhante, a Perfeição do Paraíso Perdido será 
renovada na sua primitiva Glória e a humanidade tornar-se-á Una em Mim. 

A Minha Promessa de vos trazer de volta ao Paraíso, que Eu Criei para cada um de vós, 
mesmo antes que vós tivésseis respirado pela primeira vez, está prestes a ser testemunhada. A cada 
um de vós foi dado este direito de nascença. Preparai-vos. Vós sereis atraídos para o Meu Paraíso, 
através do amor que Eu irei colocar nos vossos corações e pelas Graças que serão concedidas às 
vossas almas. Nenhuma alma, dentre vós, será capaz de dizer que Eu não lhe dei todas as 
oportunidades, todos os sinais, todas as moratórias. Orai para que vós tenhais a benevolência de 
aceitar a vida gloriosa que Eu preparei para vós, num mundo sem fim. 

O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo. 
Mãe da Salvação: Amor, e somente Amor, vem de Deus. O ódio vem apenas de 
Satanás. Não há meio-termo 
Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014, 14:48 

Minha filha, há muito ódio contra esta Missão de Salvação porque o maligno não quer perder 
uma única alma para Deus. Quando Deus fala através de um profeta gera indignação no Inferno. 
Nestas circunstâncias, todos os esforços são feitos pelo maligno para silenciar a Palavra de Deus. 
Ele, Satanás, fará todo o possível para envenenar as pessoas contra qualquer coisa que salve as 
almas da humanidade. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          53 

Ele espalhará o ódio até que as almas que são tomadas pelo seu ódio se tornem agentes à sua 
disposição, até ao ponto de não controlarem o que fazem. Cheios da sua indignação, eles acharão 
impossível sentir amor nos seus corações por aqueles que, acreditam que eles, são os seus inimigos. 
Então, eles começam a odiar-se a eles mesmos, e, quanto mais eles pecam contra Deus, mais cheios 
ficarão de uma terrível angústia. Eventualmente, quando um ódio desta natureza toma conta das 
almas, elas não serão capazes de se libertar de Satanás. Muitas orações são necessárias por essas 
almas. Se uma alma blasfemar contra a Palavra de Deus, será confrontada com uma luta contra a 
Besta, tão feroz que se lhe tornará impossível afastar-se do seu poder. A sua maldição contra Deus 
torna-se a sua maldição, e, nessa fase, nada pode ser feito por ela. 

As almas que estão cheias de ódio não falam a Palavra de Deus, pois isso não pode ser. O 
ódio nunca derramará dos lábios daqueles que verdadeiramente amam a Deus. Vós nunca deveis 
subestimar o poder de Satanás, pois ele pode armadilhar qualquer alma, não importa quão boa ela 
seja. No início, ele, o maligno, será muito convincente quando preenche a vítima com as suas 
mentiras. Ele criará mesmo uma sensação espiritual de que sou Eu, a Mãe de Deus, que está a 
comunicar com a alma. Ele usará o amor por Deus, da alma, para incutir no seu íntimo um 
sentimento de indignação contra o que a alma entende ser um ato de maldade, por ação ou palavra. 
Ele aprisiona as almas que podem, por vezes, ser servas fiéis de Deus. Mas, uma vez que uma alma 
permita que o maligno a preencha com qualquer forma de ódio, ela, ou ele, achará impossível 
libertar-se dele. Somente a oração e grandes atos de penitência e de humildade podem levá-lo a 
afastar-se. Após algum tempo, a alma sabe que algo o está a incomodar, quando a raiva, o 
desconforto, a ansiedade e a completa falta de paz, tomam conta da alma. O maligno não descansará 
até que a alma, finalmente, se volte contra Deus e blasfeme contra Ele. 

Filhos, vós nunca deveis envolver-vos com aqueles que colocam dúvidas na vossa alma 
acerca da Perfeição de Deus. Quando vos envolveis com aqueles que amaldiçoam a Deus, vós 
ficareis contaminados. Quando fizerdes isso, também vós ficareis preenchidos com um ódio que 
nunca sentistes antes. Então, vós precisareis de grande ajuda e intervenção, antes de poderdes 
tornar-vos dignos de permanecer novamente na Presença de Deus. 

Ignorai qualquer forma de ódio, porque isso nunca poderia vir de Deus. Há apenas uma fonte 
onde o ódio se desenvolve, e que é Satanás. Comprometei-vos com Satanás e com aqueles cujos 
corações ele preencheu de ódio, e, então, esse veneno irá derramar nas vossas almas. Ignorai esta 
situação. Permanecei em silêncio. Orai pelas almas que odeiam os outros. Vós deveis recitar o meu 
Santo Rosário para proteção dessa tentação. 

Eu advirto-vos destas coisas porque o poder de Satanás é muito forte, neste momento, quando 
ele tenta roubar as almas de todas as pessoas, em todo o mundo, que acreditam no meu Filho, Jesus 
Cristo, e daqueles que me são leais, à Sua amada Mãe. Por favor, prestai-me atenção, neste 
momento, recitando esta Oração para vos proteger do ódio. 

Cruzada de Oração (138) Proteção do ódio 

Ó Mãe da Salvação, protegei-me de todo o tipo de ódio. Ajudai-me a permanecer em 
silêncio, quando confrontado pelo ódio. Mantende-me forte na minha fidelidade a Jesus 
Cristo, quando eu estou mais vulnerável. Selai os meus lábios. Ajudai-me a virar as costas 
aqueles que me envolvam com palavras, que neguem os Ensinamentos de vosso Filho ou 
aqueles que me insultem por causa da minha fé. Orai por essas almas, querida Mãe, para 
que elas renunciem a Satanás e sintam a paz do vosso amor e o Reino do Espírito Santo 
dentro das suas almas. Amém. 

Amor, e somente Amor, vem de Deus. O ódio vem apenas de Satanás. Não há meio- termo. 
Não há metades. Ou vós sois pelo meu Filho ou contra Ele. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 
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O mundo curvar-se-á, ajoelhando-se com ambos os joelhos, e idolatrará a besta 
Sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014, 21:42 

Minha querida e amada filha, Eu dou ao Meu Exército Remanescente, e a todos aqueles que 
nunca se desviam da Minha Santa Palavra, a autoridade sobre as nações quando a apostasia cegar a 
todos em nome de unificação. 

Vós tereis grande Proteção e grandes Graças e o poder de conduzir os fiéis, os fracos e os que 
se perdem num deserto estéril. Tornar-vos-eis o Espírito da Verdade, o único vestígio 
Remanescente do Espírito do Senhor na igreja, a qual será privada da Minha Santa Presença. A 
Minha Presença residirá apenas naqueles a quem seja dada a autoridade para ditarem a Palavra de 
Deus e conduzirem as almas sedentas à Fonte da Vida. 

Quando os falsos mensageiros, que dizem receber palavras e orientação do Céu, surgirem em 
breve, eles tornar-se-ão como príncipes do trono, o qual será revelado em breve no novo templo da 
abominação. Este novo centro de poder será adornado com os seus próprios devotos servidores, 
adivinhos e os que estão cheios do espírito das trevas – todos os que irão bajular o anticristo. 

O mundo curvar-se-á, ajoelhando com ambos os joelhos, e idolatrará a besta. Nem um pingo 
de puro amor permanecerá nos seus corações – mas sabei isto. Quando vós colocais o vosso braço 
direito fora de Deus, vós ireis, com a mão esquerda, trocar apertos de mão com a besta, que vos 
puxará e envolverá no seu aperto perverso. Quando abris a vossa alma para o maligno, ele entrará e 
nunca vos dará um momento de paz. Por causa do vosso livre-arbítrio, vós tentareis lutar contra ele, 
mas vós não sereis suficientemente fortes. 

Pelo esforço do Meu Remanescente, destemido e marcado com a Luz da Minha Face, 
reúnem-se aos milhões nos quatro cantos da Terra, para os trazer à Verdade. Eles pregarão o 
Evangelho, proclamarão a Minha Palavra e nunca se desviarão da Verdade. Eles serão desprezados, 
ridicularizados, perseguidos, traídos – mesmo pelos mais próximos deles – e, ainda assim, eles 
nunca tirarão os olhos de Mim. 

O mundo não acolherá a Verdade, quando tiver sido doutrinado com a falsa piedade e a 
gratificação que sentirá, porque, nessa fase, o pecado será negado em todas as suas formas. 

Em qualquer guerra só pode haver um vencedor. Quando o homem luta contra Deus, ele 
perderá sempre. Quando fica ao lado do enganador, ele será expulso e nunca mais verá a Luz da 
Minha Face. 

Orai, Meu amado Remanescente, por aqueles que serão enganados pelo anticristo. Eu desejo 
que estas almas sejam trazidas à Minha Proteção. Elas não Me procurarão, mas, através das vossas 
orações, o Meu Pai intercederá, para que possam ficar sob a Minha Grande Misericórdia. 

O Vosso Jesus. 
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MENSAGENS DE MARÇO DE 2014 
 

Uma vez que vós Me tendes, vós tendes tudo 
Domingo, 2 de março de 2014, 20:14 

Minha querida e amada filha, há momentos de luta em que as pessoas podem sentir-se 
perdidas. Há momentos de tragédia em que elas se sentem amedrontadas. E há momentos em que o 
homem desespera, e toda a esperança se evapora da sua vida. Então, há tempos de miséria em que o 
homem se isola daqueles que ama – quando ele sente que a vida é muito difícil de suportar. Eu digo 
aos que suportam semelhante dor para Me chamarem e Me pedirem, ao seu Jesus, para lhes tirar 
todo o seu sofrimento. Oferecei-Me todas as vossas provações, quando elas se tornam demasiadas 
para que as possais suportar. É nesse momento, em que entregais a vossa terrível angústia, que Eu 
levantarei a sombra que escurece a vossa alma e vos confunde a mente. 

Nunca cedeis ao sofrimento. Nunca sintais que tudo está perdido, porque uma vez que vós Me 
tendes, vós tendes tudo. Eu Sou o vosso suporte nesta vida e só Eu posso ajudar-vos. O homem 
deve esforçar-se sempre para sobreviver, lutar contra a injustiça, defender a virtude e nunca ter 
medo de proclamar a Verdade. Mas quando vier o que testemunhareis, que vos trará muita dor e 
sofrimento, devido às injustiças, somente Eu posso suportar-vos durante essas tribulações. 

Nada do que o mundo tem a oferecer pode trazer-vos o verdadeiro conforto nos vossos 
momentos de necessidade. Só Eu, Jesus Cristo, posso conceder-vos a paz de espírito, a força e a 
coragem para suportardes o ódio, a injustiça, a perseguição e o isolamento. Eu devo ser a primeira 
escolha na vossa hora de necessidade, em que vós deveis apelar a Mim. Só Eu vos trarei a calmaria, 
a paz, e vos libertarei da ansiedade, porque Eu Sou Amor e quando o amor reside na vossa alma vós 
podeis fazer qualquer coisa. 

O Vosso Jesus. 

O Amor pode derrotar toda a aflição suportada pela raça humana 
Segunda-feira, 3 de março de 2014, 23:37 

Minha querida e amada filha, pensai em Mim com amor nos vossos corações, porque somente 
através do Amor Eu posso comunicar com o mundo, por meio do Livro da Verdade. 

Por Ordem do Meu Pai, Eu reúno todos os Seus preciosos filhos, como um com Ele e Nele. É 
o Amor que permite esta Intervenção Divina. O Meu Pai sofre de Dor, Ira, Impaciência e 
Frustração, por causa da mancha do pecado que destrói as almas de cada um dos Seus filhos. Mas é 
o Seu permanente Amor por todos vós que mantém irradiante a Luz de Deus na Terra. 

Sem essa Luz, haveria apenas escuridão, não apenas de espírito mas na própria Terra. A Luz 
do dia não existiria. O sol não brilharia, nem a lua iluminaria a noite. As estrelas desapareceriam. 
No entanto, todos estes Dons se mantêm no lugar por causa do Amor de Deus. Quando este amor é 
recíproco, traz grande alegria ao Meu Pai, porque Ele sabe que uma vez que o espírito do amor 
esteja presente na alma, ele pode superar todas as trevas da alma. 

O amor pode derrotar toda a aflição suportada pela raça humana. O amor de uns pelos outros 
destruirá o mal. O amor por Deus, destruirá o poder de Satanás sobre o homem. A lealdade para 
com os Mandamentos de Deus aperfeiçoará a alma e, por outro lado, salvará então a raça humana 
do desterro e da separação de Deus. 

Quando a Luz de Deus é mantida nos vossos corações, e o amor de Deus pelo outro está 
presente nas vossas almas, então, todo o mal pode e será vencido. Quando vós amais a Deus, 
sentireis uma profunda paz dentro de vós, pois quando Lhe mostrais o vosso amor, Ele irá 
preencher-vos com as Suas Graças. Vós deveis, sempre, confortar-vos no Poderoso Amor que Deus 
tem no Seu coração por cada um de vós. Quem quer que sejais, seja qual for o agravo que Lhe 
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possais ter causado, e independentemente do quão perversos sejam os vossos pecados, Ele perdoar-
vos-á – sempre. Tudo o que vós deveis fazer é invocá-Lo, pedindo-Me, ao Seu amado Filho, Jesus 
Cristo, para intervir em vosso nome através da reconciliação. 

Vinde a Mim com a vossa oração e dizei: “Jesus, levai-me sob o Vosso Refúgio para o meu 
Pai e trazei-me Salvação Eterna”. 

Quando vós vindes a Mim, com verdadeiro remorso na vossa alma, será vosso o Reino 
dos Céus. 

O Vosso Jesus. 

As guerras incrementar-se-ão, até que a grande guerra seja declarada 
Terça-feira, 4 de março de 2014, 17:00 

Minha querida e amada filha, é importante que neste momento, em todo o mundo, as pessoas 
mudem e Me peçam para as proteger do flagelo da guerra. 

As guerras incrementar-se-ão, até que a Grande Guerra seja declarada e, então, o maior 
inimigo, que é o comunismo, criará grande agitação entre todas as nações. O poder e a fome dele 
são geradores de egoísmo. Aqueles que procuram o poder, a seu tempo não terão nenhum, quando 
eles estiverem perante Mim. Aqueles que perseguem os fracos e os vulneráveis sofrerão a sua 
própria perseguição, tripla da que infligiram aos outros. 

Essas guerras acabarão em tumulto. Serão perdidas vidas, mas, então, a guerra no Oriente 
desencadeará uma guerra ainda maior. Quando esta guerra tiver lugar, milhões de vidas se perderão. 
Quando tudo parecer sem esperança, o homem da paz aparecerá e, em seguida, será testemunhado o 
início do fim. 

A Minha Vida, a Minha Presença, garantirá que a esperança, o amor e a oração continuem, de 
modo a amenizar a dor dos filhos de Deus, durante esses tempos. Todas as guerras, Eu garanto-vos, 
serão breves. Todos esses terríveis acontecimentos serão de curta duração, mas sabei, quando eles 
tiverem lugar, que o tempo para que tudo o que está destinado aconteça, está nas mãos do Meu Pai. 

O Vosso Jesus. 

Eu Sou Todo-Misericordioso. Eu não procuro a vingança 
Terça-feira, 4 de março de 2014, 21:25 

Minha querida e amada filha, recorda que Deus julga sempre em favor dos oprimidos. Ele 
nunca exaltará aqueles que se exaltam a eles próprios. Por cada homem que é exaltado, o mais 
inferior dos inferiores no vosso mundo será exaltado no Meu Reino. Os opressores do vosso mundo 
tornar-se-ão oprimidos no Dia do Juízo Final. 

Eu Sou Todo-Misericordioso. Eu não procuro a vingança. Eu não vos repreendo, 
replicando os erros que vós fazeis aos outros, o ódio que infligis aos outros ou a forma severa 
como julgais os outros. Tão grande é o Meu Amor, que Eu perdoar-vos-ei qualquer pecado, 
exceto o pecado eterno, que amaldiçoa a Palavra de Deus. Eu perdoar-vos-ei sempre, não 
importa como vós Me crucificais ou aos Meus servidores, enviados para vos resgatar. Nunca 
desde a Minha Crucificação a humanidade testemunhou, como agora, a Minha Intervenção, 
quando Eu vos trago o Livro da Verdade. 

O tempo está agora próximo, para que Eu junte todas as nações para a reunião final. Eu 
levarei os que são Meus, através dos seus atos, das suas palavras e das suas obras, para um novo 
começo, que se tornará o novo mundo, o Novo Paraíso. O Meu Reino será vosso. Eu vou reunir o 
Meu povo, de todos os cantos da Terra. Alguns serão Meus, enquanto os outros serão punidos pelas 
suas maldades. Aqueles que forem chamados, bem como aqueles que foram escolhidos desde o 
início dos tempos, serão como leões. Ser-vos-á dada coragem, do Céu, e vós precisareis disso se 
quiserdes triunfar sobre o ódio que será mostrado contra vós. 
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Por favor, não tenhais medo dos Meus inimigos. Ignorai o seu veneno. As suas vozes podem 
rugir e os seus gritos podem ser ensurdecedores, mas eles não têm poder sobre vós. Se vós sois 
realmente Meus, então os fogos do Inferno nunca prevalecerão contra vós. 

O Vosso Jesus. 

O errado será visto como correto e o correto será visto como errado 
Quinta-feira, 6 de março de 2014, 13:45 

Minha querida e amada filha, quando as pessoas tentam encorajar os outros a pecar, fazem-no 
de várias maneiras, o que pode não ser perceptível. 

A tentação para o pecado é sedutora e a vítima encontrará sempre dificuldades para se 
afastar. No caso de roubo, o pecador será atraído pelo grande prêmio, o qual será seu se ele 
concordar em roubar. No caso de agressão física e lesão corporal infligida sobre outro, a vítima 
será seduzida pelo ódio, que lhe é apresentado como uma coisa boa. Ele ficará convencido de 
que está simplesmente envolvido numa punição, a qual é necessária em nome da justiça. 
Noutros casos, a vítima será levada a cometer o pecado e nada verá de errado nisso, porque o 
fascínio será bastante atraente. 

O pecado, e a tentação para se envolver no ato, serão sempre apresentados como uma 
coisa boa, inocente, e, em muitos casos, serão entendidos como corretos. O errado será visto 
como correto e o correto será visto como errado. Em todas as coisas em que Satanás está 
envolvido, e particularmente quando ele tenta o homem, com todas as razões concebíveis, para 
virar as costas a Deus, ele estará de trás para a frente. Em todos os lugares em que Satanás está 
presente, haverá confusão. Nada será como deve ser. Nada de bom pode vir da sua infestação. 
As almas que participem nos seus esquemas sofrerão, durante e após o pecado ser cometido, de 
uma profunda consciência de inquietude. A lição importante, aqui, é evitar as situações em que 
vos depareis com a tentação. Para fazerdes isso, vós deveis orar com força, para permanecerdes 
em estado de Graça. 

Que nenhum homem jamais acredite que tem suficiente força de vontade para resistir às 
pressões que lhe são colocadas pelo espírito do mal. Quando acreditais nisso, vós caireis de repente 
e inesperadamente. Vós deveis permanecer alerta, a cada minuto de cada dia, pois nunca sabeis 
quando o maligno está a trabalhar. Ele é muito esperto e muito cuidadoso. Muitos, não têm ideia de 
como Satanás trabalha, mas uma coisa é clara. Ele não vos trará nada mais que miséria e tristeza. 
Vós deveis, portanto, rezar todos os dias a oração a São Miguel. 

São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, sede o nosso auxílio contra as maldades e 
ciladas do demônio, instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere e vós, 
Príncipe da Milícia Celeste, pelo Poder de Deus, lançai no Inferno a Satanás e aos outros espíritos 
malignos que vagueiam pelo mundo para perdição das almas. Amém. 

Satanás e todos os demônios, que vagueiam pela Terra, estão a trabalhar muito arduamente, 
para vos levar para longe de Mim, neste momento – mais do que em qualquer outro momento, 
desde que Eu andei na Terra. Vós deveis manter os vossos olhos em Mim e escutar-Me, para que Eu 
possa continuar a proteger-vos. 

O Vosso Jesus. 

É através da influência do demônio que vos tornais impuros aos Meus Olhos 
Sábado, 8 de março de 2014, 13:37 

Minha querida e amada filha, o Poder do Espírito Santo é, neste momento, mais forte no 
mundo, por estas Mensagens. Conforme o ódio que Satanás tem pela humanidade, em todo o 
mundo, se tornou intenso, também o Poder do Espírito Santo aumentou, e, com grande força, 
atacará o cerne do mal. 
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Lembrai-vos sempre que a batalha que existe entre Deus e Satanás é pelas almas dos homens. 
E enquanto todo o poder e Graças são derramados sobre a humanidade, pelo Meu Pai – todas as 
ações e leis perversas são perpetradas pelo maligno sobre as almas. Muitas pessoas são insensíveis 
ao que está a acontecer e, infelizmente, muitos dão-se voluntariamente a Satanás, abrindo as suas 
almas e permitindo-lhe entrar nelas. 

Pode levar algum tempo antes que Satanás se manifeste realmente dentro das almas, e, aos 
que continuadamente procuram a reconciliação através de Mim, Jesus Cristo, ser- lhes-ão dadas 
Graças para o enfrentar, a fim de se protegerem de sucumbir a ações que podem levar à completa 
depravação. Eu exorto a todos vós a rezardes pelas almas que são vítimas dos esquemas e intenções 
perversas de Satanás. Por favor, recitai esta Oração: 

Cruzada de Oração (139) Por força para derrotar o mal 
Querido Jesus, protegei-me da maldade do maligno. Cobri-me, e a todos aqueles que são 

fracos e indefesos, na sua presença. Dai-me a coragem para o negar e ajudai-me a evitar 
qualquer tentativa dele para me envolver de qualquer forma, todos os dias. Amém. 

Por favor, não ignoreis o Meu aviso sobre os perigos de vos envolverdes com o maligno, 
sucumbindo aos seus maus caminhos. Quando copiardes os seus traços, que incluem mentir, auto-
satisfação, infligir dor aos outros e caluniar o próximo, então vós sabereis que ele vos devorou, e 
será somente através de Mim e das Graças que Eu vos concedo que vós sereis capazes de escapar do 
aperto dele sobre vós. 

Chamai sempre por Mim, Jesus Cristo, porque vós sabeis, pelo vosso coração, que é através 
da influência do demônio que vos tornais impuros aos Meus Olhos. 

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

Meus filhos, vós estareis sempre sob a minha Proteção quando me chamardes, à Mãe da 
Salvação, através desta Missão. Eu sou uma serva de Deus e a minha função é servir o meu Filho, 
Jesus Cristo, e ajudá-Lo na sua procura de almas, que cobrirá toda a Terra. Nenhuma nação será 
excluída por Ele. Os Planos do meu Filho, para preparar o mundo, incluem todas as raças, nações, 
credos, e cada homem, mulher e criança ficará ciente de que Ele vem para os ajudar. Ele faz isso 
pelo profundo Amor que Deus tem no Seu Coração pelos Seus filhos. 

Muitas pessoas, que não praticam nenhuma religião, não serão capazes de ignorar a 
Intervenção do meu Filho, Jesus Cristo, no mundo. Elas serão ultrapassadas e incapazes de 
compreender, em primeiro lugar, a experiência espiritual extraordinária que irão sentir, em cada 
fibra dos seus corações e almas. Que alegria será O Aviso para muitas pessoas, uma vez que 
trará consigo a prova da Existência do meu Filho. Com essa Dádiva, muitos serão preenchidos 
com uma paz que eles nunca antes sentiram, assim como uma grande ânsia de estarem na 
companhia de Jesus. 

Embora todas as dúvidas sobre a Existência do meu Filho se afastem das mentes daqueles que 
são cegos para a Verdade da Palavra de Deus, muitos deles precisarão de orientação espiritual, uma 
vez que seja revelada a Verdade de O Aviso. Após O Aviso virá um grande desejo de dar glória a 
Deus. Este será um período de grandes provações; porque os inimigos de Deus farão todo o possível 
para convencer o mundo de que O Aviso – a Iluminação de Consciência – não teve lugar. 

Quando Deus se humilha para chamar os Seus filhos e quando Ele lhes pede para O ouvirem, 
este é um dos maiores Atos de Generosidade da Sua parte. Filhos, aceitai O Aviso de bom grado, 
porque, para muitos, será a tábua de salvação de que precisam para viverem no mundo sem fim. 
Nunca rejeiteis grandes atos ou milagres do Céu, pois são para o bem de todos, de modo que a 
salvação seja concedida às massas e não apenas a alguns. 
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Dai sempre graças pela Grande Misericórdia do meu Filho. Vós ouvistes falar quão Generoso 
Ele é, e em breve testemunhareis a extensão da Sua Misericórdia, que irá envolver o mundo. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Exigir os direitos dos cristãos será equivalente a violar a lei 
Segunda-feira, 10 de março de 2014, 15:30 

Minha querida e amada filha, muito em breve vós ouvireis uma série de proclamações por 
impostores, que infiltraram a Minha Casa na Terra. As heresias que saltarão das suas bocas e dos 
seus atos resultarão em novas leis, que profanam a Palavra de Deus e que serão impostas sobre 
todos aqueles que são fiéis à Palavra. 

Os Sacramentos tornar-se-ão escassos e o número das Missas será lentamente retirado até 
que raramente elas sejam celebradas. Todas as desculpas serão dadas, mas tudo isso esconderá a 
verdadeira razão por detrás das suas motivações. Vós, Meus amados seguidores, sereis as 
testemunhas de tudo o que a Minha amada Mãe predisse em La Salette e Fátima. Vós deveis 
compreender que o plano é de profanar cada Igreja de Deus, antes do anticristo se sentar no 
trono, no Meu Templo, em toda a sua vil glória. Aqueles que exigem respostas serão ignorados, 
e mais tarde ridicularizados, por se atreverem a questionar aqueles que revindicam liderar a 
Minha Igreja na Terra. 

Todo o pecado aos Olhos de Deus acabará por ser eventualmente negado. Não apenas o 
pecado será rejeitado, como será apresentado de todas as formas vis sobre o Meu Altar. A abolição 
do pecado será vista na doutrinação da educação das crianças. As crianças, especialmente, serão 
violentadas e alimentadas de heresias. Ser-lhes-á dito que se não aceitarem esses ensinamentos 
serão culpadas por julgarem com severidade os que declaram que o pecado é uma coisa boa. As 
crianças serão instruídas a nunca proclamarem abertamente a Palavra de Deus na presença de outras 
pessoas, pelo medo de serem acusadas de serem contra os direitos humanos. 

Qualquer tentativa de promover a moralidade, por qualquer forma, entre os jovens, será 
violentamente contrariada e condenada. Os Cristãos, e aqueles que declarem publicamente o seu 
direito de implementar os Ensinamentos Cristãos, serão espancados e silenciados. As suas palavras 
tornar-se-ão sussurros e as pessoas terão vergonha de admitir que são Cristãs. E conforme os 
direitos dos não- cristãos serão encorajados, os direitos dos ateus serão declarados de suprema 
importância. Como Eu vos tenho dito, o ódio contra os Cristãos aumentará no exterior da Minha 
Igreja. Então, no interior, será desmontada peça por peça até que nada reste a senão o invólucro. Os 
tijolos e argamassa ainda estarão no lugar, mas a Minha Igreja na Terra, como vós a conheceis, terá 
mudado para além da vossa compreensão. 

O Meu povo é o Meu povo – aqueles que irão manter a Santa Palavra de Deus e continuarão a 
beneficiar dos Santos Sacramentos, os quais vos serão disponibilizados pelos Meus bravos e 
corajosos servos sagrados, que nunca Me abandonarão. 

Quando vós ouvis a Minha Palavra – contida na Palavra escrita e transmitida ao longo dos 
séculos no Livro de Meu Pai – a ser questionada e analisada, com o desejo de a reescrever, então 
vós deveis saber isto. Eu não autorizo tal heresia. Eu condeno estes traidores por causa das almas 
que vão levar à perdição. Vós, nunca deveis também dar ouvidos a quem vos diz para negardes a 
Minha Palavra. 

Em breve, vós vereis todas as leis nos vossos países e igrejas a mudar, para acolherem todo o 
tipo de pecados e legislarem nesse sentido. Ambos os conjuntos de leis se misturarão, juntando-se 
como um só, até que, por fim, a Palavra de Deus não seja discutida ou respeitada. Exigir os direitos 
dos Cristãos será equivalente a violar a lei e será punido de muitas maneiras. Aqueles de vós que 
não acreditais que estas coisas sejam possíveis, então, infelizmente, testemunhareis essas coisas na 
vossa própria vida e tal como predito. 
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Quantos de vós permanecereis fiéis à Minha Palavra? Aos Meus Ensinamentos? Não muitos. 
No entanto, serão aqueles que agora dizem que Me honram e que são dedicados à Minha Igreja, os 
primeiros a virar as costas à Verdade. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Eles apresentarão um novo livro vermelho, com uma cabeça de 
cabra incrustada na capa 

Terça-feira, 11 de março de 2014, 20:39 

Minha querida filha, quando eu dei à luz o meu Filho, isso significou que eu não só entreguei 
o Filho do homem, o Salvador do mundo, como trouxe também um novo começo. O mundo foi 
redimido pelo nascimento do meu precioso Filho e foi dada à humanidade uma Dádiva muito 
especial. Essa Dádiva foi rejeitada, mas a humanidade ainda hoje beneficia, porque muitos 
aceitaram a Verdade. 

O nascimento do meu Filho anunciou o nascimento da Sua Igreja na Terra, uma vez que 
ambos nasceram de mim, uma mera serva do Senhor. Serei eu, a mulher vestida de sol, que serei 
banida pela serpente, juntamente com a Igreja do meu Filho, para o deserto. Cada traço meu, da 
Mãe de Deus, será eliminado. As aparições que Me são atribuídas serão ridicularizadas e as pessoas 
serão instruídas, pelos inimigos da Igreja do meu Filho, para rejeitarem toda a credibilidade que 
lhes está associada. Então, a Igreja do meu Filho será descartada, juntamente com aqueles que são 
verdadeiros seguidores de Cristo. As Santas Missas cessarão e, enquanto tudo isso acontece, a 
serpente espalhará os seus servos e eles reclamarão os seus lugares em cada igreja Cristã. Tal será a 
magnitude dessa tomada de poder que muitas pessoas, os verdadeiros crentes, ficarão tão 
espantados que terão demasiado medo para se levantar e contrariar a profanação que testemunharão, 
por medo de suas vidas. 

Durante esse tempo, os Remanescentes do meu Filho reunir-se-ão em todas as nações, em 
todo o mundo, e conduzirão os perdidos e os aturdidos durante este terrível período de infestação. A 
esse Exército será dado um grande Poder sobre o mal, o qual será testemunhado no que haviam sido 
as Igrejas do meu Filho. Eles, pelo Poder do Espírito Santo, pregarão a Verdade – os Verdadeiros 
Evangelhos –, a Verdadeira Palavra dada ao mundo na Bíblia Sagrada. A Bíblia será desafiada 
abertamente por impostores, nas igrejas Cristãs, e eles questionarão cada Ensinamento que avisa 
para o perigo do pecado. Eles distorcerão o seu conteúdo e apresentarão um novo livro vermelho 
com uma cabeça de cabra incrustada na capa, escondida dentro do símbolo da cruz. 

Para o mundo exterior, dos descrentes, isso parecerá ser uma revolução, e alguém os 
fascinará, apelando aos que rejeitam a Existência de Deus. Grandes celebrações terão início em 
muitas nações. Elas darão as boas vindas à celebração da libertação de todas as obrigações morais, 
em nome da unidade global e da celebração dos direitos humanos. 

A Luz da Presença do meu Filho será mantida, como um farol, por aqueles que irão conduzir 
o Exército Remanescente do meu Filho. Essa Luz continuará a chamar as almas, em todos os 
lugares, apesar da propagação do paganismo em todas as igrejas, de todos os credos, com excepção 
das duas testemunhas – os Cristãos e os Judeus, que se manterão fiéis à Vontade de Deus. 

Então, quando o Grande Dia amanhecer e depois de passarem três terríveis dias de trevas, 
uma grande Luz aparecerá sobre a Terra. Esta Luz irá rodear o meu Filho e o sol, que estará na sua 
maior força, descerá sobre o mundo – os dois ao mesmo tempo. Nenhuma pessoa deixará de assistir 
a este espectáculo sobrenatural. O troar do anúncio será ouvido por todos, através de todas as 
formas de comunicação conhecidas pelo homem. Por conseguinte, tudo antecipará um grande 
evento, mas eles não saberão a hora, o momento ou a data. E então, aqueles cujos nomes estão 
listados no Livro da Vida, serão reunidos. 
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Rezai, rezai, rezai para que o mundo não rejeite a preparação, a qual é necessária antes que a 
humanidade possa ver a Luz do Rosto do meu Filho. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 
As Minhas Lágrimas cessarão, por enquanto, mas a Minha Tristeza nunca acabará 
Quarta-feira, 12 de março de 2014, 21:08 

Minha querida e amada filha, quando um homem se separa de Mim, Eu sigo-o até aos confins da 
Terra para o atrair de volta para Mim. Ele pode insultar-Me, cometer atrocidades terríveis e ir tão longe 
como idolatrar todo o mal, tornando-se inclusive um escravo do demônio, mas Eu nunca desistirei. 

Eu intervirei na sua vida de muitas maneiras. Eu introduzirei o Verdadeiro Amor na sua vida, 
Eu abrirei o seu coração para o amor pelas outras pessoas, Eu puxarei pela sua consciência; Eu 
deixá-lo-ei sofrer às mãos dos outros – só para o tornar humilde e, portanto, mais aberto a Mim, 
Jesus Cristo. Eu deixá-lo-ei ver a simplicidade do mundo em toda a sua gloriosa beleza, como foi 
criado pelo Meu Pai, para o aliciar a afastar-se das falsidades que mancham a sua vida. Eu, através 
das criancinhas, mostrar-lhe-ei a importância de colocar as necessidades daqueles que dependem 
dele mesmo antes das dele. Eu irei fazê-lo rir, mostrar-lhe-ei grandes atos de bondade, através de 
almas puras, e Eu mostrar-lhe-ei exemplos da sua própria fraqueza, para que ele saiba que não é 
maior do que Deus. Eu posso deixá-lo ficar doente, se isso o fizer render-se a Mim e, nesse caso, 
então a Minha Misericórdia estará no máximo. Pois são essas almas que são mais susceptíveis de 
voltar para Mim e, em seguida, elas poderão ser salvas por Mim. 

Quanto esforço é feito por Mim, o vosso amado Jesus Cristo, para trazer cada um de vós à 
segurança dos Meus Braços – o Meu Refúgio. E como muitos de vós ainda se voltam para o outro 
lado, ignorando-Me. 

Eu intervenho através de Mensagens dadas a videntes e visionários genuínos, e elas converteram 
milhões. Eu envio sinais, Eu derramo Graças do Céu, Eu trouxe-vos Dádivas através dos Santos 
Sacramentos e milhões se converteram. Infelizmente, não são suficientes os que voltaram para Mim, e 
é por isso que Eu não descansarei até que todos os sinais, todos os milagres, todas as Dádivas, todas as 
profecias e todas as intervenções sejam esgotadas, antes de Eu vir para julgar. 

Será um dia triste, se aqueles que recusam as Minhas Dádivas e a Minha Intervenção 
estiverem diante de Mim no Grande Dia e ainda Me negarem. Mesmo assim, quando Eu lhes der a 
oportunidade de porem o seu orgulho de lado e virem a Mim, eles ainda se recusarão. Então, não 
haverá nada mais que Eu possa fazer para os trazer à Vida Eterna, pois não a acolherão. Vós podeis 
espantar-vos por ser esse o caso, e por isso Eu vou explicar. 

Quando o demônio tenta a alma, demora algum tempo até que ele ganhe uma posição forte 
dentro da pessoa. Mas uma vez que ele a devora, ele domina cada movimento que a pessoa faz – como 
ela pensa, como ela comunica com as pessoas, como ela peca e o tipo de pecado que ele quer da alma 
para o saciar. O maior poder que Satanás tem sobre elas é convencê-las de que Deus é o mal. Satanás 
convencerá a alma que ele é Deus e que Deus é, de fato, o maligno. É assim que estas almas serão 
destruídas, através da astúcia desonesta e da manipulação do demônio. Tão enegrecidas ficarão essas 
almas, que enfrentarem a Minha Luz será extremamente doloroso para elas e esconderão os seus rostos 
de Mim. As Minhas Lágrimas cessarão, por enquanto, mas a Minha Tristeza nunca acabará. 

O Vosso Jesus. 
Deus Pai: Uma vez que este é o Período Final – O Capítulo Final na realização da 
Minha Santa Vontade 
Quinta-feira, 13 de março de 2014, 20:45 

Minha querida filha, a Minha Proteção estende-se agora a todos os Meus filhos que Me 
amam, no mundo. Eu faço isso em abundância, por causa das ameaças que a humanidade enfrenta 
durante este tempo na história. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          62 

Vós, Meus filhos, deveis orar por cada um daqueles que estão perdidos para Mim. Eu 
consumo-Me por eles. Eu preciso do seu amor. Eu choro por eles. Eu espero pelo dia em que eles 
entendam o Meu Pacto, criado por Mim no princípio. Uma vez que este é o período final – o 
capítulo final na realização da Minha Santa Vontade. Foi pela Minha Aliança que Eu dei ao homem 
o tempo necessário para chegar aos seus sentidos e para ele próprio reconhecer o que ele é e o que 
ele não é. O homem foi criado pela Minha Mão amorosa, à Minha Própria Imagem. Eu inundei a 
sua alma com o Meu Amor, Eu dei-lhe completa liberdade, através do Meu Dom do livre arbítrio e 
livre escolha. Eu nunca quis que o homem retribuísse o seu amor por medo de Mim. Eu só queria 
que ele Me amasse, assim como Eu o amava. Eu criei os Meus Anjos antes do homem para Me 
servirem, mas, devido ao Meu Amor por eles, eles também receberam o Dom do livre arbítrio. 

Foi por causa da traição de Lúcifer que o homem sofreu. Ele, Lúcifer, foi amado e favorecido por 
Mim. Foram-lhe legados dons e poderes extraordinários e muitos anjos serviram às ordens dele. Quando 
Eu criei o homem, Lúcifer entrou num ataque de ciúmes. Ele não podia suportar que Eu amasse os 
Meus filhos, em tão grande medida e então ele começou a separar-Me dos Meus filhos. Ele tentou Adão 
e Eva, e isso significou que eles, por sua livre vontade, negaram o Meu Poder e pensaram – tal como 
Lúcifer fez – que poderiam atingir o Meu Poder e reivindicar um pedaço da Minha Divindade. 

Lúcifer, juntamente com seus anjos fiéis – todos eles cometeram atrocidades contra os Meus 
filhos – então e agora, foram lançados no abismo para a eternidade. Mas por causa de seu livre-
arbítrio – dado por Mim livremente e por amor à humanidade, Eu nunca exigi a sua devolução. 
Então, Eu criei o Pacto para ganhar de volta as suas almas, através dos Meus Planos para as 
resgatar. Eles receberam enormes favores de Mim. Eu enviei profetas para os advertir dos perigos 
de cederem à tentação do demônio. Eu dei-lhes os Dez Mandamentos para os orientar e ajudá-los a 
viver de acordo com a Minha Vontade. Eu enviei o Meu único Filho, retirado da Minha Própria 
Carne, para lhes levar a libertação do Inferno. Eles não aceitariam isso, mas a Sua morte na Cruz foi 
o ponto de viragem no Meu Plano do Pacto Final. 

O Livro da Verdade é a última parte da Minha Intervenção, antes do Dia Final, em que Eu 
levarei todos os Meus filhos juntos e de volta ao Paraíso, que Eu criei, em primeiro lugar, para eles. 
Aqueles que escutam a Verdade e permanecem fiéis à Minha Santa Palavra encontrarão grande 
favorecimento Comigo. Aqueles que não encontraram a graça Comigo, pela vida que levam, pelo 
amor que mostram aos outros e pela sua pureza de alma, Eu recebê-los-ei, assim que eles 
reconheçam que aceitam a Mão de Misericórdia, que lhes será estendida pelo Meu Filho. 

O estágio final do cumprimento da Minha aliança vai ser doloroso. Devido à influência de Satanás 
e seus demônios, muitas pessoas serão enganadas, adorando-o e a todos os seus servos que andam entre 
vós. Eu tolerarei o sofrimento das almas e as dificuldades que serão suportados por muitas pessoas 
inocentes, mas apenas por um curto período de tempo. Depois, Eu varrerei os Meu inimigos da face da 
Terra. Eu prometo-vos, queridos filhos, que Eu aliviarei a vossa dor, tristeza e medo, legando-vos 
poderosas Graças e Bênçãos. Vós ficareis protegidos pelo círculo da Minha Hierarquia de Anjos. 

Para Me pedirdes para diluir o vosso medo e tristeza, e para vos conceder a libertação da 
perseguição, recitai por favor esta oração. 

Cruzada de Oração (140 ) Proteção da Hierarquia dos Anjos: 

Querido Pai, Deus de toda a Criação, Deus, o Altíssimo, concedei-me Graça e Proteção através 
da Vossa Hierarquia de Anjos. Permiti que me concentre no Vosso Amor por cada um dos vossos 
filhos, não importa como eles Vos ofendam. Ajudai-me a espalhar as notícias do Pacto Final para 
preparar o mundo para a Segunda Vinda de Jesus Cristo, sem medo no meu coração. Concedei-me 
as Vossas Graças especiais e Bênçãos para me elevar acima da perseguição, infligida sobre mim por 
Satanás, seus demônios e seus agentes na Terra. Nunca permitais que eu tema os Vossos inimigos. 
Dai-me a força de amar os meus inimigos e aqueles que me perseguem em nome de Deus. Amém. 
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Filhos, vós deveis permanecer fortes neste momento. Nunca escuteis o ódio e o veneno que 
cobrirão a Terra, devido à infestação que está para vir. Quando vós os ignorais, podeis servir-Me da 
forma mais benéfica, sem qualquer malícia nos vossos corações. 

Preparai-vos para a muita raiva que está prestes a irromper no mundo, que será dirigida a 
Mim, Deus o Altíssimo, e ao Meu amado Filho, Jesus Cristo. Orai por aqueles que serão sugados 
para um vazio de mentiras, o qual nada mais trará do que tristeza para eles. 

Permanecei em Mim, Comigo e por Mim. 

O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo. 

Será apenas quando a Sagrada Eucaristia for completamente abolida que o anticristo 
entrará na Minha Igreja 
Sábado, 15 de março de 2014, 20:10 

Minha querida e amada filha, quando a apostasia encrespar a Minha Igreja, o maior teste de 
todos será posto diante de todos os que Me servem dentro dela. As crises dentro da Minha Igreja na 
Terra significarão que muitos sacerdotes sofrerão um terrível dilema. A fé de muitos deles já foi 
abalada e eles terão de escolher se querem ou não aceitar uma nova doutrina substituta, que irá 
substituir a Palavra, ou manter-se fiéis à Verdadeira Fé. Mesmo o mais devoto deles será submerso 
pelas vozes dos impostores, e eles irão começar a questionar a relevância dos Meus Ensinamentos 
no mundo de hoje, onde o pecado não será mais declarado como algo significativo. 

O caminho está a ser preparado para as sementes serem semeadas e o filho de Satanás em 
breve estará pronto para abraçar a nova falsa igreja. A Minha Igreja sofrerá um período de terrível 
escuridão e a Minha Crucificação será suportada por cada alma que permaneça fiel a Mim. Os Meus 
inimigos farão declarações arrebatadoras e radicais, exigindo que tudo o que seja insultuoso para o 
Meu Santo Nome seja declarado aceitável aos olhos da Minha Igreja. Muito poucos do clero lutarão 
contra a profanação, por causa do pecado de covardia, mas sabei isto. Se eles participarem em 
falsos sacrifícios, falsos sacramentos e falsos ensinamentos, que irão tentar impingir aos Meus leais 
seguidores, Eu declará-los-ei como não tendo mais condições para estarem diante de Mim. 

Muitos dos danos que serão infligidos aos cidadãos comuns, sê-lo-ão pelas mãos daqueles que 
entram na Minha Igreja por falsos meios. Quando eles disserem que o Meu Corpo significa 
qualquer outra coisa que não o Meu Corpo físico, sabei, então, que a Santa Comunhão que 
recebereis não será de Mim. Vós nunca deveis permitir que eles mudem o sentido da Sagrada 
Eucaristia. Será apenas quando a Sagrada Eucaristia for completamente abolida que o anticristo 
entrará na Minha Igreja e a assumirá. Esse é o dia em que vós sabereis que o mundo da política se 
fundirá com as igrejas Cristãs em todos os lugares e que Eu não estarei mais Presente dentro delas. 
A Minha Igreja, no entanto, nunca pode morrer e por isso será o Meu Remanescente que irá manter 
a Minha Luz a brilhar e a Minha Presença viva, e muitos terão que procurar Igrejas ocultas e os 
Meus servos sagrados que, pela Graça de Deus, tratam de manter a Minha Igreja intacta. 

Nunca assumais que o filho de Satanás, o anticristo, aparecerá agressivamente ou como um 
perverso ditador, porque não será esse o seu estilo. Ao invés, ele terá muitos amigos. Ele será 
amado por muitos governantes, bem como pelos inimigos dentro de Minha Igreja, que aplaudirão 
verbalmente cada alteração sua, até que lhe seja dada uma posição honorífica dentro da Minha 
Igreja. Cardeais, bispos e outros membros da Minha Igreja falarão dele constantemente e louvá-lo-
ão nas suas homilias. O seu poder de sedução será tão grande que será hipnótico. Ele, pelo poder 
sobrenatural de Satanás, atrairá todos aqueles que tomam decisões dentro da Minha Igreja, que, com 
o tempo, até se curvarão diante dele como se ele fosse Eu. 

Será através de membros ambiciosos do clero, que têm deixado cair a sua fé, mas que, no 
entanto, ainda têm sido abençoados com a Dádiva das Santas Ordens, que o anticristo ganhará um 
poder extra. Ele sacará desses Meus pobres equivocados traidores, a última parcela de energia a 
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partir do interior da Minha Igreja, até que ela esteja pronta para ele entrar como o seu novo líder. 
Durante todo esse período de trevas os Meus inimigos, de forma suave e encantadora, terão uma 
habilidade extraordinária para apresentar mentiras como sendo a Verdade. Apenas os que continuem 
a rezar por Proteção, e que denunciem Satanás por todas as formas que lhes foi ensinado, serão 
capazes de escapar das garras do anticristo. 

O Vosso Jesus. 

O Paraíso criado pelo Meu Pai para os seus filhos é para lhes ser devolvido, 
finalmente, em toda a sua Glória Original 
Domingo, 16 de março de 2014, 18:00 

Minha querida e amada filha, quando o Verbo se fez Carne, através do Meu nascimento, 
isso significou que a Santa Palavra de Deus se materializou, como está profetizado no Livro do 
Meu Pai. 

A Palavra de Deus é muito clara e não muda. Vai durar pela eternidade. Qualquer um que 
rasga a Palavra de Deus em pedaços e a altera para a ajustar a si mesmo, ou a outros, é culpado de 
heresia. Quando Eu vim ao mundo, os filhos de Deus – e, especialmente, os seus servidores eruditos 
nos Seus Templos na Terra – conheciam as profecias contidas no Livro do Meu Pai. Não era 
segredo que o Meu Pai enviaria o Seu Messias para redimir a humanidade, e este fato foi ensinado 
nos templos e incluído em todas as leituras das Sagradas Escrituras. Tudo o que vem do Meu Pai é a 
Verdade. Ele não mente. A Palavra de Deus está moldada na pedra. O Meu Pai disse, no princípio, o 
que aconteceria. O que Ele prometeu será cumprido, independentemente de como a humanidade 
aceita o fato ou não. 

O Meu Pai deu ao mundo a Sua Palavra, então a Sua Carne, através do Meu nascimento – 
do Seu único Filho, Jesus Cristo – e, em seguida, prometeu ao homem Salvação Eterna. Cada 
Palavra contida na Bíblia Sagrada, tal como foi dada no seu formato original, incluindo o Livro 
da Revelação, é a Verdade. Portanto, a Promessa do Meu Pai para o mundo, de que Ele enviaria 
o Seu Filho, de novo– somente que, desta vez, para julgar os vivos e os mortos –, nunca deve 
ser rejeitada. O período antes desse Grande Dia será turbulento e os detalhes sobre o tempo que 
conduziu à Minha Segunda Vinda estão contidos no Livro da Revelação, tal como foi dito a 
João pelo Anjo do Senhor. 

Dizer que aceitais uma parte do Livro do Meu Pai e não outra é negardes a Palavra de Deus. 
Vós não podeis aceitar uma parte da Verdade e declarar que o resto da Palavra de Deus é uma 
mentira. O Livro da Verdade foi predito por Daniel e, em seguida, dado em partes a João 
Evangelista. Muito do que está contido no Livro da Revelação ainda está por se manifestar. Muitas 
pessoas temem o seu conteúdo e, como tal, tentarão negá-las, pois a verdade é uma pílula amarga de 
engolir. E, no entanto, a Verdade, quando aceite, é algo que vós podeis compreender muito mais 
facilmente porque com ela vem a clareza. A clareza significa que vós podeis preparar-vos mais 
facilmente e com paz na vossa alma e alegria no vosso coração, porque vós sabeis que Eu Estou a 
vir para renovar o mundo. Vós sabereis que o Paraíso criado pelo Meu Pai, para os Seus filhos, é 
para lhes ser devolvido, finalmente, em toda a sua Glória original. 

Nenhum homem pode verdadeiramente entender o Livro da Revelação, pois nem todos os 
eventos estão registados em detalhe ou em sequência, nem se pretendeu que o fossem. Mas 
sabei isto. Vós podeis estar certos de que este é o período em que o reino de Satanás morre e 
chega ao fim, em que ele infligirá todas as punições sobre Mim. Ele fará isso infiltrando-se na 
Minha Igreja da Terra, a partir de dentro. Ele roubará almas de Mim e profanará o Meu Corpo, a 
Sagrada Eucaristia. Mas Eu Sou da Igreja e Eu conduzirei o Meu povo. Satanás não pode 
destruir-Me, pois isso é impossível. Ele pode, no entanto, destruir muitas almas, levando-as a 
acreditar que ele sou Eu. 
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Tal como o mundo foi preparado para a Minha Primeira Vinda, também está agora a ser preparado 
para Minha Segunda Vinda. Os que se opõem a Mim, aos Meus esforços para salvar as almas e abraçar 
os Meus inimigos, sabei isto. Vós nunca vencereis o Poder de Deus. Vós nunca destruireis a Palavra. 
Vós nunca profanareis o Meu Corpo e nunca vos será permitido que fiqueis de pé. 

Quando as profecias que estão contidos no Livro da Revelação se desenrolarem, vós nunca 
deveis desesperar, pois estai certos de que o Amor de Deus pelos Seus filhos significa que Ele 
tratará severamente os seus inimigos e lutará para trazer todos os Seus filhos, que Me reconheçam, 
ao Seu único Filho, para o Seu Divino Refúgio de Paz. E enquanto os inimigos de Deus roubam as 
almas de muitos, através de um verniz de encanto e engano, muitas pessoas desprezarão a 
Verdadeira Palavra de Deus. 

Aqueles que estais abençoados com a visão, não temais os Meus inimigos, mas a Ira de 
Deus, quando ela desce sobre os que tentam roubar as almas daqueles que não têm sabedoria, 
como está a acontecer. 

O amor de Deus é Todo-Poderoso e a Sua fidelidade à sobrevivência de cada pessoa é infinita. 
Mas a Sua Punição sobre os Seus inimigos é como a ferocidade na etapa final. 

O Vosso Jesus. 
É muito melhor suportar a dor em Meu Nome do que ser glorificado pelos pecadores 
por fazer o mal aos Meus Olhos 
Terça-feira, 18 de março de 2014, 16:20 

Minha querida e amada filha, que o homem não se envergonhe da perseguição que ele possa 
enfrentar por Me defender como um Cristão. Vós nunca deveis temer a perseguição no Meu Santo 
Nome, porque quando achais que sois criticados por falar a Verdade, sabei então que sois um 
verdadeiro servo Meu. 

Somente aqueles que estão em Mim e Comigo sofrem o ridículo ou o ódio em Meu Nome. 
Aqueles de vós que sois verdadeiramente Meus e que entregais a vossa vontade, para que se torne a 
Minha, sofrereis mais. Vós deveis entender que, sempre que o ódio contra qualquer Meu amado seguidor 
é mais intenso, podeis estar certos de que é onde a Minha Presença é mais forte. É muito melhor suportar 
a dor em Meu Nome do que ser glorificado pelos pecadores por fazer o mal aos Meus Olhos. 

Meus queridos seguidores, deixai-Me assegurar-vos que a Minha Mão está a guiar- vos todos 
os dias nesta Minha última Missão na Terra. A Minha Palavra agitará as vossas almas e as almas de 
todos esses milhares de milhões que irão seguir-vos – pois em breve o mundo ouvirá a Minha Voz. 
Que nenhum obstáculo esteja no vosso caminho quando falais de Mim, quando lembrais às pessoas 
os Meus Ensinamentos e quando lembrais os Meus santos servos da sua obrigação de 
permanecerem fiéis à Minha Palavra, contida nos Santos Evangelhos. 

Quando sois convidados a denunciar-Me, seja através da Sagrada Eucaristia ou através de 
uma versão alterada da Bíblia Sagrada, deveis recusar-vos a fazê-lo, abertamente e sem vergonha. 
Vós deveis defender a Palavra, recusando-vos a aceitar mentiras em Meu Nome. A fim de vos 
protegerdes dos perseguidores, que infligirão ultrajes contra a Minha Igreja e todos aqueles que 
permanecerem fiéis à Palavra de Deus, recitai por favor esta Cruzada de Oração. 

Cruzada de Oração (141) Proteção contra a perseguição 
Querido Jesus, defendei-me na minha batalha para permanecer fiel à Vossa Palavra a 

qualquer custo. Salvaguardai-me contra os vossos inimigos. Protegei-me daqueles que me 
perseguem por causa de Vós. Compartilhai da minha dor. Facilitai o meu sofrimento. Erguei-me 
na Luz da Vossa Face, até o Dia em que Vós vierdes de novo para trazer a Salvação Eterna ao 
mundo. Perdoai aos que me perseguem. Usai o meu sofrimento para expiar os seus pecados, para 
que eles possam encontrar a paz nos seus corações e acolher-Vos com o remorso nas suas almas, 
no último Dia. Amém. 
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Ide e levai o conforto e a esperança que Eu levarei a todos os Meus inimigos e aos que 
perseguem qualquer um de vós em Meu Nome para o Refúgio da Minha Grande Misericórdia. 

O Vosso Jesus. 

Aqueles que Me amaldiçoam serão amaldiçoados 
Quarta-feira, 19 de março de 2014, 16:05 

Minha querida e amada filha, quando Eu Me refiro aos Meus inimigos, Eu quero sempre 
designar aqueles que, através de meios ilícitos, tentam roubar almas de Mim. Eu refiro- Me, em 
particular, aos que usam a fachada de santidade para enganar deliberadamente as almas em pecado. 
Quando alguém tenta seduzir uma outra alma para que acredite em falsidades acerca da Minha 
Santa Palavra, dada ao mundo por meio do Livro do Meu Pai, então ele é Meu inimigo. 

A maior dor que Eu suporto, é pelas mãos daqueles que professam ser Meus seguidores 
devotos e que se vangloriam do seu conhecimento sobre Mim. Quando essas pessoas tentam ferir os 
outros e não reflectem nenhuma admoestação em Meu Nome, então isso é mais doloroso para Mim. 
Eu observo almas que estão fechadas para Mim e Eu atraio-as de várias maneiras na Minha direção, 
e Eu não incluo apenas aquelas que já fazem parte da Minha Igreja na Terra. Eu persigo sempre, em 
primeiro lugar, aquelas que se dispersaram, que estão perdidas e que não podem ver. São elas as 
primeiras almas que Eu pretendo e são elas que, nas mãos erradas, podem e serão enganadas. 

Eu peço-vos que recordeis sempre aquelas nações, aquelas religiões, aqueles sem qualquer 
crença em Mim – sempre – nas vossas orações. Por favor, acolhei-as, assim como Eu faria. Nunca 
tenteis impor as vossas opiniões sobre elas ou intimidá-las em Meu Nome. Chegai sempre até elas 
com amor e generosidade, pois elas são tão importantes para Mim como o mais devoto de vós. Não 
importa a quem vós chegais, sabei que, entre vós, nenhum é mais merecedor do que o outro, porque 
todos vós sois pecadores. 

Todos os filhos de Deus, a seu tempo, testemunharão a Verdade Final do Seu Plano para 
cumprir a Sua Aliança. Todos irão saber a Verdade e, em seguida, acharão mais fácil aceitar a 
Minha Mão de Misericórdia. Nesse dia, pessoas de todas as religiões, credos, cores e nacionalidades 
verão a evidência da Minha Existência. Aqueles que deixarem cair as barreiras que colocavam entre 
eles e o seu Criador irão chorar de gratidão porque, finalmente, eles testemunharão o Amor de 
Deus. E, ao planeardes e vos preparardes para os próximos tempos, sabei que não importa que 
obstáculos sejam colocados diante de vós nesta marcha para a Salvação Eterna, pois os Meus 
inimigos serão tratados com mais severidade. 

Aqueles que Me amaldiçoam serão amaldiçoados. Aqueles que combatem o Plano do Meu 
Pai para salvar almas serão derrotados. E aqueles que perseguem os filhos de Deus e se atravessam 
no caminho do Senhor serão, eles mesmos, perseguidos pelo servidor a quem eles prestaram a sua 
fidelidade. Nada se atravessará no Meu Caminho, porque isso é impossível. Pelo Poder de Deus, 
todos os inimigos serão destruídos e todos aqueles que proclamam as palavras, atos e ações do 
anticristo, serão atirados para longe e o Reino de Deus ficará, então, completo. 

O Vosso Jesus. 

Levantar-se-á um exército temível, como nunca antes fora visto 
Quinta-feira, 20 de março de 2014, 21:42 

Minha querida e amada filha, o mundo está à beira de muitas guerras e estas terão muitas 
repercussões sobre a rapidez com que a Igreja entrará em erupção. Será durante uma qualquer 
negociação final de paz, que terá lugar depois de muita carnificina e destruição, que muitas pessoas 
se sentirão desamparadas, sozinhas, com medo e sem qualquer liderança real. Será por causa dos 
fracos elos do mundo político que o mundo terá a sua maior vulnerabilidade. Devido a isso, 
levantar-se-á um exército temível, como nunca antes fora visto, à medida que o mundo se 
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fragmenta, assim também como em muitas igrejas. Então, quando tudo parecer sem esperança, será 
criado sob uma organização mundial um grupo unificado, composto por líderes políticos e líderes 
da Igreja Cristã, – a partir do qual brotará uma nova abominação – uma nova religião mundial. 

Todos estes eventos ocorrerão em etapas. O vosso dever, Meus amados seguidores, é para 
Comigo, visto que Eu vos guio, porque há apenas um caminho para a paz e segurança e que é 
através de Mim, Jesus Cristo. Eu guiar-vos-ei através dos espinhos, da dor e do horror da desolação 
da abominação. Vós estareis seguros quando vos agarrardes a Mim. 

Sê forte, Minha querida filha, durante estas difíceis provações, pois será através da tua força e 
coragem que Eu poderei mostrar o Caminho da Verdade, quando o mundo estiver virado do avesso 
por causa da maldade provocada pelo amor ao poder e corrupção, a que conduzirão essas guerras e, 
depois, a Grande Guerra. 

Move-te rapidamente e assegura-te que dedicas a tua vida à oração e para Proteção da Minha 
Igreja na Terra. As Minhas Dádivas protegerão a cada um de vós e Eu responderei sempre àqueles 
que Me procuram, nesse momento de grande turbulência que aí vem. Quando esses eventos se 
desenrolarem o Meu Exército na Terra crescerá. Aqueles que se opõem a esta Missão seguir-Me-ão, 
porque então eles já não serão capazes de negar a Verdade – quando eles acharem que também 
sofrerão a perseguição que será enfrentada pelos cristãos em toda parte, quando eles tiverem que 
suportar o reinado do Dragão. A sua única esperança, nessa fase, será seguirem-Me, ao seu Jesus, 
pois só através de Mim eles poderão chegar ao Reino do Meu Pai. 

O Vosso Jesus. 

Uma vez que uma alma seja criada pelo Meu Pai, ela durará para a eternidade 
Sábado, 22 de março de 2014, 14:00 

Minha querida e amada filha, a morte nunca deve ser temida, se vós aceitais a Minha morte na 
Cruz. A morte é apenas um momento de passagem deste mundo para a Casa do Reino de Meu Pai. 
Temer a morte é negar a Minha Misericórdia, porque Eu salvarei todas as almas que Me 
reconheçam e Me peçam para perdoar os seus pecados. 

Uma vez que uma alma seja criada pelo Meu Pai, ela durará para a eternidade. A alma terá 
Vida Eterna, se ela Me permitir que a reclame. Caso contrário, se a alma Me negar, sabendo Quem 
Eu Sou, ela será perdida para Satanás. 

A morte de uma alma na Terra é tão natural como o seu nascimento. Quando uma alma deixa 
o corpo e vem a Mim, ela será preenchida com abundância de Graças e será envolvida pela família 
do Meu Pai – o Seu Reino, que está repleto de muito amor, alegria e felicidade, os quais nunca 
podem ser alcançados na Terra. Muitos de vós, que experimentaram o amor, a alegria e a felicidade 
nas vossas vidas, apenas saborearam um minúsculo pedaço do gosto da Vida Eterna. Vós deveis 
empenhar-vos sempre, com alegria no coração, pois o momento em que vós entrardes no Reino de 
Meu Pai, é para ser bem vindo – não para temer. 

Se vós tiverdes que enfrentar a morte ou se um ente querido tiver que enfrentar a morte, então 
recorrei sempre a Mim, ao vosso Jesus, para ajuda. Quando o fizerdes, quando vós recitardes esta oração, 
Eu levantar-vos-ei em espírito, enxugarei as vossas lágrimas, banirei todo o medo no vosso coração, 

Cruzada Oração (142) Preparação para a morte 

Meu querido Jesus, perdoai os meus pecados. Purificai a minha alma e preparai-me para 
entrar no Vosso Reino. Concedei-me as Graças para preparar para a minha unificação 
Convosco. Ajudai-me a superar qualquer medo. Concedei-me coragem para preparar a minha 
mente e a minha alma, para que eu seja digno de estar diante de Vós. Eu amo-Vos. Eu confio em 
Vós. Eu ofereço-me a Vos, em corpo, mente e alma, para a eternidade. Permiti que a Vossa 
Vontade seja a minha e libertai-me da dor, das dúvidas ou da confusão. Amém. 
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Eu acolherei todas as almas que recitem esta oração, sem excepção. A Minha Misericórdia é 
alargada, especialmente, às almas que estão a enfrentar a morte, mas que não acreditam em Mim, 
quando elas recitarem esta oração três vezes por dia, nos seus últimos dias. 

O Vosso Jesus. 

Que interesse tem para Mim, se um homem é trazido diante de Mim arrastado e 
pontapeando os seus calcanhares? É inútil 
Domingo, 23 de março de 2014, 11:30 

Minha querida e amada filha, é importante estender o amor que qualquer um de vós que tem 
para com a sua família ao exterior da sua casa. Eu exorto a todos vós para verdes aqueles que 
conheceis, aqueles que não, os vossos inimigos, assim como os que estão próximas de vós, tal como 
se eles fossem vossos irmãos naturais. Muitas pessoas esquecem-se de como amar os outros, 
exatamente como Eu vos tenho amado. Não é fácil amar estranhos, mas Eu digo-vos – sede gentil 
com os outros e mostrai-lhes respeito, mesmo que eles vos rejeitem. Acima de tudo, vós deveis 
mostrar-lhes caridade. Vós deveis cuidar das necessidades dos outros, como se Eu vos tivesse 
enviado para cuidar deles diretamente. 

Quando Eu vos dei a Minha Palavra, era Meu Desejo que todas as almas se salvassem. Para 
vos salvardes, vós não deveis ser egoístas e atender apenas às vossas próprias almas. Vós, Meus 
amados seguidores, tendes o dever de partilhar as Dádivas que Eu trago agora, através destas 
Mensagens, pelos outros. Partilhai o Meu Amor com os outros e, especialmente, com os vossos 
inimigos. Orai por todos aqueles que precisam da Minha Intervenção. Tratai-os com paciência. 
Quando vós lhes dais as Minhas Dádivas, as Minhas Orações, o Selo de Proteção do Deus Vivo, 
então vós deveis retirar-vos e dar- lhes tempo para se voltarem para Mim. 

Eu não vos instruí para forçardes as pessoas a aceitarem o Livro da Verdade. Pelo seu livre 
arbítrio, será sua a escolha quanto à possibilidade ou não de Me quererem escutar. Assegurai a essas 
pessoas que todas as intervenções feitas por Mim, Jesus Cristo, são para conquistar as suas almas. O 
mais fraco deles irá responder, de alguma forma, ao Meu Chamamento. Aqueles que têm ódio por Mim 
nas suas almas, encontrarão, em algum momento, um abrandamento nos seus corações e não 
compreenderão a razão disso. Portanto, vós deveis sempre trazer-Me almas através de amor e paciência. 

Que interesse tem para Mim, se um homem é trazido diante de Mim arrastado e pontapeando 
os seus calcanhares? É inútil. As Cruzadas de Orações que Eu dei ao mundo são tão poderosas que, 
através do Amor de Deus, será por Mim mostrado, às almas de todos aqueles por quem vós rezais, 
grande Amor, Compaixão e Misericórdia. Tudo que vós tendes que fazer é dar-lhes as Orações e, 
em seguida, pedir-Me para atrair essas almas a Mim. Porque Eu nunca rejeito o pecador que está 
com mais necessidade da Minha Misericórdia. 

O Vosso Jesus. 

Deus Pai: A fome que irá apertar no mundo quando o Terceiro Selo for aberto, não se 
confinará a falta de alimento 
Segunda-feira, 24 de março de 2014, 15:33 

Minha querida filha, a fome que irá apertar no mundo quando o Terceiro Selo for aberto, não 
se confinará a falta de alimento para o corpo. A fome de que Eu falo será a fome do espírito, em que 
todos os vestígios da Verdade serão apagados pelos inimigos que se infiltram na Igreja criada na 
Terra pelo Meu Filho, Jesus Cristo, em união com o Seu Corpo. 

Em breve a Verdade se tornará confusa e o Espírito Santo será substituído pelo espírito do 
mal. Aqueles que irão espalhar a nova forma de falsa evangelização serão responsáveis por 
sonegarem o Alimento da Vida dos Meus filhos. Quando estiverdes famintos da Verdade, vós tereis 
pouco para alimentar a vossa alma e então, com o tempo, vós caíreis no paganismo. Eu Estou a 
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intervir em todas as etapas do processo que vos levará ao erro. Todo esforço será feito por Mim, e 
Eu, através da Misericórdia de Meu Filho, levarei a muitos dos Seus servos sagrados as Graças de 
que precisam para discernirem a Verdade da ficção. 

Embora Eu vos puxe para longe do inimigo, muitos de vós achareis que é difícil manter- vos 
fiéis à Palavra de Deus. Vós sereis atormentados por dúvidas, por falta de coragem para aderir à 
Santa Palavra e pelo terror de serdes declarados traidores da Igreja. A batalha pelas almas será tão 
intensa como era no Tempo do Meu filho na Terra. A maior dificuldade será causada pelo fracasso, 
por parte dos servos sagrados do Meu Filho, em detectarem a fraude nas suas próprias fileiras. E 
assim, por causa da sua fé morna e da falta de discernimento, eles levarão muitos dos seus 
companheiros do clero a um grave erro, como predito. 

Eu declaro-vos que o tempo é curto. Não vos será concedido o tempo necessário para 
atrairdes todos os Meus filhos aos Braços Misericordiosos do Meu Filho. Portanto, daqueles de vós 
que tendes o privilégio de vos ter sido dada a Graça de reconhecerdes o Dom do Livro da Verdade, 
muito se espera. Através da vossa fé e confiança em Mim, o vosso amado Pai, vós ajudareis a 
conduzir os Meus filhos de volta, de modo a que eles aceitem prontamente a intervenção de O 
Aviso, quando o Meu Filho abraçar o mundo dentro dos Raios da Sua Misericórdia. 

Esses tempos estão sobre vós e é hora de pegar nas vossas armaduras e de lutar pela 
Verdadeira Palavra – a Verdade – para que seja conservada. Sem a Verdade não há vida. 

O Vosso Pai Deus, o Altíssimo. 

Mãe da Salvação: Pedi-Me, à Vossa Amada Mãe, para vos dar a força para carregar e 
proteger a Missão de Salvação 
Terça-feira, 25 de março de 2014, 15:30 

Meus queridos filhos, quando Deus me escolheu como Mãe do Seu Filho Unigênito foi para 
que eu pudesse dar glória a Deus, servindo-O, para entregar ao mundo o tão esperado Messias. Eu 
fui então apenas uma humilde serva, como eu sou agora. 

Lembrai-vos sempre que quando vós servis a Deus, no Seu Plano para trazer a Salvação 
Eterna ao mundo, vós sois simplesmente Seus servos. Servir a Deus requer um profundo 
sentimento de humildade. Não pode ser de qualquer outra forma. Esta Missão, a última 
sancionada pelo meu Pai no Seu Plano para trazer a salvação final aos Seus filhos, atrairá 
milhões de almas para O servir. Elas virão de todos os cantos da Terra. Muitos não estarão 
conscientes do seu chamamento, até rezarem as Cruzada de Orações. Será através da recitação 
das Cruzadas de Orações que o Espírito Santo irá arrebatar estas almas e, então, elas estarão 
prontas para carregar a Cruz do meu Filho. 

Se vós servirdes realmente o meu Filho e vierdes em Seu auxílio, para que Ele possa trazer a 
salvação a todos os pecadores, então vós tereis que aceitar o peso da Cruz. Quando vós servis o meu 
Filho, mas mais tarde guardais ressentimento do sofrimento que isso vos trouxe, isso fará com que a 
barreira que vos protege contra o demônio se quebre. 

Satanás nunca incomodará aqueles que seguem falsos visionários ou os seus seguidores, 
porque ele sabe que eles não dão frutos. Ele, no entanto, no caso de missões autênticas, ataca 
com severa crueldade. Ele usará as almas fracas, atingidas com o pecado do orgulho, para 
assaltar os discípulos verdadeiros do meu Filho. Para aqueles que respondem a Mim, à Mãe da 
Salvação, o seu ódio será mais evidente quando a minha Medalha da Salvação for 
disponibilizada em todo o mundo. 

A Medalha de Salvação irá converter milhares de milhões de almas e, portanto, todos os 
esforços serão feitos pelo maligno para o impedir. Vós vereis, através de tais ataques, o puro veneno 
que derramará do maligno e de cada agente dele, pois ele não quer que esta Medalha seja dada aos 
filhos de Deus. Filhos, vós nunca vos deveis curvar às pressões ou à maldade que emanam daqueles 
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que deixaram o meu Filho. Fazer isso é ceder a Satanás. Em vez disso, vós deveis pedir-me, à vossa 
amada Mãe, para vos dar a força para carregar e proteger a Missão de Salvação nesta época do 
aniversário da Anunciação. 

Vós deveis recitar esta Cruzada de Oração (143) Para proteger a Missão de Salvação: 

Ó Mãe da Salvação, protegei esta Missão, uma Dádiva de Deus para levar a Vida Eterna a 
todos os Seus filhos em todos os lugares. Por favor, intervinde em nosso nome, através do vosso 
amado Filho, Jesus Cristo, para nos dar a coragem para suportarmos os nossos deveres de servir 
a Deus em todos os momentos e, especialmente, quando sofremos por causa disso. Ajudai esta 
Missão a converter milhares de milhões de almas, de acordo com a Divina Vontade de Deus, e 
transformai aqueles corações de pedra em amorosos servos do vosso Filho. Dai-nos, a todos nós 
que servimos Jesus nesta Missão, força para superar o ódio e a perseguição da Cruz e para 
acolher o sofrimento que vem com ela, com generosidade de coração e com plena aceitação do 
que possa vir em frente. Amém. 

Meus queridos filhos, nunca permitais que o medo de servir a Deus se coloque no caminho da 
vossa proclamação da Sua Santa Palavra. O medo vem de Satanás – e não Deus. A coragem e força, 
combinadas com humildade e desejo de aderir à Vontade de Deus, só podem vir de Deus. 

Eu dou Graças hoje, neste aniversário da Anunciação, ao meu amado Pai, Deus o Altíssimo, 
pela Dádiva que Ele deu ao mundo quando Ele me pediu para seguir em frente com o Seu amado 
Filho, para redimir a humanidade e para levar o mundo ao Seu Eterno Reino. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Eles são Meus. Eu sou deles. Essa será sempre a situação. Eu amo a todos eles. É 
simplesmente isso 
Quarta-feira, 26 de março de 2014, 14:52 

Minha querida e amada filha, Eu chamo a todos os Meus seguidores, em todo o mundo, 
para vos unirdes como um só em Mim, para rezardes por todas as almas que se separaram de 
Mim. Eu chamo, especialmente, aos Meus Grupos de Cruzadas de Oração, em toda a parte, e a 
todos aqueles que responderam ao Meu Chamamento, através do Livro da Verdade, para vos 
amardes uns aos outros como Eu vos amo. Ponde de lado as vossas diferenças – caso eles 
ocorram, ignorai a divisão, caso ela surja, não presteis atenção ao ódio de Satanás e das almas 
que ele iludiu e que vos apareçam, pois esta é a Minha última Missão em preparação da Minha 
Segunda Vinda. 

Vós deveis entender o propósito do Meu Plano para redimir o mundo, através do Livro da 
Verdade. É para salvar todas as almas, em toda a parte, não importa quem sejam, no que acreditem, 
como pequem, o que fazem uns aos outros e qualquer que sejam os pontos de vista que mantenham. 
Eles são Meus. Eu Sou deles. Essa será sempre a situação. Eu amo a todos eles. É simplesmente 
isso. Não pode ser de outra maneira. 

Sempre que fordes perseguidos em Meu Nome, erguei-vos sempre acima disso e rezai 
pelas almas que vos amaldiçoam, pois o Meu Coração está partido por eles. Eu sofro 
terrivelmente por essas almas. Trazei-os a Mim, para que eles possam abrir os seus corações ao 
Meu Amor por eles. Ajudai- Me a chegar às suas almas tristes e quebradas e aos seus corações 
endurecidos, porque sem Mim e sem a Minha Intervenção, eles irão murchar e morrer. Esse não 
é o Meu Desejo. Vinde, todos vós. Eu Apelo aos que estão em Mim e Comigo. Eu Apelo 
aqueles que não Me conhecem verdadeiramente, mas que pensam que sim. Eu Apelo aqueles 
que são desleais aos Meus Ensinamentos. Eu Apelo aqueles que rejeitam esta Missão e que 
declaram que é falsa. Não Me abandoneis, pois Eu não vos abandonei. Não Me temais, pois Eu 
não Sou vosso inimigo e Eu desejo a vossa alma para que possais ser parte de Mim e, então, vós 
encontrareis a paz no vosso coração. 
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O Meu Tempo é agora, em que Eu vos guio, abri os vossos corações e lembrai-vos da 
Verdade da Minha Palavra, que nunca muda. O tempo para a Minha Vinda está próximo e é 
importante que vós prepareis as vossas almas e as pessoas com quem entrais em contato. A Minha 
chegada será repentina e vós não tereis nenhum aviso prévio. Não negligencieis as vossas almas, 
pois precisareis de estar prontos para ver a Luz do Meu Rosto e para que possais ficar perante Mim, 
se quiserdes entrar no Meu Reino. 

Eu amar-vos-ei sempre quando Me servirdes de todo o coração. Eu amar-vos- ei sempre 
quando Me rejeitardes, denunciando a Minha Missão ou caluniando outros em Meu Nome, pois vós 
não sabeis o que fazeis. Quando chegar o Dia, Eu vos chamarei, um por um, e, em seguida, levar-
vos-ei nos Meus Braços para vos dar o conforto de que ireis precisar. Porque nesse Dia Eu unirei 
todos os que Me amam e Eu proclamarei que os Portões sejam abertos para permitir a entrada de 
todos os filhos de Deus, de todo o mundo, incluindo aqueles que morreram e que ascenderão de 
novo – como um em Mim. Em seguida, será feita finalmente a Vontade do Meu Pai. 

O Vosso Jesus. 

Permitindo-se ser intimidados pelos pagãos, eles tornar-se-ão como pagãos 
Quinta-feira, 27 de março de 2014, 14:30 

Minha querida e amada filha, é Meu desejo que os Meus seguidores, incluindo os Cristãos de 
todas as denominações, passem nesta época mais tempo na Minha Companhia. 

Não importa o quão perto vós estais de acreditar que sois Meus, todos os esforços serão feitos 
pelo maligno para vos tentar a todo o tipo de iniquidades. Nenhum dentre vós é tão forte na vossa fé 
que possa suportar a influência do espírito do mal. Vós deveis esforçar-vos para passar mais tempo 
em oração, diariamente, e usar esse tempo para construir ao vosso redor a armadura necessária para 
vos proteger, se quiserdes permanecer fiéis a Mim. Não falar Comigo, através da oração e dos 
Sacramentos, irá tornar-vos fracos, fazer com que não tenhais a certeza do vosso amor por Mim e, 
em seguida, expor-vos-eis a dúvidas sobre os Meus Ensinamentos, as Minhas Promessas e o Meu 
Poder. As provações que ireis enfrentar, trazidas pelo advento do terror que será infligido sobre os 
Meus verdadeiros seguidores, que permanecerão ferozmente leais à Santa Palavra de Deus, serão 
muito difíceis. 

Foi-vos dado por Deus o livre arbítrio, como vosso direito natural e, porém, os impostores que 
invadirão a Minha Igreja tentam afastá-la para longe de vós. Vós sereis forçados a aceitar 
inverdades, que vos serão apresentadas sob o pretexto de novas interpretações dos Santos 
Evangelhos, e, se vos atreverdes a questioná-las, sereis expulsos em desgraça. Muitos de vós, por 
covardia, cegueira e por uma errada devoção àqueles em que acreditais que conduzem o Meu 
rebanho, encontrar-vos-eis envolvidos na falsa doutrina. 

A falsa doutrina que será introduzida, será cuidadosamente camuflada com palavras 
amorosas. As maneiras de reconhecer que ela não vem de Mim serão três. Ela colocará as 
necessidades dos pecadores em primeiro lugar, declarando que vós deveis orar para elevar os 
direitos do homem acima do pecado, perante o Senhor. Em segundo lugar, ser-vos-á solicitado que 
declarareis que o pecado é uma coisa natural e que vós nunca deveis temer o futuro por causa disso 
– que Deus nunca rejeitará um pecador e que todos os Seus filhos entrarão no Paraíso. Em terceiro 
lugar, vós sereis informados que os Sacramentos têm de ser adaptados, a partir das suas origens no 
Cristianismo, apelando a que os pagãos merecem ter os seus direitos humanos satisfeitos aos Olhos 
de Deus. Quando estas coisas acontecerem, isso significará apenas uma coisa. O homem 
apresentará, diante dos altares das Minhas Igrejas, em todos os lugares, a sua interpretação do que 
são as Regras estabelecidas por Deus, ajustando ele o que não se pode fazer. Então, ele espera que 
Deus se curve às suas exigências. Ele, de fato, prescreverá a Deus, porque ele irá acreditar que é 
maior do que Eu. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          72 

Eu atirarei essas almas para longe de Mim, pois não serão mais capazes de se declararem 
Cristãs. Permitindo-se ser intimidados pelos pagãos, eles tornar-se-ão como pagãos. Não há lugar 
no Meu Reino para aqueles que não se dão a Mim da forma como Eu os ensinei, quando Eu 
caminhei na Terra. Vós achareis que é difícil, nos próximos anos, permanecer fiéis aos Meus 
Ensinamentos, porque aqueles que dizem representar-Me irão levar-vos a grave erro, como predito. 
Tende cuidado. Observai o que fordes solicitados a aceitar, em substituição da Minha Santa Palavra. 
Aqueles com verdadeiro discernimento, que lhes é dado pelo Poder do Espírito Santo, saberão de 
imediato, quando essas coisas acontecerem. Outros, não serão abençoados, porque não prestaram 
atenção a tudo o que Eu lhes ensinei. Eles ver-se-ão num lugar muito escuro e solitário, sem a 
Minha Presença para Iluminar o caminho da Verdade. Esse tempo está muito perto. 

O Vosso Jesus. 
Todos os esforços serão feitos por homens da ciência, nos próximos dois anos, para 
contestar a existência de Deus 
Sábado, 29 de março de 2014, 14:30 

Minha querida e amada filha, todos os esforços serão feitos por homens da ciência, nos 
próximos dois anos, para contestar a Existência de Deus. Eles afirmam, falsamente, que o homem 
pode sustentar a vida noutros planetas além da Terra. A Terra é a única parte viva do universo criado 
por Deus para os Seus filhos. Mas esta não é a única razão porque serão feitas essas reivindicações 
para provar que Deus não existe. Eles proclamarão a grandeza do homem, a sua inteligência e os 
seus avanços na ciência, para dissipar a noção de que o homem foi criado por Deus. O maior insulto 
será quando eles declararem que o homem foi criado por um milagre da ciência. Eles tirarão 
conclusões extremas para provar que o homem é invencível e, contudo, eles não terão resposta para 
o que acontece após ter lugar a morte física do corpo, que todo o homem tem de enfrentar. Esta 
parte será ignorada por aqueles que mentem e que negam a Deus. 

Eles irão ridicularizar qualquer um que declare uma crença na existência do Céu ou do Seu 
Verdadeiro Criador, Deus, o Altíssimo. E, de todo, durante essas declarações públicas contra a 
Verdade, nenhuma palavra será pronunciada por aqueles que afirmam conduzir a Minha Igreja. Nos 
últimos dias, a religião tornar-se-á um conceito pagão, em que a adulação da Terra, do sol, da lua e 
das estrelas serão substitutos, quando eles prestarem homenagem a Deus. 

A maioria do mundo voltar-se-á para o paganismo e trará a morte às suas almas. Apesar de 
todas as intervenções do Meu Pai, eles irão por outro caminho. É por isso, para salvar as vossas 
tristes almas, que o Meu Pai prometeu ao mundo o Livro da Verdade, o desenrolar do Livro da 
Revelação. O homem é teimoso. O homem é orgulhoso, vaidoso e quanto mais avanços ele faz na 
ciência menos ele sabe e mais ele se afasta da Verdade. 

Prestai atenção agora à Minha Palavra, porque em breve tudo o que Eu vos ensinei será 
gradualmente retirado, etapa por etapa, das Minhas Igrejas na Terra. A Palavra ser-vos-á tirada, mas Eu 
nunca vos abandonarei, porque Eu permanecerei sempre convosco, guiando-vos, ensinando-vos e 
preenchendo- vos com o Meu Amor. Vós estareis sempre no Meu Coração e será por causa do vosso 
amor por Mim que Eu serei capaz de salvar aqueles que estão perdidos. Vós, Meus amados seguidores, 
sois a Minha ligação aos filhos de Deus e, através das vossas orações, Eu esforçar-Me-ei para unir o 
mundo. É por isto que vós nunca deveis desesperar, mesmo quando tudo parece perdido. 

O Vosso Jesus. 
Ó, ai daqueles escolhidos pelo Senhor para o servir nos Últimos Dias, pois eles não 
estarão acordados para o Meu Chamamento 
Domingo, 30 de março de 2014, 20:00 

Minha querida e amada filha, vós nunca deveis tomar por garantidas as Minhas Palavras para 
vós, pois elas são-vos dadas como um Ato de Grande Misericórdia. Elas não são dadas ao mundo 
porque o homem seja digno, mas antes porque ele está a morrer de fome da Palavra. 
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Cada Dádiva concedida ao homem, por intercessão da Minha Mãe, desde a Minha morte na 
Cruz, foi para ajudar todos os pecadores a prepararem-se para o Grande Dia. A Minha Mãe 
respondeu à Vontade Divina do Meu Pai quando Me deu à luz, o Salvador e Redentor do mundo. 
Ela, por outro lado, foi designada como intercessora entre o homem e a Justiça Divina de Deus. É 
seu papel interceder em favor dos pecadores, a fim de os avisar e preparar para Me receberem, ao 
seu Filho, no último Dia. 

Cada singela aparição da Minha amada e Abençoada Mãe, que teve lugar no mundo, foi pela 
Autoridade do Meu Pai. Tudo o que ela predisse irá acontecer agora e tudo o que ela declarou foi 
esquecido pela maioria dos Meus servos sagrados, que optaram por ignorar os seus avisos. 

Ó, ai daqueles escolhidos pelo Senhor para O servir nos últimos dias, pois eles não estarão 
acordados para o Meu Chamamento. Surdos e cegos, eles seguirão uma versão diluída do Livro do 
Meu Pai e, em vez de frutos, eles foram porém chamados a seguir nada mais do que o fruto podre 
que brotará das suas bocas. Altivos e arrogantes, eles negaram as intercessões da Minha Mãe, as 
suas aparições e o seu chamamento para os reunir, a fim de os levar para a sabedoria da Hierarquia 
Celestial, onde a Verdade reina como Rei. A Verdade evadiu-se deles e eles, em vez de se 
prostrarem em pura humildade diante do Trono de Deus, seguem as regras do homem – o homem 
falível – que não conhece a Verdade das Promessas feitas por Deus ao Seu povo. 

O mundo de hoje pode ter feito grandes avanços na medicina, na tecnologia e no 
conhecimento, mas eles negociaram a sabedoria que é necessária para entrar no Meu Reino por 
dinheiro, riqueza e poder. Todas as coisas deste mundo – dinheiro, poder, possessões, posições de 
poder no governo – nada são aos Meus Olhos. Eu posso varrê-las apenas com uma pancada da 
Minha Mão. A deferência pelo conhecimento humano e pelos avanços na ciência são inúteis, pois 
eles não vêm de vós – são talentos dados ao homem por Deus por causa do Seu Amor pelos Seus 
filhos. Se Ele vos retirasse, conjuntamente, todos os confortos materiais que vós tendes, então com 
que ficaríeis? Com nada. 

Quem verdadeiramente Me conhece não se preocupa com nada, porque, quando são Meus, 
eles sabem que só ficam aliviados quando confiam em Mim completamente, uma vez que sabem 
que Eu nunca os abandonaria à sua própria defesa. Então, porque vós procurais fora coisas que não 
são de Mim – coisas que nunca vos satisfarão? Quanto mais Me rejeitais e procurais promessas 
ocas, mais vos sentireis isolados quando chegar a hora de Eu dividir o trigo do joio. 

A única escolha que vós podeis fazer é tornar-vos verdadeiros filhos de Deus, sem o Qual vós 
nada sois. Não interessa quem vós sois, que posição vós tendes nesta vida, que parte do vosso 
desempenho conta. É apenas porque sois amados por Deus que vós sereis salvos. Nenhum homem é 
digno de estar perante Mim. Nenhum homem é tão puro de alma que possa alcançar a santidade. 
Ninguém, dentre vós, pode ser elevado ao Meu Reino pelos seus méritos. É apenas por causa da 
Minha Misericórdia que vos tornareis dignos de viver a Vida Eterna. 

O Vosso Jesus. 

Deus Pai: Os terremotos atingirão as vossas cidades 
Segunda-feira, 31 de março de 2014, 14:00 

Minha querida filha, vem aí o tempo em que o homem, depois de ter pecado e de se ter 
manchado aos Meus Olhos, durante tanto tempo, afundar-se-á agora nas últimas profundezas da 
depravação, quando ele luta para destruir tudo o que é Meu e sagrado. 

Toda a vida vem de Mim. A vida da alma é Minha. A vida da carne vem também de Mim. 
Não permitais que nenhum homem interfira ou – a sua própria vida ser-lhe-á retirada por Mim. 
Disso, vós podeis estar certos. Cada forma de vida, que foi trazida pela Minha Mão, será 
assassinada às mãos de homens ímpios. Eles tirarão a vida dos que estão no útero e declararão que 
esta é uma forma de direito humano. Vós, Meus filhos, não tendes o direito de destruir a vida dos 
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Meus filhos – antes ou depois do nascimento – e, se o fizerdes, então sofrereis um terrível castigo. 
Sem reconciliação e sem arrependimento por este pecado de abominação, Eu destruir-vos-ei, assim 
como aos países, que encorajam esse mal. Quando vós destruís a vossa própria vida, vós ofendeis-
Me, porque ela não vos pertence e só Eu tenho o direito de dar a vida e de a tirar, no Meu Tempo. 
Interferindo com a vida da carne, vós interferis com a Minha Divindade e Eu nunca recuarei, 
ignorando tamanha afronta à Minha Criação. 

Quando tirar a vida não é suficiente, o homem ataca tortuosamente a vida da alma, trazendo a 
morte à Minha Santa Palavra, a qual ele pisará até triturar todas as partes, de modo que se tornará 
como cascalho sob os seus pés. Então, o homem, arrogante e cheio da sua própria visão deformada 
sobre as suas capacidades, tentará procurar um novo planeta para encontrar um novo lar para a 
humanidade, embora isso seja impossível. A Dádiva do verdadeiro solo, sobre o qual Eu coloquei a 
humanidade, será considerada como insuficiente para as necessidades do homem. E assim 
continuará – esta marcha para a auto destruição. O homem será o autor de sua própria morte. 
Sistematicamente, ele destruirá tudo o que é sagrado para Mim. 

O Dom da vida, dado por Mim a toda a Minha criatura, ser-Me-á roubado pelo homem, sem 
um rasgo de remorso. Ele desculpará cada parte da sua intenção assassina, declarando que tirar a 
vida é uma coisa boa. A morte, pelo aborto, é o maior insulto de todos e Eu aviso a humanidade de 
que a Justiça será Minha, pois Eu não permitirei que vós Me amaldiçoeis desta maneira. 

Os terremotos atingirão as vossas cidades e todas as nações que tolerem tirar a vida; vós 
sentireis o despertar da Minha Ira, assim como Eu combaterei os vossos repugnantes e odiosos 
corações. Aqueles que procuram remorso por este delito serão poupados, mas sabei que nenhuma 
nação, dentre as vossas, escapará deste castigo. 

A morte da Minha Igreja não será tolerada, enquanto o homem, juntamente com os falsos 
líderes, continuarem servilmente a destruir os Sacramentos e a recriarem-nos, de modo a que eles 
desapareçam. Eu derrubarei os vossos templos e as vossas igrejas se continuardes com a profanação 
do Corpo do Meu Filho. Vós açoitaste-O, escarnecendo-O e perseguindo os Seus seguidores – até 
que barbaramente O assassinastes, quando O crucificastes. Ainda assim, vós não aprendestes. A 
vossa falta de humilde servidão para com Ele, Que vos deu a vida, vos trouxe a Redenção e tenta 
agora preparar-vos para o Grande Dia, desgosta-Me. 

Eu Estou Pesaroso. Eu Estou entristecido e Eu Estou irado, porque finalmente vós 
conseguistes matar todas as formas de vida que Eu vos dei. Eu refiro-Me a ambas, a vida da carne e 
a vida da alma. A vida que Eu vos dei já não é suficiente, por isso Eu a levarei de volta no Último 
Dia, daqueles de vós que a tendes arremessado de volta para Mim. Enquanto os vossos atos de 
guerra contra Mim, o Criador do mundo, de tudo que é, continuarem, Eu permitirei apenas que os 
vossos atos iníquos de destruição durem por um tempo muito curto. 

Eu dou-vos, agora, o tempo para examinardes os pecados da humanidade contra todas as 
coisas que Eu sustento como sagradas, para que vós possais expiar os pecados do mundo. A batalha 
final já começou e, muita vida – o Dom da vida criado por Mim – será destruída pelo homem. E, 
por isso, Eu punirei o mundo. 

O Vosso Pai Deus, o Altíssimo. 
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MENSAGENS DE ABRIL DE 2014 
 

Foi por essas pobres almas que eu chorei Lágrimas de Sangue no Jardim de Getsêmani 
Terça-feira, 1 de abril de 2014, 21:00 

Minha querida e amada filha, por vezes, a velocidade e o crescimento desta Sagrada Missão 
podem ser esmagadores. É importante que a Minha Palavra seja ouvida em todos os países e que os 
Grupos de Cruzadas de Orações sejam criados em todos os países e, especialmente, nos países onde 
Eu não sou reverenciado. 

Nunca permitais que a intensidade desta Palavra ofusque a razão pela qual Eu devo chegar 
ao mundo. Eu quero mesmo as almas mais endurecidas, que não desejam permitir ao Espírito 
Santo que toque os seus corações, para ouvirem e escutarem o que Eu digo e entenderem a 
Minha Promessa. 

O Meu Plano de Salvação não é o de preservar o mais fiel – é para todos, incluindo aqueles 
cujas almas enegrecidas podem desgostar-vos. Foi por essas pobres almas que Eu chorei Lágrimas 
de Sangue no Jardim do Getsêmani. Foram as almas dos cruéis, dos perdidos – os amantes da besta 
–, que foram exibidos perante Mim, por Satanás. Ele mostrou-Me como muitos ainda iriam rejeitar-
Me, apesar da Minha oferta a Deus da Minha Vontade e do Meu Desejo de redimir o mundo pela 
Minha morte na Cruz. A Minha Dor por essas almas é insuportável e tu, Minha filha, nunca deves 
ignorar o Meu Desejo de chegar aos não-crentes. Não importa como és desprezada, admoestada e 
amaldiçoada, tu deves erguer-te acima do ódio, o qual será sempre lançado sobre esta Missão, e 
trazer-Me essas almas, não importa a que custo. Traz-Me os Meus amados seguidores e depois 
aqueles que não Me reconhecem ou aqueles que não Me podem conhecer. Então, traz-Me as almas 
daqueles que Me odeiam. Este deve ser o objetivo de cada um de vós. Quando vós Me trazeis essas 
pobres tristes almas Eu lego-lhes Grandes Graças, para que Eu possa atraí-las à Minha Misericórdia. 

Quando olhais ao vosso redor e vedes as almas daqueles com quem entrais em contato, que se 
esqueceram do Meu Plano de voltar, vós deveis alcançá-los e consagrá-los a Mim. Vós trazeis-Me 
um grande conforto e alegria quando o fazeis, porque então Eu posso fazer alguma coisa para unir 
todas as almas em qualquer lugar. 

Ide e multiplicai o caminho que foi preparado. Foi um curto espaço de tempo, desde que Eu 
chamei pela primeira vez o mundo, através desta Missão. No entanto, tem sido uma árdua jornada e 
agora todos os caminhos vão subdividir-se e ramificar-se para que nem uma nação seja excluída, 
assim é a Minha Misericórdia. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: A conversão, prometida pelo meu Pai, começará este mês 
Quarta-feira, 2 de abril de 2014,16:27 

Minha filha, a conversão, Prometida pelo Meu Pai, começará este mês, e vai espalhar-se por 
todo o mundo, pelo Poder do Espírito Santo. As almas serão poupadas, e uma grande Misericórdia 
será mostrada pelo meu Filho, aos pecadores mais endurecidos. 

Muitas pessoas que não têm nenhuma crença e Deus, e vivem as suas vidas como se não 
houvesse Vida Eterna, serão as primeiras pessoas a quem o Meu Pai deseja que seja mostrada, a Luz 
da Verdade. Essas pessoas, são muito amadas, e a sua falta de crença será substituída por um amor e 
uma ânsia de reconciliação com Jesus Cristo, Que foi abandonado por eles. As almas daqueles que 
cometeram pecados terríveis, e que estão infestados pela influência do diabo serão os próximos. 
Eles receberão grandes Graças, e a Misericórdia do meu Filho, que penetrará nos seus corações, tão 
repentinamente, que a conversão deles será instantânea. Tão inesperado será este Milagre que, 
quando eles começarem a espalhar as notícias dos Evangelhos, muitos despertarão e escutarão. 
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Será por causa da conversão dos mais aflitos, que muitas mais almas podem e serão salvas. 
Dependerá, então, de todos aqueles que já seguem a Verdade, se desejam ou não permanecer leais 
ao meu Filho, e aos Seus Ensinamentos. Serão essas as almas que mais sofrem, pois elas são de 
Deus e, por causa disso, todos os esforços serão feitos pelo maligno, para as atormentar com 
dúvidas sobre a Verdade. Serão essas almas afastadas para longe do meu Filho, as que o maligno 
mais cobiça. 

Para Proteção da fé dos Cristãos, em todos os lugares, recitai por favor esta Cruzada de 
Oração: 

Cruzada de Oração (144) Para proteger a Fé Cristã 

Ó Mãe da Salvação, por favor, intercedei a favor das almas dos Cristãos de todo o mundo. 
Por favor, ajudai-os a preservar a sua fé e a permanecerem leais aos Ensinamentos de Jesus 
Cristo. Orai para que eles tenham a força de mente e espírito para defender a sua fé em todos os 
momentos. Intercedei, querida Mãe, em seu nome, para abrirem os olhos para a Verdade, e para 
lhes ser dada a Graça de discernirem qualquer falsa doutrina que lhes seja apresentada, em 
Nome do vosso Filho. Ajudai-os a permanecerem verdadeiros e leais servos de Deus, e a 
renunciarem ao mal e às mentiras, ainda que tenham que sofrer dor, pelo ridículo, por causa 
disso. Ó Mãe da Salvação, protegei todos os vossos filhos, e rezai para que cada Cristão siga o 
caminho do Senhor, até ao seu suspiro de morte. Amém. 

Filhos, Jesus ama a todos. Ele lutará sempre para vos proteger do mal, e Ele intervirá das 
formas mais extraordinárias para vos proteger, de todo o mal nos dias de trevas, que tereis de 
suportar em Seu Nome. Confiai em mim, a vossa amada Mãe, assim como eu intercederei em vosso 
favor, para vos levar para mais próximo do meu Filho, durante as provações, que aí vêem. 

Obrigada por responderdes a este Chamamento do Céu. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação, Mãe de Deus. 

Desde que o Amor prospere, a raça humana pode sobreviver 
Quinta-feira, 3 de abril de 2014, 17:11 

Minha querida e amada filha, o amor é uma das Dádivas mais poderosas de Deus. Desde que 
o amor prospere, a raça humana pode sobreviver. O amor transcende todo o mal, divisão e ódio, 
pois é de Deus, que é Todo-Poderoso, e nenhuma força do mal pode destruí-lo completamente. 

Quando uma alma está verdadeiramente próxima do Meu Coração, Eu preenchê-la-ei com 
amor. Eu inundarei essas pessoas com este Dom e, por isso, elas irão achar que é impossível 
odiarem outra pessoa, incluindo aquelas que as atormentam. O amor, quando presente numa alma, é 
usado por Deus para atrair a Ele outras almas. É usado para trazer alegria e conforto aqueles que 
precisam e que sofrem. É uma Graça e, contudo, é concedida a essas almas escolhidas de modo a 
que elas a compartilhem com os outros, para a Glória de Deus. Ó, que alegria Me trazem essas 
almas quando aceitam de Mim o Amor, sem condições. Quando dão as boas-vindas à Minha 
Presença, com o coração aberto, e Me permitem inundar as suas almas, essas almas tornam-se Meus 
receptáculos e, como um bom vinho, elas preencherão e satisfarão as almas daqueles que têm sede 
da Minha Presença. 

O amor é a maneira pela qual Eu comunico com o mundo, até ao Grande Dia, em que Eu virei 
para recuperar o Meu Reino. Quando há verdadeiro amor presente, Eu Estou lá. Quando não há 
amor, a Minha Presença é retirada. Muitas pessoas Me obstroem e, portanto, são incapazes de sentir 
a plenitude do Dom do Amor, como deve ser. 

Eu prometo a todos vós que Eu espalharei o Dom do Meu Amor nesta Missão. O Meu Amor 
terá um traço distintivo e todos aqueles que responderem ao Meu Chamamento serão envolvidos 
com o Meu Amor, quando recitarem esta Cruzada de Oração: 
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Cruzada de Oração (145) Preenchei-me com o Vosso Dom do Amor 

Querido Jesus, preenchei-me, um recipiente vazio, com o Dom do Vosso Amor. Inundai a 
minha alma com a Vossa Presença. Ajudai-me a amar os outros como Vós me amais. Ajudai-me 
a ser um receptáculo da Vossa Paz, da Vossa Calma e da Vossa Misericórdia. Abri sempre o meu 
coração para o sofrimento dos outros e dai-me a Graça de perdoar aqueles que Vos rejeitam e 
que transgridem contra mim. Ajudai-me a proclamar o Vosso Amor através do exemplo, como 
Vós faríeis se estivésseis no meu lugar. Amém. 

Eu tocarei as almas de todos os que Me permitam a entrada. O amor irá trazer-vos a felicidade 
eterna. Aceitando o Meu Amor, sem dúvidas e com o coração aberto, vós Me trareis grande alegria. 
O Meu Dom é agora o vosso e Eu desejo que coloqueis o Dom do Amor diante de vós em tudo o 
que fazeis, deste dia em diante. Desta forma, vós ajudareis a derrotar o ódio que infesta a 
humanidade e que vem de Satanás. Com este Dom do Amor, Eu derramo sobre vós uma Bênção 
especial; uma Bênção que é única e poderosa, que vós sentireis quando recitardes esta Oração e 
especialmente num Grupo de Cruzada de Orações, o que é especialmente importante nesta Minha 
Missão de Salvação. 

O Vosso Jesus. 

Eles levarão milhões de católicos a um grave erro e as Minhas Igrejas perderão a sua 
santidade 
Sexta-feira, 4 de abril de 2014, 23:20 

Minha querida e amada filha, as profecias não são reveladas ao homem, por Deus, para criar 
sensação. Elas são dadas para preparar a humanidade para o seu futuro, no Meu Reino, para que 
eles possam ser advertidos de potenciais perigos para as suas almas. Cada Intervenção pelo 
Comando do Meu Pai, nas vossas vidas, é para o vosso próprio bem e o das outras almas. 

As Minhas Profecias, que te são dadas, Minha filha, tiveram um bom e verdadeiro começo. 
Os impostores tomaram o controle, por dentro, e eles continuarão a enganar o mundo para que 
acredite numa nova doutrina – em que foram feitas alterações à Santa Doutrina existente, 
estabelecida por Deus, para que possa ser reformada e convir à vida de todos os homens e de todas 
as religiões. Cuidado com a palavra “ecumênico”, ou com qualquer tentativa de levar a Minha 
Igreja na Terra e despojar-se da sua Divindade. 

Ele, que adultera a liturgia, não é um servo Meu autêntico, e, no entanto, é exatamente isso 
que acontecerá. E o que fazem os meus servos sagrados? Eles baixam a cabeça, levantam os braços 
em gloriosos louvores à nova falsa doutrina e negam Tudo o que Eu dei ao mundo. O seu amor 
pelos assuntos mundanos, o seu desejo de serem admirados e a sua elevada ambição afasta-os dos 
seus votos. Eles tornar-se-ão traidores e voltar-Me- ão as costas. Eles levarão milhões de Católicos 
a um grave erro e as Minhas Igrejas perderão a sua Santidade. Em seguida, quando o cerne da 
Minha Igreja for profanado, eles reunirão todas as outras fés Cristãs e conceberão novas seitas 
ecuménicas, o que conduzirá à declaração pública que negará a existência do Inferno. Então, 
trabalhando nas costas, na direção exatamente oposta à Verdade, todos os fiéis serão informados de 
que o pecado está nos olhos de quem os vê, e que, por causa do pecado original é impossível evitá-
lo. Portanto, ser-vos-á dito que não é algo que vos preocupe. O próprio pecado será redefinido. 
Quando isso acontecer, todo o sentido de moralidade morrerá. Quando a moral já não for 
considerada importante, então o pecado tornar-se-á galopante. O pecado espalhar-se-á, aumentará, 
até que a sociedade entre em rotura, e, para aqueles que permaneçam fiéis à Minha Igreja – a 
Verdadeira Igreja – será uma visão de horror a testemunhar. 

As pessoas irão orgulhar-se do pecado, ostentarão abertamente a sua falta de moralidade e a nova 
religião mundial ditará que o pecado nunca vos irá bloquear ou prejudicar aos Olhos de Deus. O deus a 
que eles se referem é Satanás, mas eles nunca vos dirão isso. Para escarnecerem de Mim, eles irão 
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apresenta-lo a vós com o anticristo, que será recebido entusiasticamente, pois ele será aplaudido pelo 
falso profeta e idolatrado por ele. O anticristo fará tudo o que contradiz os Meus Ensinamentos, mas 
ele fará isso com carisma e charme. Milhões irão adorá-lo. Ele será tudo o que Eu não sou. Ele 
enganará a tantos, que será fácil ele conduzir os filhos de Deus à heresia e a terrível desolação. 

Eu Estou a preparar a todos para esse dia. É muito difícil para muitos de vós ouvirdes estas 
notícias, mas é a Verdade. A Verdade libertará as vossas almas da morte. Combatei a Verdade e nada 
de bom virá a partir daí – só desespero. Evitai que outras pessoas permaneçam leais à Minha Igreja, 
encorajando-as a seguir a heresia que está prestes a ser infligida sobre o mundo pela Minha Igreja, a 
partir de dentro, e sereis lançados aos leões. Aqueles que destroem as almas dos outros, pela força, 
enfrentam o maior castigo pela Minha Mão. 

Aceitai a Verdade e preparai-vos. Segui-Me e Eu conduzir-vos-ei em segurança para o Meu 
Reino. Segui a besta e ela vos levará, e aos que levardes convosco, para dentro dos fogos do 
Inferno, pela eternidade. 

O Vosso Jesus. 

O Meu Plano Final para reunir a Minha Igreja dentro do Meu Refúgio está prestes a 
ser revelado 
Sábado, 5 de abril de 2014, 18:15 

Minha querida e amada filha, Eu Desejo dar coragem e força espiritual a cada um de vós, a 
quem foi dado o Dom do Discernimento, para reconhecerdes a Minha Voz assim que Eu fale com o 
mundo através destas Mensagens. 

Enquanto vós, os Meus Remanescentes, marchais em frente, em união com a Minha Igreja na 
Terra, vereis em breve muitas pessoas a afastarem-se dos Santos Sacramentos. Isso será perturbador 
para vós e, depois, tornar-se-á um tormento, porque em breve eles serão profanados e não serão mais os 
mesmos Sacramentos que Eu dei ao mundo. Vós nunca deveis perder tempo, se acreditais 
verdadeiramente que Eu Estou a falar convosco. Ide – reuni os Meus sacerdotes e aqueles que 
respondem ao Meu Chamamento. A seguir, preparai os anos que aí vêm, para que eles possam alimentar 
o Meu rebanho com o Alimento da Vida, quando não restar nenhum traço da Minha Presença. 

Quando tudo o que é de Mim, e de Quem Eu Sou, for retirado das Minhas Igrejas, tudo o que 
será deixado virá de tudo o que Eu não sou. O maligno encarnado entrará na Minha Igreja e 
infestará todo o mundo que se curve diante dele e lhe preste culto. Ele devorará as almas para a 
eternidade e vós deveis manter-vos alerta em todos os momentos, pelos tempos que tendes pela 
frente. Não vos deixeis abertos para a heresia que irá invadir a Minha Igreja, a partir de dentro e no 
exterior dela. Vós estais agora a ser preparados, portanto vós deveis seguir tudo o que Eu vos disser 
para que possais salvar a Minha Igreja, tanto quanto vos for possível, dos Meus inimigos. 

O Meu Plano Final para reunir a Minha Igreja dentro do Meu Refúgio está prestes a ser 
revelado. Quando Eu vos instruir, vós precisareis de muita força e perseverança, pois o vosso 
adversário será o anticristo – e o seu exército, infelizmente, será maior que o Meu, em tamanho. E 
então, isso será assustador para vós – mas sabei isto. Ele não terá o Poder de Deus por detrás dele e 
nunca vos superará, desde que vós permaneceis fiéis à Minha Palavra. 

Ide em paz e aguardai as Minhas instruções. 

O Vosso Jesus. 

Aqueles que tentam apoiar a Palavra, dentro das minhas igrejas, serão silenciados pela 
expulsão 
Segunda-feira, 7 de abril de 2014, 19:15 

Minha querida e amada filha, as sementes foram semeadas e todos os detalhes do Plano, para 
preparar o mundo para o anticristo, estão concluídos. Todas as mudanças que vós testemunhareis no 
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mundo da política e na Minha Igreja na Terra, estão ligadas – como cada acção entre as nações, 
como cada lei que desafia as Leis de Deus. Não é por coincidência que essas leis estão a ser 
introduzidas, em todo o mundo, à velocidade com que são agora, pois foram cuidadosamente 
orquestradas. 

Novos, repentinos anúncios, relativos à concretização de ligações entre o Estado e a Igreja, 
em que as suas leis se entrelaçam, cairão sobre vós. Aqueles que tentam apoiar a Palavra, dentro das 
Minhas Igrejas, serão silenciados pela expulsão. Nenhuma misericórdia será mostrada aqueles que 
tentam defender a Minha Igreja, porque os Meus inimigos irão declarar que o oposto é a verdade. 
Vós, Meus seguidores, sereis declarados hereges por desobediência às novas regras, as quais serão 
em breve estabelecidas pela Minha Igreja. Ser-vos-á dito que a Minha Igreja não pode errar e, por 
isso, mesmo quando vós apoiardes a Verdade ficareis isolados. A Minha Igreja nunca errará. Os 
Meus líderes escolhidos nunca errarão, mas, quando um impostor se apodera do poder, vós não 
deveis segui-lo quando ele declara que a Verdade é uma mentira. 

Vós sabereis, através do Poder do Espírito Santo, quando esse dia amanhecer. E, nesse dia, 
vós deveis seguir-Me, ao vosso Jesus. Orai pela Minha Coragem, para que Eu possa sustentar-vos, 
porque vós precisareis de nervos de aço para permanecerdes fiéis a Mim quando o mundo for 
levado à derrocada, em completa rendição do livre arbítrio perante o anticristo. 

O Vosso Jesus. 

Vós sabereis desses traidores pelos seus gestos simbólicos, que insultam a Minha 
Divindade 
Terça-feira, 8 de abril de 2014, 20:20 

Minha querida e amada filha, aqueles que são Meus inimigos não são os que não acreditam 
em Mim. Não, eles são os únicos que sabem bem Quem Eu Sou, mas que Me odeiam. Nem todos 
entendem porque Me odeiam, mas eles podem ser divididos em dois campos. 

O primeiro grupo não gosta da Verdade. Eles gostam de participar em atividades pecaminosas, 
justificando cada ato perverso e cada fato, e satisfazendo apenas as suas próprias concupiscências, 
em detrimento das necessidades dos outros. Eles cuidam apenas de si mesmos e imitam todas as 
características do maligno. Então, há aqueles que sabem Quem Eu Sou e o Que Eu Sou, mas que 
Me rejeitam completamente, em favor de Satanás, sob cuja sedução ficaram aprisionados. Essas são 
as pessoas que farão, não apenas tudo o que é o oposto ao que Eu lhes ensinei, mas que Me insultam 
sempre, em todas as oportunidades. 

Assim como o culto satânico envolve símbolos, esses Meus traidores insultar-Me-ão, 
colocando os seus perversos símbolos demoníacos diante de Mim. Em cada ritual em que 
participem, a fim de adorarem a Satanás, eles profanarão a Minha Cruz e tudo que tem a ver com a 
Minha Paixão. Vós reconhecereis esses traidores pelos seus gestos simbólicos, que insultam a 
Minha Divindade. Em breve, aqueles de vós cujos olhos podem ver a Verdade serão capazes de 
distinguir entre aqueles que verdadeiramente Me servem e aqueles que não o fazem. 

Esses servos sagrados que Me são leais, honrar-Me-ão durante a Semana Santa, pelos seus 
gestos humildes, incluindo prostrarem-se diante da Minha Santa Cruz e colocarem os seus lábios 
num beijo selado sobre os Meus Pés. O seu foco será todo sobre Mim, Jesus Cristo, a Minha 
morte na Cruz e a Minha Promessa de redimir o homem do pecado. Mas sabei isto. A partir da 
Semana Santa, deste ano, aparecerão as brechas e o sentido da Minha Crucificação será 
distorcido. Novas interpretações serão apresentadas perante os fiéis e as mentiras derramarão da 
boca dos Meus inimigos. A Minha Paixão será ridicularizada por formas subtis que não serão 
imediatamente perceptíveis. Mas quando o foco muda da Minha morte na Cruz e quando gestos 
estranhos tiverem lugar nas Minhas Igrejas, vós sabereis que isso é o início do desmantelamento 
da Minha Igreja na Terra. 
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Quando Satanás ataca a humanidade, o seu primeiro alvo será sempre a família, porque a 
família representa tudo o que é do Meu Pai. Ele destruirá casamentos, mudará o significado do 
que é o casamento, incentivará o aborto, seduzirá as pessoas a cometerem suicídio e dividirá e 
separará as famílias. Então, ele destruirá e acabará com a Minha Família – a Minha Igreja na 
Terra, pois foi o que ele jurou que Me faria, na última hora. Ele já começou a desmontar a 
Minha Igreja e não parará, até que entre em colapso amontoado aos meus pés. O Meu Pai 
permitiu um destruidor, na forma do anticristo, para fazer isso, mas só até certo ponto ele pode 
ir. A Minha Igreja é a Minha Família e, embora uma grande proporção dos filhos de Deus sigam 
uma falsa igreja reestruturada, muitos ainda se agarrarão a Mim, e, por isso, a minha Igreja – o 
Meu Corpo – não pode morrer. 

Por favor, não me abandoneis, Meus amados seguidores. Vós não deveis sucumbir a esta 
desonestidade. Se Me amais, vós deveis recordar-vos de tudo o que Eu vos ensinei. Não aceiteis 
nada de novo, quando se trate da Minha Santa Palavra. Eu nunca perdoarei uma palavra que não 
venha dos Meus Sagrados Lábios. Nem vós deveríeis. Ou vós sois por Mim ou contra Mim. Aceitai 
qualquer nova interpretação da Minha Palavra, que esteja contida nas Sagradas Escrituras, e trair-
Me-eis. Uma vez que fizerdes isso, vós absorvereis toda uma nova doutrina que destruirá a vossa 
alma. Eu amo-vos, e se verdadeiramente vós Me amais, permanecereis sempre fiéis à Minha 
Palavra, a qual nunca mudará. 

Qualquer um que diga que vem em Meu Nome – seja ele um servo sagrado, um líder da 
Minha Igreja ou um profeta – e declare que a Minha Palavra é uma mentira, não é de Mim. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: O meu Filho, Jesus Cristo, será traído por um outro Judas e por 
alguém com grande autoridade 
Quarta-feira, 9 de abril de 2014, 15:30 

Minha querida filha, quando Judas Iscariotes traiu o meu Filho, Jesus Cristo, isso teve 
consequências de longo alcance. Porque ele era um dos aliados mais próximos do meu Filho, e, 
como membro dos Seus preciosos apóstolos, a traição foi muito dolorosa para o meu Filho. Porque 
sendo ele, um traidor, vindo de dentro do Domínio do meu Filho, isso significava que as dúvidas se 
arrastavam entre aqueles que não estavam seguros sobre se o meu Filho era de fato, ou não, o 
Verdadeiro Messias. As dúvidas espalharam-se e muitos dos seus apóstolos e seguidores sentiam-se 
confusos, perdidos e com medo. Eles sabiam que uma vez que Ele fosse apanhado pelos Seus 
inimigos, a Verdade seria questionada e negada. Eles também sabiam que se defendessem o meu 
Filho em público, também eles sofreriam e poderiam acabar por ter de suportar o mesmo castigo 
que Lhe fosse aplicado. Eles também sabiam que não iriam ter a coragem de se levantarem e 
desafiarem os Seus inimigos, por medo do ridículo. 

Do mesmo modo, a traição do meu Filho, a partir de dentro de Sua Igreja na Terra, será o 
mesmo. O Meu filho será traído por um outro Judas por alguém com grande autoridade dentro de 
Sua Igreja na Terra. Quando esta, a segunda maior traição, desde que Judas Iscariotes vendeu o meu 
Filho por trinta moedas de prata, tiver lugar, fará com que as pessoas, de todas as raças, nações e de 
fé Cristã, questionem a Verdade. Essa traição terá, também, consequências de longo alcance, porque 
irá pôr em causa todos os aspectos da Divindade do meu Filho. Quando tal acontecer, a Verdade 
entrará em colapso. No seu lugar, será posto em relevo um cadáver, podre por dentro, sem nenhum 
sinal de vida. Surgirá uma doutrina morta, vestida com todos os falsos atributos associados ao meu 
Filho, mas que não darão fruto. Porém, ela parecerá como uma nova conversão. 

A Verdadeira conversão vem do amor das pessoas por Deus, potenciada pelo Dom do Espírito 
Santo e por sua própria e livre e vontade. Esta nova doutrina será impingida sobre o mundo, sem o 
vosso livre-arbítrio. Rejeitai-a e vós sereis punidos pelos inimigos do meu Filho. 
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Aqueles que traírem o meu Filho nos últimos dias não terão vida. Aqueles que não O traírem 
viverão eternamente na Glória de Deus. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

O Meu Bispo mais estimado será objeto de um terrível malogro da justiça 
Quinta-feira, 10 de abril de 2014, 17:22 

Minha querida e amada filha, como o Meu Coração está quebrado por causa da situação dos 
Meus servos sagrados e das difíceis provações que terão de enfrentar por causa dos Meus inimigos. 
O Meu Bispo mais estimado será objeto de um terrível malogro da justiça. Então, quando ele for 
demonizado, muitos dos Meus servos sagrados serão repreendidos, se ousarem proferir queixas 
contra as novas leis que não são de Mim, e as quais eles terão de testemunhar como estando a ser 
introduzidas nas Minhas Igrejas. 

Muitos servos sagrados desaparecerão e serão aprisionados contra a sua vontade. Outros, que 
terão que fugir do inimigo, serão perseguidos e portanto eles terão de planear esses dias em frente 
com muito cuidado. Não será muito tempo depois que a fotografia do anticristo será pendurada em 
cada altar, enquanto todos os traços do Meu Rosto, da Minha Cruz, os santos e os Sacramentos irão 
desaparecer sem deixar vestígios. Essa ditadura será como aquelas que vós testemunhastes antes, 
em nações onde as pessoas eram espezinhadas. Espera-se que os adoradores desta nova religião 
mundial se curvem diante da imagem do anticristo. Estes adoradores abençoam-se a si mesmos em 
frente dessa abominação, mas não será o Sinal da Cruz que eles farão – será por um sinal com a 
mão. Todos aqueles que se curvem à besta tornar-se-ão seus escravos e eles irão virar aqueles que se 
recusarem a idolatrá-lo. Eles trairão até os membros das suas próprias famílias e entregá-los-ão para 
a punição, tal será o poder que a besta exercerá sobre eles. 

Eu concederei a cada um de vós, e especialmente aos Meus servos sagrados, uma forma de 
Proteção contra o poder da besta e instruir-vos-ei a cada passo do caminho, ao longo deste percurso 
dilacerante. Eu enviar-vos-ei os Meus servos valentes, os bispos fiéis, sacerdotes e outros sagrados 
servidores – todos Meus – que continuarão a servir-Me. Eles serão abençoados com Dons, que irão 
ajudá-los a permanecer em Mim e para Mim, para que vós sejais capazes de suportar esta opressão, 
até ao dia em que Eu vier para salvar o Meu povo e levá-lo para o Meu Reino. Não receais esses 
tempos, uma vez que não serão difíceis se vós aceitardes a Minha Mão de Misericórdia e 
aprenderdes a confiar completamente em Mim. Eu abençoo-vos hoje, em Nome do Meu Pai, e Eu 
concedo a cada um de vós a Minha Força, Coragem e Resistência, pois ireis precisar delas para 
permanecerdes verdadeiros Cristãos, leais à Minha Santa Palavra. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Jesus era como vós, em todas as coisas, exceto no pecado, pois isso 
não teria sido possível 
Sexta-feira, 11 de abril de 2014, 15:22 

Minha querida filha, sete anjos caídos atacarão esta Missão e tentarão desiludir os verdadeiros 
remanescentes filhos de Deus a permanecerem fiéis ao Seu Exército Remanescente. Eles aparecerão 
àqueles que enganam aparecendo como anjos da Luz, quando na verdade não são nada. 

O poder de Satanás é muito forte e a sua presença no mundo é evidente como ele escolhe 
todos os seus devotos para os encorajar a ostentar a sua presença. Ele faz isso através da música, das 
religiões, que não são do meu Filho, Jesus Cristo, e por meio daqueles que se colocam por detrás 
dos assim chamados grupos consagrados, que idolatram a besta e o seu domínio sobre a Terra. 

Filhos, vós deveis seguir sempre o meu Filho, através de tudo o que Ele ensinou durante o 
Seu Tempo na Terra. A Sua Santa Palavra é sacrossanta e é tudo o que vós precisais de saber, se 
estais a seguir o Seu Caminho para a Vida Eterna. Deveis manter-vos focalizados no vosso desejo 
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de ganhar a Vida Eterna e, portanto, viver as vossas vidas como o meu Filho vos mostrou. Nunca 
aceiteis qualquer coisa que lance dúvidas sobre a Sua Divindade. O homem que se atreva a declarar 
inverdades sobre o meu Filho não tem o Dom do Espírito Santo, e, portanto, é indigno para definir 
tudo o que o meu Filho é. 

O Meu filho é o vosso Divino Salvador, Que se rebaixou a Ele Próprio para se tornar homem. 
Quando Ele nasceu, o Verbo fez-se Carne, e, portanto, Jesus Cristo foi um homem, em todos os 
sentidos. Jesus era como vós, em todas as coisas, exceto no pecado, pois isso teria sido impossível. 
O Filho de Deus foi enviado para redimir a humanidade e salvar cada um de vós da morte, que vem 
da escravização a Satanás. A Sua Divindade é Todo-Poderosa, Toda Bondade, Toda Impenetrável, e 
negar a Sua Divindade é negar o Poder de Deus. Quando fazeis isso, vós estais a declarar a vossa 
fidelidade ao demônio. 

Filhos, vós deveis recitar esta Cruzada de Oração e chamar-me, à vossa Mãe, para vos 
proteger contra as decepções que serão colocados diante de vós, a fim de vos encorajar a negar o 
Poder de Deus. 

Cruzada de Oração (146) Proteção contra a decepção 

Querida Mãe da Salvação, protegei-me com a Graça da Proteção contra as decepções, 
criadas por Satanás para destruir a fé dos Cristãos. Protegei-nos contra aqueles que são os 
inimigos de Deus. Guardai-nos a salvo das mentiras e da heresia, usadas para enfraquecer o 
nosso amor pelo vosso Filho. Abri os nossos olhos para as inverdades, decepções e todas as 
tentativas que possamos encontrar para nos encorajar a negar a Verdade. Amém. 

Obrigado por responderdes ao meu chamamento para vos para advertir sobre a grande 
decepção, que em breve descerá sobre a Igreja do Meu Filho na Terra. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

O Meu Amor e a vossa fé, combinados, tornar-se-ão a Espada da Salvação 
Sábado, 12 de abril de 2014, 15:42 

Minha querida e amada filha, quando Deus intervém no mundo, através dos Seus profetas 
escolhidos, a Palavra é como uma Espada. Ela corta direto ao coração e provoca uma dupla reacção 
dentro da alma. Por um lado, ela proporciona uma grande introspecção e compreensão, mas, por 
outro, ela pode ser difícil de aceitar. Isto, porque a Verdade nunca é fácil quando é recebida, uma 
vez que pode ser dolorosa. 

Num mundo em que Satanás reina como um rei, a Verdade mostrará sempre o lado feio. Ela 
causará angústia nos corações de muitos. A maldade vem quase sempre vestida com um verniz 
colorido, mas quando ela é despojada de todas as suas camadas atractivas, o que resta é um núcleo 
muito feio. 

Muitas pessoas acham difícil de aceitar que certos atos ou ações sejam perversos, por causa 
do engano do demônio. Toda a forma de maldade, criada pela mão de Satanás, é cuidadosamente 
camuflada, de modo a que seja facilmente justificada nas mentes dos inocentes, que aceitarão tal 
engano vil, sem escrúpulos. Eles não sabem mais. Que esperança, podeis vós perguntar, tem então o 
homem quando é seduzido pelo anticristo, que será amado e idolatrado pelos seus grandes atos de 
caridade? A resposta é a oração. A vossa esperança está nas vossas orações, pois quando vós orardes 
pela libertação do mal, Eu responderei ao vosso apelo. 

O Meu amor e a vossa fé, combinados, tornar-se-ão a Espada da Salvação, pela qual as 
almas inocentes, que serão facilmente enganados pela besta, podem ser salvas e então o Reino 
será Meu. Eu venho em breve para recuperar o Meu Legítimo Trono e, portanto, vós nunca 
deveis perder a esperança. 

O Vosso Jesus. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          83 

Como a Sexta-Feira Santa se aproxima, aqueles que Me atormentam e tentam apagar 
todos os vestígios de Mim, sofrerão grandemente nesse dia 
Domingo, 13 de abril de 2014, 19:00 

Minha querida e amada filha, é Meu Desejo que aqueles que Me amam, verdadeiramente, 
façam a reparação através do Dom da Reconciliação, durante a Semana Santa. Quando vós Me 
mostrais verdadeiro remorso pelos vossos pecados, Eu derramarei sobre vós um Dom especial de 
Aceitação, de acordo com a Minha Santa Vontade. Eu exorto-vos a confiardes em Mim, neste 
momento da história, como nunca antes, porque, se escutardes atentamente, Eu serei capaz de fazer 
ouvir a Minha Palavra por todos – inclusive aqueles que não Me conhecem de todo. 

Quando Eu fui perseguido por toda a parte pelos Meus inimigos, eles fizeram um grande 
esforço para Me desacreditar. Eles desabafaram a sua ira em muitos pobres inocentes e torturaram 
homens que acreditavam ser Eu. Eles espalharam mentiras acerca dos Meus apóstolos, tentando 
desacreditar-Me de muitas maneiras e tiveram assomos de raiva quando não puderam agredir-Me 
fisicamente. Eles ter-Me-iam assassinado, se Me tivessem capturado antes da Sexta-Feira Santa – 
não Me tivesse protegido Eu mesmo. O seu ódio, as suas mentiras, as calúnias que eles espalharam 
sobre a Minha Missão e as suas falsas acusações contra Mim, espalharam-se por cada cidade e 
aldeia, antes do dia em que finalmente Eu fui traído por um dos Meus Próprios. 

O veneno derramado publicamente da boca dos Meus inimigos veio da serpente, que infestou 
as suas almas. Eles imitaram-na em todos os sentidos – eles gritaram com uma raiva violenta contra 
Mim, ainda que as suas acusações fossem falsas e sem sentido. Eles bateram nos Meus apóstolos, 
torturaram os Meus discípulos, bem como aqueles homens infelizes que eles confundiram Comigo. 
Eles tentaram virar contra Mim aqueles que não tinham ouvido falar de Mim e disseram coisas 
perversas contra aqueles que não puderam convencer a denunciar-Me. Todos os demônios das 
entranhas do inferno Me atormentaram durante as Minhas últimas semanas na Terra, quando a 
Minha Palavra tinha perfurado o coração de muitos e convertido milhares. 

Quando a Minha Presença ficou mais forte, o ódio intensificou-se e os rugidos dos que se Me 
opunham eram como aqueles que vêm dos animais selvagens. As pessoas que se juntaram aos 
grupos de Fariseus, para infligirem punições sobre Mim, tornaram-se exatamente tão ruins como as 
que os incitaram a uma raiva demoníaca sobre a Minha Pessoa. Eu fui acusado de ser impuro de 
Corpo e Alma. Eles disseram que a Minha Palavra vinha de espíritos imundos. Eles disseram que 
Eu levantei falsos testemunhos contra Moisés e que Eu fora enviado pelo maligno para corromper 
as suas almas. Eles ignoraram o Amor que Eu espalhei, a conversão ao amor de uns pelos outros, 
que Eu criei entre eles, e os milagres que Eu realizei. Enquanto eles gritavam obscenidades contra 
Mim, eles ergueram-se bem alto e orgulhosos, e, ao mesmo tempo que blasfemavam contra Deus, 
declaravam que falavam em Seu Nome. É exatamente assim que Satanás engana as pessoas. 

Aqueles que blasfemaram contra Mim, durante a Minha Crucificação, não vivem no Meu 
Reino, pois eles sofreram a pior punição. O Meu Pai destruirá qualquer um que diga que Eu falo com 
a voz de Satanás. Então, aqueles de vós que afirmais que a Minha Voz é a do próprio maligno, sabei 
que o vosso sofrimento será pior do que a morte. As vossaslínguas já não derramam o veneno que 
Satanás colocou dentro das vossas almas; os vossos olhos não verão mais, pois é apenas a escuridão 
que vós desejais – e que assim seja. Os vossos ouvidos nunca ouvirão a doçura da Minha Voz, pois 
vos recusaste a escutar-Me – e que assim seja. O vosso coração não tem amor e, por isso, vós não 
sentireis mais nenhum amor depois de vos fechardes para o Amor de Deus. As vossas palavras serão a 
vossa perdição e quando vós Me acusais, ao vosso Senhor Deus, Salvador e Redentor de toda a 
humanidade, de falar coisas do demônio – elas não serão mais ouvidas. Elas morrerão. 

Neste momento, a Minha Ira contra os hipócritas que percorrem o mundo, fingindo vir de 
Mim, está para além do aceitável, e, a Minha Punição, cairá sobre cada um de vós que cuspiu em 
Mim. Longe de Mim – vós tendes pouca influência sobre Mim. Eu lançar-vos-ei para longe. 
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Quando ouço os gritos daqueles que estão possuídos com o ódio de Satanás nas suas 
almas, ousando declarar-Me publicamente a sua fidelidade, Eu sinto-Me enojado. Eles 
repugnam-Me e não são melhores do que aqueles que disputaram muito para martelar o 
primeiro prego no Meu Corpo. 

Como a Sexta-Feira Santa se aproxima, aqueles que Me atormentam e tentam apagar todos os 
vestígios de Mim, sofrerão grandemente nesse dia, Nesse dia, quando vós sofrerdes a Minha Dor, 
que vos é dada para que a sintais, vós sabereis que Eu vos estou a chamar. Eu faço isso, não porque 
vós mereceis um pingo da Minha Simpatia, mas porque Eu vos amo – apesar de tudo. Nesse dia, Eu 
peço que vós me apeleis, como segue: 

“Jesus, perdoai-Me pela dor que eu infligi sobre o Vosso Corpo, a Vossa Palavra e a Vossa 
Divindade”. 

Eu responderei e ajudar-vos-ei a vir a Mim, com Amor e Alegria no Meu Coração. 

O Vosso Jesus. 

A Cruz é a vossa ligação à vida eterna. Nunca abandoneis a Cruz 
Terça-feira, 15 de abril de 2014, 20:15 

Minha querida e amada filha, quando os Meus amados seguidores celebrarem a Sexta- Feira 
Santa, eles devem lembrar-se de como o Meu Amor se estende à raça humana. 

Aqueles que Me perseguiram e depois Me mataram estavam cheios de ódio e tinham 
corações de pedra. Eu morri por eles, apesar do seu ódio, e Eu sofri uma grande agonia para que 
eles pudessem ser resgatados. Ainda assim, muitas pessoas hoje Me odeiam e desprezam, em 
tão grande escala que se Eu revelasse o mal que devasta as suas almas, vós não serieis capazes 
de vos levantar. 

As Minhas tentativas para preparar o mundo através do Livro da Verdade serão travadas pelos 
Meus inimigos, por toda a parte. Os piores ataques virão de grupos satânicos, muitos dos quais se 
colocam como Cristãos, para que possam desabafar a sua raiva fingindo defender a sua fé. Essa é a 
maneira pela qual Satanás usa as suas vítimas dispostas a atacar o Meu Trabalho. Como são 
perversas essas almas e como Eu Estou triste, enquanto elas continuam a trair-Me, arremessando 
lama sobre Mim e espalhando mentiras sobre a Minha Palavra, num esforço para roubar almas do 
Meu Coração Misericordioso. 

Eu choro Lágrimas de Agonia durante esta semana; porque o tempo é curto e Eu sei que, não 
importa o quanto Eu tente, ainda muitas almas Me virarão as suas costas. Porque essas almas Me 
odeiam tanto? A resposta é porque elas não têm amor por Mim, de todo. Muitas delas acham 
terrível que o ódio que sentem por Mim, nos seus corações, não possa ser lavado. Elas estão tão 
possuídas pelo maligno que passam cada minuto do seu dia blasfemando contra Mim. 

A vasta maioria das pessoas não acredita mais em Mim – há um pequeno número que 
acredita, num oceano de almas cuja magnitude se estende de um lado ao outro da Terra. Mas, Eu 
prometo-vos que Eu reunirei o maior número de almas que Eu puder e, por causa do amor que Eu 
tenho por vós, estenderei a Minha Misericórdia mesmo entre aquelas que não a merecem. Como Eu 
dou as boas vindas aos bons, às almas puras e amorosas e aquelas que vêm perante Mim. Elas 
enchem-Me de grande alegria. Ó como elas acalmam as Minhas Chagas. Como elas Me trazem 
alívio da dor que Eu suporto pelos Meus pobres pecadores, que não fazem ideia da grande alegria 
que Eu lhes prometi no Meu Novo Reino. Tristemente, muitas almas jogam fora a chave que Eu 
lhes dei – a Vida Eterna – e para quê? Uma vida desprovida de sentido, uma vida cheia de 
sensações agradáveis e de promessas vazias. Uma vida cansada de trabalho, que não traz nenhuma 
vida – apenas aquela que acaba em pó. Eu Sou a vossa vida. Eu trago-vos a vida. Quando aceitardes 
a Minha morte na Cruz e reconhecerdes a Minha Ressurreição, vós nunca sofrereis a morte. 
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A vós, os desta geração, Eu digo isto. Vós, os que estais Comigo, não sofrereis a morte – nem 
mesmo a morte do corpo. Aqueles que Me traírem, através do pecado, quando vos é dada a 
Verdade, não terão vida. Portanto, Meus amados seguidores, nunca deveis ter medo desta Missão. 
Eu levar-vos-ei e inundar-vos-ei com todos os Dons que o Meu Pai está ansioso por conceder a 
todos vós, quando Ele, finalmente, reunir os Seus filhos no Reino que Ele vos prometeu quando Ele 
Me enviou, o Seu único Filho, para salvar as vossas almas, pela Minha morte na Cruz. A Cruz é a 
vossa ligação à Vida Eterna. Nunca abandoneis a Cruz. A Minha morte foi o vosso percurso para a 
Vida Eterna. Sem a Minha Cruz, a morte prevalecerá para aqueles que a rejeitem. 

O Vosso Jesus. 

O Meu Novo Paraíso tornar-se-á o mundo sem fim – Como predito 
Quinta-feira, 17 de abril de 2014, 21:00 

Minha querida e amada filha, a Minha Ressurreição dos mortos teve lugar por uma razão. Não 
aconteceu simplesmente para provar a Minha Divindade aos que não aceitavam Quem Eu era. Até 
aquele momento, as almas que morreram não poderiam entrar no Céu. Elas tiveram que esperar. 
Mas, logo que a Minha Ressurreição ocorreu, foi-lhes dada nova vida no Meu Reino. A Minha 
Ressurreição trouxe a Vida Eterna às almas e, portanto, a morte não teve mais o domínio sobre a 
raça humana. 

A Minha Ressurreição será verdadeiramente evidente na Minha Segunda Vinda, pois, então, 
todas as almas que morreram em Mim e para Mim, serão também ressuscitadas dentre os mortos e 
receberão a Vida Eterna. Elas erguer-se-ão em corpo e alma, em perfeita união com a Vontade de 
Deus e viverão no Meu Novo Reino, quando a velha Terra e os Céus desaparecerem e surgir um 
Novo Mundo. O Meu Novo Paraíso tornar-se-á o Mundo sem fim – como predito. Todos aqueles 
que amam a Deus e que aceitem a Minha Mão e Misericórdia entrarão no Meu Glorioso Reino. Essa 
foi a Promessa que Eu fiz quando Eu troquei o Meu Corpo terrestre pela morte, para dar a todos vós 
a Vida Eterna. Não esqueçais que o que Deus Promete, Ele sempre dará. O que Deus predisse a 
todos os Seus profetas acontecerá, pois Ele não diz uma coisa e pretende outra. 

Quando Deus disse a João que o mundo se dividiria nos últimos dias e que o Seu Templo seria 
destruído, ele não mentiu. O reinado daqueles que desejam destruir a Palavra de Deus começou e os 
tempos de todas essas profecias, como preditas a Daniel e João, estão sobre vós. A Minha promessa 
de vir e separar os cabritos dos cordeiros está prestes a tornar-se uma realidade. Será dado ao 
homem todo o tipo de ajuda, através da Intervenção do Céu, e abundância de oportunidades para 
fazer a escolha final. Ou ele Me segue ou fica para trás. 

O Vosso Jesus. 

Há apenas um caminho para Deus, e é através de Mim, Jesus Cristo. Não há outro percurso 
Sexta-feira, 18 de abril de 2014, 23:24 

Minha querida e amada filha, o mundo emergirá de novo, a partir das cinzas, da carnificina. 
Eu varrerei, Eu prometo, a praga do anticristo da face da Terra. Eu destruirei os inimigos de Deus e 
os responsáveis por trazer a miséria, a injustiça e o sofrimento aos filhos de Deus. 

O mal, que aperta hoje os corações dos homens, em todas as partes do mundo, assume 
diferentes formas. Na sua forma mais brutal, as pessoas são torturadas, assassinadas e severamente 
punidas. Então, de outras maneiras, as pessoas têm de suportar grandes dificuldades, incluindo a 
falta de comida, a falta de moradia e uma terrível pobreza, enquanto os seus líderes devoram todos 
os seus direitos. Depois, há as leis injustas, que favorecem os poderosos, tornam os homens ricos 
mais ricos e os pobres mais pobres, em que pouca misericórdia ou amor é mostrado aos de grande 
necessidade. Finalmente, há a perseguição aos cristãos – Meus seguidores – em todo o mundo. Eles 
são desprezados, mais do que quaisquer outros, e sofrem terrivelmente em Meu Nome. Os Cristãos 
são odiados pelos seguidores do maligno, que usa os seus agentes para os silenciar de várias 
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maneiras. Muitos dos seus planos envolvem a censura ou o direito de declararem, abertamente, a 
sua fidelidade a Mim. E embora os governos defendam hoje, firmemente, os direitos de todos os 
outros credos ou direitos civis, eles não se curvarão aos direitos dos Cristãos. 

Os Cristãos serão em breve proibidos de praticar a sua fé em locais públicos, nas escolas, nas 
faculdades, até que finalmente nos Templos de Deus. Vós podeis dizer – seguramente, isso é 
impossível – impedir os Cristãos de praticarem a sua fé nas suas próprias igrejas? Isso acontecerá de 
forma mais astuta, em que milhões de pessoas serão enganadas, prestando pouca atenção, a como cada 
detalhe da Palavra, tal como é agora, irá mudar, mas isso irá acontecer tranquilamente. Só quem prestar 
atenção verá as mudanças, e, após algum tempo, tornar-se-á aceitável abrir todas as igrejas Cristãs para 
acolher todas as fés, incluindo aquelas que não acreditam em Mim. No entanto, nem todos aqueles que 
seguem crenças que não idolatram o Deus Uno e Trino, serão forçados a entrar para a nova igreja 
mundial. Não. Serão os Cristãos, que serão preparados para idolatrar o paganismo, o qual será 
cuidadosamente apresentado como uma nova igreja e que irá abraçar uma nova forma de “comunhão” 
– uma igreja para todos – onde Eu, Jesus Cristo, não serei parte essencial. 

Consoante, e a partir deste ano, as Minhas Cruzes começarem a desaparecer e enquanto as 
Minhas Igrejas, e aqueles que dizem servir-Me, falarem sobre a importância do humanismo, vós não 
ouvireis falar da importância de vos renderdes a Mim, Jesus Cristo, o vosso Salvador. Portanto, vós 
não estareis preparados para Salvação Eterna. A importância de seguirdes o Meu Caminho para o Meu 
Pai não será mencionada, nem a importância dos Santos Sacramentos será debatida. Em vez disso, vós 
sereis informados sobre a importância de cuidar das necessidades e do bem-estar dos outros, o que será 
utilizado como um substituto a adorar-Me. Eu Sou a Igreja. O Meu Corpo é a Minha Igreja, mas com o 
tempo Eu serei posto completamente de lado. As vossas cabeças serão inundadas com inverdades. Vós 
sereis informados de cada tipo de caminho que é necessário para vos levar para mais perto de Deus. 
Mas cada caminho que vos seja dito para descerdes, será na direção oposta. 

Sabei agora que existe apenas uma Verdade. Há apenas um caminho para Deus, e é através de 
Mim, Jesus Cristo. Não há outro percurso. 

O Vosso Jesus. 

Deus Pai: Muito poucos de vós rejeitareis a nova igreja mundial e portanto a Minha 
intervenção será rápida 
Domingo, 20 de abril de 2014, 17:40 

Minha querida filha, quando Eu enviei o Meu Filho para redimir a humanidade, o mundo 
rejeitou-O, assim como fizeram aos profetas que Eu enviei antes d’Ele. 

Como Eu Estou agora a preparar o envio do Meu Filho a segunda e última vez, para reunir os 
Meus filhos e dar-lhes a Vida Eterna, eles irão também rejeitar este Grande Ato de Misericórdia. Eu 
tenho dado ao homem a Verdade, através da Minha Palavra, e ainda assim ele rejeita-a. Como eles 
se esquecem facilmente. Como eles são cegos, pois Eu disse ao mundo que Eu iria levá-los para o 
Meu Reino – um Novo Mundo, sem fim – mas eles não têm nenhuma verdadeira compreensão 
sobre o que significa a sua herança. Nem todos aceitarão a Misericórdia do Meu Filho e, portanto, 
Eu lembro ao mundo o que está para vir, para que eles venham e aceitem o Meu Reino. 

Haverá grande resistência, por parte dos Meus filhos, para com os muitos milagres que Eu 
mostrarei ao mundo, antes da Vinda do Meu Filho. Haverá muita conversa, mas os Meus inimigos 
assegurarão que os Meus filhos estão enganados, para que eles não prepararem as suas almas para a 
Vida Gloriosa que Eu preparei para cada um de vós. 

Justamente como o Meu Filho ressuscitou da morte no terceiro dia, assim também Ele se revelará 
no terceiro dia, após três dias de trevas, na Sua Segunda Vinda. Eu desejo que vós estejais cientes destes 
três dias de trevas, para que não os temais. As velas santas fornecerão a única luz, permitida por Mim, 
para deixar aqueles que me amam ver e esperar, com alegria, a Chegada do Meu Filho. 
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Não receeis o Meu Amor por vós ou o Poder que Eu exerço, porque é para o vosso próprio 
bem que Eu permito que todos os eventos tenham lugar nos dias que conduzem ao Grande Dia. Eu 
permito que os Meus inimigos vagueiem pela Terra. Eu permito aos destruidores que enganem o 
homem, porque é como Eu irei testar a fé daqueles que forem abençoados com a Verdade. Mas 
sabei isto. Aqueles que traírem a Palavra de Deus serão lançados para o deserto. Aqueles que 
atacarem e punirem os Meus servos sagrados, que amam o Meu Filho, serão punidos severamente. 
Eu darei oportunidade aos fracos e aos que são facilmente levados ao engano, de modo a que – 
quando as Minhas Profecias, que te são dadas, Minha filha, venham a ocorrer – eles se arrependam 
e Me procurem. 

Filhos, Eu Estou a preparar-vos para que a Minha Vontade seja feita e para que vós viveis 
dentro do Meu Reino, para o qual nascestes. O mundo em que viveis está manchado, por causa do 
maligno e da sua influência. A Terra é atormentada pelo pecado, neste momento mais do que nunca 
antes, e o pecado escalará agora, o que cada um de vós, com verdadeira fé, testemunhará. Vós 
precisareis de ser lembrados da Verdade todos os dias a partir de hoje – Domingo de Páscoa – pois 
sem ela, vós ireis vaguear e perder-vos. 

Muito poucos de vós rejeitareis a nova igreja mundial e portanto a Minha Intervenção será 
rápida. Eu puxar-vos-ei para Mim, mantendo-vos erguidos, quando a dor da apostasia se tornar 
insuportável, e Eu resgatarei as vossas almas por todos os meios que Eu escolher, em vez de vos 
perder para os Meus inimigos. Eu desejo que vós olheis com bondade para aqueles que ataquem o 
Meu Filho, por causa desta Sua Missão de preparar o mundo para a Sua Segunda Vinda. Eu peço 
para vós Me pedirdes, ao vosso Pai Eterno, para mostrar Misericórdia por todos os que tentem 
interferir com a Minha Mão, a Minha Generosidade, o Meu Poder e a Minha Divindade, através 
desta Cruzada de Oração especial: 

Cruzada de Oração (147) Deus Pai, mostrai Misericórdia por aqueles que negam o 
Vosso Filho 

Ó Deus, meu Pai Eterno, eu peço-Vos para mostrardes Misericórdia por aqueles que negam 
o Vosso Filho. Eu apelo pelas almas daqueles que tentam destruir os Vossos profetas. Eu imploro 
a conversão das almas que estão perdidas para Vós e eu peço que Vós ajudeis todos os Vossos 
filhos a prepararem as suas almas e a emendarem as suas vidas, de acordo com a Vossa Divina 
Vontade, em antecipação à Segunda Vinda do Vosso amado Filho, Jesus Cristo. Amém. 

Ide, Meus filhos, e preparai todos aqueles que vós conheceis, oferecendo-Me orações 
especiais, ao vosso Pai Eterno, pela Minha Grande Misericórdia. 

Eu Amo a todos vós. Eu Sou Todo-Amoroso, Todo-Paciente e aguardo a vossa resposta. 
Nunca penseis que Eu não ouvirei as vossas orações, porque as vossas vozes são doçura para os 
Meus Ouvidos e o vosso amor por Mim traz-Me grande alegria. Não há nada que Eu não faça pelos 
Meus filhos. Nada. 

Ide, com amor e alegria, pois vós podeis estar seguros de que Eu Sou Todo- Misericordioso. 

O Vosso Amado Pai. 

O princípio e o fim do mundo tornar-se-ão como um 
Segunda-feira, 21 de abril de 2014, 15:56 

Minha querida e amada filha, é muito difícil para as almas, mesmo aquelas com muita fé, 
conciliar o mundo em que vivem com o do Meu Reino. 

O mundo, tal como está, é incompatível com o Meu Reino e isso significa que aqueles de vós 
que Me reconhecem e que verdadeiramente Me amam, acham por vezes penoso viverem as suas 
vidas diárias. Amar-Me significa seguir os Meus Ensinamentos e apelar- Me para perdoar os vossos 
pecados. Esta é a única maneira como vos podeis tornar parte de Quem Eu Sou. Vós não podeis 
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tornar-vos parte do Meu Reino até reconhecerdes a Verdade e aceitardes que, enquanto o pecado 
existir, o mundo nunca pode ser perfeito. Enquanto o homem fizer tudo de acordo com sua própria 
vontade, em que ele é constantemente tentado a saciar as suas próprias necessidades egoístas, ele 
permanecerá escravo. 

Quando viverdes a vida de acordo com a Palavra de Deus, vós sereis capazes de ver o mundo 
pelo que ele é. Vós testemunhareis a maravilha que é o Milagre da Terra, que foi criado pelo Meu 
Pai. Mas, vós também vereis como a fraqueza do homem o tem separado de Deus. Enquanto for 
este o caso, o mundo, como vós sabeis, não pode ser elevado de novo à sua antiga Glória. É por isso 
que vós só encontrareis a verdadeira paz quando Eu vier de novo para vos levar de volta ao Paraíso 
do Meu Pai, criado para vós no princípio. 

O princípio e o fim do mundo tornar-se-ão como um. Não haverá Céu, nem Purgatório, 
nem Terra – existirão somente duas entidades. O Meu Reino – onde a vida nunca acabará para 
aqueles que Me permitem reuni-los no Meu Coração – e o Inferno, para aqueles que não se 
virem para Mim. 

Todas as coisas estarão de acordo com a Minha Misericórdia e a Santa Vontade do Meu Pai, 
Que ama a todos os Seus filhos. Ele quer salvar a todos e através de Mim. Eu não posso forçar 
aqueles que não querem fazer parte do Meu Reino, ou que rejeitam todos os Meus esforços para os 
trazer à maravilhosa e gloriosa eternidade, seguindo-Me. Não ignoreis as Minhas súplicas para 
ajudar essas pobres almas. 

O Vosso Jesus. 

Os Meus ensinamentos não são complicados 
Terça-feira, 22 de abril de 2014, 20:00 

Minha querida e amada filha, não importa o quão difícil seja esta Missão, a Verdade deve 
prevalecer em todos os momentos. 

O que há de bom se a Minha Palavra é distorcida? Que bem ela serve? Quando a Minha 
Palavra, e tudo o que Eu Sou e Serei, é adaptada para se ajustar à agenda do homem, torna-se então 
uma mentira. O que significaria a Minha morte na Cruz, se não fosse para vos redimir do pecado? 
Apesar da crueldade da Minha morte na Cruz, o seu significado para os Cristãos é simples. Eu 
redimo-vos do pecado, mas só quando vós Me pedirdes para fazer isso. Se não pedirdes, Eu não 
posso redimir-vos. 

Se vós não Me aceitais, a Jesus Cristo, então não sereis capazes de obter a Minha 
Misericórdia. Se vós não procurais a Minha Misericórdia, então Eu estarei diante de vós a pugnar 
convosco que o façais, tão grande é o Meu Amor por vós. Eu estarei como um pobre rei perante vós, 
pecadores. Eu irei revelar-vos a Verdade, até que vossos olhos sejam finalmente abertos e, então, 
vós vereis. Aqueles de vós que virdes a Verdade, estender-Me-eis então os braços e Eu levar-vos-ei 
para o Refúgio do Meu Coração. Portanto, assim como aqueles que Me conhecem, e que serão 
salvos, têm uma vantagem, assim também Eu darei a todas as almas, de todas as religiões e de todos 
os credos, a vantagem de lhes mostrar a Verdade antes que o Meu Tempo chegue. 

Lembrai-vos sempre da Minha Simplicidade. Eu Ensino-vos a Verdade de forma simples. Eu 
ensino-vos a amar-vos uns aos outros como Eu vos amei. Se vos amardes uns aos outros e vos 
tratardes uns aos outros como Eu vos mostrei, vós sereis Meus Se vós não mostrardes o amor e o 
respeito pelos outros, mas vos julgardes uns aos outros em Meu Nome, então vós não podeis dizer 
que sois Meus. Os Meus Ensinamentos não são complicados. Eles não precisam de o ser, pois o 
amor está no cerne de tudo o que Eu Ensinei. Sem o amor pelo outro nos vossos corações, então vós 
não podeis realmente amar-Me. Quando negais o amor, vós sempre Me negais. Quando vós negais a 
Minha Palavra, então o Amor de Deus não pode prosperar no vosso coração. 

O Vosso Jesus. 
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Eu não permitirei que aqueles de vós que entrem no Meu Novo Paraíso sofram a dor 
da morte física 
Quarta-feira, 23 de abril de 2014, 15:30 

Minha querida e amada filha, muitas pessoas acreditam erradamente que os Meus Avisos para 
a humanidade criam um desnecessário sentimento de desespero e de preocupação. Isso é 
compreensível, mas sabei isto. O futuro do mundo que está para vir é de tirar o fôlego, Glorioso de 
todas as formas. O Paraíso, que foi preparado para vós, preencher-vos-ia de respeito, de admiração 
e de um grande sentimento de excitação, se Eu vos revelasse apenas um vislumbre dele. Como o 
homem tem medo do desconhecido e falta de confiança na Minha Promessa de trazer a cada um de 
vós a Vida Eterna, é difícil para muitos que tentam preparar-se para o Meu Reino. 

Meus amados seguidores, Meus queridos pequeninos, por favor sabei que Eu não permitirei 
que aqueles que entrem no Meu Novo Paraíso, sofram a dor da morte física – o que é o Meu Dom 
para esta abençoada geração. Esta transição do mundo em que vós viveis hoje para o Meu Novo 
Paraíso, será um piscar de olhos; tal é o Meu Grande Amor por vós. Antes do Grande Dia, Eu devo 
preparar-vos de modo a que todos vós herdeis o Meu Reino. Eu não tenho que vos expor através 
destas provações, as que vós suportais agora e as que ainda estão para vir – isso é verdade. No 
entanto, para muitas pessoas que tomam a Minha Palavra e a Minha Misericórdia como garantidas, 
Eu devo prepará-las. Como posso Eu purificar-vos, a menos que Eu vos lembre da Verdade? 
Somente a Verdade vos libertará dos grilhões que vos prendem ao maligno, que irá arrastar-vos para 
longe de Mim, a cada oportunidade que ele tiver. Ele sabe que se vós não responderdes ao Meu 
Chamamento para protegerdes a vossa legítima herança ao Meu Reino, ele vai ganhar. Então, 
depois de terdes sido enganados por ele, não conseguireis reconciliar a vossa alma dentro da Minha 
Divina Misericórdia. 

Somente aqueles que Me seguem a cada passo para o Paraíso, terão sucesso na obtenção da 
Salvação Eterna. Por favor, sede pacientes. Estai atentos ao Meu Chamamento. Não Me empurreis 
para longe, quando Eu tento alcançar-vos através destas Mensagens. Aprendei a confiar em Mim, 
através da Minha Santa Palavra, que já é conhecida por vós pelo Livro do Meu Pai. 

Quando Eu falo do mal, Eu revelo-vos simplesmente o engano com que vos ireis deparar. O 
problema do engano é que vos cega para a Verdade e vos leva a uma deriva, em que acreditais num 
credo que vos irá sugar para uma falsa doutrina. Se não for Eu, Jesus Cristo, Quem é reverenciado 
nesta nova doutrina, então vós podeis ter a certeza que ela não está a ser ditada pelo Espírito Santo. 

Permiti que os vossos corações se acalmem, que a vossa confiança seja como a de uma 
criança e, simplesmente, amai-Me da maneira como Eu vos amo. Nunca resistais à Minha 
Misericórdia, nunca Me receeis, nunca sintais raiva de Mim e, especialmente, quando vós sofrerdes 
nesta vida. Em breve Eu vos trarei para casa. Assim que amanhecer o Grande Dia, o mundo nascerá 
e uma vida nova e maravilhosa espera por vós e por todos os vossos entes queridos. Todos vós 
estareis ligados a Mim, sem um inimigo à vista – sem medo, perigo ou sofrimento de qualquer 
espécie. Então, porque temer o Meu Reino? Ele irá trazer-vos a felicidade e o amor que procurastes 
durante toda a vossa vida na Terra – mas que nunca foram realmente obtidos, não importa como vos 
esforçastes para progredir nesses dons. 

O Meu Maior Dom para vós é a Vida Eterna. Aguardai o Meu Dom, sem medo. Em vez disso, 
esperai com amor e antecipação pelo Meu Novo Reino, pois há muito para olhar adiante. 

O Vosso Jesus. 

O tempo para o pecado ser declarado não o ser mais, está próximo 
Quinta-feira, 24 de abril de 2014, 16:45 

Minha querida e amada filha, está agora perto o tempo em que os pecados do homem serão 
considerados, pela Minha Igreja, insignificantes e inofensivos aos Meus Olhos. 
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O pecado não é algo que seja considerado por Mim como uma fraqueza ou uma falta. O 
pecado é criado por causa dessas duas características, mas advém por causa da existência de 
Satanás. A Minha Igreja acalmará em breve os Meus seguidores, levando-os a aceitar a mentira de 
que o pecado é meramente uma metáfora – que é usado como um símbolo para os filhos de Deus, 
para os exortar a seguirem um caminho que é agradável a Deus. O pecado não deveria fazer-vos 
sentir separados dos outros, dirão eles. Eles dirão que o pecado realmente não importa, porque Deus 
é Todo-Clemente. Sim, Eu Sou Todo-Clemente e perdoo todo o pecado – com excepção do pecado 
eterno –, desde que seja mostrado remorso pelo pecador e que ele se esforce para afastar toda a 
tentação, para evitar a repetição do pecado. Vós não podeis pedir-Me para perdoar o pecado quando 
viveis nesse pecado. Um assassino, que assassina, mutila e mata, não pode pedir-Me para o perdoar, 
enquanto ele continua a matar e não tem intenção de parar os seus crimes. Qual é a utilidade de Me 
pedirdes para vos redimir do pecado se, em primeiro lugar, vós não aceitais que pecais? 

O pecado é causado por fraqueza e Eu perdoo o pecador que verdadeiramente se arrepende. 
Quando o pecador não acredita mais que é culpado de pecado, ele fica impregnado na alma. O 
tempo para o pecado ser declarado não o ser mais, está próximo. Quando esse tempo chegar haverá 
um grande alívio e celebração, porque o que era antes considerado um pecado aos Meus Olhos não 
será mais considerado como tal. 

O pecado será visto como uma coisa natural, a qual todos vós deveis aceitar. Não vos será dito 
apenas para amardes o pecador, como Eu faço. Não. Vós sereis encorajados a aceitar que o pecado 
não existe. Tudo isso conduzirá à traição final da Minha Divindade, em que o mundo se idolatrará si 
mesmo, aos seus talentos, à sua inteligência, até declarar a sua grandeza, num desafio direto de 
Deus, o Pai Eterno. 

Ó quantos serão levados ao erro, ao desespero e à transgressão. A Minha Igreja será usada 
para declarar a heresia no Meu Santo Nome. Esses desvarios colocá-la-ão de cabeça para baixo e de 
dentro para fora e nenhuma parte dessas mudanças será dirigida por Mim, Jesus Cristo. O Espírito 
Santo não presidirá à abominação e haverá grande confusão, grande tristeza e uma sensação de 
desamparo por parte de quem permanecer fiel aos Ensinamentos da Minha Igreja. Os ensinamentos 
tradicionais não serão mais tolerados. Então, quando tudo o que foi mantido sagrado colapsar, 
estará pronto o tempo para que o homem da perdição tome o seu lugar na Minha Igreja. 

O Vosso Jesus. 
Deus Pai: É melhor que vós suporteis agora esta dor espiritual, do que as chamas eternas 
Sábado, 26 de abril de 2014, 13:42 

Minha querida filha, as forças do mal estão a ficar mais fortes a cada dia, assim como a hora 
da Grande Misericórdia do Meu Filho descerá sem aviso. 

Aqueles homens, dentre vós, que não aceitais o Meu Filho, sereis envolvidos dentro de cada 
Raio da Sua Misericórdia, tão repentinamente que poucos entendereis o que foi derramado em cima 
de vós, tal será a Força da Sua Divina Presença. Aqueles de vós, com ódio nos vossos corações, 
ireis sentir uma grande dor e angústia. Vós experimentareis, três vezes mais, a mesma dor que 
infligistes sobre os Meus filhos, pois, não vos enganeis, O Aviso é uma forma de Julgamento. Vós 
testemunhareis a dor e o intenso sofrimento que irieis suportar se fosseis lançados nos fogos do 
Inferno. Muitos de vós achareis O Aviso dolorosamente penoso. Porém, vós deveis acolher a Minha 
Dádiva, pois é melhor que vós suporteis agora esta dor espiritual, do que as chamas eternas. 

Eu luto para vos preparar através da Minha Abençoada Missão, para que Eu não perca uma só 
alma. A Minha última Missão na Terra – a que Eu dei autoridade, na forma da Santíssima e 
Abençoada Trindade – opor-se-á ferozmente, e continua a sua jornada para salvar almas, antes do 
Grande Dia. Nenhuma outra Missão, desde a Crucificação do Meu Filho, será tão odiada quanto 
esta. Ai daqueles que se opõem a Mim, ao vosso Eterno Pai, porque se vós cuspirdes na Minha Face 
com a língua suja, Eu punir-vos-ei. 
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Eu não permitirei por muito tempo o ódio e as blasfêmias que vós, os pecadores extraviados, 
lançais sobre Mim. Quando vós tentardes impedir-Me, na Minha Procura de vos salvar a todos do 
maligno, vós sofrereis grandemente, por causa das almas que ficarão perdidas para Mim por vossa causa. 

A Minha Divindade não será esmagada, nem a Vinda do Meu Filho será impedida. Ninguém 
tem poder para fazer isso. O homem que tente colocar-se entre o pecador e Eu, o Pai Eterno, com a 
intenção de enganar aquela alma, negando a Minha Palavra, será impedido. 

Eu Sou a Verdade. Eu Sou o Princípio e Eu Sou o Fim. O Meu Amor por todos os Meus filhos 
é grande, mas ai dos pecadores que incorram na Minha Ira quando tentam elevar- se acima de Mim. 
Eu esmagarei as cabeças dos servos sagrados de coração orgulhoso que Me roubem almas através 
da heresia. Eu destruirei aqueles cujas ações induzam as almas a grave erro. Nem por um segundo 
deveis interpretar mal o Meu Aviso, pois quando Eu Estou a conduzir a intervenção na salvação das 
almas, esses Meus inimigos ficarão esmagados no chão. 

As Minhas Poderosas Intervenções começaram e, brevemente, alguns de vós que ouvis a 
Minha Voz através destas Mensagens, não duvidareis de novo, pois vós sereis testemunhas de cada 
profecia contida no Meu Livro da Verdade. 

Ide e sede gratos pela Minha Grande Misericórdia. Aceitai as Minhas Intervenções, pois elas 
ajudarão a trazer juízo ao mundo. Somente após a purificação o homem será verdadeiramente capaz 
de escutar a Minha Voz. 

O Vosso Pai Eterno, Deus, o Altíssimo. 

Muitos dos mistérios do Meu Reino são desconhecidos para o homem 
Domingo, 27 de abril de 2014, 18:00 

Minha querida e amada filha, o Meu Plano para salvar o mundo inteiro e conduzir cada um de 
vós para o Refúgio do Meu Coração está completo e todas as partes estão corretamente colocadas, 
para que a perfeição da Minha Promessa seja levada à fruição. 

Há muitos Mistérios associados com a Minha Divindade que o homem, não importa quanto 
ele seja conhecedor de assuntos espirituais, nunca pode realmente compreender. Muitos dos 
Mistérios do Meu Reino são desconhecidos para o homem e o Meu Pai revelou à humanidade 
apenas o que Ele assim desejou. Foi dado ao homem o conhecimento e a Verdade, para que ele 
pudesse reverenciar a Deus e servi-Lo o melhor que pudesse. O homem foi informado, pelos 
profetas, como ele devia viver os Dez Mandamentos, para assegurar que não caía em erro. Então, 
para provar o Seu Amor pelo mundo, Ele fez-se homem e através de Mim, o Seu Filho Unigênito, 
Jesus Cristo, mostrou ao homem exatamente o que fazer para o bem e o que constitui o mal. Eu 
revelei a Verdade, se bem que justamente uma fração que o Meu Pai desejou, para as necessidades 
do homem. Mas o homem foi tão orgulhoso de coração, arrogante e ambicioso, que não quis saber a 
Verdade, visto que não lhe convinha. 

Os Fariseus fecharam os olhos, olharam para o lado e declaram-Me como sendo um homem Que 
havia perdido a Sua mente e falava em enigmas. Eles não tiveram capacidade para ouvir a Verdade, 
embora os Meus Ensinamentos reiterassem simplesmente as Palavras, as Lições e os Mandamentos 
contidos no Livro do Meu Pai. Ao longo do caminho estreito que eles percorreram, sem olharem para a 
esquerda ou para direita, eles seguiram assim a sua própria versão de servir a Deus. Eles fizeram-no 
com uma aparência piedosa, evitando os fracos, os pobres e os ignorantes, enquanto eles louvavam a 
Deus. Depois, eles exilaram-Me, e os seus homólogos de hoje irão fazer isso nos anos vindouros, uma 
vez mais, porque eles continuam na sua própria doutrina feita pelo homem. 

Então, vós vedes agora, por tudo o que o homem clama saber, que ele sabe realmente muito 
pouco sobre o Caminho do Senhor. É por isso que ele aceita o que lhe foi dado, mas apenas as 
partes da Verdade que lhes convêm. Por exemplo, Eu instruí sempre os filhos de Deus para se 
amarem uns aos outros, mas eles falharam nisso. Quantos de vós, jazem prostrados diante de Mim 
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e pródigos em louvores sobre Mim, em acção de graças, difamais em seguida os vossos irmãos e 
irmãs? Alguns de vós ides tão longe, dizendo-Me quão ímpias são as pessoas, em vez de 
mostrardes amor e perdão. 

O homem será sempre fraco, porque é impossível ao ser humano ser perfeito. Mas porque 
aceita, por um lado, os Meus Ensinamentos e, por outro, nega-os a seguir? Nunca sucumbais à 
tentação de condenar o outro em Meu Nome, pois vós não tendes autoridade para o fazer. Nunca 
vos exalteis perante Mim, quando maculais ou menosprezais outro ser humano, ao mesmo tempo. 
Isso é um insulto para Mim. Para aceitardes a Verdade, vós deveis estar sem malícia, orgulho, 
espírito de justiça própria ou egoísmo. Vós deveis descartar a vossa capa de arrogância, porque essa 
é uma característica do demônio e Eu acho-a repulsiva. 

Por favor, lembrai-vos dos Meus Ensinamentos e vivei as vossas vidas de acordo com o que 
Eu vos disse. Quando sentirdes os vossos corações perturbados, cheios de angústia ou de ódio, 
deveis procurar sempre a Minha ajuda. Porque, se não o fizerdes, então essa sensação de desespero 
e ódio irá devorar-vos. Vós deveis aceitar o fato de que sucumbireis sempre ao pecado, mas deveis 
também saber que deveis mostrar verdadeiro remorso antes de sentir qualquer espécie de paz ou 
calma na vossa alma. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Os dias que antecederem a chegada do anticristo serão dias de 
grandes celebrações 
Domingo, 27 de abril de 2014, 23:20 

Meus queridos filhos, permiti que a Luz de Deus desça sobre vós, visto que os planos para 
preparar o mundo para a Segunda Vinda do meu Filho, Jesus Cristo, foram completados. Todas as 
coisas estarão agora de acordo com a Santa Vontade de Deus, e peço-vos que useis a oração como a 
vossa maior armadura, enquanto a batalha para os filhos de Deus se intensificará. Ao contrário de 
guerras anteriores, a batalha pelas almas será muito confusa, porque o inimigo será entendido como 
amigo, enquanto a Verdadeira Igreja de Cristo será declarada como inimiga. 

Como vós tereis que ser fortes, se estiverdes a tornar-vos verdadeiros soldados Cristãos. Vós 
nunca deveis ceder à pressão, para proferir as profanações, para as quais sereis convidados a 
participar em público, e diante dos altares do meu Filho. Quando vós virdes homens elevados a 
posições de poder, nos Templos do meu Filho, exigindo que vos curveis em reverência perante eles, 
mas onde não há o sinal da Cruz, então fugi, pois vós sereis atraídos para o engano. Vós sabereis 
que chegou o tempo para o anticristo entrar na Igreja do meu Filho, quando os tabernáculos forem 
ajustados e, em muitos casos, substituídos por versões de madeira. 

Filhos, por favor estai cientes de que muitos de vós voltareis as costas à Verdade, porque vós 
achareis a Verdade quase impossível de aceitar. Os dias que antecederem a chegada do anticristo 
serão dias de grandes celebrações, em muitas Igrejas de todos os Cristãos, e de outras 
denominações. Todas as regras terão sido alteradas; a Liturgia recriada; os Sacramentos adulterados; 
até que, finalmente, a Missa não será mais celebrada de acordo com a Santa Doutrina. Então, e 
nesse dia, o anticristo senta-se orgulhosamente no seu trono, não haverá mais a Presença do meu 
Filho. Depois, desse dia em diante, tornar-se-á difícil para aqueles que amam o meu Filho 
permanecerem-Lhe leais, como deveriam, porque todas as abominações serão apresentadas diante 
de vós. Quando bastantes distrações vos cercarem e quando se tornar uma ofensa questionar a nova 
hierarquia, vós sereis tentados a desistir e a aceitar a religião única mundial, pelo medo de perderdes 
os amigos e a família. 

O Exército de Deus – o Remanescente – crescerá e espalhar-se-á e as Cruzadas de Orações 
proporcionarão grande força a todos. O meu Filho intervirá e conduzir-vos-á nos desafios que 
existem pela frente e vós sabereis que será o Seu Poder que vos dá coragem e perseverança. Apenas 
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os fortes dentre vós permanecereis fiéis à Santa Palavra de Deus, mas, mesmo que o Exército 
Remanescente seja apenas uma fração do tamanho do exército da besta, Deus irá preenchê-lo com o 
Poder de um leão. Ele irá fortalecer os fracos e dar-lhes grandes Graças. Ele enfraquecerá o poder 
daqueles que se tornarão devotos do anticristo. Todos esses eventos parecerão assustadores mas, na 
verdade, esses eventos parecerão para muitos como uma nova era de unidade, e de paz no mundo. 
As pessoas aplaudirão a nova igreja mundial e dirão “que um grande milagre foi criado por Deus”. 
Eles terão um grande temor pelos homens, tanto de dentro da igreja como de fora dela, que 
trouxerem essa unidade. Grande louvor e honra serão esbanjados sobre esses homens e, então, eles 
serão saudados com altos cânticos, bem como com um sinal especial de reconhecimento, em cada 
aglomeração pública. 

Haverá júbilo, festas e cerimônias honorárias em que os hereges serão premiados com grandes 
elogios. Vós vereis grande riqueza, unidade entre os diferentes credos e os homens de honra a serem 
tratados como santos vivos – todos, exceto um. O que eu refiro é o anticristo, e eles vão acreditar 
que ele é Jesus Cristo. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Desta vez Eu venho para renovar a terra, para reestabelecer o Meu Reino na terra 
Terça-feira, 29 de abril de 2014, 09:00 

Minha querida e amada filha, muitos podem admirar-se como Deus, o Pai Todo- Poderoso, 
Criador de tudo o que é e Será para sempre, pode sofrer. A verdade é que o Meu Pai, perfeito em 
tudo o que pode ser, é infundido com Amor. Porque Ele é o Criador do Amor, quando censurado, 
isso causa Tristeza no Seu Coração. 

Os filhos de Deus rejeitaram a Sua Grande Dádiva do Paraíso, através do pecado de Adão e Eva, 
quando perderam a Sua Proteção. Em vez disso, eles deixaram-se seduzir pelo astucioso engano, 
colocado diante deles pelo maligno. Como o Meu Pai sofreu, a seguir, por causa dessa traição, e como 
Ele ainda sofre por causa da traição do pecado no mundo de hoje. Nada mudou, exceto o Milagre da 
Redenção, que Ele legou ao mundo através do Meu Sacrifício pela humanidade. 

O Amor do Meu Pai por todos vós é tão Grande que a Sua Tristeza, que foi causada pela cegueira 
dos homens e pela rejeição da Sua Grande Misericórdia, é também o Seu Dom para a humanidade. Por 
causa da Sua Tristeza, Ele consome-se pelas almas e, como tal, Ele alcançará e agarrará até mesmo o 
mais relutante não-crente. Para aqueles que não acreditam em Deus, mas que desejam uma prova e 
qualquer sinal que lhes traga conforto na sua miséria, Eu digo isto. Eu, Jesus Cristo, vim a primeira 
vez, não meramente para salvar aqueles que aceitaram a Verdade – Eu vim para salvar aqueles que 
eram incapazes de acreditar em Deus. Eu faço o mesmo agora. Enquanto os crentes lutarão entre eles, 
argumentando sobre ser ou não Eu, Jesus Cristo, Quem comunica com o mundo neste momento, Eu 
prometo-vos isto. Eu, para além do Meu amor por vós, provar-vos-ei que Sou realmente Eu, Quem fala 
agora e que Eu fui, uma vez mais, enviado pelo Meu Pai para vos salvar. 

Desta vez Eu venho para renovar a Terra, para reestabelecer o Meu Reino na Terra – o 
Paraíso criado pelo Meu Pai, para Adão e Eva. Esse Dia amanhecerá em breve e antes de chegar a 
hora, Eu iluminarei a vossa mente, corpo e alma. Eu irei chocar-vos com o Meu Poder – a Minha 
Divindade, mas vós sentireis um tal surto de amor que não vos restará nenhuma dúvida de que isso 
só poderia vir de Mim. Esta é a Minha Promessa. É aos filhos de Deus, que não O conhecem, nem 
acreditam n’Ele, que Eu chegarei primeiro. A maioria deles virá a correr para Mim, porque não 
terão ideias preconcebidas, as quais podem desenvolver a partir de muito conhecimento de assuntos 
espirituais. Ao mesmo tempo, Eu chegarei a essas almas que estão em grande escuridão, que estão 
desesperadas, perdidas e carregadas de grande tristeza nos seus corações. Então, quando vós 
estiverdes prontos para ouvir as Minhas Palavras, aqui contidas, sabei que as Minhas Mensagens 
não são destinadas apenas a quem Me ama – elas estão a ser dadas para chegar a vós. 
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Eu dou-vos a paz. Eu trago-vos grandes notícias, porque Eu esculpi um futuro glorioso para 
vós, no qual a morte não terá poder sobre vós. Eu aguardo esse Dia, com grande alegria. Por favor, 
aguardai com paciência e confiança, pois quando Eu abrir o vosso coração, vós não tereis mais 
preocupações. 

O Vosso Amado Jesus. 
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MENSAGENS DE MAIO DE 2014 
 

A Minha Promessa para vir de novo será cumprida na vida desta geração 
Quinta-feira, 1 de maio de 2014, 23:30 

Minha querida e amada filha, a Minha Promessa de vir de novo será cumprida na vida desta 
geração. Muitas pessoas no mundo, neste momento, estão abstraídas das profecias que estão 
contidas na Santíssima Bíblia, relativas ao Grande Dia do Senhor. Para preparar este momento, o 
Meu Pai instruiu-Me para vos informar que a data da Minha Segunda Vinda está estabelecida, mas 
só Deus, o Pai Eterno, sabe essa data. Mesmo Eu, o Seu o Filho Unigênito, não tenho conhecimento 
dessa data – somente que ela será breve. 

Muitos eventos precisarão de ocorrer primeiro, antes da grande renovação, mas sabei que tudo 
terá lugar repentinamente e em rápida sucessão. Aqueles que temem o grande dia devem, em vez 
disso, confiar em Mim e rezar pelas almas daqueles que farão tudo o que puderem para se oporem à 
Minha Procura de almas. O Meu Plano é trazer até mesmo o mais teimoso dentre vós ao Meu 
Reino, pois ele é para o mundo. O Meu Reino virá, porque é o Plano de Deus e completará o Pacto 
Final, de acordo com a Divina Vontade de Deus. 

Orai, com generosidade nos vossos corações, pelas almas daqueles que mais precisam da 
Minha Misericórdia e Eu cobri-las-ei com o Meu Precioso Sangue. Tudo o que era no princípio 
será cumprido no final e, então, existirá um mundo sem fim. Tudo começa e termina com o 
Meu Pai. 

Nada impedirá a Minha Segunda Vinda. A nenhum homem que se oponha a Mim ou que tente 
arrastar almas para longe de Mim será permitido desafiar-Me, pois, quando Eu chegar, todos os 
meus inimigos serão lançados fora. Eu salvarei os fracos, os temerosos, os que têm remorsos, os 
hereges, os pagãos, os mentirosos, os ladrões, os assassinos – todos os pecadores. Nenhum de vós 
está isento da Minha Misericórdia. Eu amo a todos vós. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: O Apocalipse será sobre a captura da Igreja do Meu Filho na terra 
pelos seus inimigos 
Sexta-feira, 2 de maio de 2014, 19:00 

Minha filha, quando as pessoas ouvem a palavra “apocalipse”, isso pode aterrorizar os seus 
corações. Isto porque muito poucos estão verdadeiramente informados sobre o que ela simboliza. 
Estes tempos foram preditos como sendo a última do Plano de Meu Pai para unir o mundo e libertá-
lo das garras do demônio, que o tem estrangulado por tanto tempo. 

O sinal mais importante de que o tempo está próximo precederá a Segunda Vinda do meu 
Filho, quando a Sua Crucificação for totalmente revivida outra vez. Esses serão os sinais. 
Exatamente como Ele foi açoitado, assim será também o Seu Corpo – a Sua Igreja na Terra – 
através da corrupção e da infestação. Então, exatamente como os espinhos foram colocados sobre a 
sua cabeça, assim também eles serão colocados sobre as cabeças dos líderes da Sua Igreja. As mãos 
de seus servos sagrado serão pregadas, como se numa Cruz, quando eles não forem mais usados, 
nos tempos vindouros, como instrumentos dos Sagrados Sacramentos. Exatamente como os pregos 
penetraram nos pés do meu Filho, assim também os verdadeiros servos de Deus serão proibidos de 
conduzir as almas ao longo do verdadeiro Caminho do Senhor. A Crucificação da Igreja de Meu 
Filho na Terra continuará até à sua morte, e, nesse dia, o Corpo de meu Filho, Jesus Cristo, não 
estará mais Presente na Sagrada Eucaristia. Quando a Igreja do Meu Filho for destruída, então sobre 
que caminho os Seus seguidores irão caminhar? Então, se vós não seguirdes o Caminho do meu 
Filho, não sereis capazes de encontrar a direção para o Seu Reino. 
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Quando a Igreja de meu Filho for tomada e o inimigo estiver sentado no trono, vós deveis 
permanecer sempre leais ao meu Filho. Vós não sereis capaz de fazer isso, se aceitardes as leis do 
mundo secular, como sendo um substituto para a Verdade. 

O Livro da Verdade, juntamente com a Cruzada de Orações, manter-vos-á focados no meu 
Filho. Aqueles servos sagrados leais a Ele, alimentar-vos-ão com o Alimento da Vida, quando ele 
não se encontrar em parte alguma. Nessa altura, vós sereis capazes de contar os meses como se 
fossem semanas e as semanas como se fossem dias, porque ao som da trombeta a Nova Jerusalém 
emergirá das cinzas e a perseguição acabará. 

O apocalipse será sobre a captura da Igreja do meu Filho na Terra pelos Seus inimigos. Será 
acerca da batalha pelas almas. O castigo será acerca do Aviso de Deus para a humanidade abrir os 
olhos para a Verdade. O Exército Remanescente ajudará a manter viva a chama do amor pelo meu 
Filho e, ao mesmo tempo, a trazer às almas um grande alívio da punição, que de outra forma lhes 
aconteceria, se não fosse a Misericórdia do meu Filho. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Pedi e o que vós recebereis não é uma promessa inútil que Eu faça 
Sábado, 3 de maio de 2014, 15:50 

Minha querida e amada filha, quando Eu peço às pessoas que confiem em Mim, isso é uma 
coisa muito difícil para que muitas pessoas o façam. Então, muitas acham que é difícil confiarem no 
Meu Amor pela humanidade, quando elas dependem da sua própria fé para se entregarem 
completamente a Mim. Somente quando vós próprios vos renderdes totalmente à Minha Proteção, 
podeis sentir-vos seguros, protegidos e em paz. 

O Meu Amor, quando procurado por vós, cobrir-vos-á quando oferecerdes os braços e 
chamardes por Mim como uma criança pequena. Os filhos colocam toda a sua confiança nos seus 
pais, quando são pequenos. Eles sabem apenas a diferença entre o que sentem ser justo e o que 
sentem ser injusto e, portanto, eles dependem completamente dos adultos para os proteger. Os filhos 
não pensam duas vezes antes de correrem para os seus pais, por conforto e para procurarem refúgio. 
A fé de uma criança é forte. Ela não pergunta, pois ela acredita, realmente, que encontrará 
segurança nos braços dos seus amorosos pais. 

Eu Sou de confiança, pois tudo o que Me é pedido será feito, se for para o bem da alma. Pedi 
e o que vós recebereis não é uma promessa inútil que Eu faça. Eu sinto prazer no Ato de gastardes 
prodigamente as Minhas Dádivas sobre cada um de vós. Quando vós Me pedis para vos ajudar, Eu 
ouço, sinto e respondo a tudo o que vós desejais. Permiti- Me a oportunidade de provar o Meu 
Amor por cada um de vós. Deixai-Me mostrar-vos a prova da Minha Intervenção. É neste tempo de 
existência que Eu, Jesus Cristo, farei a Minha Presença conhecida em tudo o que Me pedirdes. É 
nesse momento que Eu permitirei que vós sintais a Minha Presença, que testemunhais os Meus 
Grandes Atos de Intervenção nas vossas vidas diárias e compreendeis o poder das vossas orações. 
Porque estes são dias de grandes milagres que Eu lego à humanidade, mais do que em qualquer 
outro tempo, desde que Eu caminhei na Terra. 

Quando vós colocardes verdadeiramente toda a vossa confiança em Mim, Eu posso realizar 
grandes milagres para vos trazer, não só alívio do sofrimento, mas para vos atrair ainda mais perto 
do Meu Sagrado Coração. Quando uma criança sabe que os pais a amam, ela sente-se segura pela 
compreensão de que está protegida. Sabei que, por confiardes em Mim, Eu proteger-vos-ei a todos e 
inundarei cada uma das vossas almas com uma profunda sensação de paz, que vós não encontrareis 
em nenhum outro lugar na Terra. 

Vinde a Mim hoje e chamai-Me para vos ajudar – não importa quais as preocupações que 
possais ter. Recitai esta Oração especial, cada vez que estiverdes em aflição, e Eu responderei em 
cada momento. 
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Cruzada de Oração (148) Vinde em meu auxílio: 

Ó meu Jesus, ajudai-me, nos meus momentos de grande aflição. Segurai-me nos Vossos 
Braços e levai-me para o Refúgio do Vosso Coração. Enxugai as minhas lágrimas. Acalmai a 
minha decisão. Levantai o meu espírito e preenchei-me com a Vossa Paz. Por favor, concedei-me 
este pedido especial (mencioná-lo aqui...). Vinde em meu auxílio, para que o meu pedido seja 
respondido e para que a minha vida possa tornar-se pacífica e em união Convosco, querido 
Senhor. Se o meu pedido não puder ser concedido, preenchei-me então com a Graça de aceitar 
que a Vossa Santa Vontade é para o bem da minha alma e para que eu permaneça, para sempre, 
fiel à Vossa Palavra, com um coração gentil e benévolo. Amém. 

Apelai sempre a Mim, quando quer que estiverdes tristes ou a precisar de ajuda e Eu 
prometo que vos será dado um sinal de que Eu respondi ao vosso choro por Mim, o vosso 
amado Salvador. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Deus nunca permitiria que a Sua Palavra fosse alterada ou mal 
interpretada para se adequar ao homem 

Domingo, 4 de maio de 2014, 16:23 

Meus queridos filhos, quando Deus enviou profetas ao mundo, eles eram simplesmente 
mensageiros. Eles foram enviados para transmitir a Verdade – a Palavra de Deus. 

Ao longo dos séculos, muitos dos filhos de Deus interpretaram mal o papel dos profetas. 
Alguns começaram a idolatrar os profetas, em vez de aceitarem apenas a Palavra de Deus e de 
dar glória a Deus. Fizeram dos profetas deuses e as mensagens transmitidas para o mundo – 
incluindo as do meu Filho, Jesus Cristo – tornaram-se menos importantes do que os profetas 
que as entregavam. 

Filhos, os profetas de Deus, os anjos de Deus, os visionários e os videntes não eram dignos 
dessa idolatria. Eram, todos, pessoas simples, com pouco ou nenhum conhecimento dos assuntos 
Divinos, e por isso é que eles foram escolhidos. As Mensagens são o que é importante e os 
mensageiros são simplesmente os canais da Palavra. A Palavra de Deus, dada através dos profetas, 
nunca deve ser descartada para o lado, enquanto o profeta é elevado sobre um pedestal de sua 
própria criação. 

A Palavra de Deus nunca deve ser ignorada. A imagem de Deus nunca deve ser substituída 
por imagens dos Seus profetas ou santos, que ganharam a Sua Proteção. Vós podeis pedir aos santos 
e profetas para intervirem a vosso favor, mas nunca deveis esbanjar neles os louvores que devem 
ser reservados a Deus, o Criador de tudo o que é celestial. O mesmo é verdadeiro hoje. Vós deveis 
honrar a Deus em primeiro lugar e colocá-lo diante de tudo o que é. Vós deveis aderir à Palavra que 
foi estabelecida no início e nunca vos desviardes dela, pois ela nunca poderá nem pode mudar. A 
Palavra de Deus é a última. 

Os Ensinamentos do meu Filho foram dados a conhecer à humanidade quando Ele andou 
na Terra. Eles, simplesmente, explicaram a Palavra com maior detalhe, mas eles nunca se 
desviaram da Verdade. Hoje, o homem ainda é o mesmo que era quando o meu Filho veio pela 
primeira vez. O homem ainda é fraco, facilmente influenciável, e continua hoje a ser um 
pecador, assim como era então. Se algum profeta ou homem, que afirma falar em nome de 
Deus, diz que a Palavra deve ser adaptada para se adequar às modernas necessidades do homem, 
então vós deveis ficar em guarda. Se vos for dito que a Palavra significa realmente algo 
inteiramente diferente, então não a aceiteis. O homem, incluindo aqueles que servem a Deus, 
não tem autoridade para adulterar a Verdade. 
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Quando um homem afirma ser inspirado por Deus e, em seguida, altera a palavra para a 
adequar a um mundo secular, vós não deveis confiar nele. Deus nunca permitiria que a Sua Palavra 
fosse alterada ou mal interpretada para se adequar ao homem. Lembrai-vos que, quando vós 
idolatrais um profeta e esbanjais louvores sobre ele, vós ofendeis a Deus. Quando vós aceitais 
alterações ao que está contido no Santíssima Bíblia, que contradizem a Palavra de Deus, então vós 
próprios cortais com a Verdade. Quando vós aceitais falsidades, como um meio de servir a Deus, 
nas vossas próprias condições, então separais-vos de Deus. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

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

Minha querida e amada filha, a todos, a quem seguir a Minha Voz através destas Mensagens, 
continuarão a ser dadas grandes bênçãos, enquanto a sua resistência será testada em moldes não 
conhecidos desde os tempos em que Cristãos sofreram na Idade Média. Cada um deles será 
provocado pelo maligno, que usa as almas fracas e orgulhosas para lançar ataques contra os que 
estão perto de Mim. Todos os esforços serão feitos, quer visíveis quer invisíveis, para caluniar este 
Meu grande Trabalho. 

À medida que a perseguição se intensificar, sabei que o poder de Satanás será reduzido e tudo 
o que ele fará é continuar a arremessar pedras, espalhar mentiras e tentar afastar as almas para longe 
de Mim. Ele terá sucesso em afastar as almas para longe desta Missão, através de vários meios. Ele 
usará visionários para atacar a Missão, e isso causará uma grande confusão. 

Quando o homem continuar a cair e a Palavra de Deus não for mais aceite na sua totalidade, 
então o Céu irá sempre intervir. Confiai em Mim, conforme Eu vos digo agora – esta é a Minha 
Missão, e, se vos for dito de outro modo, então vós podeis estar certos de que estais a ser levados por 
maus caminhos. A Minha Promessa é permanecer leal aos filhos de Deus até ao fim e até que uma 
alma rejeite completamente a Mão de Deus. Eu seguirei em frente e conceder-vos-ei todas Dádivas que 
Eu Estou a legar para vos proteger contra os Meus inimigos, que vêm até vós como lobos vestidos de 
pele de cordeiro. As Minhas Dádivas serão a antítese do que será dado ao mundo pelos inimigos de 
Deus. O Livro da Verdade será a antítese do novo falso livro – cheio de doutrinas falhadas feitas pelo 
homem, com as quais justificará o pecado – que em breve será infligido sobre o mundo. O Selo do 
Deus Vivo irá proteger-vos contra a marca da besta e a Medalha da Salvação contra as heresias, as 
quais saltarão da boca dos Meus inimigos, que irão apoderar-se da Minha Igreja na Terra. 

Naturalmente, esta Missão é desprezada por Satanás e ele usará até as almas boas – que, fora 
do sentido de lealdade, perdida para aqueles Meus servos sagrados que perderam a fé e que 
verdadeiramente não Me servem, porque não sabem mais como –, se fecham à Minha Santa 
Palavra. Vós não vos deveis deixar seduzir. Não sejais como aqueles que vieram antes de vós – 
aqueles que Me rejeitaram, quando Eu andei na Terra. 

Eu dou-vos a Minha Palavra que todas as provas que desejardes serão vossas – brevemente. 
Eu dou-vos a Minha Promessa de que Eu venho agora somente para vos trazer a Salvação, numa 
época em que todos os esforços serão feitos pelos Meus inimigos para vos negar o vosso direito à 
salvação, dado por Deus, como filhos de Deus. 

Não Me abandoneis, quando vós sabeis, no vosso coração, que Sou Eu, Jesus Cristo, Que fala 
agora. Não tenteis afastar as almas para longe de Mim, se vós estiverdes em dúvida acerca de Quem 
Eu Sou. Não ofendais os profetas de Deus, ou vós sofrereis grandemente. Não luteis contra o Plano 
do Meu Pai para preparar o mundo para a Minha Segunda Vinda, ou vós incorrereis na Ira do Meu 
Pai. Sede gratos. Sede generosos e aceitai este Dom de Intervenção, com amor e alegria, pois é para 
o vosso próprio bem e pela causa de cada alma viva, que está a ser apresentada ao mundo. 

O Vosso Jesus. 
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Quantos homens se inclinam a acreditar na infração, em nome da justiça? 
Terça-feira, 6 de maio de 2014, 20:02 

Minha querida e amada filha, a razão pela qual a Minha Palavra é rejeitada por tantos, é 
porque a Verdade é como um espinho no lado dos que estão embaraçados por proclamarem 
abertamente os Meus Ensinamentos. 

O homem que acredita que a liberdade de expressão é mais importante do que a adesão à Palavra 
de Deus, caminha num percurso muito perigoso. Qualquer homem que acredite no seu direito de afirmar 
os seus pontos de vista, como se fossem sacrossantos, quando ele desculpa o pecado trai-Me. 

Quantos homens se inclinam a acreditar na infração, em nome da justiça? Tais homens, que 
ditam as vossas leis, incluindo as que governam a vossa Igreja, queriam que vós acreditásseis que o 
direito à liberdade de expressão supera toda a Lei de Deus, mesmo quando ela glorifica o pecado. 

O pecado cobre muitas facetas e, no mundo de hoje, todo o pecado individual é explicado 
proclamando o direito individual de cada pessoa para fazer o que lhe agrada. Embora nenhum de 
vós tenha o direito de julgar qualquer pessoa, em Meu Nome, nenhum de vós tem o direito de 
declarar uma infração como sendo uma coisa boa. 

O Vosso Jesus. 
Muitos de vós hoje não têm ideia sobre o que significa servir-Me como um Cristão 
Terça-feira, 6 de maio de 2014, 23:00 

Minha muito amada filha, que ninguém duvide, nem por um momento, que Deus jamais iria 
permitir que seus filhos se desviem Dele, sem fazer tudo em Seu Poder para salvá-los! 

Vós recebestes muitos Dons, através dos profetas, desde o início. Muitos profetas repetiram as 
mesmas mensagens, de novo e de novo, e mesmo assim, muitos deles foram ignorados ou 
ridicularizados. Muitos foram perseguidos e condenados à morte. Por que a Palavra de Deus 
provoca tanto ódio? Não é a Palavra de Deus, que irrita as almas dos fracos ou daqueles, que caíram 
para longe da fé. Não. É como Satanás responde, quando Deus levanta Sua Mão na pronta punição 
ao maligno, ele ataca violentamente. Ele sabe que a Palavra de Deus, quando dada aos Seus 
profetas, se espalha tão rapidamente, pelo Poder do Espírito Santo, e quando isso acontece, o poder 
do maligno fica enfraquecido, e portanto, sua vingança é violenta. 

Quando o Espírito Santo é derramado sobre a raça humana, desta forma, os anjos caídos 
sobem – com espadas prontas para perfurar todos os seguidores Meus, de qualquer maneira que 
puderem. Vocês devem aceitar tal ódio por Minha Palavra e reconhecê-lo pelo que é – uma 
tentativa de levá-los para longe da Verdade. Cada apóstolo Meu, cada profeta e servo sagrado, que 
adere à Verdade – a Santa Palavra de Deus, será amargamente combatido pelas forças do mal. Este 
tem sido sempre o caso. No entanto, vós nunca deveis permitir que o ódio a Mim, Vosso Amado 
Jesus, amorteça o vosso espírito, pois é naquele momento, que Eu estou realmente Presente na sua 
alma. Sofram em Meu Nome, e Eu vou ressuscitá-los na gloriosa união Comigo, no Meu Reino por 
vir. Inflijam sofrimento aos outros, em Meu Nome, não importa o quão justificado que vós 
acreditastes que sejam, e Eu vou cortá-los para longe de Mim por toda a eternidade. 

Meus Avisos, dados a vós, agora, são para lembrá-los do que Eu ensinei, pois muitos de vós 
hoje não têm ideia sobre o que significa servir-Me como um Cristão. 

O Vosso Jesus. 
Eu uso as almas sacrificadas para trazer outras para Mim, que nunca seriam salvas de 
outra forma 
Quarta-feira, 7 de maio de 2014, 23:43 

Minha querida e amada filha, quando Eu chamo as almas para Me seguirem, isso resulta 
numa mistura de sentimentos, desde exultante até grande angústia. Porque, quando Eu desperto 
nas almas o Fogo do Espírito Santo, isso trará grandes bênçãos, mas elas virão tingidas com um 
sentimento de tristeza. 
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Quando Eu escolho as almas merecedoras dos Meus Dons, elas experimentarão uma sensação 
de pertença a Mim, mas também se sentirão um pouco exteriores ao mundo em que vivem. Elas 
verão os seus companheiros irmãos e irmãs numa nova luz. Elas serão mais sensíveis à beleza da 
Criação de Deus, quando olham para os rostos dos outros, porque verão a Presença de Deus. 
Nenhuma alma que elas encontrem deixará de exalar a Presença de Deus, não importa para quão 
longe elas possam ter caído aos Seus Olhos. Elas serão também preenchidas com uma irresistível 
compaixão, que só um pai pode sentir pelo seu próprio filho. Elas sentirão um súbito e intenso amor 
pelas pessoas, que irá surpreendê-las e chocá-las. No entanto, elas estarão também conscientes das 
trevas, que espreitam dentro das almas prontas para as devorar. A alma escolhida perceberá 
instantaneamente, nesse momento, o que se espera dela, porque é quando ela virá a correr para 
Mim, pedindo-Me para ajudar a salvar as almas que estão em perigo de mergulhar num estado de 
escuridão, tal o medo que ela terá por aquela alma. 

Uma alma vítima, uma alma escolhida, desiste de tudo o que é exterior à sua vida e, fazendo 
isso, dá grande glória a Deus. O sofrimento que a alma escolhida tem de suportar liberta as outras 
almas da condenação eterna e, como resultado, torna-se o alvo mais procurado por Satanás e seus 
agentes. Tais almas suportam a Minha Paixão, uma Dádiva a Deus, que, uma vez escolhida, depois 
disso a maioria delas não pode virar as costas a Deus. Há, contudo, aquelas que são escolhidas, mas 
que recusam o Meu Cálice. Vós deveis orar por essas pobres almas, porque a sua falta de coragem 
em tomarem a Minha Cruz, levá-las-á a uma de duas direcções. Elas suportarão internamente o 
sofrimento, porque elas acham que é difícil tornarem-se próximas de Mim. Então, elas ficam 
absorvidas num mundo secular, a fim de escaparem ao seu chamamento, e isto nada lhes trará – 
apenas uma sensação de falsa esperança. 

Quando uma alma amorosa reza e se humilha diante de Mim, ela apazigua a Ira do Meu Pai. 
Então, isso, dilui o impacto dos castigos do Meu Pai sobre o mundo. Se uma alma escolhida, que é 
perseguida por causa do seu amor por Mim, e que está para além da resistência, Me dissesse apenas: 
“Jesus levai o meu sofrimento e fazei com ele o que Vós desejardes”, então Eu esbanjaria sobre ela 
Graças extraordinárias. A alma tornar-se-ia imune ao mal e, em seguida, seria destemida. Assim, 
por causa da sua completa confiança em Mim, ela elevar-se-ia a uma perfeição de alma e atingiria 
um comportamento pacífico e calmo. Bastante sacrifício está envolvido, mas quando essas almas se 
entregam totalmente a Mim, em completa obediência, e recusam envolver-se com o inimigo da 
Minha Palavra, isso resultará na salvação de muitas almas. 

Eu uso as almas sacrificadas para trazer outras para Mim, que nunca seriam salvas de outra 
forma. É somente por este método, que tais almas vítimas poderão e podem unicamente expiar as 
almas de milhões de pessoas, que cortaram o cordão umbilical de Mim. Nunca temais demasiado 
pelas almas em trevas, neste momento, pois as Minhas almas vítimas escolhidas são agora em 
grande número no mundo. A sua serenidade traz as almas que estão perdidas de volta para dentro do 
Meu Refúgio. 

O Vosso Jesus. 

Não há necessidade de preocupação, visto que Deus ama a todos vós 
Quinta-feira, 8 de maio de 2014, 23:30 

Minha querida e amada filha, olha ao teu redor e verás muitas pessoas viverem vidas 
despreocupadas. Tu verás o riso, a alegria e grande camaradagem e saberás que isso só pode vir de 
Deus. Muitas pessoas, uma vez que elas saibam a Verdade, abraçar-Me-ão com o coração aberto e 
agradecido e então nós seremos um. 

O Meu Plano é reunir todos e inundá-los com grande amor, alegria e felicidade. Eu encanto 
com o Meu Novo Reino, e haverá muito riso, alegria e beleza, como também a Vida Eterna. O amor 
exalará de cada criatura, de cada alma e a vida será perfeita. 
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Quando vos preocupardes com o futuro do mundo, lembrai-vos do que Eu vos disse. Tudo vai 
ficar bem, uma vez que Eu venho para vos reunir, dentro do novo mundo sem fim. Não há 
necessidade de preocupações, visto que Deus ama a todos vós. Quanto às almas que vivem uma 
vida carente e triste, elas serão reunidas em primeiro lugar, se aceitarem Quem Eu Sou. Aos que 
estão em terrível escuridão, serão dadas Graças extraordinárias para limpar as suas almas, para que 
Eu possa desamarrar o aperto do maligno sobre elas e levá-las para a segurança da Minha 
Misericórdia. Esta é uma batalha e ela será arduamente disputada, mas o Poder da Santíssima 
Trindade será exercido e as almas serão iluminadas, para que não pereçam. 

Eu erguerei líderes importantes dentre vós e, com um Exército espalhado por todas as nações, 
expandir-vos-eis e levareis convosco a maioria dos filhos de Deus, para o Novo Paraíso. Olhai para 
Mim com confiança e não temais o Meu Amor, porque vós deveis saber que Eu nunca desejaria 
intimidar-vos, porque, quando Eu dou a conhecer a Minha Presença, ela encher-vos-á de grande 
admiração e alegria. Eu asseguro-vos que não há necessidade de medo, pois Eu Sou Amor, Ele 
Próprio. O amor vai acalmar-vos e quando Me enfrentardes, ao Vosso Jesus, vós ficareis 
impressionados com uma sensação de familiaridade instantânea, a qual só está presente quando o 
vosso coração se entrelaça com o Meu. 

Como Eu amo a todos vós e como Eu anseio pelas vossas almas. 

O Vosso Jesus. 

Deus Pai: A Minha Divina Vontade nunca deve ser contrariada 

Sexta-feira, 9 de maio de 2014, 17:00 

Minha querida filha, o mundo foi criado por Mim, porque foi essa a Minha Vontade. A Minha 
Vontade sempre existiu e sempre existirá. Será feita a Minha Vontade, com ou sem a vontade da 
humanidade. O livre arbítrio, dado ao homem através da Minha Mão, foi abusado e isso resultou 
numa separação entre o homem e Eu, o Eterno Pai. Enquanto o homem tiver o Dom do livre-
arbítrio, isso significa que somente aqueles que escolhem vir a Mim, através do Meu Filho, Jesus 
Cristo, podem tornar-se parte de Mim – inteiramente de novo. 

Quando a vontade do homem se opõe à Minha Vontade, isso resulta de uma luta amarga, 
pois só a Minha Vontade pode sobrepor-se a tudo o que existe. A Minha Divina Vontade 
controla tudo o que Eu deixo, tudo o que eu permito, porque Eu aceitarei sempre o livre arbítrio 
que Eu dei ao homem, uma vez que Eu não tomo de volta o que Eu dou. Às vezes, o homem, 
pela sua livre e própria escolha, causa terrível dor ao mundo e, através de sua ganância e 
egoísmo, ofende-Me grandemente. No entanto, Eu não interfiro com a vontade do homem, 
porque só ele pode decidir se deseja fazer ou não o que a Minha Vontade deseja. E, embora Eu 
não tente tirar o livre arbítrio, liberdade de escolha não significa que o homem possa ditar-Me a 
sua vontade, sobre o que é Meu. 

A Minha Vontade Divina nunca deve ser contrariada, porque o homem nunca pode superar a 
Minha Vontade. Quando ele o fizer, ele achará que é impossível opor-se a Mim sem sofrer as 
consequências. Somente Eu decido o resultado da vida e da morte, visto que isso é somente para Eu 
decidir. Quando eu tomo a decisão de avançar com os Meus Planos para proteger os Meus filhos, 
nenhum homem tem o poder de ultrapassar isso. O homem pode tentar interferir com os Meus Dons 
para o mundo, que incluem a vida em todas as suas formas, mas então ele não apenas falhará como 
sofrerá como resultado. 

Que nenhum homem tente impedir-Me no Meu Plano para completar a Minha Santa 
Aliança. 

Que nenhum homem blasfeme contra Mim ou se ponha no caminho da Minha Vontade, para 
que não seja suprimido abruptamente. 
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Que nenhum homem tente impedir-Me de dar a Vida Eterna às almas ou a sua própria vida 
cessará. Quando tentais opor-vos a Mim, vós nunca tereis sucesso. Quando o homem continua a 
negar a Minha Palavra e a combater a Minha Divindade, daí apenas resultarão tumultos, catástrofes, 
perda de vidas e castigos terríveis. É por isso que, quando uma alma é convidada a obedecer-Me ou 
às Minhas Instruções, ela aceita esses pedidos através do seu livre-arbítrio, achando que é 
impossível opor-se à Minha Vontade. 

Tu, Minha filha, tentaste combater a Minha Vontade – embora te tenhas rendido a Mim. Por 
agora, tu saberás que é de pouca utilidade, pois somente o que é ditado por Mim, da Minha própria 
maneira, pode ser feito. 

Filhos – Eu Sou o vosso Pai. Eu sou o vosso Criador. Só eu sei o que o futuro vos reserva, 
mas vós sereis confortados por saberdes que todos os Meus Planos estão completados. Somente 
quando a vossa vontade é combinada com a Minha, o Meu Reino pode ser plenamente realizado e, 
finalmente, completado. Só então, todos os conflitos entre o homem e Eu, o vosso Eterno Pai, serão 
ultrapassados. A Paz reinará então no mundo novo que há-de vir – um mundo tão perfeito que 
nunca terá fim. 

O Vosso Pai, Deus, o Altíssimo. 

Eu erguerei, dentro da Minha Igreja, um homem que se levantará e proclamará a 
Verdade 
Sábado, 10 de maio de 2014, 17:30 

Minha querida e amada filha, não é para tu compreenderes agora, mas nota que Eu 
erguerei, dentro da Minha Igreja, um homem que se levantará e proclamará a Verdade. Ele fará 
isso num momento em que nenhum outro Cardeal, Bispo, padre ou algum servo sagrado Meu 
terá a coragem de o fazer. Quando a nova falsa doutrina absorver a Igreja, muitos, dentro dela, 
reconhecerão nos seus corações como falharam. Eles ficarão alarmados, mas demasiado 
assustados para levantar as suas vozes. Eles serão de tal modo ultrapassados em número por 
aqueles cuja fé é tão fraca, que aceitarão prontamente qualquer heresia que seja colocada perante 
os filhos de Deus, no Meu Santo Nome. 

O homem que Eu erguerei é uma alma corajosa e muitos ficarão aliviados quando ele falar. 
Quando ele fizer isso, muitos mais se levantarão e falarão, salvando assim muitas almas. Quando 
ele estiver levantado, Eu tenho outros planos para trazer conjuntamente todas essas doutrinas, que 
não Me aceitam, a Jesus Cristo, como sendo o Filho de Deus. Todos estes Planos Divinos foram 
preditos e milhões e milhões de pessoas através de todo o mundo perceberão, então, a Verdade. 
Então, elas aumentarão em número e serão abençoadas por Mim, para que possam reunir todos os 
credos em conjunto, com o único propósito de assegurar que a Verdadeira Palavra de Deus é 
proclamada. A Fé irá então espalhar-se para que a Minha Palavra, tal como está contida nos Santos 
Evangelhos, seja pregada pelos homens, mulheres e seus filhos e filhas, em todos os quatro cantos 
do mundo. Eles profetizarão, revelando ao mundo estas Mensagens Divinas e a Minha Presença 
cobri-los-á, para lhes dar a força e a coragem de que vão necessitar. 

Tão poderosa será esta Minha geração, na divulgação da Verdade, que muitos daqueles que 
foram extraviados e que foram levados a um caminho de grande erro, se voltarão e virão a correr 
para Mim. Eles espalhar-se-ão tão rapidamente que, por cada heresia cometida contra Mim, milhões 
de almas se converterão. Eu atrairei primeiro os pagãos, pois não lhes foi dada a Verdade, e assim o 
mundo não terá dúvidas sobre quão poderosa será a Minha Intervenção. Depois, Eu atrairei todas as 
outras religiões, conjuntamente, e ser-lhes-á mostrado, claramente, que há apenas um caminho para 
o Meu Pai, e que só pode ser através de Mim. E, embora Eu atraia milhões de almas para Mim e 
para a Verdade de Quem Eu Sou, milhões de outras almas serão atraídas para uma religião feita pelo 
homem, projetada e criada pelo espírito do mal. 
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O grande plano do maligno é tão elaborado como simples, e é trazer a condenação ao maior 
número de almas possível, destruindo a sua crença em Mim, Jesus Cristo. Eles farão isso, negando a 
Verdade. Enquanto a nova religião irá devorar almas, através de mentiras, Eu irei recuperar três 
vezes mais esse montante, assegurando que os filhos de Deus não se esquecem da Verdade. 

O Vosso Jesus. 

Eu não procuro os perversos para os destruir facilmente. O Meu único desejo é salvá-
los a todos 
Domingo, 11 de maio de 2014, 18:00 

Minha querida e amada filha, o Meu mais querido desejo é trazer amor, paz e felicidade a 
todos os filhos de Deus. Eu nunca desejo vingança, não importa como sejam as más ações dos 
homens. Nem Eu procuro causar humilhação a quem quer que seja, embora eles possam humilhar 
outras pessoas em Meu Nome. Eu nunca procuro arruinar a reputação de um homem quando ele é a 
causa de muita destruição no mundo. Eu não procuro os perversos para os destruir facilmente. O 
Meu único desejo é salvá-los a todos. Eu estimo as almas de cada um dos filhos de Deus. Eu 
procuro-os constantemente. Eu tento atraí-los para Mim. Mesmo aqueles que não aceitam a Minha 
Existência estão a ser solicitados por Mim todos os dias. Eu faço sentir a Minha Presença nas suas 
vidas, preenchendo as suas almas com amor pelos outros, atraindo a bondade para dentro deles, para 
que possam dominar pensamentos, ações e atos negativos. 

Algumas almas são naturalmente receptivas a Mim e agrada-Me a sua resposta generosa e a 
ternura dos corações. Outras têm uma barreira entre elas e Eu, para que Me seja difícil tocar as suas 
almas. Mas Eu continuarei a tentar alcançar essas almas de muitas maneiras diferentes, até que Eu 
possa abrir os seus corações para o Poder do Amor de Deus. 

O amor é a força motriz que conduz a todas as coisas boas. O amor está presente em todos os 
filhos de Deus a partir do momento em que nascem. O Dom do amor de Deus ajuda a humanidade a 
dominar o maligno. Quando Deus intercede e aumenta o amor numa alma, Ele faz isso para 
defender os Seus filhos contra a maldade do maligno. O amor é mais poderoso do que o ódio, mas o 
ódio é paciente. Satanás, cheio de ódio pela humanidade, não tem amor de qualquer espécie, exceto 
por si próprio. Ele infesta a humanidade colocando ódio dentro das almas que foram enfraquecidos 
por causa do pecado. O ódio encontra uma casa pronta nas almas daqueles que estão com ciúmes, 
cheios de orgulho, solitários e confusos. Satanás nunca tentará uma alma que apresente ódio dentro 
dela, pelo que ela é. Em vez disso, como sua primeira tática, ele seduzirá sempre a alma através do 
pecado do orgulho. A alma será levada a acreditar que deve ficar ressentida, porque as suas próprias 
necessidades determinam que ela é superior e que está a fazer uma coisa boa. 

O amor de Deus está a espalhar-se entre todos os Seus filhos neste momento. Ele faz isso pela 
Sua Misericórdia. Ele aumentará o amor dentro dos corações dos homens para ajudar a humanidade 
a lutar contra o ódio que em breve se intensificará no mundo, quando os corações dos homens se 
tornem tão frios como pedra. 

Eu peço-vos que reciteis esta Cruzada de Oração para procurar o Amor de Deus neste 
momento. 

Cruzada de Oração (149) Para procurar o Amor de Deus 

Ó Jesus, preenchei-me com o Amor de Deus. Preenchei-me com a Vossa Divina Luz e 
inundai-me com o amor que eu preciso para espalhar a semente da Misericórdia de Deus entre 
todas as nações. Permiti que o Vosso Divino Amor seja espalhado por mim entre todos aqueles 
com quem eu entre em contato. Espalhai o Vosso Amor, para que ele pouse sobre todas as almas, 
todas as fés, todos os credos, todas as nações – como uma névoa para arrebatar todos filhos de 
Deus, em união. Ajudai-nos a espalhar o Amor de Deus, para que possa e vá dominar todo o mal 
no mundo. Amém. 
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Equiparai sempre o amor com a Presença de Deus. Sabei que só o amor Me pode trazer almas. 
Sabei que o amor só pode vir de Deus. Só o amor tem o poder de trazer paz, contentamento e união entre 
as nações. O ódio vem de Satanás e onde quer que vós o testemunheis, deveis recitar a Oração acima para 
procurar o Amor de Deus. Lembrai-vos que o amor conquistará a todos, porque ele vem de Deus. 

O Vosso Jesus. 

O Céu ficará escuro por três dias, imediatamente antes de Eu voltar 
Terça-feira, 13 de maio de 2014, 08:50 

Minha querida e amada filha, é uma grande alegria Minha testemunhar aos Meus amados 
seguidores, que têm respondido ao Meu Chamamento para recitarem as Cruzadas de Orações que, 
através do Poder do Espírito Santo, salvaram milhares de milhões de almas. 

Eu usarei as Cruzadas de Orações para renovar e purificar as almas da humanidade, ao mesmo 
tempo que Eu renovo a face da Terra. A grande renovação será completada toda ao mesmo tempo, 
para que o mundo esteja pronto e digno de Me receber, a Jesus Cristo, como o Salvador a regressar. 

Exatamente como as nações que acolhem a realeza necessitam de muita preparação antes que o 
rei ponha os pés nas suas terras. Vós nunca permitiríeis que uma visita real chegasse quando tudo está 
em desordem, em decadência, ou em que as ruas estão repletas de imundice. Os representantes de tais 
países irão portanto assegurar que eles estão vestidos e preparados adequadamente para receber os 
dignitários visitantes. Eles tiveram considerável dificuldade para preparar um grande acolhimento e 
eles escolheram representantes, que julgam ser dignos, para saudar o rei visitante. Finalmente, eles 
prepararão uma grande cerimónia para celebrar a chegada do rei e no grande dia alinharão as ruas e 
cantarão grandes louvores. Eles serão pródigos em elogios sobre o monarca visitante e a sua comitiva. 
Assim será no Grande Dia do Senhor, quando Eu, Jesus Cristo, vier para julgar. 

Eu chegarei repentinamente, ao som de trombetas e do encantador som do Coro dos Anjos. O 
Céu ficará escuro por três dias, imediatamente antes de Eu voltar. Então acender-se-á uma infinidade 
de cores, nunca antes vista pelo homem. Eu ficarei visível para cada homem, mulher e criança, de 
todas as idades, e haverá um grande choque, mas também uma grande emoção. As pessoas não 
acreditarão nos seus olhos e muitas ficarão mudas – outros chorarão lágrimas de alívio e alegria. 
Muitos não estarão preparados e acharão o evento tão esmagador que derramarão lágrimas de tristeza, 
visto que eles sabem nos seus corações como rejeitaram o Verdadeiro Messias e como são indignos de 
entrar no Meu Reino. Mas Eu digo agora a essas pessoas. Nesse Dia, vós deveis apelar a Mim e pedir-
Me para Eu vos perdoar. Então, também vós sereis reunidos no Meu Novo Reino. 

Justamente como em qualquer visita real, Eu peço aos que dentre vós Me amais, para vos 
preparardes para este Grande Dia. Confiai em Mim, preparai as vossas almas, orai pela salvação de 
todas as almas e vinde vestidos, prontos, esperando – tal como uma noiva aguarda o noivo. Nesse 
Dia, vós, filhos de Deus, juntar-vos-eis Comigo, como um, em Santa União com o Meu Pai, para o 
início do novo mundo e da Era Gloriosa que vos foi prometida desde o princípio. 

Ficai em paz. Preparai com amor e simplicidade de coração este Grande Dia. Não tenhais medo 
dele. Acolhei-o. Ainda que vós estejais em grande escuridão, Eu irei levar-vos para a Minha Luz. Tudo 
o que vós precisais de fazer é estender os braços para Mim e Eu vos abraçarei como Meus. 

O Vosso Jesus. 

O Meu Amor, a Minha Misericórdia e a Minha Compaixão serão a vossa Graça 
Salvadora 
Quarta-feira, 14 de maio de 2014, 23:30 

Minha querida e amada filha, as Graças com que Eu presenteio ao mundo transformarão não-
crentes em Meus seguidores devotos. Eles serão convertidos instantaneamente e cairão no chão 
diante de Mim em amorosa servidão. 
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Aqueles que Me traíram todas as suas vidas e Me empurraram para longe, tomarão a dianteira 
a pedir-Me para os aceitar como Meus. Aqueles que conspiram contra a Minha Palavra serão, 
porém, os mais difíceis de salvar. Pois eles estão mais conscientes de que os ignorantes do 
significado da Minha Palavra e, ainda assim, conscientemente, eles tentam reescrevê-la para se 
adequar à sua arrogante autoestima. Visto que, com todos os seus conhecimentos, eles não vêem a 
Verdade porque eles se recusam a vê-la. Eles não proclamarão a Verdade absoluta e, pelo contrário, 
fabricá-la-ão para enganar os outros. 

Algumas pessoas viraram-se para Mim porque elas acreditam que o chamamento para Me 
servirem resultou em ser-lhes concedida a iluminação. Eles pensam que têm a autoridade, que lhes 
foi garantida pelo Poder do Espírito Santo, de adaptar os Meus Ensinamentos para que eles não 
ofendam a sociedade moderna. O seu orgulho será a sua queda e a sua queda da Graça será 
testemunhada por muitos, que se sentirão enganados, porque foram induzidos em erro. Outros, 
dentre eles, sabem exatamente o que estão a fazer, pois não é a Mim que eles servem – é ao 
maligno. Eles, deliberadamente, andam entre vós a fim de destruir a Verdadeira Palavra de Deus. 
Eles não se arrependerão nem irão aceitar a Minha Mão, pois eles acreditam nas mentiras da besta 
que, durante séculos, prometeu aos Meus inimigos a vinda do seu paraíso. E eles escolheram 
acreditar neste elaborado engano por causa da sua ganância e ambição. No momento em que 
perceberem a Verdade, eles serão lançados no abismo. Estes são apenas alguns dos desafortunados e 
enganados que negaram a existência do demônio, pelo que ele é, e o abismo sem fundo no qual ele 
irá permanecer por toda a eternidade. 

Eu aviso a todos os filhos de Deus que seguem maus caminhos, por rejeitarem a Palavra de 
Deus e por cometerem pecado mortal, que isso resultará em punição. Quem quer que diga o 
contrário engana-vos. Contudo, Eu salvarei o arrependido até o último segundo, tanto Eu anseio 
salvar cada um de vós. 

O Meu Amor, a Minha Misericórdia, a Minha Compaixão serão a vossa Graça salvadora. Eu 
não quero assustar-vos, mas devo dizer-vos a Verdade. Se vierdes a Mim – não importa quais sejam 
as vossas crenças, mesmo no fim – Eu reunir-vos-ei como Meus. Nunca vos esqueçais desta 
Promessa. Eu irei alcançar-vos, Eu Prometo, na profundeza do vosso desespero. 

O Vosso Jesus. 

Eu estou presente na pessoa que ama a todos, independentemente da sua raça, credo, 
sexualidade ou cor 
Sexta-feira, 16 de maio de 2014, 16:05 

Minha querida e amada filha, Eu peço a todos vós que Me amais que consagreis ao Meu 
Coração as almas de todos aqueles que recusam a Minha Misericórdia. Eu peço-vos para Me 
trazeres os não-crentes, que não aceitam a Minha Existência e aqueles que, mesmo se Eu ficar 
diante deles em pessoa, ainda Me rejeitariam. Essas almas endurecidas confortam-se noutras formas 
de atividades espirituais, porque elas recusam aceitar-Me. Se elas aceitassem a Verdade, 
encontrariam uma grande paz interior, a qual nenhuma outra forma de intromissão espiritual poderia 
jamais transmitir. Aqueles que não acreditam em Mim, ou n’Ele que Me enviou, nunca preencherão 
as suas almas com a paz. 

Só Eu, Jesus Cristo, posso trazer a verdadeira paz aos vossos corações porque Eu fui 
enviado por Quem vos criou para vos levar a Ele. Através de Mim, vós encontrareis o Meu Pai. 
E quando o Pai se une com os filhos que Ele criou, a paz reinará. Sem a Paz de Deus, nunca pode 
haver harmonia na Terra. Onde não há paz, vós sabereis que isso é causado pela falta de humilde 
servidão a Deus. 

Aqueles que são conhecedores da Minha Santíssima Palavra, nunca devem esquecer que 
qualquer conhecimento que possam ter sobre Mim nunca é para ser usado contra Mim. Por isso, Eu 
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quero dizer que vós deveis confiar em Mim, por Quem Eu Sou. Aceitai-Me com um coração 
humilde. Nunca permitais que a arrogância ofusque a vossa fidelidade a Mim. Ele que é suave e 
terno de coração ama-Me. Eu Estou Presente no que ama a todos – independentemente da sua raça, 
credo, sexualidade ou cor. Eu Estou em todos os que vivem as suas vidas como Eu lhes ensinei. Eu 
também Estou Presente naqueles que conhecem, mas que emulam os Meus Traços. 

Quando Eu andei na Terra, Eu nunca Me vangloriei do Meu Conhecimento – Eu 
simplesmente comuniquei a Verdade. Eu nunca difamei, persegui ou admoestei aqueles que não Me 
seguiam. Eu nunca falei mal de ninguém. Eu aceito todos os filhos de Deus e toda a culpa que eles 
Me revelam. Eu nunca disse que sacrificaria a Minha Vida por um grupo seleccionado. Não, Eu dei-
Me a todos e especialmente aos pecadores endurecidos. Eu nunca escolhi um homem mais do que 
por outro. Eu nunca elogiei um e caluniei outro, pois isso seria impossível. 

Eu procurei espalhar a Verdade na esperança de que a Minha Palavra seria ouvida. Eu 
trouxe a paz a muitas almas atormentadas que tiveram a humildade de Me escutar. Eu era 
firme, mas justo, para todos aqueles que Me atormentavam por causa do seu ódio e má língua. 
Eu expulsei os demônios das almas que se levantaram contra Mim e dei grandes Dádivas aos 
que tiveram grande sofrimento. Eu ignorei as provocações dos assim chamados homens santos 
do dia, que amavam apenas a si próprios. Deus nunca foi uma prioridade nas suas vidas, tão 
ocupados estavam eles a cuidar das suas próprias necessidades. Mas, as almas que Eu mais 
procurava eram aquelas que não acreditavam em Deus. Elas estendiam as mãos para Mim e 
não compreendiam porque tinham sido atraídas para Mim. Elas vieram a Mim de livre e 
espontânea vontade, mas muitas foram- Me trazidas por aquelas almas que sabiam Quem Eu 
era e Quem Me enviou. Por causa disso, Eu derramei sobre elas Graças especiais e elas foram 
convertidas instantaneamente. 

Hoje, como Eu falo convosco antes do Grande Dia, Eu desejo que vós Me trazeis as almas dos 
não-crentes Vós deveis fazer isso através da oração e recitando esta Cruzada de Oração (150) 
Para salvar as almas dos não-crentes: 

Querido Jesus, eu peço-Vos para salvardes todos aqueles que, não por culpa própria, 
recusam reconhecer-Vos. Eu ofereço-Vos o meu sofrimento para Vos trazer as almas daqueles 
que Vos rejeitam e pela Misericórdia que Vós derramareis sobre o mundo inteiro. Tende 
Misericórdia das suas almas. Levai-as para o Vosso Refúgio Celestial e perdoai-lhes os seus 
pecados. Amém. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Vós nunca deveis amaldiçoar o outro quando pedis bênçãos de Deus 
Sábado, 17 de maio de 2014, 15:54 

Minha querida filha, quando o meu Filho concede favores especiais aos filhos de Deus, isso 
significa então que se espera uma responsabilização por parte do destinatário. Por cada Bênção, 
queridos filhos, que vós recebeis do meu Filho, vós deveis dar sempre graças a Deus. Quando o 
meu Filho oferece Graças celestiais a uma alma, muito se espera dessa pessoa. Cada alma deve, 
então, viver a sua vida de acordo com o que lhe foi ensinado pelo meu Filho. 

O meu Filho faz sentir a Sua Presença quando Ele é chamado. Quanto mais aberta estiver a 
alma para o Seu Amor, mais ele ou ela se aproximará do Seu Sagrado Coração No entanto, quando 
uma alma se exalta a ela própria perante o meu Filho, ao solicitar sua ajuda, nada lucrará d’Ele. 
Deus ama as almas humildes. Ele esbanja grandes Graças sobre elas. Quanto mais Graças recebem, 
mais Ele estará presente dentro delas. Então, quando Sua Presença é dada a conhecer, a mesma 
alma será objeto de ódio. O demônio é atraído para as almas que estão na Luz de Deus. Então, ele 
usará todos os meios para humilhar a alma escolhida e, geralmente, faz isso enganando uma alma 
fraca que ele usa para infligir dor e sofrimento sobre a alma humilde. 
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Infelizmente, muitas pessoas que me amam, à Mãe de Deus, vêm a mim pedindo-me para os 
ajudar a destruir outras almas. Essas almas, dizem-me, são merecedoras do castigo de Deus. 
Quando elas pedem ao meu Filho para julgar tais almas, por causa do ódio que se encontra nos 
vossos corações, as vossas orações nunca serão ouvidas. Como podeis vós amar-me, adorar o meu 
filho e prometer a vossa fidelidade à Verdade, quando odiais os outros? Ó como o maligno é esperto 
quando ele devora as almas santas, que permitiram que o orgulho as distraísse. Uma vez que o 
orgulho prenda uma alma, imediatamente ela perde a sua luz. Quanto mais escura ficar, para mais 
longe ela se retira da Luz de Deus. 

Quando vós me pedis para intervir, em vosso nome, junto do meu Filho, vós deveis sempre 
vir a mim com o vosso coração pleno de amor. Vós nunca deveis amaldiçoar o outro quando 
pedis por Bênçãos de Deus, visto que isso é repugnante para Ele. O ódio não desempenha 
nenhum papel no Céu. 

Vinde a mim, queridos filhos, somente com amor nos vossos corações pelos vossos inimigos 
e todas as vossas orações serão respondidas de acordo com a Santa Vontade de Deus. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Eles usarão a Minha Casa para homenagear os deuses pagãos, como um símbolo de 
respeito que o mundo dirá que é justo 
Domingo, 18 de maio de 2014, 19:15 

Minha querida e amada filha, todas as profecias que vos foram dadas começarão a derramar-
se – uma gota de cada vez, até que tudo derramará rapidamente como água correndo de uma 
torneira. Os incidentes, os atos e as ações relacionados com a Minha Igreja na Terra serão em breve 
testemunhados por vós. Aqueles que fazem afirmações depreciativas sobre a Minha Santa Palavra 
serão silenciados, tão chocados eles ficarão pelos eventos que estão por vir. 

Tudo o que vem de Mim vem do Meu Pai. Quando o Meu Pai dita detalhes dos eventos 
futuros, como parte da Sua Missão de salvar almas, tende a certeza de que eles irão acontecer. À 
medida que começar a nova era de reformas radicais nas Minhas Igrejas, muitos grupos não-cristãos 
serão abrangidos. E, embora Eu acolha todas as almas, Eu nunca permitirei que a Minha Palavra – 
sobre a qual a Minha Igreja foi construída – seja posta de lado. Aqueles que não Me aceitam, 
porque não acreditam em Quem Eu Sou, sertão bem-vindos à Minha Casa. Ser-lhes-á mostrada toda 
a hospitalidade; serão tratados com grande cortesia; presenteados com dádivas e, ainda assim, eles 
recusam-se a reconhecer o seu Hóspede. Então, com o tempo, eles usarão a Minha Casa para 
homenagear os deuses pagãos, como símbolo de respeito que o mundo dirá que é justo. Será dito 
aos Cristãos que Deus esperaria que eles acolhessem os não-crentes na Igreja. Que algumas práticas 
que Me honram terão que ser adaptadas, de modo a não provocar ofensa nesses visitantes. Em breve 
a Minha Casa já não Me pertencerá, pois haverá pouca argumentação sobre a Minha Verdadeira 
Santa Palavra. 

Novas palavras, que eles vos dirão que vêm dos Meus Lábios, serão usadas pela Minha Igreja 
na Terra para acolher estranhos em Minha Casa. E, enquanto Eu fico calmamente sentado no canto, 
eles acorrerão furiosamente à Minha Casa; afastarão os tesouros e todos os símbolos de Mim, da 
Minha amada Mãe e das Estações da Cruz. A Minha Casa será despida de tudo o que Me é caro e os 
impostores passarão a residir nela. Tornar-se-á um local de estranhas cerimônias comemorativas; de 
novas e incomuns orações e o novo livro vai substituir o antigo. Isso continuará até que Eu Seja 
forçado a deixar a Minha Casa, visto que ela será imprópria para a Minha Santa Presença. Todos os 
Meus inocentes seguidores verão apenas o que eles acreditam ser uma tentativa de modernizar a 
religião Católica. 

Em breve Eu já não terei a chave da Minha Casa, pois que também a levarão. Eu farei então a 
Minha Casa somente nos corações dos Meus fiéis servos sagrados, dos Meus amados seguidores e 
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daqueles cujos corações estejam abertos para Mim. A Minha Casa é vossa. A Minha casa é para 
todos. Mas quando Eu acolho os pagãos dentro da Minha Casa, isso não lhes dá o direito de forçar 
os filhos de Deus a aceitar os seus costumes ou a permitir que suas cerimônias tenham lugar na 
Casa do Senhor. 

Vós nunca deveis permitir que a vossa fé seja usada desta forma, ou comprometer-vos, por 
forma a permitir que os pagãos manchem a Minha Casa. 

O Vosso Jesus. 

Satanás é o maior flagelo da raça humana e a sua contaminação é letal 
Terça-feira, 20 de maio de 2014, 11:14 

Minha querida e amada filha, o homem que não acredita no mal não acredita no pecado. Ele, 
que declara que o mal está na mente de quem o vê, é capaz de aceitar o mal em toda a sua aparência 
e, eventualmente, tornar-se imune a ele. 

Quando o mal é ignorado, Satanás obtém uma grande vitória, pois o rei da mentira vai a 
grande distância para disfarçar o mal e, geralmente, ele faz isso apresentando o argumento de 
promover a tolerância na sociedade. Quando a inteligência humana é usada para demonstrar todas 
as razões racionais para desculpar o mal, essas almas, culpadas de espalhar essas inverdades, 
tornam-se os principais alvos do maligno. 

Uma vez que uma alma o permita, o grande enganador convencerá as suas presas que elas 
estão a agir de boa fé e para o bem do mundo, quando justificam atos perversos que são contra 
Deus. O maligno criou tal engano que muitas pessoas, que já não acreditam em Satanás ou no mal 
que se espalhou por todo o mundo, irão tornar-se incapazes de distinguir a diferença entre o que é 
certo e o que é errado. Essas pessoas irão discutir e apresentar todos os pontos de vista racionais 
para promover a imoralidade em todos os aspectos. Então, o homem que se atreva a defender a 
moralidade será demonizado por elas. Tal é o caminho da humanidade no mundo de hoje. Quando a 
existência do mal é rejeitada, então a existência de Satanás é negada. É quando o rei da mentira e 
todos os Meus inimigos ganham força e as suas vítimas de boa vontade, que atuarão como seus 
porta-vozes, se tornam imunes a Graças Divinas. 

Quando Satanás é rejeitado pela Minha Igreja na Terra, então muito pouco pode ser feito por 
aqueles que estão verdadeiramente infestados pelo maligno. Quando a Minha Igreja nega a 
existência da besta, ou do abismo eterno em que ela e todos os anjos caídos irão ser lançados, então 
vós sabereis que a Verdade não está a ser revelada aos filhos de Deus. 

Se as pessoas não sabem dos perigos que Satanás inflige sobre as almas, então elas não serão 
capazes de se armar contra o mal. Quando isso acontece, os Verdadeiros Ensinamentos de Deus não 
são mais aceites para o que são. 

O tempo não muda no Meu Reino. Satanás é o maior flagelo da raça humana e a sua 
contaminação é letal. Tão cuidadoso a esconder-se, ele é um mestre do engano, porque apresentará 
sempre o bem como o mal e o mal como o bem. Somente aqueles cujos olhos estão verdadeiramente 
abertos para Deus, compreenderão a ameaça que ele representa para a salvação do mundo. 

O Vosso Jesus. 

Os grupos que irão promover a heresia contra a Bíblia Sagrada, procurarão por toda 
a parte aqueles que permanecem firmes na fé 
Quarta-feira, 21 de maio de 2014, 20:40 

Minha querida e amada filha, o Meu Pai deseja que todos os Seus filhos mostrem amor e 
caridade de uns para com os outros. O pecado está a espalhar-se tão rapidamente, como resultado 
direto do pecado de orgulho, que a infestação, especialmente entre aqueles que afirmam ser 
Cristãos, tem reclamado muitas almas que estavam perto do Meu Sagrado Coração. 
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Satanás e todos os demônios que ele enviou para destruir a humanidade, criaram muita 
divisão no mundo. Eles estão a tentar levar as nações e comunidades a lutar uns contra os 
outros. Os ataques terroristas tornar-se-ão mais desenfreados, mas o sinal mais grave será a 
forma de perseguição aos Cristãos. Nunca antes os Cristãos foram tão humilhados – o seu 
direito à liberdade religiosa é cerceado e o seu direito de permanecerem fiéis à Palavra será 
violado – como serão agora. 

Os Cristãos não só serão o alvo dos Meus inimigos, como se voltarão uns contra os outros. 
Os grupos que irão promover a heresia contra a Bíblia Sagrada, procurarão por toda a parte 
aqueles que permanecem firmes na fé. Eles criticá-los-ão publicamente, ridicularizarão a sua 
lealdade para com a Verdade e procurarão cada servo sagrado de Mim que se atreva a desafiar e 
atraiçoar-Me, a Jesus Cristo. 

O maligno luta contra Mim, neste momento, numa terrível fúria, porque ele sabe que o Meu 
tempo está quase sobre vós. Reconhecei qualquer forma de perseguição contra vós, como um 
Cristão, um verdadeiro visionário, profeta ou servo sagrado, pelo que ele é. Um vulgar e perverso 
ataque perverso sobre Mim, vosso amado Jesus Cristo. Lembrai-vos, Meus amados seguidores, vós 
não deveis ceder á perseguição, por causa do vosso amor por Mim. Orai por essas pobres almas que 
têm permitido que o mal derrame das suas bocas. Sede pacientes e calmos quando vós testemunhais 
a perseguição contra os Cristãos, pois somente a Minha Divindade é Eterna. As más ações, atos ou 
heresia contra Mim, desaparecerão num instante. E somente aqueles que são verdadeiramente por 
Mim encontrarão a paz e a salvação. 

Orai pelos vossos perseguidores e vossos toruradores, pois quando o fazeis, vós diluireis o 
poder do maligno. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Como Cristãos, deveis preparar-vos para lutar pela vossa fé 
Quinta-feira, 22 de maio de 2014, 15:26 

Minha querida filha, o sofrimento que o meu Filho suporta, por causa dos pecados do homem, 
é intenso neste momento. O ódio contra Ele e Sua Santíssima Palavra – contida na Santíssima 
Bíblia – manifesta-se dentro dos corações de muitas pessoas, incluindo as falsas religiões, que não 
reconhecem o Deus Trino, bem como aqueles que professam ser Cristãos. 

Por qualquer pecado que seja cometido, o meu Filho sofre, e cada pecado mortal é sentido 
como um golpe cruel infligido sobre o Seu Corpo. Por cada ato de heresia cometido, é como se um 
outro espinho fosse mergulhado na Coroa de Dor que Ele já suporta. Como o sofrimento do meu 
Filho aumenta, num tempo em que todo o pecado contra Deus será negado, assim também 
aumentará o sofrimento dos verdadeiros Cristãos. 

Embora o sofrimento seja uma coisa terrível e se bem que a dor daqueles que defendem a Sua 
Palavra esteja para além da sua resistência, esse pode ser o caminho para se tornarem mais íntimos 
com o meu Filho. Se vós aceitardes o sofrimento como uma bênção, em vez de verdes nele uma 
maldição, entendereis como o meu Filho faz para derrotar o poder do maligno. Quando aceitardes a 
dor do abuso e da ridicularização, vós podeis esperar que sempre que caminhais em união com o 
meu Filho vos sejam dadas muitas Graças. Não só essa dor vos fará mais fortes, como o meu Filho 
vos revelará a Sua Compaixão pelos outros, cujos pecados Ele pode lavar por causa do Seu 
sacrifício por eles. 

Assim, muitas pessoas não percebem que se vós desenvolverdes uma proximidade com o meu 
Filho, e quando Ele reside em certas almas, isso resultará sempre em dor para aqueles que 
concordam em tomar a Sua Cruz. O meu Filho só pode realmente mergulhar na alma daqueles que 
estão abertos para com Ele e que estão sem orgulho, malícia ou amor-próprio. Mas, logo que Ele 
habite totalmente nessas almas, a Luz da Sua Presença será sentida por muitos com quem eles 
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entrem em contato. Eles atrairão os outros a tornarem-se discípulos do meu Filho. Eles irão também 
tornar-se alvos do maligno, que lutará muito para os levar para longe do meu Filho. Quando o 
maligno não consegue seduzir essas almas, a sua luta contra elas tornar-se-á ainda mais feroz e ele 
infestará os outros, a fim de os atacar, maltratar e difamar. 

É importante que todos os Cristãos permaneçam alerta para os planos que foram 
elaborados por Satanás para devorar as almas daqueles que amam e servem o meu Filho. Ele 
anseia por essas almas mais do que quaisquer outras e nunca está satisfeito até que elas 
sucumbam às suas tentações. 

Como Cristãos, deveis preparar-vos para lutar pela vossa Fé, porque sereis despojados de tudo 
o que for caro aos vossos corações, camada por camada. Vós deveis procurar o Sacramento da 
Reconciliação, como nunca antes, porque sem ele vós achareis que é impossível resistir à infestação 
que está a ser exercida neste momento no mundo contra o Cristianismo. 

Lembrai-vos, queridos filhos, de tudo o que meu Filho ensinou, porque a Sua Palavra será 
desafiada até que se torne irreconhecível. Vinde e pedi-me, à vossa amada Mãe, a Mãe da Salvação, 
para orar por cada um de vós, para que possais manter-vos fiéis à Verdade, recitando esta oração 
para defender a vossa fé. 

Cruzada de Oração (151) Para Defender a Fé: 

Ó Mãe de Deus, Imaculado Coração de Maria, Mãe da Salvação, Orai para que eu 
permaneça fiel à Verdadeira Palavra de Deus em todos os momentos. Preparai-nos para 
defendermos a Fé, para suportarmos a Verdade e rejeitarmos a heresia. Protegei todos os vossos 
filhos nestes tempos de dificuldades e dai a cada um de nós as Graças para sermos corajosos 
quando formos desafiados a rejeitar a Verdade e a renunciar ao vosso Filho. Orai, Santa Mãe de 
Deus, para que nos seja dada a Intervenção Divina para permanecermos Cristãos, de acordo com 
a Santa Palavra de Deus. Amém. 

Todos vós sois abençoados com grande coragem quando recitais esta Cruzada de Oração. Ide 
em paz, meus filhos, amai e servi o meu Filho, Jesus Cristo. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Vós não tendes que compreender os Caminhos de Deus – vós deveis simplesmente 
aceitá-los 
Sexta-feira, 23 de maio de 2014, 18:00 

Minha querida e amada filha, venham, todos vós que Me amais, e trazei-Me o vosso 
amor, pois Eu estou em grande necessidade de conforto. Eu sou o vosso Jesus, o Filho do 
homem, Salvador do mundo e porém Eu choro. Todas as Graças legadas ao homem foram 
lançadas de volta para Mim por almas ingratas. O Meu generoso Coração está aberto, para que 
Eu possa atrair a todos vós para Mim, mas vós afastais-vos. Mesmo aqueles de vós que Me 
amais não Me dais o vosso tempo. Em vez de falardes para Mim, falais com os outros sobre 
Mim. Muita conversa sobre o Mistério dos Planos de Deus e sobre o que está para vir pode 
causar distração e confusão. Demasiada análise e o assim chamado debate inteligente afasta-se 
de Mim. 

Vós não tendes que compreender os Caminhos de Deus – vós deveis simplesmente 
aceitá-los. Eu nunca vos pedi para compreenderdes o Mistério da Minha Divindade, porque as 
almas que verdadeiramente Me amam, amam-Me por causa de Quem Eu Sou e não pelo que Eu 
trago. Eles não procuram a glória para eles. Eles não desenvolverão a sua espiritualidade para 
ganharem apenas um ponto de apoio no Meu Reino. Eles nunca usarão o seu conhecimento 
sobre Mim de forma orgulhosa, para marcarem pontos. As almas que habitarão dentro de Mim 
são as almas que nada pedem, o que elas pedem é apenas para o bem das suas próprias almas e 
dos outros. 
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Quando vós dizeis que Me representais, vós não falais e bradais acerca de quanto dizeis 
conhecer-Me. Vós deveis simplesmente mostrar amor pelos outros e seguir os Meus Ensinamentos 
com uma alma que seja vazia de orgulho. Então, se sois realmente Meus, vós despendereis menos 
tempo a tentar definir o que Eu vos disse; o que vos tenho ensinado e o que Eu prometi. Eu peço 
que vós venhais a Mim e passais mais tempo Comigo, em contemplação silenciosa. Quando vós 
fizerdes isso, Eu manifestar-Me-ei a vós de forma mais clara e vós sabereis, nos vossos corações, o 
que realmente significa servir-Me verdadeiramente. 

O Vosso Jesus. 
Uma vez que o paganismo amarre a Minha Igreja, isso marcará o Capítulo Final 
Sábado, 24 de maio de 2014, 21:20 

Minha querida e amada filha, a principal razão para que muitas pessoas hoje em dia, e 
especialmente os jovens, não queiram conhecer-Me, é devido à sua absoluta concentração em si 
mesmos. A auto-obsessão, e o desejo de satisfazerem apenas os seus próprios desejos, tem como 
consequência que a falta de verdadeiro amor de uns pelos outros e a pouca caridade esteja presente 
em tais almas. Quando eles se separam dos outros, na procura de auto-realização, eles não amam o 
seu próximo. Quando eles não amam o seu próximo, eles não podem amar-Me. 

A separação de Deus nunca foi tão difundida. Com pouco amor nos seus corações, o mal 
encontra um ambiente acolhedor, em que se enraíza. Uma vez que o mal esteja instalado nas almas, 
as quais se tornam presas fáceis, ele crescerá e espalhar-se-á rapidamente. Quanto mais ele se 
espalhar, menos amor haverá na alma e instila-se dentro dela o ódio pelos outros. Em breve, o ódio, 
o ciúme, a inveja, a avareza e a ganância tornar-se-ão os traços comuns que unem a sociedade 
moderna, até que finalmente, ela se tornará sintetizada e as almas não sentirão nada. O vazio de 
espírito conduz a um grande perigo, pois o maligno é inteligente e, nessa fase, ele usará as almas 
para promover a guerra contra a presença de Deus no mundo. Quando o mundo se tornar auto 
obcecado e procurar todo o tipo de direitos que ele julgue serem mais importantes do que dar-se 
generosamente a si mesmo – então nada de bom pode vir disso. 

Quando Lúcifer desobedeceu ao Meu Pai, foi pelo orgulho, o que levou à sua queda. O 
orgulho e o amor a si mesmo, em que tudo o mais vem em segundo lugar, conduzirá à queda final 
da raça humana. A desobediência a Deus é galopante, neste tempo. Muito pouca consideração pode 
ser vista pelos Seus Mandamentos e isso tem feito com que o homem desobedeça a cada um dos 
Dez Mandamentos. Quando o Primeiro Mandamento é violado pela Minha Igreja na Terra – o 
último bastião do Meu Pai pelos Seus filhos – o mundo testemunhará o pior castigo desde o dilúvio. 

Uma vez que o paganismo amarre a Minha Igreja, isso marcará o capítulo final. 
Quando os filhos de Deus se amam a si mesmos e se envaidecem perante Ele, Ele chora 

lágrimas amargas. Mas, quando Ele é substituído nos corações de todos pelo paganismo e por um 
falso deus, a Sua Ira não terá precedentes. 

O Vosso Jesus. 
Deus Pai: A Oração do Credo, que reconhece quem Eu Sou, será modificada 
Segunda-feira, 26 de maio de 2014, 16:22 

Minha querida e amada filha, virá o tempo em que a Oração do Credo, que reconhece Quem 
Eu Sou será, em vez disso, modificada para homenagear falsos deuses. 

Quando a religião única mundial for introduzida, isso será feito com cuidado, para não dar a 
impressão de que Eu, o Pai Eterno, não Sou mais reverenciado. Se Eu não for reverenciado, então 
esta nova oração tornar-se-á uma abominação e nunca deve ser recitada, se os Meus filhos querem 
permanecer Comigo e se desejam a Vida Eterna. Será melhor ficardes calados do que proferirdes 
uma palavra de blasfêmia, as quais serão introduzidas em todas as igrejas em todos os lugares, e que 
me honreis, ao vosso Pai, e aceiteis o Meu Filho, Jesus Cristo, vosso Salvador. 
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As palavras que veneram o Meu Nome e o do Meu Filho serão distorcidas e as expressões que 
se referem ao Meu Filho incluirão termos como “Jesus da Luz”. Esta nova oração colocará ênfase 
na superioridade do homem, na sua responsabilidade em assegurar o bem-estar do seu irmão e em 
dar as boas-vindas, em união, a todas as religiões que honrem a Deus. Todas as referências ao Meu 
Filho, da forma como Ele deve ser reverenciado, serão substituídas por este novo título que Lhe irão 
dar. A palavra, será dita para homenagear a beleza da Terra; as maravilhas do mundo, serão criadas 
por um Deus que é Um para todos e que aceita qualquer tipo de culto. Este será o tempo em que o 
mundo virá a juntar-se a um outro mundo, numa religião pagã. Como muitas expressões religiosas 
se aninharam neste novo credo, isso levará aqueles que são abençoados com discernimento a 
entenderem o que verdadeiramente está a acontecer. 

Quão fúteis serão os seus esforços, porque quem infligir esta escuridão sobre os Meus filhos 
sofrerá a sua rejeição pelo seu Criador. E quando esta oração for tomada pelo seu valor facial, outra 
abominação será infligida – a introdução da palavra reescrita, a qual não valerá mais que fruta podre. 

A seu tempo será criado um símbolo especial que irá representar o novo deus feito pelo 
homem, para que ele se assemelhe com aqueles que são convidados a usar uma roupagem de quem 
está a fazer uma coisa boa, mostrando solidariedade para com os outros. Todas essas coisas, dirão 
eles, são para o bem de todos, em que o seu primeiro dever é procurar a perfeição do homem. Isto, 
dirão eles, é importante para que vós possais encarar a Deus. Vós não podeis fazer a Vontade de 
Deus, se não procurardes a justiça para libertar a humanidade da sujeição à perseguição religiosa, à 
pobreza e às guerras. O foco estará em todas as coisas a fazer com a Minha Criação – a Terra; as 
nações; as pessoas e os governantes políticos. Todos serão amarrados juntos como um para, dirão 
eles, servir melhor a Deus. A quem todos estarão a servir será ao rei da mentira, que trará todas 
estas coisas. E, enquanto o mundo aplaudirá estes novos avanços, aparentemente inovadoras, em 
termos globais a humanidade será coagida ao paganismo. O paganismo trará consigo uma pavorosa 
escuridão de alma. Então, por tudo o que é atirado contra Mim, Eu replicarei as suas abominações – 
sobre a Terra em que eles andam: na água que bebem; nas montanhas que escalam; nos mares que 
se cruzam e na chuva, que alimenta as suas culturas. 

A batalha entre os poderosos, os orgulhosos e os perversos, entre os homens e Eu, o vosso Pai 
Eterno, o vosso Criador, será uma luta dura. 

O Vosso Pai Eterno Deus, O Altíssimo. 

Vós sereis tão culpados como aqueles que foram responsáveis por Me entregarem aos 
Meus carrascos 
Quarta-feira, 28 de maio de 2014, 08:40 

Minha querida e amada filha, a Minha Promessa de vir de novo será cumprida. Nada pode evitar 
a Minha Segunda Vinda, apesar daqueles que sabem Quem Eu Sou e que trabalham para o Meu 
inimigo de corações disponíveis e acreditando que podem destruir as almas antes desse Grande Dia. 

Os Meus inimigos, sabei disto. Eu conheço-vos. Eu posso ver as vossas almas. Eu posso ver o 
mal que reside nos vossos corações. Eu também posso ver a bondade, que existe lado a lado dentro 
de vós. Ouvi-Me, quando Eu vos revelo a Verdade do que está para vir. 

Se gostais de Mim, vós sereis encorajados a não gostar. 

Se acreditais nos Meus Ensinamentos, ser-vos-á solicitado que acrediteis num novo falso 
substituto. 

Se acreditais que Eu estou a comunicar convosco através destas Mensagens, vós sereis 
convencidos pelo maligno que essas Palavras não vêm de Mim. Vós sereis tentados, portanto, a 
trair-Me e fareis isso perseguindo os Meus servos, que apoiam esta Missão. Tornar-vos-eis traidores 
desta Missão e, como tal, vós sereis tão culpados como aqueles que foram responsáveis por Me 
entregarem aos Meus carrascos. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          113 

Se não Me ouvirdes, então isso é convosco, e Eu não reterei a vossa responsabilidade, pois Eu 
nunca imporei a Minha vontade sobre vós. Será melhor para vós ignorar-Me e seguir os Meus 
Ensinamentos, do que infligir sofrimento aos outros. 

Agora, que começou o Meu Plano para salvar milhares de milhões de almas, sabei que Eu Me 
erguerei acima da vontade dos homens que se opõem a Mim. Nada – nenhumas palavras – nem 
ações – nem atos – nenhuma maldade de qualquer espécie – pode impedir-Me, na Minha intenção 
de salvar a humanidade. Aqueles que se colocarem no caminho de Deus serão impotentes e, no 
final, eles prostrar-se-ão em aflição diante de Mim, no Dia em que vier para julgar. 

O Vosso Jesus. 
Quando um homem Me trai, ele peca contra Mim 
Quinta-feira, 29 de maio de 2014, 00:45 

Minha querida e amada filha, quando os Meus Apóstolos vieram a Mim, chorando e gritando 
lágrimas de frustração por causa da maneira como foram tratados com crueldade em Meu Santo 
Nome, Eu disse-lhes isto. 

Nunca temais a rejeição em Meu Nome. 
Nunca vos assusteis com os uivos do maligno, que grita pela boca dos que o servem. 
Nunca sintais medo quando sois responsabilizados em Meu Nome. Mas quando sois traídos 

pelos que estão perto de vós, sabei é a Mim que eles esbofeteiam na Face. 
Quando um homem Me trai, ele peca contra Mim. Quando ele trai os profetas de Deus, ele 

trai a Deus Uno e Trino e, por isso, ele irá sofrer muito. 
Quando a Intervenção do Deus Uno e Trino é rejeitada pelas almas que se opõem ao maior 

Poder do Céu, elas terão que suportar a turbulência dentro das suas consciências. Essa turbulência 
nunca os deixará, a menos que reconciliem as suas almas Comigo, o seu Jesus. Rejeitar-Me, quando 
a alma sabe que Sou Eu, Jesus Cristo, Quem fala, é lamentável. Mas desafiar o Deus Uno e Trino, 
interferindo com a Intervenção de Deus na Sua tarefa de salvar almas, isso resultará numa repentina 
punição pelo Meu Pai. 

A humanidade pode escarnecer, questionar e analisar a Minha Palavra, tal como é dada agora, 
mas quando eles se atrevem a tentar e impedir-Me de salvar almas, traindo a Minha Confiança e 
opondo-se à Minha Misericórdia, então não lhes será mostrada nenhuma Misericórdia. 

O Vosso Jesus. 
O Meu Amor nunca esmorece; nunca vacila; nunca morre. Não importa o que vós 
tenhais feito 
Sábado, 31 de maio de 2014, 08:20 

Minha querida e amada filha, o Meu Amor arde como uma fornalha por cada um de vós. Ele 
inflamou-se mesmo numa grande extensão por causa da influência perversa que foi infligida sobre a 
humanidade. Toda a espécie de engano ensombra as almas neste momento da história, por causa da 
influência do demônio no mundo, enquanto a batalha final pelas almas continua. 

Todo o homem, mulher e criança com idade superior a sete anos terá dificuldade para 
distinguir entre o certo e o errado. Muitos irão tolerar atos perversos e dizer que eles se justificam. 
Aqueles que reconhecem, como sendo boas, as palavras, atos e ações perversas, colocadas nos seus 
corações pelo enganador, não sentirão nenhum remorso. 

Cada alma, independentemente do seu credo, raça, cor ou circunstâncias, vagueia em 
confusão quanto ao que é correto aos Olhos de Deus e o que é declarado ser errado. E, enquanto as 
massas aplaudirão erradamente o pecado em todas as formas, nem um pingo de contentamento terão 
nas suas almas aqueles que Me traem. Aqueles que não se desviam da Verdade de tudo o que vem 
de Mim serão demonizados. Mas quando eles passam o tempo na Minha Companhia, eles não se 
importam, porque Eu incutirei dentro deles uma paz interior que não será abalada. 
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Eu prometo a todos vós, inclusive aqueles que são fracos e que sucumbem às mentiras 
colocadas dentro de vós por Satanás, que Eu nunca desistirei de vós. Eu atrair-vos-ei; 
preencher-vos-ei com o Meu Amor, sempre que Me permitirdes puxar-vos para Mim. O Meu 
Amor nunca esmorece; nunca vacila; nunca morre. Não importa o que vós tenhais feito. Mas, 
ficai cientes que a vossa alma é o prêmio definitivo e o maligno nunca cederá na sua procura de 
vos conquistar. 

O Meu Amor é tão poderoso que mesmo quando vós Me traís Eu, dentro da vossa 
consciência, assegurarei que vós ficais cientes do vosso erro. É por isso que vós sentireis uma 
sensação de perda pelo que vós tendes feito em nome da justiça, o que no vosso coração vós sabeis 
que está errado – vós não sentireis nada, apenas tristeza. É então que deveis chamar por Mim, o 
vosso Jesus, com esta Oração para vos ajudar na vossa hora de desamparo. 

Cruzada de Oração (152) Ajudai-me na minha hora de desamparo: 

Querido Jesus, ajudai-me na minha hora de desamparo. Libertai-me do pecado e abri os 
meus olhos, o meu coração e a minha alma para o engano do demônio e dos seus maus 
caminhos. Preenchei-me com o Vosso Amor quando Eu sinto ódio no meu coração. Preenchei-
me com a Vossa Paz quando eu sinto dor. Preenchei-me com a Vossa Força quando eu estou 
fraco. Salvai-me da prisão em que me encontro, para que eu possa ser livre e ficar seguro nos 
Vossos Sagrados Braços. Amém. 

O Meu Amor é eterno. A vossa alma é eterna. O Meu Reino é eterno e assim é o Reino do 
maligno. 

Quando vós sois culpados de pecados terríveis, deveis lutar em cada segundo para vos 
afastardes do perigo e vos esforçardes para permanecer fiéis a Mim em todos os momentos. A 
maneira mais fácil de fazer isso é amar-vos uns aos outros como Eu vos amo. Qualquer coisa que 
vos afaste do amor de uns pelos não vem de Mim. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Este Dom de Proteção aos filhos tem sido comandado pelo Meu 
Amado Pai 

Sábado, 31 de maio de 2014, 16:20 

Minha querida filha, Eu desejo implorar aos pais de crianças e jovens, em todo o mundo, para 
os consagrarem ao meu Imaculado Coração. 

O Meu Precioso Filho, Jesus Cristo, deseja que eu faça isso, visto que Ele os cobrirá 
com o Seu Precioso Sangue e assim mantê-los-á seguros. Ele quer que vós, queridos filhos, 
façais isso, porque Ele concederá grandes Graças sobre eles. O Dom de Proteção aos filhos 
tem sido comandado pelo meu amado Pai. Através do Seu Filho, Jesus Cristo, Ele promete 
grandes Graças. e os filhos que me forem apresentados serão protegidos da influência do 
espírito do mal. 

O Meu Filho fará tudo o que é necessário para unir todas as famílias no Seu Novo Paraíso e, 
consagrando os vossos filhos a mim, a Mãe da Salvação, será dada grande Proteção a todas as 
famílias cujos nomes dos filhos me forem oferecidos. 

O meu amor pelos filhos de Deus é muito especial, porque eu sou a Mãe de todos os filhos de 
Deus. Será através de mim, a Mãe da Salvação, que as almas consagradas a mim serão salvas pela 
Misericórdia do meu Filho. Essas almas não serão tentadas pelo maligno, o qual será apresentado ao 
mundo pelo anticristo. 

Vós deveis recitar esta Oração uma vez por semana, diante de uma imagem minha, a vossa 
amada Mãe, e abençoar-vos a vós mesmos com Água Benta antes de a recitardes. 
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Cruzada de Oração (153) O Dom de Proteção aos filhos: 

Ó Mãe de Deus, Mãe da Salvação, eu peço-vos que consagreis as almas destes filhos 
(Colocar os nomes aqui ...) e os apresenteis ao vosso amado Filho. Orai para que Jesus, através 
do Poder do Seu Precioso Sangue, cubra e proteja essas pequenas almas com toda a espécie de 
Proteção do mal. Eu peço-vos, querida Mãe, para protegerdes a minha família nestes tempos de 
grandes dificuldades, e que o vosso Filho olhe favoravelmente o meu pedido para unir a minha 
família como uma com Cristo e conceder-nos a Salvação Eterna. Amém. 

Ide e sede gratos pelo amor que Deus tem pelos Seus filhos. Grande Misericórdia e Bênçãos 
serão concedidas a todos os filhos e jovens cujos nomes vós me apresentardes para consagração ao 
meu Filho. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 
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MENSAGENS DE JUNHO DE 2014 
 

Eu prometi ao Meu Pai que Eu perseguiria cada alma por quem Eu sacrifiquei a 
Minha Vida. E Eu O farei 
Terça-feira, 3 de junho de 2014, 18:22 

Minha querida e amada filha, é Minha intenção trazer a conversão a todas as nações do 
mundo e fazê-lo rapidamente. O Meu Amor por todos vós é tão grande que, mesmo nos casos onde 
a confusão reina nos corações daqueles que não Me reconhecem, intervirei por formas que são, até 
agora, desconhecidas da humanidade. 

A Minha Paz será dada a cada alma que veja a Luz da Verdade. O Meu Amor irá trazer- lhes 
uma calma de espírito, que tais almas nunca conheceram verdadeiramente. O Espírito da Verdade 
será a Minha Dádiva para o mundo e para a humanidade, que não Me reconhece. Só então o homem 
pode estar aberto à Intervenção Divina, que é pelo Comando do Meu amado Pai, para que Ele possa 
abraçar cada um dos Seus filhos. 

O Amor de Deus será em breve testemunhado pelas almas áridas – almas que permanecem 
firmemente fechadas à influência do Espírito Santo. A Chama do Espírito Santo, como uma espada, 
penetrará pelos seus corações e derramará sobre elas uma compreensão inata, como se acarinhasse 
cada alma aos Olhos de Deus. 

O Espírito da Verdade despertará as almas daqueles que Me negam, que desprezam aqueles 
que acreditam em Mim e dos que acreditam na sua própria invencibilidade. Ele tocará os corações 
do altivo, do orgulhoso, do arrogante, bem como do ignorante, dos pecadores endurecidos que têm 
ódio nos seus corações, assim como dos humildes. Nenhum de vós será excluído deste grande 
Milagre. Eu prometi ao Meu Pai que Eu perseguiria cada alma por quem Eu sacrifiquei a Minha 
Vida. E Eu o farei. Pois, que teria de bem a Minha morte se significasse que mesmo apenas um 
pecador não pudesse ser salvo? Eu venho em breve para vos preparar a todos para a Minha 
Salvação. Rejubilai, que o Meu Tempo está próximo. 

Ide, Meus amados seguidores, e permanecei no amor, na esperança e em antecipação da 
Minha Grande Misericórdia. Eu cumprirei a Minha Promessa para cada um de vós e vós colhereis 
os frutos do Meu Reino, se aceitardes com humildade o Meu grande derramamento de Amor. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: O Dia da Festa da Mãe da Salvação, será o último dia concedido a 
Mim, a Mãe de Deus 
Quarta-feira, 4 de junho de 2014, 14:13 

Meus queridos filhos, a salvação só pode ser legada pelo meu Filho, Jesus Cristo, às almas 
que aceitam a Sua Divina Misericórdia. 

A Medalha da Salvação é porém um Dom excepcional do Céu, dado ao mundo pelo grande 
Amor que o meu Filho tem por todos os filhos de Deus. Através dos poderes que me foram 
conferidos, sob o comando do meu Eterno Pai, esta Medalha será responsável pela salvação de 
bilhões de almas. Isto é possível porque, desde que uma alma aceite esta Medalha com o coração 
aberto, resultará em conversão. 

A minha função como Corredentora, na ajuda ao meu Filho, no Seu grande plano para unir a 
todos e levá-los à Vida Eterna, foi estabelecida. Como Mãe da Salvação, todos os poderes me foram 
atribuídos para esmagar a cabeça da serpente, o que significa que o seu poder diminuirá 
rapidamente. É por isso que ele, o maligno, despreza esta Medalha e irá usar toda a alma que ele 
infesta para gritar obscenidades e combatê-la. Vós deveis ignorar o espírito do mal em todos os 
momentos e orar a mim, a vossa amada Mãe, neste dia especial, nos anos vindouros, por graças 
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especiais. Eu declaro este dia, 4 de Junho de 2014, como a Festa da Mãe de Salvação. Neste dia, 
quando vós recitardes esta oração, eu intercederei em favor de todas as almas pelo Dom da 
Salvação, especialmente por aqueles que estão em grande escuridão espiritual de alma. 

Cruzada de Oração (154) Oração ao Dia da Festa da Mãe da Salvação: 

Ó Mãe da Salvação, eu coloco diante de vós, hoje, neste dia 4 de Junho, o Dia da Festa da 
Mãe da Salvação, as seguintes almas (listar os nomes). Por favor, dai-me, e a todos aqueles que 
vos honram, querida Mãe, e que distribuem a Medalha da Salvação, toda a Proteção contra o 
maligno e todos os que rejeitam a Misericórdia do vosso amado Filho, Jesus Cristo, e todas as 
Dádivas que Ele lega à humanidade. Orai, querida Mãe, para que seja concedida a todas as 
almas o Dom da Salvação Eterna. Amém. 

Filhos, lembrai-vos do que eu vos tenho dito, chamai-me sempre, à vossa mãe, para vir em 
vosso auxílio nos tempos de grande necessidade. Eu intercederei sempre em vosso favor, para vos 
trazer paz e conforto em todos os momentos, na vossa procura de vos tornardes próximos do meu 
Filho. 

Hoje, o Dia da Festa da Mãe da Salvação, será o último dia concedido a mim, a Mãe de Deus. 
Alegrai-vos, pois todos os anjos e santos se unem neste tempo, pelas almas que serão agora 
protegidas do maligno e cujo destino será agora descansarem com o Meu Filho. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Mãe da Salvação: O número um será usado como um símbolo no novo livro 
Sexta-feira, 6 de junho de 2014, 23:15 

Minha querida filha, em breve será apresentado ao mundo, pelos inimigos do meu Filho, um 
livro perverso, que terá o número um embutido dentro da sua capa, a vermelho e preto, com a 
cabeça de um bode escondida dentro do seu desenho. 

Para aqueles que não têm nenhuma sensatez, este livro afirmar-se-á como uma publicação 
importante, que unificará o mundo. Será visto como a maior fonte para trazer a unidade do mundo e 
encorajará todos os que o lerem a adaptar-se a uma nova maneira de pensar; uma nova forma de 
crença em vós mesmos; de serdes dóceis para com vós próprios, de modo a que possais seguir, 
como um só, com outras pessoas que seguem nesse caminho da auto glorificação. Esse livro tornar-
se-á uma doutrina para unir todas as nações; todas as religiões; todas as políticas; todas as regras e 
visões económicas. Ele será usado para criar uma nova sociedade mundial, desprovida de religiões 
que honrem o meu Filho, Jesus Cristo. Fará parte dos currículos escolares e todos os governos serão 
encorajados a adaptar a sua filosofia, como parte das constituições dos seus países. 

O número um será usado como um símbolo do novo livro e as pessoas usarão distintivos para 
declararem publicamente a sua fidelidade a esta aliança mundial. Tudo estará pronto para que, 
quando o anticristo se levantar, o livro seja visto, para desempenhar um papel na sua ditadura. O 
livro sancionará cada falsa doutrina; cada falsidade aos olhos de Deus; inverdades e uma filosofia 
perigosa, o que conduzirá todos aqueles que aceitem o seu conteúdo a um grave erro. A capacidade 
das pessoas para discernirem entre o certo e o errado será enfraquecida por causa disso. A sua 
moralidade será posta em causa e o paganismo, disfarçado como uma religião que acolhe a todos, 
será astuciosamente tecido em cada parágrafo. 

Muitas pessoas quererão comprar esse livro, porque ele será declarado como sendo uma 
surpreendente ruptura no mundo da política. Tornar-se-á um livro que promove uma forma de 
comunismo, mas será visto como algo com uma espiritualidade única, que tocará o coração de 
muitos. Será tudo o que é o oposto à Verdadeira Palavra de Deus. Será um livro que estabelece a 
evangelização do mundo na crença da importância do humanismo. Ele glorificará a humanidade; a 
inteligência do homem; o progresso do homem; o grande vigor científico do homem e a importância 
de controlar todos os países do mesmo modo. 
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Tudo está a ser planeado para garantir que o anticristo seja acolhido no meio de grandes 
celebrações. Para não haver enganos, esse livro será concebido por ele, que se declarará rei do 
mundo. E todos os povos se excitarão acerca do novo mundo; um novo começo e um novo líder. A 
seu tempo, ele será recebido na Igreja do meu Filho com o livro de heresia. E quando ele se sentar 
no trono, no novo templo, todos o tratarão como o Cristo. Pouco tempo depois, ele levará o mundo 
a acreditar que ele é o meu Filho, Jesus Cristo. 

Esse será o momento de enorme quantidade de lágrimas – lágrimas que serão derramadas do 
Céu por causa do engano, o qual envolverá muitas pessoas. Todos estes preparativos começaram e 
portanto Deus prepara-se também para lutar por aqueles que caem sob a influência do anticristo. 
Preparai-vos bem, queridos filhos, porque vós precisareis de toda a ajuda do Céu para vos ajudar a 
sustentar durante os tempos que aí vêem. 

Segui em frente com esperança, porque esse período será curto, visto que Deus não 
permitirá que a besta reine por mais tempo do que o necessário, de acordo com a Sagrada 
Escritura. Confiança, esperança e gratidão por ser dada a Verdade agora, é por isso que sereis 
capazes de vos preparar. Dai sempre graças a Deus por tamanhas Misericórdias, pois Ele é tão 
generoso que quanto mais O invocardes, através do Seu amado Filho, mais Ele diluirá o 
impacto de tais provações. 

A Vossa Amada Mãe Mãe da Salvação. 

A fé do Clero será espezinhada pelo maior inimigo de Deus que alguma vez andou 
sobre a terra – o anticristo 

Sábado, 7 de junho de 2014, 20:00 

Minha querida e amada filha, o Espírito da Verdade, que prevalece através da Minha Igreja na 
Terra, deve ser sustentado, alimentado e mantido pelos Meus servos sagrados, aos quais Eu confiei 
o cuidado de todos os filhos de Deus. 

Os sacerdotes da Minha Igreja enfrentarão em breve desafios, o que significa que muitos 
encontrarão séria dificuldade em apoiar a Minha Palavra. Tudo o que não é de Mim, ser-lhes-á 
apresentado pelos traidores dentre eles. 

Como Eu anseio trazer-lhes conforto e como Eu farei tudo, dentro do Meu Poder, para encher 
as suas almas com o Fogo do Espírito Santo. Eu farei isso para que eles permaneçam alertados, 
calmos e sem qualquer dúvida, quando forem convidados a participar na doutrina que não virá de 
Mim. Eles devem, como guardiões da Minha Palavra, estar preparados para Me permanecerem 
leais. Mas eles serão persuadidos a seguir uma nova interpretação da Minha Palavra e isso 
conduzirá a um erro grave. Se eles conduzirem as almas inocentes e aquelas que Me são dedicadas 
ao engano e a cometerem blasfêmia, serão culpados de abraçarem as doutrinas do Inferno. Por isso, 
eles saberão o que é sentir a Ira do Meu Pai. 

Os sacerdotes que são Meus necessitarão de renovar os seus votos de amor, caridade e 
castidade, se quiserem permanecer em Estado de Graça, para Me servirem como se 
comprometeram a fazer em Meu Nome. Tristemente, o poder do mal, que prevalecerá contra 
eles, será tal que muitos acharão que a pressão exercida sobre eles é muito difícil de resistir. 
Outros, irão abraçar a nova doutrina e tornar-se-ão parte do novo sacerdócio que em breve será 
declarado ao mundo – no qual eles deixarão de servir ao Deus Uno e Trino. Então, eles 
conduzirão muitas almas para a apostasia. Apenas alguns Me permanecerão leais e confortarão 
os Cristãos que nunca se desviarem da Verdade. Aqueles que Me traírem serão, eles mesmos, 
vítimas do anticristo e do seu exército, que os perseguirão de tal maneira que, a menos que eles 
façam um pacto com a besta, serão rejeitados, como criminosos, e serão acusados de crimes 
semelhantes à traição. 
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Os fiéis confortar-se-ão uns aos outros e, pela Minha Graça, ser-lhes-ão concedidas as 
Dádivas de Deus necessárias para se protegerem contra a perseguição, incluindo o Selo do Deus 
Vivo, que lhes permitirá superar a oposição que enfrentarão quando o Cristianismo for brutalizado. 
Aqueles que estão por Mim e em Mim, sentirão uma grande coragem nos seus corações e assim eles 
serão capazes de discernir o Espírito da Verdade do espírito do mal. E, durante todo esse tempo, a fé 
do clero será espezinhada pelo maior inimigo de Deus que alguma vez andou sobre Terra – o 
anticristo. Ele irá seduzi-los e atraí-los para uma grande teia de enganos e de desespero. A sua 
influência sobre eles será como uma grande escuridão, que descerá sobre eles e extinguirá a Luz das 
suas almas e, depois disso, muitos venderão as suas almas a Satanás. 

Todos esses eventos parecerão como se houvesse de um grande barulho, como o troar de 
trovão, mas não é assim que a besta irá operar. Não, a sua missão será vista como uma grande 
evangelização do mundo, a qual se manifestará de muitas maneiras. Ele será visto como tão 
atraente, que não serão apenas os servos sagrados, os eruditos de Deus, os escolhidos para 
conduzirem o Seu povo na Terra em santidade, que serão vítimas de engano. Também os inimigos 
de Deus abraçarão o novo movimento evangélico, que será anunciado por etapas e não com grande 
fanfarra, pois isso só iria gerar muitas questões. 

Novas legislações serão introduzidas, que serão vistas como se fossem para melhorar a vida dos 
pobres do mundo. Depois, será criada a unificação dos países, através dos seus bancos, das empresas, de 
alianças de camaradagem na ocorrência de futuras guerras, da política e, finalmente, da religião. Os 
passos já começaram e o plano tem sido coordenado há mais de sete anos e com grande detalhe. 

Tudo o que Eu vos peço é para permanecerdes atentos e orardes por todos os Meus 
sacerdotes, de modo a que eles mantenham as Graças que Eu lhes concedi, a fim de Me servirem e 
para que possam conservar a Verdadeira Fé. 

Somente a Verdade é eterna. 

Somente a Verdade da Minha Palavra sustentará a vida – a vida da alma, assim como a vida 
desta Terra. 

As mentiras apresentadas como a Verdade vêm de Satanás, que está condenado por toda a 
eternidade. Aqueles que o seguem, adaptando os seus caminhos e tornando-se seus servidores, 
mergulharão na escuridão e colocar-se-ão em grave perigo. 

Só a Verdade vos salvará. Eu Sou a Verdade. Segui apenas a Mim, pois nada mais vos pode 
trazer amor, paz, eterna alegria ou felicidade. Somente seguindo-Me e à Minha Santa Palavra – que 
Eu dei para o mundo, que não tenha sido adulterada – vós podeis ser salvos. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Eu peço aqueles que seguem estas Mensagens para rezarem por 
esta Missão 
Domingo, 8 de junho de 2014, 14:45 

Minha filha, Eu peço aqueles que seguem estas Mensagens para rezarem por esta Missão. As 
vossas orações são pedidas para que este Trabalho seja protegido de todas as armadilhas perversas e 
ações do maligno, através daqueles que o servem e honram. Nunca antes as vossas orações foram 
tão necessárias como neste momento. O trabalho do maligno contra esta Missão de Salvação é 
intenso e o seu ódio está instalado. Se vós não pedirdes a Deus para não difundir o seu ódio e a sua 
influência sobre a humanidade, o seu trabalho irá prosperar e destruir as almas, cuja única esperança 
de salvação será através dos Dons que Deus dá aos Seus filhos. 

Eu peço-vos, queridos filhos, para rezardes por todos aqueles que dedicam as suas vidas ao 
Chamamento de Deus para esta Missão. Esta Oração é para ser dita por todos os profetas de Deus, 
visionários e servos sagrados, para que eles continuem a servi-Lo enquanto Ele cumpre o Pacto Final. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          120 

Cruzada de Oração (155) Para Proteção desta Missão de Salvação: 

Ó queridíssima Mãe da Salvação, ouvi o nosso clamor para Proteção desta Missão de 
Salvação e para Proteção dos filhos de Deus. Nós rezamos por aqueles que desafiam a Vontade 
de Deus neste grande momento da história. Nós vos pedimos que protejais todos aqueles que 
respondam ao vosso chamamento e à Palavra de Deus, para os salvar a todos dos inimigos de 
Deus. Por favor, ajudai a libertar as almas que caem presas no engano do demônio e abri os seus 
olhos para a Verdade. Ó Mãe da Salvação, ajudai-nos, pobres pecadores, a sermos dignos de 
receber a Graça da perseverança no nosso tempo de sofrimento, em Nome do vosso amado, 
Filho, Jesus Cristo. Protegei esta Missão de danos. Protegei os vossos filhos da perseguição. 
Cobri-nos a todos com o vosso Santíssimo Manto Sagrado e auxiliai-nos com o Dom de 
conservarmos a nossa fé, cada vez que somos desafiados por falarmos a Verdade, para 
transmitirmos a Santa Palavra de Deus pelo resto de nossos dias, agora e sempre. Amém. 

Meus amados filhos, vós deveis apresentar as vossas Orações todos os dias ao meu Filho, para 
Proteção desta Missão contra o ódio de Satanás. Quando o fizerdes, todas as Bênçãos vos serão 
dadas. Aqueles de vós que fordes capazes, por favor, oferecei Missas frequentemente, as vezes que 
conseguirdes, pela profeta de Deus Maria Divina Misericórdia e por todos os servos de Deus, para 
que, através da Misericórdia de Deus, todas as almas se unam com Ele no Seu Reino, para sempre. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

O Amor é a única maneira de derrotar o ódio. O ódio não pode derrotar o Amor, se ele 
vem de Deus 
Segunda-feira, 9 de junho de 2014, 21:42 

Minha querida e amada filha, como Eu desejo há muito alcançar aqueles que perderam a fé e 
os que não acreditam mais em Mim, assim como os ignorantes. 

Estas Mensagens são para o mundo – não apenas para os eleitos, que Me saúdam com todas 
as honras e cujas almas estão cheias de amor por Mim. Eu amo a todos, mas Eu conto com os fiéis 
para espalharem a Palavra de Deus, de modo a acender dentro desses corações fechados e 
endurecidos o fogo do Meu Amor. 

Se vós Me amais, fareis pelos outros todas as boas ações que Eu vos ensinei. Tratareis os 
outros como Eu vos amei. Vós sereis pacientes com aqueles que vos desprezam por vestirdes o 
emblema do Cristianismo. Vós abraçareis os fracos: ensinar-lhes-eis o Meu Amor em tudo o que 
vós dizeis e fazeis. Ser Cristão significa apoiar a Minha Palavra por todas as formas. Vós nunca 
deveis esquecer que o Meu Amor é Divino. A Minha Divindade está além de qualquer censura e o 
Poder do Espírito Santo é invencível quando está Presente em todo o Trabalho que é Meu. Os 
Meus Trabalhos são poderosos e irão crescer e espalhar-se como uma forte rajada de vento, com 
uma velocidade que está para além da vossa compreensão. Então, quando Eu Me dou a conhecer 
com a Minha Palavra – as Minhas Mensagens para o mundo –, se vós Me abraçardes, Eu 
mostrarei grande Misericórdia por todos os que tomarem o Meu Cálice de bom grado. Quando 
vós aceitais os Dons que Eu vos dou para que os useis como Eu desejo que vós façais, para o bem 
dos outros, então terão lugar grandes milagres de conversão. O Meu Amor, quando o aceitais a 
partir de Mim, espalhar-se-á pelos outros. Quando os outros receberem o vosso amor, eles 
reconhecerão também de onde ele vem. 

O Meu Amor, quando incutido dentro das vossas almas, através do Poder do Espírito Santo, 
trar-vos-á de joelhos diante de Mim, chorando de regozijo. Não vos enganeis; vós reconhecereis 
instantaneamente o Amor de Deus quando o vosso coração for perfurado pelo Poder do Paráclito. 
Então, vós entendereis o Poder do Amor porque Eu Sou Amor. Eu Sou o Poder pelo qual cada 
demônio, cada anjo caído e o próprio Satanás caem no chão em agonia, porque eles não têm 
nenhum poder sobre Mim. 
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Quando permitirdes que o Meu Amor preencha as vossas almas, também vós tereis dentro de 
vós o poder para derrotar todo o tipo de mal no mundo. O Meu Amor destrói o poder de Satanás e 
de todos os seus demônios. O Meu Amor será a vossa arma contra a maldade, a qual tereis de 
enfrentar, porque vós falais em Meu Nome. Aceitai o Meu Amor e amai sempre os Meus inimigos. 
Não odieis os Meus inimigos, pois é exatamente isso que o maligno quer que vós façais, para que 
assim ele possa espalhar o ódio. O amor, quando espalhado, reproduz o amor dentro dos outros, 
assim como o ódio reproduz a dúvida, o medo e a raiva. O amor é a única maneira de derrotar o 
ódio. O ódio não pode derrotar o Amor, se ele vem de Deus. 

Eu desejo dar-vos esta Cruzada de Oração para vos proteger do ódio. Cruzada de Oração 
(156) Proteção do ódio: 

Querido Jesus, dai-me o Vosso Amor e abri o meu coração para aceitar o Vosso Amor com 
gratidão. Pelo Poder do Espírito Santo, deixai o Vosso Amor brilhar sobre mim, para que eu me 
torne um farol da Vossa Misericórdia. Rodeai-me com o Vosso Amor e deixai que o meu amor 
por Vós dilua toda a espécie de ódio que eu encontre quando eu divulgar a notícia da Vossa 
Palavra. Derramai a Vossa Misericórdia sobre nós e perdoai aqueles que Vos rejeitam, insultam e 
que são indiferentes à Vossa Divindade e dai-lhes o Dom do Amor. Deixai o Vosso Amor brilhar 
nos momentos de incerteza, de fraqueza de fé, nos tempos de provação e de sofrimento, e, pelo 
Poder do Espírito Santo, ajudai-me a trazer a Verdade aqueles que têm mais necessidade da 
Vossa ajuda. Amém. 

Meus queridos seguidores, vós necessitareis da Minha Proteção mais do que nunca à medida 
que esta Missão cresce. O Meu Amor cobrir-vos-á sempre e Eu dar-Me-ei a conhecer a vós, através 
da Minha Palavra, pela Graça do Espírito Santo e pela conversão, através da oração, que esta 
Missão de Salvação trará ao mundo. 

Nunca duvideis da Minha Divindade ou do Poder de Deus, porque sem Mim vós não sois 
nada. 

O Vosso Jesus. 

Sem a Minha Luz não há nada a não ser a escuridão da alma. Não há paz. Não há 
amor. Não há esperança. Não há vida 
Terça-feira, 10 de junho de 2014, 12:05 

Minha querida e amada filha, as pessoas podem perguntar porque é importante que o 
Sacrifício da Santa Missa seja mantido a todo o custo? A Missa é o ponto fulcral da Minha Presença 
– a Minha Verdadeira Presença no mundo. A Minha Presença traz a Vida e a Luz. Ela trará a Vida 
para a alma e preenchê-la-á com uma Graça única. Ela trará consigo a Luz – A Minha Luz – que é 
mais poderosa do que o sol. Um vislumbre da Minha Luz é suficiente para iluminar um lugar que 
está em trevas. Enquanto a Minha Santa Eucaristia é mantida em grande glória sobre os altares das 
Minhas Igrejas, lá haverá vida. Sem ela haverá escuridão. Quando Eu não Estou Presente, não há 
Luz. Sem a Minha Luz não há nada a não ser a escuridão da alma. Não há paz. Não há amor. Não 
há esperança. Não há Vida. 

Quaisquer que sejam as novas regras que vos sejam impostas em nome da evangelização e da 
modernidade, em Meu Nome, sabei que se a Minha Eucaristia não é mais reverenciada, como deveria 
ser e como é pretendido que seja, vós podeis ter a certeza que não demorará muito para que 
desapareçam completamente. No dia em que isso acontecer, haverá uma escuridão, que descerá sobre a 
Terra. Vós não a vereis, mas senti- la-eis nos corações frios dos homens, pois então a humanidade terá 
mudado. Uma vez que a Minha Presença diminua, as portas do Inferno abrir-se-ão e o anticristo tomará 
o Meu Lugar na Minha Igreja. Será aquele que não é de Mim, que se sentará no trono que é Meu por 
direito. E será perante os seus pés que a Minha Igreja se prostrará. Essa será a maior traição a Mim, ao 
vosso Jesus, desde que Judas Me entregou aos meus inimigos para ser crucificado. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          122 

É a Minha Igreja que será perseguida em primeiro lugar e aqueles que são fracos de fé 
prestarão homenagem à besta. Serão esses homens – que clamam representar a Minha Igreja – que 
irão crucificar-Me, mais uma vez. Quando o impostor declarar que ele sou Eu, as horas começarão a 
contar e, depois, com um som ensurdecedor de despedida dos céus e um estrondo de trovão, o Meu 
Regresso faz-se conhecer. O mundo compreenderá então a Verdade da Minha Promessa de Retornar 
para recuperar o Meu Reino, finalmente e, para trazer unidade à Minha Igreja, a Minha Verdadeira 
Igreja – aqueles que Me permaneceram leais, através de todas as provações e tribulações. 

Nada pode prevalecer contra a Minha Igreja, pois sob a Minha Liderança e direção Ela 
permanecerá impenetrável contra a besta e todos os traidores que Me irão trair para o seu 
próprio proveito. 

Ouvi agora a Minha Promessa. Tudo o que Eu vos disse que iria acontecer irá acontecer. Tudo 
o que Eu vos prometi será cumprido. Tudo o que é Meu é vosso. Todos vós Me pertenceis. Apegai-
vos a Mim para salvardes a vida, pois sem Proteção, vós caireis no erro, e isso quebraria o Meu 
Coração. Nunca Me abandoneis por aquele que vos odeia. Eu nunca vos abandonarei, porque Eu 
amo-vos muito. Eu puxo-vos para Mim e ainda assim afastais-vos. Porquê? De que tendes vós 
medo? Não sabeis vós que sois Meus e que esse é um direito de nascença? Inclinai-vos perante 
Mim, Meus amados seguidores, porque em breve sentir-vos-eis perdidos e não sabeis para onde vos 
virardes. E Eu estarei à espera, para vos trazer o Meu Amor e oferecer-vos conforto. 

Vinde. Não tenhais medo de Mim. Eu venho apenas com amor para vos trazer a Minha Paz. 

A Minha Luz traz-vos visão. 

O Meu amor traz-vos esperança. 

O Meu coração traz-vos conforto. 

As Minhas Mãos curam-vos. 

Os Meus olhos vêem-vos. 

As Minhas Chagas atraem-vos. 

O Meu corpo alimenta-vos. 

A Minha dor é vossa. 

A vossa dor é Minha. 

A Minha Misericórdia salvar-vos-á. 

A Minha Palavra é o caminho para o Meu Reino. 

O Vosso Jesus. 

Deus Pai: O Poder da Abençoada Trindade está para além da interferência do homem 
Quarta-feira, 11 de junho de 2014, 12:25 

Minha querida filha, o Meu Desejo é que cada um de vós responda neste momento ao 
Chamamento da Santíssima Trindade. O Poder da Abençoada Trindade está para além da interferência 
dos homens e pela Graça do Meu Amor, Eu alcanço a humanidade para declarar a Verdade. 

Não tenhais medo do vosso Pai, porque Eu Sou Vosso e Vós sois Meus. Todo o Poder está nas 
Minhas Mãos e Eu faço grandes excepções a fim de unir o mundo. Muitas almas são indiferentes a 
Mim. Elas evitam-Me, negam a Minha Existência e insultam a Minha Divindade, colocando falsos 
deuses, feitos de ouro fundido, perante Mim. Tudo o que é feito de barro será substituído por uma 
existência renovada. Nada nesta Terra é eterno. Tudo se transforma em pó. Tudo o que é eterno não 
é do vosso mundo. Eu criei o homem à Minha Imagem. Eu soprei a vida e dei-vos a respiração e 
Sou Eu Quem a pode tirar. Tudo começa e acaba Comigo e ninguém pode ditar ou ditará como Eu 
irei unir os Meus filhos. Essa tarefa é Minha – não é vossa. O Meu Plano para salvar almas – as 
boas, as más e as miseráveis, não será destruído. Danificado, talvez, mas nunca arruinado, pois tudo 
o que Eu digo será e tudo o que Eu desejo acontecerá. 
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Eu sei de cada um de vós, como vós nascestes fora do Meu Amor. Sejam quais forem as 
vossas circunstâncias, elas evoluíram por causa da Divina Providência e há uma razão para tudo. 
Aqueles de vós que não Me conheceis – vós também sois Meus, porque Eu vos criei. Vós não 
evoluístes da espécie. Acreditar nisso, é enganar-vos a vós mesmos e serve apenas como um 
expediente, instalado pelo enganador nos vossos corações, para Me negardes. Negando-Me, ao 
vosso Eterno Pai, vós negais a Salvação Eterna. E, negando a Verdade da Minha Existência, ireis 
separar-vos de uma existência de eterna glória. 

Toda a Misericórdia é Minha. Eu derramo prodigamente a Minha Misericórdia naqueles cujos 
corações são puros; que têm amor nas suas almas, porque eles Me permitiram entrar neles. O 
principal obstáculo para receber a Vida Eterna é o orgulho da humanidade. O orgulho é a maior 
barreira para vos unirdes a Mim. Vós podeis conhecer- Me, através do Meu Filho; compreender a 
Minha Palavra, mas vós não praticais o que vos foi ensinado. O Amor vem de Mim. Quando há 
orgulho na alma, o amor morre dentro dela e é substituído pelo ódio. O orgulho vem de Satanás e é 
repugnante para Mim, assim como é doloroso. 

Deixai-Me amar-vos, aceitando a Minha Palavra e os Dons que Eu dei ao mundo através do 
maior sacrifício da morte do Meu filho na Cruz. Eu dei-vos a vida. Eu vos dei a Mim Próprio, 
através da Manifestação do Meu Filho. Eu rebaixei-Me, humildemente, perante vós, a fim de 
derrotar o pecado do orgulho. Eu ensinei-vos através dos profetas. Eu dei- vos o Dom do livre-
arbítrio, mas vós abusastes dele para satisfazer as vossas próprias concupiscências e desejos. O 
Dom do livre arbítrio tem um duplo propósito – dar-vos a liberdade de escolha, de modo que não 
venhais até Mim por medo, mas por amor, e derrotar o poder do demônio. É a vossa liberdade que 
Satanás cobiça mais do que tudo e ele usará todos os enganos para vos ter sob o controle dele. 
Quando as almas o permitem, através do pecado do orgulho, das práticas da Nova Era e do 
ocultismo, tornam-se escravizadas pelo maligno. Então, ele manifesta dentro das almas que 
colocam nas suas mãos o seu livre-arbítrio, cada um dos seus traços. Ireis conhecê-las pelo seu 
comportamento. Mas o único sinal de que o livre-arbítrio foi dado ao maligno, é quando essas almas 
procuram constantemente escarnecer publicamente o Meu Filho, Jesus Cristo, e a Sua Mãe, a 
Imaculada Virgem Maria, Mãe do Mundo. Satanás despreza ambos. 

Se, em vez disso, vós usais o livre arbítrio que Eu vos dei, para o bem da vossa alma e vos 
amais uns aos outros, esse é um poderoso meio para diluir o poder de Satanás. Mas, são aquelas 
almas que Me dão, através do meu Filho, Jesus Cristo, o seu dom do livre- arbítrio, que dão a mais 
poderosa dádiva de todas. Será através dessas almas que Eu derrotarei o maligno, e elas serão o 
meio pelo qual Eu posso salvar as almas daqueles que se separaram de Mim completamente. 

Esta é a Minha Promessa. Eu salvarei as almas, até mesmo os casos mais desesperados, por 
causa dos sacrifícios daqueles que Me dão esse seu dom do livre arbítrio, através do Meu Filho, 
Jesus Cristo. 

O Vosso Pai Eterno Deus, o Altíssimo. 

Esse será o maior dia desde que Deus criou Adão e Eva 
Sexta-feira, 13 de junho de 2014, 22:20 

Minha querida e amada filha, o Meu Tempo está muito próximo e, por isso, é importante que 
cada pessoa no mundo se prepare, como se estivessem a ser levadas desta vida a qualquer momento. 
Não ignoreis o Meu Chamamento porque aqueles que não se prepararem para o Grande Dia serão 
deixados em grande angústia. 

No Dia da Minha Segunda Vinda, que será precedida de O Aviso, em que Eu provarei ao 
mundo Quem Eu Sou, vós deveis estar prontos. Eu venho por todos vós, para vos levar para o 
delicado novo e glorioso Paraíso. Eu não desejo excluir ninguém. Cada um de vós é um filho 
querido de Deus. Aqueles que não estão cientes do seu parentesco saberão instantaneamente Quem 
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Eu Sou. Para isso contribuirá a árvore genealógica impregnada no instinto humano, exatamente 
como uma criança que é separada dos seus pais naturais, conhecerá a sua própria carne e sangue, 
mesmo que levem uma vida inteira a juntar-se uns aos outros. Isso será sentido naturalmente e, para 
aqueles que têm um coração ardente, o momento final será preenchido com um amor emocionante. 
Vós nada tendes a temer. 

Aqueles que escolhestes acreditar em falsos deuses e que não reconhecestes o Deus Uno e 
Trino, não Me aceitareis prontamente, porque vós sempre Me rejeitastes. No entanto, Eu puxar-vos-
ei para Mim e abraçar-vos-ei. O Poder de Deus descerá sobre vós, através do Dom do Espírito 
Santo, e vós sentireis que é difícil virar-Me as costas. Então, nessa fase, todos aqueles que Me 
vejam, incluindo aqueles que Me rejeitaram nesta vida, a maioria de vós, perceberão a Verdade. Vós 
ireis permitir-Me que Eu vos puxe para dentro dos Meus Sagrados Braços. 

Eu vos erguerei a todos, num instante, num piscar de um olho, para dentro do Meu Novo 
Reino. E começará então o princípio do fim. Aquelas almas que idolatraram a besta e que se 
entregaram em corpo, mente e alma a Satanás, e que de livre vontade se tornaram seus agentes, não 
terão lugar algum para onde se virar, onde se escondam, e ficarão sem qualquer apoio, pois Satanás 
abandoná-los-á. Então, Satanás será lançado no abismo e o seu poder cessará completamente nesse 
momento. Para aquelas almas, Eu digo isto. Mesmo nesse estágio, Eu mostrar-vos-ei Misericórdia. 
Vós deveis chamar por Mim e dizer: 

“Jesus, ajudai-me. Jesus, perdoai-me por todos os meus pecados” 

e Eu vos erguerei, também, no Meu Novo Paraíso. 

Eu salvarei todas as almas que Me chamem antes que os céus encerrem; que as montanhas 
colapsem e que o mar inunde a Terra e, depois, os Céus desaparecerão juntamente com a velha 
Terra. Elevar-se-á o Meu Novo Paraíso, o Novo Céu e Terra, tal como foi criado para Adão e Eva, e 
todos rejubilarão. Pois esse será o Maior Dia desde que Deus criou Adão e Eva. Nunca percais a 
esperança e lembrai-vos das Minhas Palavras para vós, agora. 

A Minha Misericórdia é tão grande que até mesmo aqueles que venderam as suas almas ao 
diabo serão salvos, se assim o desejarem, chamando por Mim no Último Dia. Também eles podem 
viver uma Vida Eterna de grande glória, com todos os filhos de Deus. Este Novo Paraíso é a vossa 
legítima herança. Não o desperdiceis pelas falsas e vazias promessas de Satanás. 

Eu amo a todos vós. Guardai sempre o Meu Amor, trancado dentro dos vossos corações, e Eu 
proteger-vos-ei sempre do maligno. 

O Vosso Jesus. 

Vós nunca deveis adorar qualquer outro deus, mas o Deus Trino 
Sábado, 14 de junho de 2014, 12:40 

Minha querida e amada filha, só há um Deus – Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo – 
todas, Pessoas distintas em Uma. Não há três unidades separadas, pois Somos Um – Deus Pai, 
Criador de Tudo; Deus Filho, como Ele se manifestou para viver entre vós e Deus Espírito Santo, 
dado à humanidade como um Dom pelo qual a Verdade enche os vossos corações com 
conhecimento, nova vida e o Poder do Meu Amor. 

Quando vós vierdes a Mim, vós vindes para o Meu Pai. Quando o Espírito Santo vos chama, 
Ele vem do Pai. Todos vêm de Deus. Vós nunca deveis adorar qualquer outro deus, mas o Deus 
Trino. Mas, sabei isto. Para conhecer o Pai, vós deveis reconhecer o Filho de Deus, porque sem 
Mim, Jesus Cristo, vós não podeis conhecer o Pai. 

Deus ama todos os Seus filhos, mas os Seus filhos não O amam como eles deveriam. Isso 
é certo, porque através de Mim eles tornar-se-ão parte do Meu Novo Reino na Terra. Depois, 
há aqueles que seguem o maligno e que, conscientemente, lhe dão o dom do seu livre-arbítrio. 
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É nessa altura que eles não têm controle sobre as suas ações, pois os espíritos maus, dentro 
deles, usam-nos a fim de recrutar outras almas vulneráveis. Essas almas não adoram a Deus – 
em vez disso, elas adoram Satanás. Eu apelo a que Me ajudeis a salvar essas pobres almas 
infelizes, pois elas não podem mais salvar as suas próprias almas através do seu livre arbítrio. 
Eu desejo que, através das vossas orações, vós peçais o alívio das almas em cativeiro, para que 
voltem para Mim. 

Cruzada de Oração (157) Pelas almas em cativeiro: 

Ó querido Jesus, libertai estas almas que são escravas de falsos deuses e de Satanás. 
Ajudai-nos, através das nossas orações, a trazer-lhes alívio da dor da possessão. Abri os portões 
da sua prisão e mostrai-lhes o caminho para o Reino de Deus, antes de serem tomados como 
reféns por Satanás no abismo do inferno. Nós Vos imploramos, Jesus, para cobrirdes essas almas 
com o Poder do Espírito Santo, para que elas procurem a Verdade e ajudai-as a encontrar a 
coragem de virar as costas às armadilhas e maldades do demônio. Amém. 

O problema encontrado pelas almas que adoram falsos deuses é que elas deixaram-se abrir 
ao espírito do mal, é que elas abriram-se, o qual precisa de apenas uma mínima fração do seu 
livre arbítrio para as infestar. Os falsos deuses conduzirão as almas a um perigo terrível. O 
maior perigo que elas enfrentam é que elas acreditam que tais práticas são normais, saudáveis 
para o seu espírito e um meio pelo qual encontram paz e calma nas suas vidas. Tudo o que eles 
irão encontrar é dor e tristeza. 

Ficai avisados dos perigos de seguir as práticas do ocultismo e da nova era, porque elas não 
são Minhas. É apenas por Me seguirdes, a Jesus Cristo, que vós podeis ter a Vida Eterna. O oposto 
da vida é a morte. A morte do corpo não significa o fim da vossa existência. A vossa existência é 
para a eternidade. A Vida Eterna vem apenas através de Mim. A morte eterna vem de Satanás. 

O Vosso Jesus. 

Eu despedaçarei os templos dessas seitas e impedirei os seus atos vis contra os 
filhos de Deus 

Domingo, 15 de junho de 2014, 09:30 

Minha querida e amada filha, a dimensão a que Eu Sou ignorado, demitido e odiado está para 
além da compreensão da maioria das pessoas. 

Há grupos e seitas que são dedicados ao culto de Satanás e que cometem atrocidades terríveis 
sob a direção de quem Me odeia. Os pobres pecadores que estão envolvidas venderam as suas almas 
ao demônio e, para o exterior, elas são uma fonte de divertimento, mas ouvi-Me agora. Eles têm 
apenas um mestre e esse mestre tem grande poder sobre eles, porque eles lhe deram o dom do seu 
livre-arbítrio. E tal como Satanás despreza a raça humana, ele usa essas almas, embora elas não 
compreendam verdadeiramente este fato. O seu ódio por Mim é tão intenso como é por aqueles que 
Me servem, a Jesus Cristo. 

A batalha final pelas almas será travada em todas as partes do mundo e serão esses grupos que 
irão lutar muito arduamente para tirar as pessoas para longe de Mim e da Salvação final que Eu 
trago para os filhos de Deus. Porque Eu amo a todos – inclusive aqueles que sacrificaram as suas 
vidas e o seu direito à Salvação Eterna pelas promessas vazias do rei da mentira, o Meu dever é 
superar todos os obstáculos para os alcançar, para que Eu possa salvá-los. 

Eu despedaçarei os templos dessas seitas e impedirei os seus atos vis contra os filhos de Deus. 
Aqueles que são libertados dessas prisões de ódio encontrar-Me-ão, Eu prometo, à espera. Por cada 
simples alma desses grupos que vier a Mim à procura de paz, – Eu converterei dez vezes o seu 
número. Eu derrotarei o demônio e Eu tomarei os filhos de Deus, não importa o que eles tenham 
feito, de volta da borda do abismo do Inferno. 
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Não tenhais medo do poder do espírito do mal, desde que vós confieis em Mim 
completamente. O Meu Poder, o Poder de Deus, o Princípio e o Fim, jamais serão destruídos. 
Mas, qualquer homem que se aventure a tentar destruir o Poder de Deus, sabendo as 
consequências, e que recusa todos os Meus esforços para salvar a sua alma – ele sofrerá por 
toda a eternidade. 

O Vosso Jesus. 

Eu sou gentil, amoroso e paciente 
Domingo, 15 de junho de 2014, 14:25 

Minha amada filha, meu plano para redimir a humanidade e para divulgar meu novo Reino 
está tendo sucesso, como predito. Vou trazer ao mundo um grande presente e para aqueles que 
acham que este enorme e assustador, sabem disso. 

Eu sou gentil, amoroso e paciente e tudo será feito pela Santa Vontade de meu pai, que não 
gostaria de trazer dor e angústia para qualquer um dos seus filhos, não importa o quão enegrecida 
suas almas são. Se este fosse o caso, teria destruído o mundo e levado somente os eleitos para o 
Novo Paraíso. E assim meu pai esperou e esperou, até que a população do mundo estava em seu 
maior número. Ele começou a parte final de seu plano para salvar a humanidade, de modo que uma 
multidão pode ser salvo de uma só vez. 

Este Plano não deve ser temido ou oposição, como o prêmio final é aquele que vai lhe trazer 
tudo a maior glória. Você não deve resistir a ela; você não deve ridicularizar-lo ou descartá-lo, pois 
você vai se arrepender desta decisão para a eternidade. Não deixe um homem interferir com a 
Vontade de Deus. Para salvar as massas, Meu Pai não hesitará em punir aqueles que estão em seu 
caminho para salvar milhares de milhões de almas. E enquanto cada alma é preciosa para ele e 
enquanto ele vai intervir em todos os sentidos para trazer almas para seus sentidos, Ele destruirá 
aqueles que são responsáveis por negar-Lhe as almas de milhões. Estar em nenhuma dúvida de que 
eles vão sofrer por isso e deixá-lo ser conhecido que você vai saber essas almas por seus atos e em 
seguida, por sua punição. Sua punição vai começar na Terra, neste momento, na esperança de que 
eles vão ver a Verdade. Falhando isso, meu Pai o removê-los. 

O poder de Deus se manifesta na Terra neste momento e você vai ver como estes lados 
vão surgir na batalha pelas almas. Eles vão incluir aqueles que verdadeiramente me servir; 
aqueles que não Me conhecem e aqueles que o fazem, mas optar por servir a um mestre 
diferente, não de mim. A única vencedores serão aqueles que, pela misericórdia de Deus, será 
dado as chaves para o Reino de Deus. 

O Vosso Jesus. 

Têm sido abertas as portas para permitir que os pagãos profanem a Minha Igreja 
Segunda-feira, 16 de junho de 2014, 17:27 

Minha querida e amada filha, aqueles que dentre vós não desejais que Eu comunique 
convosco, sabei então isto. O vosso livre arbítrio significa que vós sois livres para escolher se 
quereis ou não aceitar o que Eu digo e o que Eu desejo. Quer acrediteis ou não acrediteis – a 
escolha é vossa e, sobre o que vós decidirdes, Eu nunca vos Julgarei por causa disso. 

Mas vós nunca deveis julgar os outros em Meu Nome. Com isto Eu quero dizer julgar 
aqueles que Me rejeitam, bem como aqueles que aceitam a Minha Intervenção. Ninguém, dentre 
vós, tem o direito de declarar outra pessoa como sendo má ou culpada de infração. Aqueles de 
vós que julgais severamente – aquelas pessoas que vós acreditais que estão erradas, culpadas de 
infração ou de heresia – não tendes esse direito. Vós deveis permanecer em silêncio e orar por 
aqueles que vós acreditais que estão em aflição. Apenas Eu, Jesus Cristo, tenho o Poder de 
Julgar a humanidade. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          127 

Quando vós rebaixais outra pessoa em Meu Santo Nome, vós sois culpados de pecado e Eu 
reterei isso contra vós. Quando vós prejudicais os outros, pela vossa língua, Eu calar- vos-ei. 
Quando vós feris a reputação de outra pessoa, a vossa própria reputação será questionada por 
outros. A hipocrisia desgosta-Me e quando vós sois culpados de calúnia, suportados no Meu Nome, 
então vós trazeis grande vergonha, não só a vós mesmos, como ao Meu Santo Nome. 

Qualquer homem que inflija dor sobre outra pessoa e professe abertamente falar em Nome de 
Deus, engana-se apenas a si mesmo. Aqueles que punem os outros e dizem que eles merecem 
carregar com as suas alegações, por causa da sua dedicação e devoção a Deus, não são de Mim. É 
uma vergonha para vós, porque não Me conheceis. E enquanto lutais entre vós – Cristãos contra 
Cristãos – os pagãos, no meio de vós, invadem a Minha Igreja. O inimigo trabalha com muita 
esperteza. O seu astucioso plano é gerar a discórdia dentro da Minha Igreja e, à medida que a 
verdadeira lealdade para Comigo enfraquece, têm sido abertas as portas para permitir que os pagãos 
profanem a Minha Igreja. 

É uma vergonha para aqueles de vós que conheceis a Verdade – a Minha Santa Palavra, que 
vos é dada nas Santíssimas Escrituras. Todos os sacrifícios foram feitos por vós; os profetas de 
Deus, enviado a vós, foram violados, perseguidos e mortos; os visionários, os videntes e os santos – 
todos reverenciados apenas após as suas mortes, mas flagelados por vós quando transmitiam a 
Minha Palavra e, depois, o Meu Próprio Sacrifício – quando vós Me crucificastes. Agora, o que 
fazeis? Vós permitis que os que adoram falsos deuses lhes prestem homenagem sobre os Meus 
Altares, os quais se destinam a honrar- Me. Permitiriam esses pagãos que vós fizésseis o mesmo nos 
seus templos? 

A história repete-se. Os pagãos tomaram conta da Igreja de Meu Pai e eles foram expulsos. 
Quando vós profanais a Minha Igreja e o Meu Corpo, vós não estais mais aptos a servir-Me e Eu 
expulsarei todo o Meu servo sagrado que Me trai desta maneira. Os vossos pecados são mais negros 
do que aqueles a quem vós servis, em Meu Nome, porque vós levais convosco as almas que afastais 
de Mim. Está na hora de escolherdes. Ou vós quereis aceitar-Me, a Jesus Cristo, como Eu Sou, e 
não o que vós quereis que Eu seja, ou vós negais-Me. Não há nada no meio. 

O Vosso Jesus. 

O mundo está faminto da Verdade da Minha Palavra 
Terça-feira, 17 de junho de 2014, 22:23 

Minha querida e amada filha, o Meu Exército Remanescente recolheu um grande número e 
está disseminado em todas as partes do mundo. Pelo Meu Próprio conhecimento e pelo Poder do 
Espírito Santo, Eu dei-Me a conhecer através do Poder das Minhas Palavras, contidas nestas 
Mensagens Sagradas. 

A Minha Palavra atrairá rapidamente para Mim aqueles que já foram abençoados com o 
Espírito Santo. Para essas almas não há dúvidas. O Espírito Santo, através das Minhas Palavras, 
atrai os mais relutantes e, embora eles possam estar inseguros sobre se Sou realmente Eu, Jesus 
Cristo, Quem lhes acena para responderem ao Meu Chamamento, eles virão a Mim, com cautela. 
Eventualmente, eles abraçar-Me-ão completamente. Depois, há aqueles que acreditam em Mim, 
mas que não aceitam que Eu Estou a chamá- los. Com o tempo, também eles responderão ao Meu 
Chamamento. Mas, o que é o Meu Chamamento? É, simplesmente, uma prova para Mim Mesmo? 
Não, pois isso é desnecessário. O Meu Chamamento é para vos reunir e preparar, de modo a que 
todos os Cristãos Me ajudem na Minha procura para salvar a humanidade. É através dos Meus 
amados discípulos que Eu posso fazer muitas coisas acontecerem. 

A Minha Missão é salvar almas e Eu farei isso através do uso do livre-arbítrio do homem. A 
Vontade de Deus é dar a vida e trazer todos os filhos de Deus sob a Sua Proteção. Pela Divina 
Vontade de Deus, todas as almas podem ser salvas, mas a rota para a Salvação Eterna está no livre-
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arbítrio dado ao homem por Deus. Será através do vosso livre- arbítrio que cada um de vós 
escolherá o vosso futuro. Vós não sereis forçados a aceitar a Misericórdia de Deus, mas sereis 
solicitados a seguir-Me. Eu nunca vos ordenarei para fazerdes isso, pois é vosso direito – o direito 
ao vosso livre-arbítrio – que possais escolher por vós mesmos o que quereis fazer. 

Alguns homens escolherão sabiamente, pois eles compreenderão o que Eu ofereço, o Caminho da 
Verdade – o Caminho para a Vida Eterna. Algumas pessoas escolherão imprudentemente e seguirão o 
caminho errado. Elas farão isso porque falharam no entendimento da Verdade, da Palavra de Deus. Elas 
permitiram que a sedução das grandes atrações materiais, concupiscências e prazeres, as influenciassem 
para longe de Mim. Elas não acreditam na vida após a morte e não sentem remorso pelos pecados 
cometidos na realização dos seus próprios desejos egoístas. Porém, se lhes for mostrada a Verdade e 
forem encorajados por outras pessoas a ouvir a Palavra de Deus e a Minha Promessa para o futuro, elas 
podem mudar. Elas podem, através do Dom da Conversão, habitar no Meu Reino. 

O Meu Chamamento é, portanto, para encorajar todas as almas a procurarem a Verdade. Através 
do seu livre-arbítrio – e tem que ser por sua própria escolha – elas permitem-Me, ao seu amado Jesus, 
que as salve. Eu apelo a todos os Cristãos para pegarem agora nas suas armaduras e marcharem em 
frente para Me ajudarem a recolher as almas daqueles que estão dispersos e perdidos. Através da vossa 
ajuda, Eu posso encorajar todas as almas de todos os credos, raças e cores para virem a Mim. Quando 
vós os alcançardes, Eu cobrir-vos-ei com grandes Dons do Espírito Santo, para que vós possais ter 
sucesso e trazer-Me as almas perdidas, pelas quais Eu Me consumo em cada segundo. 

A Vontade de Deus é salvar a todos. Mas é pelo livre-arbítrio do homem, que escolhe vir aos 
Meus Braços, por sua livre escolha, que a Divina Vontade de Deus se realizará como deveria ser. 
Ide, todos vós, e ensinai a Verdade dos Santos Evangelhos. O mundo está faminto da Verdade da 
Minha Palavra. A Minha Palavra não é mais ensinada da forma como deveria ser. A Verdade deve 
ser dada às pessoas – foi para isso que Eu dei a Minha Vida. Sem acesso à Verdade – a Minha Santa 
Palavra – vós não podeis escolher o caminho correto para a Salvação Eterna. 

É por isso que Eu venho agora, para vos trazer a Verdade. Para vos trazer ao vosso juízo, de modo 
a estardes preparados, prontos e à espera do Grande Dia, sem medo, angústia ou preocupação nos 
vossos corações. Quando vós Me aceitardes e confiardes completamente em Mim, vós estareis em paz. 

O Vosso Jesus. 
Mãe da Salvação: Por cada passo que vós dais para chegar mais perto do meu Precioso 
Filho, vós dareis dois passos para trás 
Quarta-feira, 18 de junho de 2014, 14:51 

Meus filhos, segui-me, à Mãe da Salvação, e pegai na minha mão enquanto eu vos conduzo, ao 
longo do caminho da Verdade, para o meu Filho. Será através da minha intercessão que muitos de vós 
encontrareis a coragem de andar neste espinhoso e pedregoso caminho para a Salvação Eterna. 

Queridos filhos, para conseguirdes conhecer verdadeiramente o meu Filho, é-vos requerida 
grande perseverança. Vós deveis abrir a vossa mente, o vosso coração e a vossa alma, sem um traço de 
dúvida ou de orgulho, antes que sejais capazes de perceber. Quando a Verdade vos é revelada, dentro 
dos vossos corações, vós deveis agarrar-vos a isso, pois será o meio pelo qual vós ficareis livres. 

Por cada passo que vós dais para chegar mais perto do meu Precioso Filho, vós dareis dois passos 
para trás, por causa da maneira como o maligno vos tentará. Ele nunca cessará de tentar puxar-vos para 
longe de Cristo, porque ele faz disso a sua vil missão para vos arrastar para a direção oposta. Então, 
quando vós cairdes ao longo da vossa jornada, deveis levantar-vos e começar tudo de novo. Por cada vez 
que vós dais um passo para trás, compreendei que tudo o que Satanás influência será sempre para trás – 
ao contrário de tudo o que meu Filho lega à raça humana. Portanto, ser-vos-á requerida grande paciência, 
mas vez que superardes cada obstáculo caminhareis mais depressa ao longo do percurso para o meu 
Filho. Cada revés, quando superado, far-vos-á mais fortes na vossa fé. E, quando a vossa fé se tornar 
forte, nada se levantará no vosso caminho para vos tornardes um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. 
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Ide em paz, queridos filhos, e permiti-me, à Mãe da Salvação, ajudar-vos a tornar-vos mais 
fortes no vosso amor por Jesus Cristo, porque sem Ele vós nunca encontrareis a paz e o conforto 
que procurais, nesta vida ou além dela. 

A Vossa Amada Mãe. 

Mãe da Salvação: Estes milagres acontecerão num período de três anos 
Quinta-feira, 19 de junho de 2014, 13:48 

Minha filha, os Milagres ordenados pelo meu Pai Eterno serão em breve dados a 
conhecer em todas as partes da Terra. Esses Milagres desafiarão todo o raciocínio humano, o 
conhecimento científico e a experiência. A Terra, o sol e a lua, reagirão para produzir 
espectáculos muito incomuns e muitos saberão que eles só poderiam ser possíveis pela Mão de 
Deus. Estes Milagres acontecerão num período de três anos e eles terão lugar por uma razão. 
Eles visam ajudar a inflamar a fé da humanidade de modo que ela compreenda que tudo é 
controlado pela Mão de Deus. 

Quando perversos atos e ações são perpetrados pelo homem, eles podem ser interceptados por 
Deus. A batalha entre o maligno e Deus é de difícil compreensão para as pessoas. Quando as 
injustiças têm lugar, elas são permitidas por diferentes razões, mas a principal delas fundamenta-se 
na necessidade de purificação. Isso pode parecer injusto, mas não é para o homem compreender, até 
que lhe seja dado o Dom do Conhecimento, que provém do Espírito Santo. É quando as almas são 
purificadas que elas começam a compreender a maneira pela qual Deus trabalha, a fim de trazer os 
Seus filhos a um estado em que eles possam reconhecê-Lo. 

Os Milagres de que Eu falo incluirão grandes Atos de Deus, os quais envolverão tragédias que 
serão evitadas e que se afiguram ter sido impossíveis do ponto de vista científico. Eles envolverão 
também grandes sinais no céu; o movimento da terra e as cores associadas com a natureza. 

O meu próprio envolvimento com estes milagres será visto através dos sinais que eu colocarei 
nos locais das minhas aparições ao redor do mundo. Não tenhais medo desses Milagres porque eles 
são um Dom de Deus. Ficai gratos pela Sua Misericórdia; pois não há tarefa demasiado grande que 
Ele não assuma para assegurar que a raça humana possa ser despertada, para que O aceite. Esta é a 
Vontade de Deus, porque Ele ama a cada um de vós. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Mãe da Salvação: Para servir verdadeiramente o Meu Filho, primeiro vós deveis amá-
Lo. Para amar o meu Filho, primeiro vós deveis conhecê-Lo 
Sábado, 21 de junho de 2014, 15:40 

Minha querida filha, a minha vida foi vivida na Terra inteiramente para o meu Filho, Jesus 
Cristo. A Minha alma foi criada no Céu pelo meu Pai, Deus, o Altíssimo, e o meu nascimento 
foi uma Dádiva extraordinária para a humanidade. Eu fui enviada por Deus com o único 
propósito de dar ao mundo o muito esperado Messias. O nascimento do meu Filho foi 
Miraculoso e, a partir do momento em que Ele teve a Sua primeira Respiração, o meu único 
desejo foi servir todas as Suas necessidades. 

Eu adorava o meu Filho e reconheci-O com grande reverência. A Sua formusura e conduta 
Piedosa foi rapidamente evidente a partir dos três meses do Seu nascimento. O Seu sorriso era 
radiante e mesmo tão jovem como Ele era; Os Seus penetrantes Olhos azuis tinham uma 
extraordinária profundidade e maturidade. Eu sabia que estava ali para servi-Lo de todas as 
formas, mas Ele mostrou-me grande Amor desde tenra idade. Este Amor não era apenas o amor 
que uma criança teria pela sua mãe – era muito maior do que isso. Ele acalmava-me; acariciava 
a minha face sempre que eu ficava preocupada com os perigos que nós, e o meu esposo São 
José, tínhamos que enfrentar. 
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Após o êxodo para o Egito, eu tive dificuldade em relaxar e ficar atenta a qualquer ameaça ou 
perigo potencial, o que significava que eu dormia poucas horas durante a noite. Mesmo antes do 
meu Filho se dar Ele Próprio a conhecer, eram muito claros para mim os perigos que Ele teria de 
enfrentar no futuro. As Suas Mãos, abriam-se sempre para as pessoas, em amor e amizade. Quando 
menino, Ele atraía muitos, apesar de eles não terem nenhuma ideia de Quem Ele era. Ele atraiu 
também críticas injustificadas de amigos e pessoas que Ele conhecia. Ele era ameaçado e 
ridicularizado e Eu era também censurada por muitos. A Presença de Deus atraiu o bem, mesmo as 
almas em trevas, para a nossa pequena família, desde o dia em que meu Filho nasceu. O meu amor 
por Ele era muito poderoso. Eu amava-O por Quem Ele era, mas eu amava-O também como Mãe e 
esse amor continua até hoje. 

Eu era muito protetora do meu Filho e quando eu O perdi na viagem de regresso de Jerusalém 
eu fiquei apavorada. O meu sentimento de perda foi sentido por cada parcela de mim e eu não 
consegui descansar até que O encontrei. Nesse dia, quando eu O encontrei, falando e pregando aos 
anciãos do Templo, eu percebi nesse momento que eu só tinha que servi-Lo e ser obediente a cada 
Desejo Seu. 

Para servir verdadeiramente o meu Filho, primeiro vós deveis amá-Lo. Para amar o meu 
Filho, primeiro vós deveis conhecê-Lo. Conhecer o meu Filho, significa estudar a Sua Palavra e 
compreender o que ele disse aos Seus discípulos durante o Seu Tempo na Terra. É somente através 
da Sua Palavra que vós podeis ficar a conhecer Jesus Cristo. Se aceitais a Sua Santa Palavra, então 
vós podeis servi-Lo. Vós não podeis servi-lo se não honrais a Sua Palavra ou não fazeis tudo o que 
Ele vos ensinou. A obediência à Palavra de Deus é essencial se vós desejais viver como verdadeiros 
Cristãos. Se vós pregais a Sua Palavra, então vós deveis praticar o que o meu Filho pregou – amar-
vos uns aos outros; fazer aos outros o que vós esperais que vos seja feito; honrar a Deus, através dos 
Sagrados Sacramentos, como Ele vos ensinou. 

Vós nunca deveis ditar a Deus o vosso desejo para mudar a Sua Palavra, porque vós não 
tendes esse direito. A subserviência ao meu Filho só pode ser alcançada se vós permanecerdes 
obedientes aos Seus Ensinamentos. Ide em paz para amar e servir o Senhor. 

A Vossa Amada Mãe. 

Comparai-me a uma Mãe que tem de separar-se do seu filho desde o nascimento 
Segunda-feira, 23 de junho de 2014, 01:45 

Minha querida e amada filha, hoje Eu trago-te e a todos os Meus amados seguidores grandes 
Bênçãos. O Meu Coração explode de amor por todos vós. Eu percebo que a vossa jornada para Me 
servir pode ser, por vezes, muito difícil, mas Eu desejo que saibais que Eu Estou a guiar-vos em 
cada segundo. Não há nenhum desafio que vós possais enfrentar que não possa ser superado. 
Portanto, se vos sentirdes desamparados e receosos, vós não deveis desistir e, quando confiardes em 
Mim, tudo parecerá mais fácil. 

Comparai-Me a uma mãe que foi separada do seu filho no momento do nascimento e que 
nunca mais conseguiu ver essa criança de novo durante a sua vida. A mãe nunca esquecerá essa 
criança e passará todos os dias ansiando pela sua carne e sangue, na esperança de se reunir com o 
seu bebé nalguma ocasião. Todos os dias essa criança está nos seus pensamentos; ela reza por ela ou 
ele, pelo seu bem-estar, e sente uma profunda dor, no fundo do seu coração, pela sua perda. Nada 
jamais a satisfará, até que ela abrace aquele filho nos seus braços uma vez mais. Ela tem muita 
paciência, grande esperança e um profundo desejo de ficar cara a cara com o filho que ela expeliu 
do seu útero e não importa os anos decorridos. Tudo o que lhe importa é que ela e o seu filho 
fiquem juntos de novo – entrelaçados um com o outro. 

Eu Sou como qualquer pai ou mãe que tenha que suportar tal angústia. Para Mim, a espera é 
dolorosa. Mas a dor da perda, como por uma criança perdida há muito, que se recusa a voltar para 
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os pais, é a maior de todas. A dor que Eu sinto quando Eu Sou rejeitado pelos filhos de Deus, é um 
tormento constante para Mim. Eu farei qualquer coisa para atrair essas almas para dentro do Meu 
Seio. Eu usarei outras almas – os seus irmãos e irmãs, que Me queiram confortar na Minha procura 
de despertar as suas almas dormentes. Eu preciso que os Meus amados seguidores, os irmãos desses 
filhos perdidos de Deus, se espalhem por todo o mundo e tragam a Minha família conjuntamente. 

Vós deveis unir-vos contra o espírito das trevas, o qual fará com que seja quase 
impossível para essas almas decifrarem a Verdade do seu nascimento. Devem ser ditos a essas 
pessoas os seus direitos de nascença; a sua herança e a sua Salvação Eterna. Porque está 
próximo o tempo em que toda a Verdade será revelada. Com a vossa ajuda, Meus amados 
seguidores, elas virão a Mim, de regresso à Minha família, onde todos nos uniremos, 
finalmente, como um. Do modo como deve ser. 

Eu amo a todos vós com uma profunda ternura e alegro-Me quando vós respondeis, com amor 
no vosso coração, ao Meu Chamamento. 

O Vosso Jesus. 

Não corteis os laços com aqueles que vos odeiam por Minha causa 
Quarta-feira, 25 de junho de 2014, 23:37 

Minha querida e amada filha, as pessoas não têm necessidade de parar todas as atividades do 
seu dia-a-dia normal quando são fiéis a Mim. Eu não sou um Deus que vos ordene para cairdes aos 
Meus Pés, em detrimento das vossas responsabilidades diárias. Eu não Me envaideço, impondo 
majestosamente um comportamento orgulhoso, para governar o ser humano, nem Eu determino 
cada movimento vosso ou tento sufocar-vos em subserviência a Mim. Não é isso Que Eu Sou, 
porque Eu venho como um humilde servo para libertar o homem da escravidão do demônio. 

Eu venho para vos salvar e Eu venho de novo para completar o Meu Plano de Salvação. Eu 
estou aqui para vos servir. Eu venho para vos atrair a Mim e, embora Eu Me deleite no vosso amor 
por Mim e no tempo que vós Me devotais, a Minha intenção é fazer isso de uma forma que não vos 
cause sofrimento excessivo. Embora Eu acolha bem o tempo que vós Me dais e as orações que vós 
ofereceis, vós tendes ainda que viver a vossa vida, a fim de vos alimentardes e vos vestirdes e às 
vossas famílias. Tudo o que Eu vos peço é que viveis a vossa vida da forma que é necessária, a fim 
de Me servirdes. E, à medida que se aprofunda o vosso relacionamento Comigo, vós sentireis um 
desejo irresistível de falar Comigo através dos vossos pensamentos e palavras. 

Eu peço que vós trateis os outros com o respeito que Me mostrais. Não discutais ou percais a 
calma com os outros acerca de Mim. Nunca justifiqueis as ações ou as palavras daqueles que, no 
entanto, Me insultam – orai por eles, apenas. À medida que crescer o vosso amor por Mim, o vosso 
relacionamento Comigo tornar-se-á mais íntimo. Quando isso acontecer, será esse o tempo em que 
vós atraíreis, sobre vós, a ira daqueles cuja fé é fraca. Esperai que isso aconteça e não vos assusteis 
ou fiqueis angustiados, porque, quando vós estais em união Comigo, então sereis odiados por isso. 
Sede pacientes com essas pessoas. Sede amáveis. Sede delicados. Não vos incomodeis a 
argumentar, pois nada que vós disserdes fará diferença. Em vez disso, mostrai-lhes o significado do 
Cristianismo, respondendo ao ódio com amor. 

Não corteis os laços com aqueles que vos odeiam por Minha causa. Em vez disso, por favor, 
orai por eles. Vós deveis tentar manter um equilíbrio na vossa vida, quando estais em união 
Comigo. Embora Eu deseje a vossa companhia, Eu também desejo que vós ameis aqueles que 
precisam de Mim, mas que não podem ver-Me; que não conseguem que os seus corações Me 
aceitem, ou que não têm a noção do que significa a Vida Eterna. O vosso dever é para Comigo, e o 
Meu Desejo é que useis o vosso tempo com sabedoria para amar estas almas. Através das vossas 
palavras, atos, ações e orações, vós podeis trazer- Me essas almas. 

O Vosso Jesus. 
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Nenhum de vós é capaz de compreender as Leis Divinas 
Quinta-feira, 26 de junho de 2014, 14:00 

Minha querida e amada filha, vós nunca deveis acreditar que a Minha Palavra, dada ao mundo 
através destas Mensagens, será aceite com facilidade. Aqueles que não as aceitam lutarão ao longo 
do tempo para deixarem estas Mensagens e tudo o que Eu lhes peço. Em vez de viverem as 
Mensagens e de adaptarem as suas vidas de acordo com elas, eles questionarão e questionarão cada 
Palavra que sai da Minha Sagrada Boca. Se fizessem o inverso, aderindo aos Meus Ensinamentos, 
que nunca mudam, então eles servir-Me-iam melhor. 

Nenhum de vós é capaz de compreender as Leis Divinas, que vêm do Meu amado Pai. 
Quando vós tentais analisar os Mistérios da Santíssima Divina Trindade, vós falhais, pois nada 
disso é para a vossa compreensão Qualquer um de vós que acredite que deve compreender os 
acontecimentos que levaram até e para além da Minha Segunda Vinda, deve saber isto. Eu revelo 
certos eventos apenas para vos ajudar a preparar as vossas almas. As Minhas Revelações não vos 
são dadas para causar sensação, controvérsia ou ódio entre vós, porque Eu nunca infligiria tal 
confusão. A confusão entronca numa falta de confiança em Mim e numa ardente curiosidade 
humana, o que é compreensível. Vós deveis, simplesmente, permanecer fiéis à Minha Santa Palavra 
– que é tudo o que Eu peço. 

Eu vivi uma vida simples, quando Eu andei a Terra. Eu ensinei a Minha Palavra de uma forma 
simples, para que os Meus Ensinamentos fossem compreendidos por todos. Eu mostrei a Minha 
aversão aos que professaram representar Deus e cujo dever era assegurar que os Dez Mandamentos 
fossem homenageados. No entanto, esses homens eruditos encheram-se de orgulho, usaram enfeites 
e alardearam as suas posições dentro do Templo de Deus. Tão intencionados eles estavam nos seus 
atos de afirmação; ordenando; admoestando os pobres, os humildes e ignorantes; que se esqueceram 
de um fato importante. O seu papel era o de servir a Deus. E para servir a Deus, eles tinham de 
servir os Seus filhos. Em vez disso, eles exigiram respeito; procuraram adulação e cobiçaram uns 
aos outros as posições de poder que existiam na hierarquia dentro dos Templos. Em nenhuma fase 
Eu encorajei o sensacionalismo, embora a Minha Palavra, entregue às massas, ainda que de uma 
forma muito simples, criasse controvérsia. Apenas a Palavra de Deus, que é simples e franca, pode 
ofender desta maneira. A Verdade cria divisão em muitas pessoas porque elas não a podem encarar. 
No entanto, é apenas com a Verdade – a Palavra de Deus –, que necessitais de vos preocupar. 
Analisar a Minha Palavra ou argumentar acerca do significado da Verdade e fazer sensação com a 
Palavra de Deus, é um desperdício do vosso tempo. É muito melhor servir-Me, servindo os outros 
em Meu Nome. 

Não tenhais medo da Verdade; não a rejeiteis; descarteis ou crieis novas interpretações dela. A 
Verdade permanece como sempre foi. A Minha Palavra é a Minha Palavra. O que Eu disser Será. A 
Vontade de Deus não pode ser adulterada. Aceitando a Verdade, ela irá trazer-vos clareza de mente; 
paz dentro das vossas almas e um desejo de serdes obedientes à Minha Palavra – como é devido – 
em todos os momentos. Não há nada que vós possais adicionar, pois ela permanecerá intacta por 
toda a eternidade. 

O Vosso Jesus. 

A Minha Igreja, quando dividida e caída, abraçará o humanismo com grande satisfação 
Sexta-feira, 27 de junho de 2014, 22:11 

Minha querida e amada filha, vós nunca identificareis facilmente o trabalho de Satanás no 
mundo, pois ele é muito astuto. Ele raramente exporá as suas obras de maneira a que as pessoas 
questionem a sua influência. Em todo o seu reinado na Terra, ele foi a limites extraordinários para 
convencer o mundo de que Eu não existo. Raramente vós vereis a Verdade, porque ela é camuflada 
através das pessoas que ele usa para convencer as pessoas de que Deus não Existe. 
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O objetivo do demônio é levar as pessoas a acreditar que o mundo e a existência da raça 
humana é um meio para um fim. O seu maior triunfo foi a introdução do humanismo e, em 
particular, do humanismo secular. 

O Humanismo, o assim chamado desejo de cuidar das necessidades da raça humana, 
através da eliminação da injustiça social, é danoso. Aqueles que adoptam o humanismo nas 
suas vidas, fazem-no como um substituto para uma crença em Deus e é compreensível porque 
eles o fazem. Tristemente, muitas religiões têm produzido dissidentes, cujo comportamento 
não é influenciado por Deus. O seu ódio pelos outros e sua intenção assassina são exercidos em 
Nome de Deus, quando, na verdade, é o próprio Satanás quem inspira todos os seus 
movimentos. Ele faz isso para afastar as pessoas de Deus. Essas almas em trevas cometem 
injustiças terríveis e usam o Nome do Meu amado Pai para realizar atos perversos. Então, eles 
justificam esses atos em nome da sua religião e fazem com que muitas pessoas rejeitem toda a 
crença em Deus. 

O humanismo secular, enquanto aplaude todas as coisas boas em nome da justiça social, é 
muito atraente para aquelas almas que têm coração afetuoso, pois as suas intenções são boas. 
Tristemente, quando abraçam essa doutrina, elas estão a dizer que a Criação do mundo foi um 
acidente causado pela natureza. Mas isso não é verdade, pois o mundo foi criado pelo Meu Eterno 
Pai. Nenhum cientista jamais será capaz de explicar a Criação do mundo, porque esse conhecimento 
nunca será conhecido para o homem. 

Rejeitando o sobrenatural e a Divina Existência de Deus, isso significa que vós rejeitais as 
directrizes morais que provêm de Deus. Isso significa que a moralidade, um sentimento profundo do 
que é ou não agradável a Deus, não pode ser sustentado e isso conduz à escuridão. Em vez disso, o 
homem ficará focado apenas nas suas necessidades físicas e negligenciará a sua alma. Na morte, a 
sua alma, a qual eles se recusaram a aceitar como uma Dádiva de Vida de Deus, não aceitará a 
Misericórdia de Deus. Muitas dessas almas estarão, neste estágio, completamente alienadas da 
Misericórdia de Deus. 

A Minha Igreja, quando dividida e caída, abraçará o humanismo com grande satisfação. E, 
como resultado, ela atrairá todas as almas para uma falsa interpretação da Verdade da sua existência. 
O mundo, abraçará então este novo tipo de igreja – uma igreja preocupada com as injustiças sociais 
– e nem uma palavra sobre a importância da salvação de vossa alma será proferida. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: A Verdadeira Igreja tornar-se-á Remanescente 
Sábado, 28 de junho de 2014, 15:03 

Minha querida filha, a maior decepção que descerá sobre a humanidade virá de dentro da 
Igreja do meu Filho na Terra e será instigada pelos Seus inimigos, que se infiltraram por meios 
tortuosos. Satanás entrará na Igreja do meu Filho e os sinais serão vistos claramente por aqueles que 
têm o Espírito de Deus firmemente inserido nas suas almas. 

A fé dos santos servos do meu Filho será destruída, já que muitos se sentirão compelidos a 
abandoná-Lo através de atos sacrílegos. Muitos pobres servos infelizes serão convidados a jurar 
fidelidade a um novo juramento e terão demasiado medo de se afastar, apesar de muitos saberem, 
no fundo de seus corações, que irão errar. 

Muitas novas regras serão introduzidas na Igreja do meu Filho na Terra, enquanto milhares de 
recém-chegados farão juramento na Igreja, e não serão autênticos, pois eles não terão o Verdadeiro 
Espírito de Cristo nos seus corações. Eles entrarão na Igreja e darão testemunho de uma nova 
religião mundial, a qual não honrará o meu Filho, Jesus Cristo. Não só não O servirão; o seu dever 
será o de atender às necessidades do humanismo, que, na sua essência, negará a Existência do 
Estado Sobrenatural de Deus e de tudo em que Ele assenta. 
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O clero, que outrora entregara a sua vida a Deus, será atraído para este grande engano e, como 
consequência, perderá a verdadeira fé. Eles não irão promover a importância da salvação das almas, 
que se tornou possível com a morte do meu Filho na Cruz. A Cruz é o centro do Cristianismo. Há 
apenas uma Cruz e será através da Cruz que os primeiros sinais visíveis, da traição do meu Filho, 
serão vistos. Novos tipos de cruzes serão introduzidas, as quais irão escarnecer do Sinal da Cruz e 
do que isso significa no coração do homem. 

Os não-crentes, que até agora não tinham interesse no Cristianismo, serão atraídos para a 
assim chamada nova igreja mundial. Juntamente com todas as outras religiões, das quais não 
brota a Verdade, eles irão escarnecer e ridicularizar os filhos de Deus que permanecerem fiéis à 
Palavra de Deus. 

A Verdadeira Igreja tornar-se-á Remanescente e, esse exército, unir-se-á em todo o mundo 
para surgir nos últimos santos dias e ser empossado pelo Espírito Santo, para sustentar a Verdade. 
Eles serão cuspidos; gozados e acusados de serem radicais, assim como o meu Filho, Jesus Cristo, 
foi acusado de heresia quando Ele andou na Terra a pregar a Verdade. 

Será requerida uma enorme coragem para ficar fiel à Palavra de Deus, pois vós sereis 
acusados da prática do mal. O vosso crime, dirão os inimigos de Deus, é o de espalhardes 
inverdades acerca dessa abominação. Tudo o que vem de Deus, será declarado como sendo 
uma mentira, enquanto a verdade, que eles dirão ser representada pela nova religião mundial, 
será uma mentira. 

O Espírito Santo, porém, cobrirá aqueles que continuardes a espalhar os Santos Evangelhos e 
o meu Filho irá cobrir-vos e proteger-vos. O futuro da sobrevivência da raça humana e o direito à 
Vida Eterna, prometida a cada homem, mulher e criança, repousará nos vossos ombros. Será o 
Remanescente quem manterá acesa a Luz de Deus, num mundo que será mergulhado na escuridão. 

Muitos de vós sereis desafiados pelo espírito do mal e serão colocadas mentiras dentro dos 
vossos corações, para vos afastar para longe da Verdade. Tristemente, muitos de vós achareis que é 
muito difícil manter-vos fiéis às vossas convicções e sereis tentados a virar as costas ao meu Filho. 

Para assegurar que vós continuais fortes, corajosos, calmos e em paz, enquanto tomais a Cruz 
do meu Filho sobre os vossos ombros, vós deveis recitar esta Cruzada de Oração. Para muitos de 
vós, que achais difícil aceitar que estas coisas estejam para vir, elas virão um dia, quando vós 
recitardes esta Cruzada Oração (158) três vezes ao dia, porque, as pressões que serão colocado 
sobre vós para negardes o meu Filho serão esmagadoras. 

Cruzada de Oração (158) Protegei-me da religião mundial: 

Querido Jesus, protegei-me do mal da nova religião mundial, que não vem de Vós. 
Amparai- me na minha jornada para a liberdade, ao longo do caminho para o Reino Sagrado. 
Mantende-me em união Convosco, sempre que eu sou atormentado e forçado a engolir mentiras 
que são espalhadas pelos Vossos inimigos para destruir as almas. Ajudai-me a suportar a 
perseguição, a permanecer firme para a verdadeira Palavra de Deus, contra as falsas doutrinas e 
outros sacrilégios, os quais eu possa ser forçado a aceitar. Através do Dom do meu livre arbítrio, 
levai-me para o Domínio do Vosso Reino, permitindo que eu me levante e proclame a Verdade, 
quando for declarada como sendo uma mentira. Nunca me deixeis vacilar, hesitar ou fugir de 
medo, perante a perseguição. Ajudai-me a permanecer firme e constante para a Verdade, 
enquanto eu viver. Amém. 

Ide, meus queridos filhos, e aceitai que estas coisas acontecerão, mas sabei que se 
permanecerdes leais ao meu Filho, vós ajudareis a salvar as almas que estiverem mergulhadas 
no engano. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 
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Vós nunca deveis rejeitar Deus por causa dos atos perversos daqueles que falsamente 
reclamam que O servem 

Domingo, 29 de junho de 2014, 20:20 

Minha querida e amada filha, qualquer homem que se esconda atrás da religião para infligir o 
mal sobre pessoas de outras religiões não vem de Mim. As religiões que escondem o ódio e 
demonizam outras denominações não servem a Deus. 

Quando os homens Me usam, a Jesus Cristo, como um escudo para se esconderem por detrás, 
na sua ânsia de matar e matar inocentes, isso é o maior sacrilégio. Os homens que acreditam em 
Deus devem saber Quem é Deus; conforme Ele disse ao mundo e como Ele instruiu os Seus filhos 
através dos Dez Mandamentos, a fim de O servirem. 

Deus é Amor. Ele não desculpa o ódio de qualquer espécie. Se e quando vós vedes as pessoas 
usando a capa da religião para infligirem dor aos outros, por qualquer razão, vós deveis saber que 
isso nada tem a ver com o amor a Deus. O ódio vem de Satanás e ele espalha o seu veneno entre os 
religiosos radicais, a fim de dar vazão à sua raiva contra Deus. Infiltrando-se naqueles que têm uma 
compreensão distorcida de quem Eu Sou, ele consegue espalhar o ódio contra Deus. Então, as 
pessoas perguntarão – Como poderia Deus permitir tais maldades em Seu Nome? A resposta é que o 
mal será sempre encontrado nos lugares onde Deus é reverenciado, porque esses lugares são 
procurados cuidadosamente pelo maligno, para trazer a vergonha a qualquer religião que honre a 
Deus. Pelas suas ações, ele afasta as pessoas de Deus e Eu serei censurado por qualquer ato vil 
perpetrado por aqueles que afirmam servi-Lo. 

O ódio é cuidadoso a disfarçar-se a ele mesmo. Usualmente, será apresentado por aqueles 
que reclamam representar Deus, para que seja visto como se trouxesse justiça aos inimigos de 
Deus. Ele será visto como a “voz interessada”, condenando o que ele deseja que o mundo 
acredite ser uma coisa má. Igrejas de diferentes denominações, em todo o mundo, têm sido 
infiltradas pelos inimigos de Deus, a partir de dentro. O objetivo é lançar a vergonha sobre o 
Nome do Meu Pai Eterno. Como resultado, tem surgido em todos os cantos do mundo uma 
profunda desconfiança e falta de confiança em Deus. A presunção natural é que os 
representantes de Deus têm instigado o mal em Seu Nome e, portanto, a fé em Deus está em 
perda. É por isso que o mundo tem mergulhado em ódio, corrupção e guerras, porque o plano 
de Satanás é destruir todas as religiões que honram o Verdadeiro Deus. Aqueles que causam 
esses males não têm amor nas suas almas. 

Vós nunca deveis rejeitar Deus por causa dos atos perversos daqueles que falsamente 
reclamam que O servem. Se vós o fazeis, e vos afastais de Deus por causa disso, vós caís pelas 
mentiras que Satanás quer que absorveis. Nunca julgueis os outros por causa das suas crenças – 
boas ou más. Nunca julgueis o Meu Pai Eterno, ou a Mim, Jesus Cristo, Seu Filho amado, pelos 
pecados que os que servem as Suas igrejas cometem. O homem é, e sempre será, um pecador na 
Terra. O pecado será sempre a maldição do homem, até que Eu regresse. Mas, acusar Deus de 
pecado é um sacrilégio terrível, visto que é impossível. 

Acordai para o fato de que Satanás existe, e é cuidadoso em esconder esse fato, para que 
assim ele possa levar as almas a amaldiçoar Deus, o Criador de Tudo o que É e sempre Será. Em 
breve, todas estas atrocidades chegarão ao fim e toda a Glória será Minha. Não tardará muito para 
que Satanás seja destruído e a raça humana seja capaz de ver claramente Quem Eu Sou e a Vida 
Gloriosa que Eu trarei na Minha Segunda Vinda. 

Vós deveis manter-vos alerta para tudo o que é apresentado no Meu Santo Nome, para que 
não acheis que tudo vem de Mim. 

O Vosso Jesus. 
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Vós só podeis apoiar a Verdade, pois Eu sou a Verdade. Negai a Verdade e vós negais-Me 
Segunda-feira, 30 de junho de 2014, 23:50 

Minha querida e amada filha, vós, Meus queridos seguidores, deveis saber que as portas do 
Inferno nunca prevalecerão contra a Minha Igreja, embora muitas das Minhas Igrejas na Terra 
sejam esmagadas, como predito. Mas, a Verdade nunca pode morrer. A Minha Palavra nunca 
morrerá, nem os Meus Ensinamentos serão esquecidos por aqueles que estão em verdadeira 
união Comigo. 

Só aqueles que permanecem fiéis à Minha Palavra podem dizer que fazem parte da Minha 
Igreja na Terra. Aqueles que aplaudem qualquer forma de manipulação dos Santos Evangelhos ou 
adaptação dos Meus Ensinamentos, não serão mais capazes de clamar que Me servem. Se um 
sagrado servidor Meu ousar proclamar uma doutrina alternativa à que foi dada ao homem pelos 
Meus apóstolos e profetas, antes do Meu Tempo, ele será imediatamente expulso. 

Eu advirto todos os que abracem qualquer coisa que seja considerada sagrada – mas que seja 
preparada por mãos humanas e sua criação – e quem aceitar isso como Meu –, que Eu vos afastarei, 
para que não sejais mais capazes de vos chamar Meu servidores. E se vós induzirdes as almas ao 
erro, a vossa punição começará no vosso tempo e continuará por muito tempo depois de partirdes 
desta vida. 

A Minha raiva é desconhecida de vós, porque vós tendes ainda que a testemunhar. Mas sabei 
isto. Vós, que Me traíreis, sabeis já quem sois, porque a vossa fé já enfraqueceu. Muitos de vós já 
caístes e a vossa fraqueza será a vossa perdição. Vós trair-Me-eis; negar-Me-eis e abraçareis os 
Meus inimigos, pois ficareis tão amarrados à nova religião – o humanismo secular, que virá como 
um lobo vestido de pele de cordeiro para vos devorar –, que sereis esquecidos. A vossa ambição e o 
desejo de agradar aos Meus inimigos, que se elevarão a grandes alturas dentro dos escalões da 
Minha Igreja – irá cegar-vos para a Verdade. Essa será a causa da vossa cedência e de todos aqueles 
que vós arrastais para um grave erro. 

Será quando a Minha Igreja virar os Meus Ensinamentos de cima a baixo; de dentro para fora 
e de trás para frente, que vós sabereis que chegou o tempo para o anticristo tomar o centro do palco. 
Aqueles que adoram a besta assinarão a sua própria sentença de morte e entregarão o seu livre 
arbítrio, um Dom Sagrado de Deus, aos Meus inimigos. Uma vez que jurardes solenemente essa 
nova falsa doutrina, vós sereis culpados de Me crucificardes e a vossa punição será severa. 

Porque, podeis vós perguntar, seríeis punidos pela vossa obediência aos mais velhos? A 
resposta é simples. Quando vós jurastes solenemente servir-Me, vós concordastes em defender a 
Verdade. Quando vós quebrardes esse juramento, por causa da vossa obediência a esses Meus 
inimigos, que estão a chegar, então não é a Mim, Jesus Cristo, que ireis servir. 

Vós só podeis apoiar a Verdade, pois Eu Sou a Verdade. Negai a verdade e vós negais-Me. 
Quando vós Me negais, como servidores de Deus, vós não estareis mais aptos para instruir os filhos 
de Deus para a sua Salvação Eterna. 

O Vosso Jesus. 
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MENSAGENS DE JULHO DE 2014 
 

A vossa fé será testada como nunca antes 
Terça-feira, 1 de julho de 2014, 20:50 

Minha querida e amada filha, o amor que irradia dos Meus discípulos, que Me seguem, 
neste momento, é abrangente. É a Luz que arde no meio de vós que sustenta o Meu amor, o 
qual é sentido em todos os lugares em que Eu Sou reverenciado. O Espírito Santo continua a 
ser derramado sobre a Minha Igreja na Terra, enquanto combate as provações e tribulações que 
enfrenta todos os dias. 

O espírito das trevas, entretanto, continua a pesar sobre as nações, visto que todos os esforços 
são feitos pelos agentes do maligno para expulsar qualquer vestígio de Mim, da Minha Palavra e da 
Igreja Verdadeira, da face da Terra. Estai certos, não importa quão pesado seja o vosso fardo, que 
Eu Estou convosco, andando ao vosso lado e ajudando- vos a superar a adversidade, a cada passo da 
vossa jornada. A vossa fé será testada como nunca antes; a vossa coragem pode abandonar-vos de 
vez em quando; a vossa perseverança testada nos seus limites e a vossa aceitação da Verdade 
desafiada. Vós sereis apanhados em zombarias e escarnecimentos, todos eles provocados por atos 
iníquos daqueles que Satanás usa para Me combater, a Jesus Cristo. Mas nada destruirá a Minha 
Igreja – os Meus verdadeiros seguidores. 

Aqueles que permanecem obedientes à Palavra de Deus, tal como existe há longo tempo, 
continuarão a representar-Me na Terra. A Minha Proteção cobrir-vos-á, como um revestimento 
invisível, e a vossa fé nunca diminuirá, uma vez que vós lutais com a espada de Deus. 

Permanecei fiéis a Mim e a Minha Luz continuará a brilhar sobre a raça humana. A Minha 
Promessa é que a Minha Igreja permanecerá intacta, embora menor do que é agora, até que o 
Grande Dia do Senhor amanheça. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Em breve tornar-se-á ilícito declarar que seguis Jesus Cristo 
Quarta-feira, 2 de julho de 2014, 16:40 

Queridos filhos, se a humanidade tivesse que testemunhar a Majestade do meu Filho, Que se 
senta no Trono Celestial à direita do Pai Eterno, ela inclinaria a cabeça de vergonha e remorso. 

O meu amado Filho, Jesus Cristo, é adorado, honrado e obsequiado com grande amor pelos 
anjos e santos do Céu. Na Terra, muito pouco respeito Lhe é mostrado, a Ele Que sofreu uma morte 
terrível para salvar a raça humana do pecado. Como os Céus choram nesta época da história, em 
que estão a ser feitas todas as tentativas para livrar a Terra de todos os sinais que representam o meu 
Filho, em todos os lugares. Não contente com o banimento público da exibição das Santas Cruzes, 
em breve tornar-se-á ilícito declarar que seguis Jesus Cristo. 

Muito pouca tolerância será mostrada para os Cristãos que permaneçam fiéis à Palavra e 
que sigam o caminho de Deus. Mesmo aqueles servos sagrados que professem servir a Jesus 
Cristo, serão demasiado fracos para defender o Cristianismo e permitir-se-ão, eles próprios, a ser 
forçados a aceitar essas leis. Em muitos casos, os traidores, dentre eles, facilitarão a abolição da 
Cruz e da Verdade do Cristianismo. A seu tempo, todos eles irão adorar uma falsa doutrina, 
juntamente com outras crenças que não vêm de Deus. Como eles vão escolher o caminho do 
erro, de sua livre vontade, isso significa que se recusarão a aceitar a Misericórdia de Deus e se 
condenarão à escuridão. 

Vós nunca deveis trair o meu Filho, por razão alguma, pois Ele é o Caminho da Verdade e 
apenas Ele pode trazer-vos a Salvação Eterna. 

A Vossa Amada Mãe, A Mãe da Salvação. 
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Deus Pai: Eu Sou a Verdade. Tomai a Minha Mão e segui-Me. Toda a Vida vem de Mim 
Quinta-feira, 3 de julho de 2014, 16:40 

Minha queridíssima filha, o homem tem o controle do seu próprio destino, porque lhe foi dada 
a liberdade de escolha, como Dádiva Minha. 

Alguns escolhem o caminho correto para o Meu Reino celestial, o qual é através do Meu 
Filho Unigênito, Jesus Cristo. Outros escolhem imprudentemente. Por causa dos Dons do homem, 
que incluem a inteligência, o conhecimento e o livre arbítrio, muitos tornam-se orgulhosos. Outros 
procuram falsidades e grandes presentes materiais, que o mundo torna possível, até que, por fim, 
apenas os seus desejos imediatos se tornam importantes para eles. Ao aderirem a atos e 
considerações egoístas, e; tornando-se auto obcecados pela procura de realização pessoal, à custa 
dos outros, eles condenam-se a si mesmos ao pecado, que irá escravizá-los. 

Recusando-vos a aceitar o Dom da Vida Eterna, que Eu trago a todos vós, que compartilhareis 
o Meu Reino, vós, queridos filhos, separais-vos de Mim pela eternidade. Eu venho para intervir 
neste momento, porque o auto consumo no mundo erradicou todo o amor dos vossos corações por 
Mim. Eu vim trazer a Verdade; o conhecimento do Meu Reino e uma advertência sobre as duas 
opções que vos são oferecidas A primeira escolha é aceitar a Minha Mão de Misericórdia e viver 
uma vida gloriosa, compartilhando a Divina Vida do Meu Novo Reino. A segunda opção é escolher 
a escuridão eterna e tornar-vos escravos no abismo, onde Satanás permanecerá para sempre. 

Muitos de vós recusais o Meu Amor, o conhecimento que Eu vos dou, através da Minha Santa 
Palavra, e as advertências que vos são dadas pelos profetas. Não acrediteis que o mundo hoje é 
diferente do tempo na Terra até agora. A humanidade não mudou. O pecado ainda é a sua maldição, 
e isso só acontecerá combatendo o inimigo – o qual traz miséria e tristeza –, o que fará com que vos 
torneis capazes de aceitar a Vida que Eu criei para vós. 

Escutai, agora, que Eu recordo-vos a Minha Promessa. Eu criei um Paraíso Eterno, que vos 
pertence. Ele irá dar-vos a Vida Eterna do corpo e da alma. Ele espera por vós. Não desperdiceis a vossa 
herança. Se o fizerdes, isso quebrará o Meu Coração, e arrepender- vos-eis dessa decisão pela eternidade. 

Ouvi, agora, o Meu Chamamento, porque Eu enviarei todos os sinais; todos os Milagres e 
todas as Graças, para despertar os vossos corações exaustos até que Eu avive, dentro de vós, o 
conhecimento da Verdade. 

Eu Sou a Verdade. Pegai a Minha Mão e segui-Me. Toda a Vida vem de Mim. 

O Vosso Pai Eterno, Deus, o Altíssimo. 

O homem responde ao amor com amor, assim como o ódio gera ódio 
Sábado, 5 de julho de 2014, 17:46 

Minha querida e amada filha, deixa-Me trazer hoje grandes bênçãos ao mundo, enquanto Eu 
concedo o Espírito de Amor, através do Poder do Espírito Santo, sobre todas as nações. 

Este Dom do Amor envolverá muitos, inclusive aqueles que não Me aceitam, e o mundo 
testemunhará grandes atos de caridade. Quando vós ouvirdes falar de tais milagres, quando as 
nações ajudarem as outras nações que estejam em grande necessidade, então reconhecei isso como 
sinais do Céu. 

O Meu amor seduzirá a muitos, visto que ele é espalhado através desta Minha intervenção 
Especial, neste momento especial. Escutai-Me, Meus amados discípulos, porque Eu quero que vós 
saibais que quando rezais pela paz Eu dou-vos a Minha Paz. Que quando vós rezais por amor, para 
vencer o ódio, Eu vos darei o Meu Amor. Que quando vós rezais para aumentar a vossa fé, Eu 
derramarei sobre vós o Meu Amor e vossa fé crescerá. Que quando a vossa fé crescer, vós 
espalhareis a Minha Palavra através do exemplo. Que quando vós mostrais amor, sem condições, 
pelos outros, vós caminhais em Meu Nome. Pelas vossas ações, outros seguirão o vosso exemplo. 
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O homem responde ao amor com amor, assim como o ódio gera ódio. Para vencer o ódio 
vós deveis responder sempre com amor, pois o amor enfraquece o espírito do mal. Se bastantes 
pessoas mostrassem amor umas pelas outras, em todos os aspectos das suas vidas, então o ódio 
não poderia prosperar. 

O Meu Amor está a crescer entre vós. Tomai-o convosco e espalhai-o, pois ele dará vida a 
todos, incluindo aqueles que mais precisam. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Eu trabalharei bem perto do meu amado Filho, Jesus Cristo, no seu 
Ato Final para salvar a humanidade 
Domingo, 6 de julho de 2014, 14:25 

Minha filha, o meu tempo, como a Mãe da Salvação, em que eu trabalharei bem perto do meu 
amado Filho, Jesus Cristo, no Seu ato final para salvar a humanidade, foi firmemente estabelecido. 

Eu, de hoje em diante, farei tudo o que é requerido de mim para Lhe responder enquanto Ele 
intervém nos assuntos do mundo, para revelar a Sua Misericórdia. 

O caminho para a salvação é muito difícil, pois nunca é fácil abrir os olhos dos cegos para a 
Verdade. Não há nada mais frustrante para testemunhar, do que aquelas pobres almas que não 
podem ver porque se recusam a ver. A teimosia do homem é uma grande barreira e, por isso, são 
necessários grandes atos de oração e de sacrifício de todos aqueles que são abençoados com a Luz 
de Deus nos seus corações. Será a vossa generosidade, de livre vontade, com que vós trareis ao meu 
Filho o Dom que Ele deseja, que permitirá que o Espírito Santo desça sobre as almas que estão em 
grande necessidade da Misericórdia do Meu Filho. 

Pode ser um grande desafio proclamar a Verdade, apenas pela vossa fé. Mas, no entanto, 
muitas pessoas que são leais ao meu Filho não têm o dom do discernimento. A fé cega em Deus é 
um grande Dom e é dado aos que são ternos de coração e desprovidos de ego. Erguei-vos, portanto, 
queridos filhos, e preparai-vos para a grande batalha pelas almas. Será uma tarefa grandiosa, mesmo 
para o mais forte entre vós. Permiti-me, à vossa Mãe, guiar-vos nos próximos tempos, porque eu 
sou a vossa Advogada e Jesus Cristo deu-me grandes Graças para que eu possa ser capaz de vos 
levar comigo ao longo do caminho para a grande glória. 

Ide em paz para amar e servir a Deus. Porque, aqueles que o seguem, como crianças, toda a 
Proteção será concedida. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Mãe da Salvação: Apenas com o Amor de Deus nas vossas almas vós podeis espalhar a 
Palavra de Deus 
Terça-feira, 8 de julho de 2014, 16:00 

Meus doces filhos, vós não sabeis que foi através do Amor de Deus por todos vós, que Ele 
me permitiu proclamar a Sua Santíssima Palavra em cada aparição minha, a Mãe de Deus, que 
ocorreu no mundo. 

Foi desejo do meu amado Filho, Jesus Cristo, que eu me desse a conhecer, de modo que a 
conversão pela Verdade pudesse ter lugar. E será assim em todos os meus santos santuários, através 
o mundo, que Deus dará a conhecer a Verdade, até que o Grande Dia do Senhor amanheça. Todos 
deveis unir-vos para dar glória a Deus em todos os meus santuários, para que Ele, na Sua 
Misericórdia, derrame grandes Graças sobre as almas, mesmo as mais indignas, porque são elas as 
que Ele mais procura. 

Não é apenas o bem-educado, em matéria dos Santos Evangelhos, que Ele, o meu Filho, quer 
trazer a mim. Não, é aos que sentem um vazio dentro dos seus corações, em que, por mais que 
procurem a paz interior, eles são incapazes de encontrá-la. Muitas pessoas procuram felicidade, paz 
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e alegria nesta vida e raramente as encontram. Elas nunca podem encontrar a verdadeira paz se não 
conseguem encontrar o amor. Só o amor pelos outros pode trazê-las para perto de Deus, porque sem 
amor vós nunca encontrareis Deus Presente. 

Eu peço-vos, queridos filhos, vinde a mim, a Mãe da Salvação, e pedi-me para orar para que 
Deus vos preencha com o Seu Amor. Quando vós recitardes esta oração, eu pedirei ao meu Filho 
para responder ao vosso clamor. Procurai o amor e mostrai todo o amor que vós tendes nos vossos 
corações pelos outros e compartilhai-o. Quando o fizerdes, o meu Filho preencher-vos-á com muito 
amor e, então, vós estareis prontos para o compartilhar entre vós. O amor erradicará o ódio. Se vós 
sentirdes qualquer espécie de ódio por outro ser humano, então vós deveis rogar ao meu Filho, Jesus 
Cristo, para vos livrar dessa infestação. 

Cruzada de Oração (159) Rogar o Amor de Deus: 

Ó Mãe da Salvação, eu peço-vos para intercederdes em meu nome quando eu imploro pelo 
amor de Deus. Preenchei a minha alma, um receptáculo vazio, com o Amor de Deus, para que, 
quando ele estiver a transbordar, derrame sobre as almas pelas quais eu me esforço por mostrar 
compaixão. Pelo Poder de Deus, eu peço que me liberteis de quaisquer sentimentos de ódio que 
eu possa albergar por aqueles que traem o vosso Filho. Humilhai-me em espírito e preenchei-me 
com generosidade de alma, para que eu possa seguir os Ensinamentos de Cristo e espalhar o Seu 
Amor em cada parte da minha vida. Amém. 

Fala-se do amor, como se ele fosse fácil de sentir, mas, para muitos, isso requer grande 
humildade, desprovida de todo o ego. Sem vos diminuirdes perante Deus, vós não sentireis o Seu 
Amor. E sem o amor de Deus, vós não podeis prosperar. Apenas com o Amor de Deus nas vossas 
almas vós podeis espalhar a Palavra de Deus. 

Sem o Seu Amor, as palavras que vós falais em Seu Nome, serão estéreis e desprovidas de vida. 

A Vossa Mãe, a Mãe da Salvação. 

A Minha Palavra é muito simples, fácil de entender, mas não tão fácil de viver 
Quarta-feira, 9 de julho de 2014, 15:48 

Minha querida e amada filha, a Minha instrução para todos aqueles que Me reverenciam é 
que rezeis arduamente porque, em breve, os tumultos entrarão em erupção no mundo. Muitos 
eventos se desenvolverão, todos eles ligados a divisões causadas pelo ódio religioso e pela 
ganância. Mas quando Me desprezam, o que é já evidenciado no mundo, vindo de dentro das 
Minhas Próprias quatro paredes, então vós sabereis que a hora está próxima. Porque quando eles 
Me amaldiçoam e perseguem aqueles que Me amam, então eles testemunharão a Minha 
intervenção, que será como um raio. 

Muitos confundirão a Minha boa vontade na aceitação da perseguição, o que será sempre 
parte daqueles que Me seguem, com a aceitação de coisas perversas e da complacência de permitir 
que essas coisas singrem. Mas isso seria incorreto. Todo o Amor vem de Mim. Todo o mal vem de 
Satanás. Quando os dois chocam, grande ruptura se manifesta. O mal não pode desabrochar quando 
Eu Me levanto contra ele. Mesmo o próprio Satanás, apenas pode espalhar o seu veneno segundo a 
Vontade de Deus. 

O mal, que contamina o mundo, será destruído. Não tenhais dúvida alguma acerca disso. Vós 
deveis, no entanto, reconhecer o mal pelo que ele é, porque Satanás apresenta-o sempre como uma 
coisa boa. A sua tática favorita é apresentar uma visão distorcida dos Meus Ensinamentos e incluir 
neles grandes decepções, as quais serão identificadas apenas por aqueles onde o Espírito de Deus 
reside dentro das suas almas. Assim, são difundidas muitas versões diferentes da Minha Doutrina, 
criando as suas próprias interpretações, e isso confunde muitos. Quando aqueles que professam 
conhecer-Me, Me crucificam, atormentando aqueles que Me servem, sabei então que eles não são 
de Mim – como podiam ser? 
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Ficai em paz, visto que tudo o que vós precisais de saber está contido na Minha Santa Palavra. 
A Minha Palavra é muito simples, fácil de entender, mas não tão fácil de viver. Vivei pela Minha 
Palavra e o amor será a força motriz por trás de cada palavra que proferirdes; de cada ato que vós 
façais e de cada gesto que realizais. Quando vós não testemunhardes amor das bocas daqueles que 
professam ser santos, então não é a Palavra de Deus que vós estais a escutar. Em vez disso, vós 
estais a ouvir uma interpretação humana, que é falhada. 

Qualquer coisa que não nasce da Minha Divindade, não é de Mim. 
O Vosso Jesus. 

Sabei que o que Eu ensinei não é, por si só, suficiente, a menos que vos ameis uns aos 
outros como Eu vos amo 
Domingo, 13 de julho de 2014, 16:27 

Minha querida e amada filha, os filhos de Deus podem ser comparado aos rebentos de uma 
flor. Os rebentos, por causa do alimento do solo em que se encontram, prosperam e crescem. Mas, a 
menos que o solo seja fértil, os rebentos não podem florescer em flores maduras que deleitam os 
olhos do espectador. 

Se o solo é rico, a flor será saudável. Se ele está crivado de bichos, então a flor não florescerá. 
Mesmo o solo saudável, se infestado de veneno, não pode produzir uma planta com vida saudável. 
A menos que os filhos de Deus escutem a Palavra de Deus, digiram a Verdade e obedeçam aos 
Mandamentos de Deus, eles estarão vazios e carentes de paz espiritual. E apenas permitindo-vos 
escutar o que a Palavra de Deus promete, vós podeis esperar prosperar ou encontrar a paz. 

Muitas pessoas, por causa das mentiras que Satanás espalhou pelo mundo, a fim de enganar as 
almas, encontram-se perdidas e sem vida espiritual. A vida só pode ser realizada aceitando-Me, a 
Jesus Cristo, como vosso Salvador. Ainda que, por si só, não seja suficiente. Vós deveis, também, 
lembrar-vos do que Eu vos ensinei. Sabei que o que Eu ensinei não é, por si só, suficiente, a menos 
que vos ameis uns aos outros como Eu vos amo. Quando vos levantais e proclamais com orgulho 
que sois Meus discípulos, então, a não ser que vós mostreis amor pelos outros e façais pelos outros 
o que esperais que seja feito por vós mesmos, vós sois hipócritas. 

Se vós Me conheceis, vós amareis os outros, não importa os pecados de que eles sejam 
culpados. Vós nunca julgareis os outros em Meu Nome, porque esse não é o vosso direito. 

O Vosso Jesus. 
O mundo abandonou-Me, como predito, e a maior traição sobre o Meu Corpo foi infligida 
Terça-feira, 15 de julho de 2014, 18:00 

Minha querida e amada filha, o mundo abandonou-Me, como predito, e a maior traição sobre 
o Meu Corpo foi infligida. 

A Minha Palavra está a ser rasgada em pedaços e muitos dos que dizem que são sábios dos 
Meus Ensinamentos vão alhear-se da perseguição que será infligida sobre a Minha Igreja. Assim 
como Eu fui amaldiçoado durante a Minha Crucificação, por aqueles que orgulhosamente se 
gabavam da sua suprema sabedoria dos Meus Caminhos, Eu serei condenado a isso pela Minha 
segunda vez quando vier reclamar o Meu Reino. 

As almas ingratas, desprovidas de simplicidade e humildade, elas nunca aceitam a voz daqueles 
que consideram indignos de proferir a Verdade. Elas nunca aceitarão a Verdade, uma vez que quando 
elas aceitam falsidades em Meu Nome, não haverá nenhum espaço nos seus corações para o Espírito 
de Deus inundar as suas almas. Em vez de prepararem a humanidade para a Minha Misericórdia – o 
Dia que Eu prometi ao mundo – elas irão voltar as suas costas. Elas não reconhecerão os Sinais 
Divinos enviados para abrir prontamente os seus corações a Mim, por causa dos seus corações 
orgulhosos e endurecidos. Elas farão, também, tudo o que puderem para impedir que a Palavra de Deus 
alcance todos os pecadores do mundo, e para que Eu nunca os deixe esquecer isso. 
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Aquele que Me perde uma alma, perde a sua própria. Aquele que bloqueia o Meu caminho não 
terá lugar algum para onde se virar. Aquele que jura contra a Vontade de Deus será amaldiçoado. O 
que realmente vós aprendestes de Mim, se não conseguis recordar a Verdade da Minha Promessa de 
vir de novo? O Meu Reino virá sobre a Terra como no Céu e aqueles que falharem a compreensão do 
que Eu digo não terão sabedoria alguma. Eles terão desperdiçado as Graças que Eu envio agora e 
barricar-se-ão numa prisão de tal escuridão que cegarão pela Minha Luz no Grande Dia. 

O Meu Tempo está próximo e há, porém, muito que Eu posso fazer para vos preparar. O Meu 
Amor permanece tão Grande como Misericordioso, mas deveis também ajudar-vos a vós mesmos, 
porque não é fácil serdes dignos da Minha Promessa de Salvação. 

O Vosso Jesus. 

O intelecto humano não é capaz de compreender tudo o que é de Mim  
Quinta-feira, 17 de julho de 2014, 17:17 

Minha querida e amada filha, a maior dor que aqueles que Me amam devem suportar é a 
escuridão da alma. Quanto mais vos unirdes a Mim e Comigo, mais Eu sofrerei dentro de vós. Porque 
quando Eu habito dentro das vossas almas, mais vós tereis que suportar a dor por causa disso. 

Quando uma alma se torna parte de Mim, em plena união, e quando ela entrega a sua vontade 
a Mim, mais a Minha Presença será evidente nessa pessoa. Ela atrairá o ódio dos outros, ela sentirá 
o Meu Próprio sofrimento, assim como tem que testemunhar a injustiça, a injustiça e maldade, por 
causa do pecado no mundo. Os seus sentidos tornar-se-ão agudos, a sua compreensão dos assuntos 
espirituais – gerada em resultado de sofrer Comigo – irão revelar-lhe muitas coisas que despertarão 
dentro de si uma compreensão mais profunda sobre a batalha que existe entre Deus e Satanás. 

Ele compreenderá o que tomou conta da sua alma, do seu corpo e dos seus sentidos, mas isso 
não significa que ache que isso é fácil de aceitar. O intelecto humano não é capaz de compreender 
tudo o que é de Mim ou tudo o que vem de Mim. Mas se confiar em Mim e aceitar que tudo o que 
vem de Mim é bom, então ele permitir-Me-á crescer dentro dele, para o bem de todos. 

Eu posso conseguir grandes coisas quando vós Me permitis habitar dentro das vossas almas. 
Então, quando permitirdes que o Meu Amor se espalhe dessa forma, o Meu Dom da Misericórdia 
pode ser dado a muitas pessoas. É através da alma vítima que Eu posso intervir para salvar as almas 
dos outros. Aceitai sempre, quando Eu mostro o Dom do Sofrimento, que ele traz grandes 
recompensas para a humanidade como um todo. A Minha Misericórdia é a Minha Dádiva para vós. 
Aceitai as diferentes formas como Eu trabalho, com benevolência, porque a dor de estar em união 
Comigo será de curta duração. 

Aceitai-Me como Eu Sou, e não como vós achais que Eu devia ser. 

O Vosso Jesus. 

Deus Pai: Quando a Minha Vontade estiver estabelecida a Paz reinará 
Sexta-feira, 18 de julho de 2014, 15:52 

Minha querida filha, o mundo é Meu e Eu pertenço a todos os Meus filhos. Eu Sou vosso. 

A Minha descendência enfrentará uma grande agitação, enquanto Eu envio os Meus anjos para 
fortalecer a fé em Mim, e todo o mal será banido em breve. Eu esmagarei todos os Meus inimigos até 
que todos os traços de dor e de tristeza, que a humanidade suporta, sejam enxugados e limpos. Não 
haverá mais lágrimas, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, pois todo o Poder é Meu. 

O Meu Plano já está a revelar-se, embora poucas pessoas estejam conscientes disso. Mas Eu 
digo-vos isto. Limpai as vossas lágrimas. Não tenhais medo da Minha Intervenção, porque é a 
Minha Vontade que será unida com a dos Meus filhos – em breve. Quando a Minha Vontade estiver 
estabelecida, a paz reinará, não só dentro dos vossos corações, mas assim na Terra como no Céu. 
Confiai em Mim. 
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Não temais a Minha Mão, pois somente aqueles que Me rejeitam completamente, sofrerão. Eu 
não desejo vingança e Eu vou penetrar nos corações, mesmo daqueles que Me amaldiçoam. A 
Minha Misericórdia significa que muito poucos se quererão separar de Mim, quando Eu Próprio Me 
der a conhecer através do Meu Filho, Jesus Cristo. O fraco tornar-se-á forte. O temeroso tornar-se-á 
corajoso e aqueles com ódio nos seus corações serão infundidos com o Meu Amor. 

Eu amo e desejo a todos os Meus filhos e por isso Eu recuperarei o Meu reino na Terra com o 
mínimo de sofrimento possível. 

Por favor, confiai completamente em Mim. Porque está próximo o dia em que somente a Luz 
da Minha Divindade reinará sobre a Terra, e toda a paz será vossa. 

O Vosso Eterno Pai, Deus, o Altíssimo. 

A doutrina feita pelo homem não irá alimentar a vossa alma 
Domingo, 20 de julho de 2014, 16:45 

Minha querida e amada filha, quando o mundo está sob o espírito das trevas, torna-se muito 
difícil para aqueles que acreditam em Mim, Jesus Cristo, permanecerem fiéis à Minha Palavra. 
Quando a Minha Igreja vacila, então os fiéis sentir-se-ão desiludidos com tudo o que Eu ensinei e 
eles debater-se-ão pela sua fé. 

Não é Meu desejo que desvieis a vossa atenção da Palavra de Deus e quando o fizerdes não 
Me encontrareis Presente. Quando a Minha Palavra não é respeitada, e quando vos permitis a serdes 
levados a uma falsa sensação de segurança – em que o pecado é posto de lado, como não tendo 
consequências –, então vós achareis que é difícil manter-vos féis aos Meus Ensinamentos. 

Erguei-vos, todos vós, e ouvi a Minha Voz, agora que Eu vos digo isto. Tudo o que Eu vos 
ensinei, como sendo Sagrado, será feito em pedaços. Muitos de vós achareis confuso, quando tantos 
Ensinamentos, dados por Mim à Minha Igreja, forem em breve afastados, como não sendo para 
estes tempos. Os tempos que vós enfrentais adiante trarão muita angústia, porque não vos será dada 
a orientação sobre a qual a Minha Igreja foi construída. O edifício vai desmoronar, a fé de meus 
servos sagrados enfraquecerá para além da vossa capacidade de compreensão, e toda a Verdade será 
demolida. A doutrina feita pelo homem não irá alimentar a vossa alma. Somente Eu, Jesus Cristo, 
posso alimentar-vos com a Fé que vos ajustará para Me seguirdes. Seja o que for que vos disserem, 
vós deveis permanecer sempre fiéis a Mim, uma vez que Eu permanecerei sempre fiel a vós. 

Quando vos separardes de Mim, Eu estarei firme perto de vós, constantemente, tentando atraí-vos 
de volta para Mim. E enquanto vagueardes para longe e ajustardes as vossas vidas para aceitardes 
falsidades, Eu nunca vos abandonarei. E quando estiverdes completamente perdidos, Eu encontrar-vos-ei 
e trarei de volta para dentro do Meu Reino. Eu nunca vos abandonarei, apesar de vós Me abandonardes. 

O Vosso Jesus. 

Deus Pai: Sede corajosos, Meus pequeninos, porque o Meu grandioso Reino em breve 
será vosso 
Segunda-feira, 21 de julho de 2014, 14:23 

Meus queridos filhos, quando Eu criei o mundo foi para partilhar a Minha Existência com 
cada um de vós. Então, o Meu Amor foi repartido e foi então que o mundo se tornou um em Mim. 
Os Meus anjos rejubilaram no Meu novo Reino estabelecido e o Meu Amor propagou-se além do 
Meu Reino, porque Eu desejei que fosse esse o caso. 

Embora o Meu Amor fosse censurado, Eu sabia que a Minha Dor seria reposta quando Eu 
renovasse a Terra para pôr fim ao pecado. Está próximo o Meu Tempo, no qual todos viverão de 
acordo com a Minha Vontade. A Minha Santa Vontade estará Presente nos corações dos Meus 
filhos. Todos serão alegres de novo. Até esse Grande Dia muitas dores serão suportadas pelo 
homem, porque o pecado criou uma tamanha separação de Mim. 
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Enquanto existir o pecado, o homem sofrerá as provações que lhe foram impostas por aquele 
que Me odeia. Ele, o maligno, apresentar-se-á como se vos amasse, como se ele se preocupasse 
convosco e continuará a influenciar cada um de vós, até que Eu envie o Meu Filho para vos reunir 
nos Seus Sagrados Braços. Sede corajosos, Meus pequeninos, porque o Meu Grandioso Reino em 
breve será vosso, e vós, juntamente com as vossas famílias, vivereis de acordo com a Minha Santa 
Vontade. Quando a Minha Divina Vontade for realizada entre vós, o mundo, que é composto de Céu 
e Terra, tornar-se-á um. Quando Nós formos um, não haverá mais dor ou tristeza, porque o pecado 
estará completamente erradicado. 

O Vosso Eterno Pai. 
Mãe da Salvação: Jesus Cristo não é amado pela humanidade como Ele já foi 
Terça-feira, 22 de julho de 2014, 16:50 

Meus queridos filhos, o Meu Filho, Jesus Cristo, não é amado pela humanidade como Ele já 
foi. A indiferença para com a Sua Existência desenvolveu uma aversão de todos por Quem Ele É, 
por tudo o que Ele representa e por tudo o que Ele prometeu. Isso trouxe- me muita dor e tristeza. 

Conforme a apostasia cresce e se espalha, Ele, Jesus Cristo, será denunciado por todas as 
nações, até que aqueles que O amam e que seguem os Seus Ensinamentos não sejam capazes de 
declarar a sua fidelidade a Ele, sem ter que sofrer o ridículo, a zombaria e a calúnia. Aqueles que 
Lhe são leais não serão capazes de proclamar a Verdade, a menos que despendam tempo em oração, 
implorando-Lhe para os ajudar a lidar com a oposição que eles terão que enfrentar todos os dias. 

A fim de permanecerdes fiéis a Jesus Cristo, vós deveis amá-Lo incondicionalmente. Amá-Lo 
verdadeiramente é uma grande bênção e é também um Dom de Deus. Aqueles cujo amor pelo meu 
Filho enfraqueceu, eu peço-vos que acolheis essa oração. 

Cruzada de Oração (160) Ajudai-me a amar-Vos mais: 
Ó meu Jesus, Salvador do mundo, ajudai-me a amar-Vos mais. Ajudai-me a crescer no meu 

amor por Vós. Preenchei o meu coração com o Vosso Amor e Compaixão, para que eu possa 
alcançar as Graças de Vos amar da forma que Vós me amais. Preenchei a minha alma ingrata 
com um profundo e duradouro amor por Vós e por tudo o que Vós representais. Pelo poder das 
Vossas Graças, ajudai-me a amar o meu próximo como Vós amais a todos os filhos de Deus, e a 
mostrar compaixão por aqueles que estão a necessitar do Vosso amor e que estão sem fé. Uni-me, 
em união Convosco, para que eu possa levar a vida Cristã que Vós nos ensinastes pelo Vosso 
exemplo, durante o Vosso tempo na Terra. Amém. 

Amai o meu Filho, filhos, e Ele espalhará o Seu Amor, para que cada filho de Deus seja 
atraído para sua Grande Misericórdia. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 
Quando vós confiais em Mim, deve ser livre de qualquer condição 
Quarta-feira, 23 de julho de 2014, 17:04 

Minha querida e amada filha, a confiança é um termo muito incompreendido, quando se trata 
do Meu relacionamento convosco. Confiar não é uma coisa fácil de fazer, pois o homem é um 
pecador e pode, a qualquer momento, trair a confiança, mesmo entre aqueles que ele ama. 

Confiar em Mim é um grande esforço por parte das almas. Quando vós confiais em Mim, 
deve ser livre de qualquer condição ou dos vossos próprios termos. Quando vós dizeis que Me 
amais, há muitas fases envolvidas. A primeira fase é de crença e amor por tudo o que Eu Ensinei e 
pelo Que Eu Sou. A segunda é inspirada pelo amor aos Meus ensinamentos e por uma profunda 
compaixão por Mim. A terceira fase ocorre quando vós estais em plena união Comigo, quando 
sentis o Meu Amor, a Minha Dor, a Minha Tristeza e entendeis – sem saber porquê – o que 
significa ser um verdadeiro filho de Deus. Isso significa reconhecer que Eu Sou o Princípio e o Fim, 
e que tudo vem de Mim. 
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Quando vós Me amais com o coração aberto, como o de uma criança, vós adorar-Me-eis sem 
condição. Vós sabereis que Eu venho em vosso auxílio quando tudo parecer sem esperança, vós 
sabereis que o Meu Amor pelo homem é incessante, sem malícia, sem discriminação e que nem um 
pecador Eu rejeito – não importa o que eles tenham feito. Nessa ocasião, não vos restarão dúvidas 
sobre a Minha Divindade e render-vos-eis a Mim completamente. Vós deixareis tudo por Mim, 
embora, sem dúvida, vós sofrereis às mãos do homem quando Me amardes desta maneira. 

Porque a Minha Luz brilhará dentro da vossa alma, aqueles que Me rejeitam farão tudo o que 
puderem para vos depreciar; escarnecer de vós; flagelar-vos e tornar-vos a vida difícil, pois, não vos 
enganeis, os Cristãos sempre foram desprezados e continuarão a ser perseguidos, assim como Eu 
fui, até o Último Dia. 

Confiai em Mim e Eu aliviarei o vosso fardo e, embora vós possais sofrer ataques verbais 
daqueles que vos odeiam por causa de Mim, vós estareis em paz. Por favor, recitai esta oração 
sempre que vos sentirdes separados de Mim e Eu virei em vosso auxílio. Eu preencher-vos-ei com 
uma paz que não pode, nem nunca poderá, ser encontrada em qualquer lugar no mundo. 

Cruzada de Oração (161) Por confiança e paz: 

Jesus, eu confio em Vós. Ajudai-me a amar-Vos mais. Preenchei-me com a confiança para 
me entregar, em plena e definitiva união Convosco. Ajudai-me a aumentar a minha confiança 
em Vós, durante os momentos difíceis. Preenchei-me com a Vossa Paz. Eu venho a Vós, meu 
querido Jesus, como uma criança, livre de todos os laços mundanos; livre de todas as condições, 
e eu coloco-Vos acima da minha vontade para que façais com ela o que Vós ajustardes, para o 
bem da minha própria e das outras almas. Amém.  

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Aquele que não mostra nenhum respeito pela vida humana, não 
reconhece Deus 
Quinta-feira, 24 de julho de 2014, 16:48 

Meus queridos filhos de Deus, vós nunca deveis esquecer como sois especiais aos Olhos 
de Deus, porque Ele ama-vos a todos incondicionalmente. Quanto Ele vos ama, está para além 
da vossa compreensão. Ele sorri quando vós sorris. Ele ri quando vós ris. Ele chora quando vós 
estais marcados com a dor e a tristeza e Ele fica irado quando vós sofreis a perseguição às mãos 
dos outros. 

Neste momento da história, quando o ódio infesta as nações em todos os lugares e quando 
inocentes são torturados, oprimidos e mortos, a Sua Mão alcançará e punirá os perversos. Quando a 
humanidade desafia Deus, por não mostrar nenhum respeito pelas Leis de Deus e, em particular, 
respeito pela vida de outro ser humano, a Sua Punição submergirá o mundo. Aquele que não mostra 
nenhum respeito pela vida humana, não reconhece Deus ou a Sua Divindade. 

Deus é o Criador e Autor da Vida – É Ele que a dá e só Ele tem Autoridade para a tirar. Ó 
quanta tristeza existe neste momento no Seu Reino celestial, por causa da agressão, que é 
alimentada pelo maligno, contra a Sua Criação. 

Vós deveis pedir a Deus para aliviar o sofrimento que é causado ao mundo por homens cujos 
corações são frios, coléricos e cheios de ódio. Aqueles que infligem terror aos outros precisam das 
vossas orações. Por favor, recitai esta Oração para proteger os fracos e os inocentes e para aliviar os 
horrores que o homem tem de suportar neste tempo. 

Cruzada de Oração (162) Para proteger os fracos e inocentes: 

Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, por favor protegei os fracos e inocentes que sofrem às mãos 
dos que têm ódio nos seus corações. Aliviai o sofrimento suportado pelos Vossos pobres filhos 
indefesos. Dai-lhes todas as Graças de que necessitam para se protegerem dos Vossos inimigos. 
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Preenchei-os com coragem, esperança e caridade, para que eles as possam encontrar nos seus 
corações, para perdoarem aqueles que os atormentam. Eu peço-Vos, Senhor, meu Pai Eterno, 
que perdoeis os que desafiam a Lei da Vida e os ajudeis a ver como as suas ações Vos ofendem, 
para que eles possam emendar os seus caminhos e procurar consolo nos Vossos Braços. Amém. 

Filhos, orai, orai, orai pela Proteção daqueles que sofrem por causa da sua fidelidade a Deus, 
o Pai Eterno, e daqueles que são vítimas de guerras cruéis e sem sentido. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Quando a confiança é quebrada, geralmente é porque o culpado permitiu que orgulho 
ditasse os seus pensamentos 
Sábado, 26 de julho de 2014, 19:59 

Minha querida e amada filha, Eu vim como um Rei, mas hoje, agora, Eu chamo-vos como um 
mendigo, porque não guardo uma onça de orgulho, pois isso seria impossível. 

Eu clamo aos filhos de Deus, com saudade, para que Eu possa despertar dentro dos seus 
corações endurecidos um lampejo de amor – um amor nascido do Meu Eterno Pai, mas que está 
adormecido e esquecido. Eu, Jesus Cristo, também Sou esquecido, embora não exista uma pessoa 
no mundo que não tenha ouvido falar de Mim. Eles conhecem-Me, mas esquecem Quem Eu Sou. 
Alguns sabem o Meu Nome, mas isso nada significa para eles. Alguns amam-Me, mas estão 
demasiado ocupados para falar Comigo, a não ser aceno com a cabeça, aqui e ali, em Meu 
reconhecimento. Outros ouviram falar de Mim, mas Eu Sou simplesmente um ícone aos seus olhos, 
algo de uma época passada – um profeta, talvez, que pode ou não pode ter sido autêntico. Para 
outras almas, que têm pouca compreensão de assuntos espirituais, Eu não Existo. Eu Sou uma 
invenção da imaginação, uma criatura criada na mente das pessoas fervorosamente devotas, que se 
agarram a palha, na esperança de que um novo mundo exista depois deste. Deixai-Me assegurar-vos 
– Deus é Deus. A humanidade foi criada pelo Meu Eterno Pai, porque era parte de Seu Plano para o 
universo eterno. Tudo Foi, É e Será, pelo Comando e Vontade d’Aquele que É e Que Será. Todos se 
curvam diante de Deus, incluindo os Seus inimigos, no mundo Criado pelo Meu Pai. 

Como o homem se tornou mais servilmente dedicado a tudo o que ele vê, toca, e sente através 
do seu corpo físico – a sua espiritualidade torna-se estéril. Quando vós acreditais que tudo começa e 
termina com este mundo, vós estais a dizer que Eu não Existo. Vós negais-Me, ao Filho do homem, 
enviado para vos salvar do engano do maligno. Eu Sou do Meu Pai. Eu faço parte do Seu Grandioso 
Plano Divino. Somos todos um, mas vós, Meus amados filhos, tendes vivido num deserto 
desprovido de vida e na ignorância do que significa a Minha Divindade. O Meu Reino é perfeito e 
foi criado pelo Meu Pai. A raça humana era perfeita, até que foi destruída pelo maior pecado aos 
Olhos do Meu Pai – o pecado do orgulho. Desconfiai do pecado do orgulho, porque ele evoluiu por 
causa do amor-próprio de Lúcifer. Lúcifer, o mais elevado entre a Hierarquia do Meu Pai, 
acreditou, porque ele tinha o livre arbítrio, que era livre para fazer qualquer coisa que quisesse, mas 
ele não conseguiu compreender isso. Foi-lhe dado não só o Dom do livre-arbítrio, mas a confiança 
do Meu Pai. O Meu Pai confiou em toda a Sua Criação. Infelizmente, isso não foi correspondido. 

Quando a confiança é quebrada, geralmente é porque o culpado permitiu que orgulho ditasse 
os seus pensamentos, a mente e as ações. Uma vez que o orgulho se estabelece na vossa alma, vós 
criareis imediatamente uma distância entre vós e Aquele Que vos criou a partir do nada, de uma 
mão cheia de barro. Ele moldou-vos e deu-vos Dons. O orgulho é a maior ameaça para a 
humanidade, porque vos convence que tendes mais conhecimento do que Deus. Se vós acreditais 
nisso, então não sois dignos de falar quer em Seu Nome quer em tudo. E quando fizerdes isso, vós 
criareis um ambiente em que todos os pecados serão aceites como uma coisa boa. Quando isso 
acontece, vós não apenas enganais os outros, como vos enganais a vós mesmos. 

O Vosso Mestre, O Vosso Amado Jesus. 
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Um mundo perfeito substituirá tudo o que é sujo e corrupto 

Domingo, 27 de julho de 2014, 15:15 

Minha querida e amada filha, a Minha Paz será em breve vossa e de todos os que Me servem, 
a Jesus Cristo, nesta vida, dada ao mundo pelo poder do Meu amado Pai. 

Eu abençoo a todos vós, que tentais permanecer fiéis à Minha Palavra e, principalmente, a 
todos aqueles que estão sedentos dela. Embora vós possais pensar que as pessoas de todas as outras 
religiões, inclusive aquelas que não crêem no Meu Eterno Pai, ou aquelas que não Me aceitam, a 
Jesus Cristo, o Salvador do mundo, estão perdidas, o que seria incorreto. Toda a alma que tenta 
procurar a perfeição espiritual e que possa ser ignorante da Verdade é amada pelo Meu Pai, Que é 
Todo-Amoroso, Todo-Poderoso e Perfeito em tudo o que Ele faz. 

A raça humana é imperfeita por causa do pecado e ainda assim cada homem foi criado à 
imagem d’Aquele Que lhe deu vida. Como tal, cada homem, mulher e criança tornar-se-á perfeito 
em corpo e alma, de novo, uma vez que o flagelo do pecado seja erradicado. Quando os inimigos de 
Deus forem banidos e quando a imperfeição do corpo e da alma não criar mais obstáculos entre o 
homem e Deus, tudo será Uno com o Meu Pai. O Novo Reino, que consiste no Céu e na Terra, 
tornar-se-á Um. O homem tornar-se-á Uno em Deus, através de Mim, Seu Filho Unigênito, e o Seu 
Plano para o mundo será concluído. 

Vós nunca podeis sentir-vos completos porque, uma vez que o pecado exista, ele causa a 
separação de Deus. Mas virá o tempo em que toda a tristeza que destrói a Terra será 
exterminada. O amor e a alegria submergirão e um mundo perfeito substituirá tudo o que é sujo 
e corrupto. 

Só então é que toda a Criação de Deus se tornará completa de novo. 

O Vosso Jesus. 

Eu fui ridicularizado, caluniado e acusado de ser imoral, mentiroso e herege 

Segunda-feira, 28 de julho de 2014, 21:00 

Minha querida e amada filha, quando Eu olho para os filhos de Deus, o Meu Coração 
irrompe com um Amor que é tão terno, como por um recém-nascido, assim como por um 
homem nos seus 100 anos. Não faz nenhuma diferença. Cada um de vós é um filho de Deus, 
cuidadosamente tecido no útero da vossa mãe de acordo com a Santa Vontade do Meu Pai. 
Vede vós, tudo o que for criado desde o princípio até ao fim, foi e será sempre de acordo com a 
Santa Vontade de Deus. Portanto, não importa quem vós sois, que aflições vós sofreis, que 
indignidades vós tendes que suportar quando sois expulsos pela sociedade devido à vossa raça, 
credo, sexo ou cor – sabei que todos vós sois preciosos aos Olhos de Deus. O pecado é a única 
coisa que vos separa d’Ele. 

É o perseguido, entre vós, quem invoca o Meu Amor e o Meu Sofrimento. O vosso sofrimento 
é Meu. Eu procuro os solitários e aflitos que sofrem terrível discriminação – os exilados das vossas 
sociedades – e atraio-os para Mim em primeiro lugar. É sobre eles que Eu derramo a Minha Grande 
Misericórdia em primeiro lugar. Se vós fordes rejeitados pelos outros e tratados com cruel desdém 
nesta vida, sabereis então que Eu Estou convosco. Vós recebestes a Cruz do Calvário e sois 
abençoados, apesar do que possais pensar. A vossa sorte é a Minha sorte. Eu suportei a 
discriminação durante a Minha Vida na Terra. Eu fui ridicularizado, caluniado e acusado de ser 
imoral, mentiroso e herege. 

Não temais, porque quando vós sois acusados, injustamente, de tais crimes, vós sois todos 
Meus. E Eu Sou vosso. 

O Vosso Amado Jesus. 
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Eu nunca mudo. Eu nunca adoto novas formas, porque Eu Sou como Eu sempre Fui e 
Serei. Eu Sou Eterno 
Quinta-feira, 31 de julho de 2014, 15:50 

Minha querida e amada filha, cada visionário, vidente ou profeta, que vem de Mim, enfrentará 
em breve grandes provações, como nunca antes eles tiveram de suportar. Muitos, que reconhecem a 
sua autenticidade e que lhes têm sido leais, voltar-lhes-ão as costas e eles serão postos de lado, à 
medida que o espírito das trevas envolva nação após nação, nas quais o amor e a caridade 
desaparecerão. Homem contra homem, país contra país, homem contra Deus. 

Estes períodos de turbulência serão angustiantes para muitos e a vossa única fonte de conforto 
e força virá de Mim, mas só se vós Me procurardes. Eu Sou a vossa Rocha; a Rocha, que é 
impenetrável; a Rocha, que não se pode desmoronar; a Rocha que vós abraçareis quando nada de 
sólido estiver no seu lugar nas casas que dão abrigo ao Meu Espírito. Edifícios, que foram 
construídos para Me honrar, ruirão. Alguns serão transformados noutros edifícios, que serão 
utilizados para outros fins, mas não para Me honrar. 

Eu Sou a Rocha sobre a qual a Igreja foi construída e Eu permanecerei no lugar até à 
eternidade. Muitos têm vindo procurar-Me e Eu dei-lhes a vida. Outros vêem, mas não conseguem 
encontrar-Me porque, aos seus teimosos corações, falta amor e generosidade de espírito. E agora, 
que tudo o que Eu vos ensinei será desafiado e os fundamentos sobre os quais a Minha Igreja foi 
construída serão abalados, além de vossa compreensão, Eu permanecerei no lugar. Sólido como a 
Rocha Que Eu Sou, e vós vireis até Mim à procura de consolo, força e coragem. Eu responderei a 
cada um de vós, pelo derramamento de grandes Graças, que estavam reservadas para vós, para os 
tempos que se avizinham. Eu Sou a Igreja. Eu Estou Presente na Igreja. O edifício é feito de pedra, 
mas Eu Sou a Rocha sobre a qual foram construídas as fundações da Minha Igreja. Eu nunca mudo. 
Eu nunca adopto novas formas, porque Eu Sou como Eu Sempre Fui e Serei. Eu Sou Eterno. 

A Minha Igreja permanecerá de pé, porque Eu Sou a Igreja, até ao fim dos tempos. 

O Vosso Amado Jesus. 
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MENSAGENS DE AGOSTO DE 2014 
 

Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos para permanecerem fiéis a Mim 
Sábado, 2 de agosto de 2014, 10:16 

Minha querida e amada filha, seguir-Me nesta Minha jornada final para cumprir o Convênio 
do Meu Pai, pode comparar-se a de um grupo de alpinistas subindo uma montanha. Entendei que 
esta é uma montanha elevada, um terreno difícil e cheio de obstáculos, que irá apresentar problemas 
até mesmo para o alpinista mais experiente, uma vez que apresentará surpreendentes e inesperadas 
voltas e curvas em todos níveis e em cada recanto. Aqueles que confiam no que Eu digo e que Me 
seguem com o coração aberto e disponível, acharão esta jornada mais fácil do que os outros. No 
entanto, muitos dos que estão confiantes, no início desta jornada, podem andar muito depressa e dar 
grandes saltos na tentativa de subir até ao topo. Essas são as pessoas que cairão mais severamente e 
a sua descida ao fundo será a mais dolorosa. 

Outros, que não são alpinistas experientes, mas que seguem as instruções claras que lhes são 
dadas por Aquele Que os leva, em muitos casos alcançarão primeiro o topo. A sua confiança, a sua 
paciência e a sua vontade de atingir o cume, a todo custo, proporcionar- lhes-á uma grande energia 
e entusiasmo, que os sustentarão na sua subida ao topo. Aqueles que não parem regularmente e 
bebem para saciar a sua sede ficarão desidratados e aqueles que se esqueçam de levar comida com 
eles acharão que é impossível manter as suas forças. 

Cada passo desta jornada apresenta novos desafios, curvas perigosas e pedregulhos quase 
impossíveis de escalar. É preciso ser uma pessoa muito forte, sã de mente e corpo, para se manter 
em linha na subida ao topo. Elas serão distraídas pelas outras pessoas, que perderam a fé na sua 
própria capacidade de prosseguir no caminho até à montanha, e que tentarão constantemente afastá-
las para longe da sua tarefa. 

Em seguida, haverá outros, invejosos daqueles que estão a fazer grandes avanços, que tentam 
viajar para a frente dos alpinistas colocando armadilhas e outros obstáculos à sua frente para os atrasar. 
Estas almas desiludidas e invejosas farão tudo o que puderem para parar o alpinista dedicado e 
determinado a chegar ao topo. Eles criarão mentiras para tentar convencê-los a parar a sua jornada – a 
regressarem, pelo medo dos grandes perigos que podem ter de enfrentar. Eles dir-lhes-ão que o líder 
dos alpinistas é incapaz de os conduzir ao topo e por isso eles estarão em grande perigo, que eles 
seriam muito tolos se continuassem no que, dirão eles, é uma viagem perigosa e árdua. 

E assim continuará esta Minha Jornada, até ao Dia em que Eu Virei de novo. Muitos são 
chamados, mas poucos são escolhidos para permanecerem fiéis a Mim. Alguns são chamados e seguem-
Me. Em seguida, eles traem-Me. O seu ódio por Mim é o pior de todos, pois eles são os que Me trazem 
almas ao longo desta jornada para a Salvação. Mas quando eles sucumbem à tentação de Satanás, que 
coloca terríveis mentiras dentro das suas almas, serão eles que empurrarão as almas para longe de Mim. 

Apenas aqueles com uma alma humilde, coração terno – livre de malícia, orgulho e ego –, 
terão sucesso em alcançar o topo da montanha. Quando esse dia ocorrer, aqueles que se afastaram 
de Mim e que Me traíram, não encontrarão lugar algum para onde ir, porque não haverá mais 
caminho que conduza à montanha. 

O Vosso Jesus. 

Muitas pessoas declaram-se Cristãs, mas elas não Me amam 
Terça-feira, 5 de agosto de 2014, 14:16 

Minha querida e amada filha, agora que a Verdade do que está para vir se espalhou, a 
conversão tem-Me seguido por todos os lugares onde as Minhas Orações para a humanidade são 
recitadas. O Meu Remanescente crescerá e multiplicar-se-á, assim como os Meus inimigos. Onde o 
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Meu Exército vá, os inimigos deste trabalho perseguem-no, implacavelmente. Lutando, 
esperneando e cuspindo veneno, vós conhecê-los-eis pelo mal que sai das suas bocas. Vós 
reconhecereis os Meus próprios inimigos, pela maneira como eles vilipendiam em Meu Nome. 

Vós nunca deveis perder a coragem face ao ódio. Nestes casos, vós deveis entender quem está 
no trabalho, e não o reconhecer porque, então, vós estais simplesmente a dar- lhe poder. A 
influência do maligno sobre os filhos de Deus manifesta-se e testemunha-se pelas divisões que estão 
a separar as nações; pelos assassinatos; pela perseguição e pela tentativa de varrer o Cristianismo. 

Muitas pessoas declaram-se Cristãs, mas elas não Me amam. Elas insultam-Me e causam- Me 
grande vergonha. Elas julgam os outros severamente e não sentem culpa ou remorso quando 
difamam os outros – apenas um ardente desejo de promover o ódio. Covardes são todos aqueles que 
se escondem por trás de um véu de piedade religiosa e ousam declarar se outro ser humano está ou 
não apto a servir-Me. Eles ousam ditar aos outros os seus conhecimentos sobre o que eles julgam 
que significa ser Cristão, quando eles estão tão cheios de ódio por Mim. Nunca vos deveis envolver 
com um homem com ódio no seu coração, quando ele diz que fala em Meu Nome. Ignorai-o. Orai 
por ele. Porque, se Me amais verdadeiramente, vós mostrareis compaixão por todos. Vós não 
julgareis o outro; caluniais; espalhais mentiras sobre ele e, em seguida, ousais dizer que vós sois de 
Mim. Longe de mim. Em breve vós vireis perante Mim e sereis solicitados a prestar contas pelas 
vossas ações. 

O Cristianismo é a força da vida, que sustenta o mundo. Eu Sou a Luz, que divide o dia e a noite 
e, sem Mim, vós lidaríeis no escuro. Vinde Comigo, conforme Eu vos chamei – ou não, de todo. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: O meu Filho não enviou ninguém para vos distrair destas Mensagens 

Quarta-feira, 6 de agosto de 2014, 13:00 

Meus queridos filhos, estai conscientes daqueles que vos perseguem em Nome do meu Filho, 
Jesus Cristo, pois eles terão o cuidado de se esconder atrás de uma aparência de santidade. O 
maligno nunca se apresenta como realmente é, porque ele é muito astuto. Ele, ao contrário, através 
das almas que influência, aproxima-se de vós com uma fachada de amor e muitos cairão neste 
engano. As palavras que ele usa podem parecer suaves e sedutoras, mas deixarão uma sensação 
desconfortável na vossa alma. 

Quando as Mensagens são dadas ao mundo sob o Comando do Meu Eterno Pai, elas nunca vos 
farão exigências. Elas nunca darão um poder ao homem sobre vós para vos encorajar a jurar fidelidade a 
qualquer pessoa viva. Toda a glória deve ser para Deus. Ninguém pode prometer-vos a salvação, porque 
isso só pode vir de Deus. Vós podeis preparar as vossas almas, como vos foi ensinado pelo meu Filho, 
Jesus Cristo, e receber os Sacramentos. Vós podeis aceitar as Dádivas de Graças que vos são dadas, 
através de mim, a Imaculada Virgem Maria, mas vós não precisais da permissão de ninguém para serdes 
dignos de servir o meu Filho, nesta ou em qualquer outra Missão, sancionada no Céu. 

Por receio dos inimigos do meu Filho, que estão por todo o lado, eles fazem tudo ao seu 
alcance para cegar a humanidade acerca da Verdade da Promessa do meu Filho de vir de novo. Ele 
voltará em breve e então a Verdade será dada a conhecer e tudo o que Ele prometeu virá à luz. Até 
ao grande Dia do Senhor deveis concentrar-vos no meu Filho e colocar toda a vossa confiança 
n’Ele. O meu Filho não enviou ninguém par vos distrair destas Mensagens, as últimas da sua 
natureza, e qualquer um que afirme o contrário não vem d’Ele. 

Confiai, confiai, confiai na Misericórdia do meu Filho. Ouvi o que Ele vos ensinou – tudo 
está contido na Bíblia Sagrada. A Sua Palavra é simples. Não é complicada. Segui apenas os Seus 
Ensinamentos, que se estendem por mais de 2.000 anos, e então vós encontrareis a paz. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 
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A Minha Palavra, dirão eles, causa tanta ofensa que será considerada politicamente 
incorreta 
Quinta-feira, 7 de agosto de 2014, 23:40 

Minha querida e amada filha, se não fosse a Minha Paciência, a Minha Punição seria infligida 
agora sobre os injustos que flagelam a Minha Igreja na Terra. 

O ódio contra o Cristianismo está a ser infligido sobre vós de três maneiras. A primeira é a 
apostasia global, que é liderada pelos que se vingam de Mim, que levam o mundo a rejeitar tudo o 
que é Meu e que Me lançam para uma terra inculta deixada a definhar. A segunda acontece por 
causa do racionalismo e da interferência humana na Minha Palavra, difundida pelos estudiosos da 
Minha Palavra, que não são preenchidos com o espírito da Verdade, mas que, ao invés, estão cheios 
do espírito de justiça próprio, o qual é alimentado pelo orgulho. Tão bem versados eles acreditam 
ser que, ao interpretarem os Meus Ensinamentos, acrescentam novas normas e adaptam o que Eu 
ensinei para as adequarem às suas próprias necessidades egoístas. E depois, há aqueles cujos 
corações são feitos de pedra – frios, insensíveis e cheios de um intenso e profundo ódio por Mim e 
por qualquer um que pratique o Cristianismo para todos perceberem. 

A influência do demônio manifesta-se de muitas maneiras que o homem, por si, será incapaz 
de se opor às exigências que lhe são feitas por todos esses três grupos, os quais tentarão impedi-lo 
de proclamar a Verdadeira Palavra de Deus. A Minha Palavra, dirão eles, causa tanta ofensa que 
será considerada politicamente incorreta e, assim, essa será vista como a principal razão para mudar 
radicalmente a face do Cristianismo. Só os simples, as pessoas cujo amor por Mim é comparável à 
de crianças pequenas, Me serão leais, porque os restantes estarão demasiado ocupados a 
implementar as mudanças relacionadas com a interpretação da Minha Palavra. E durante todo esse 
tempo, os sacerdotes que Eu chamei para dar testemunho da Verdade estarão a preparar-se para 
preservar a Verdade. 

Esconder a Verdade trará uma terrível escuridão. A mudança é um escárnio da Minha 
Crucificação. Apresentar um substituto para a Verdade é negar-Me completamente. Porém, os 
maiores perpetradores serão aqueles que se vangloriam dos seus conhecimentos sobre Mim – as 
suas máscaras de falsa santidade e as suas palavras e ações nunca vos atrairão para Mim, porque 
o Espírito Santo não estará presente nas suas almas. Quando o Espírito Santo não está presente, 
eles – esses traidores da Minha Palavra – atrairão a escuridão para outros que adoptem 
entusiasticamente as suas mentiras. Todas essas falsidades suportarão o sinal do maligno – o 
pecado do orgulho – a porta do caminho para dentro do deserto. Uma vez aberta essa porta, 
todas as outras iniquidades fluirão através dela e as almas de todos aqueles que sucumbem à 
heresia tornar-se-ão estéreis. 

Sem a Verdade, vós vivereis num mundo onde nada do que ouvirdes vos trará a paz. Sem a 
Luz da Minha Presença o sol não brilhará – ele tornar-se-á baço e desfalecido e, em seguida, ele 
tornar-se-á numa neblina até que, pela mão do homem mortal, ele deixará de trazer a luz aos que 
têm olhos e se recusaram a ver e não mais verão, enquanto aqueles que viram e aceitaram o Espírito 
de Deus, verão. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: O humanismo, em que nenhuma menção de Deus será proferida, 
tornar-se-á o substituto do cristianismo 
Sexta-feira, 8 de agosto de 2014, 21:15 

Minha filha, enquanto os cristãos de todo o mundo continuam a ser perseguidos, escarnecidos 
e ridicularizados, estai também cientes de que eles se dividirão entre si. Cada um por si mesmo; a 
cada um a seu próprio desejo e a cada um a sua própria interpretação sobre o que realmente 
significa servir o meu amado Filho. 
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Embora as pessoas estejam assustadas com o terror com que os Cristãos têm de viver as suas 
vidas diárias às mãos de homens perversos, eles devem saber que isso é apenas uma forma de 
flagelação que aqueles que proclamam a Palavra de Jesus têm de suportar. Todas as tentativas de 
minar o Cristianismo estão a ser feitas pelos governos, organizações de direitos humanos e outros 
poderes que pretendem promover o bem- estar da humanidade. O humanismo, em que nenhuma 
menção de Deus será proferida, tornar-se-á o substituto do Cristianismo. 

O humanismo, o racionalismo usado pelo maligno para encorajar as pessoas a usarem a 
ciência para minar a Divindade do Meu Eterno Pai, devorará o mundo. Exteriormente, o seu timbre 
suave convencerá qualquer homem, que não tenha amor por Deus no seu coração, que é mais 
desejável do que a Verdade. Convencer o homem de que o humanismo é superior à Palavra de Deus 
é o objetivo final dos inimigos do meu Filho. O humanismo proporciona uma capa de astúcia aos 
traidores, dentro da Igreja do Meu Filho, que desejam ser vistos como carinhosos, atenciosos e que 
verbalizam sobre as necessidades dos outros. Eles pregarão o humanismo e todas as suas promessas 
vazias a partir dos púlpitos das Igrejas Cristãs, até que realmente nenhuma menção seja feita sobre a 
importância de salvardes as vossas almas. O pecado será descartado, como sendo uma forma de 
evitar conflitos no mundo, mas não é reconhecido como uma coisa real. 

A maior decepção de todos os tempos desce e, em breve, todos vós achareis ser difícil manter-
vos leais à Verdade. A Verdade traz compreensão e uma percepção do que é preciso para alcançar a 
verdadeira paz e amor nas vossas almas. Isso significa que vós ireis conhecer o Amor, assim como a 
Justiça de Deus. Isso também significa que vós ireis estar cientes da Misericórdia de Deus. 

Quando qualquer menção ao pecado é erradicada e quando a Igreja do meu Filho não se refere 
à importância de salvardes as vossas almas, vós sabereis então que os tempos estão em cima vós e 
que a Hora do meu Filho está próximo. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Não perturbeis os vossos corações, discutindo sobre Mim ou tentando iludir-Me, 
porque isso não serve qualquer propósito 
Sábado, 9 de agosto de 2014, 17:43 

Minha querida e amada filha, à medida que as tempestades se enfurecem e a paz entra em 
erupção sabei que o tempo para a Minha Intervenção está perto de atacar. O homem verá desordem 
em qualquer lado para que olhe e alguns dirão que o tempo está próximo. Até que vós vejais as 
guerras irromperem em diferentes partes do mundo e as novas doutrinas a amontoarem-se e 
disseminarem-se entre os espiritualmente famintos, que serão os primeiros a agarrá-las como 
abelhas ao mel; só então vós podeis ter a certeza das grandes mudanças, que irão precipitar a 
Segunda Vinda. 

As nuvens reunir-se-ão antes das tempestades e as tempestades enfurecer-se-ão antes que o 
raio final seja arremessado do Céu. Os sinais estão a tornar-se mais claros para aqueles que têm 
olhos que podem ver, mas os restantes acreditam simplesmente que é uma pequena justiça no 
mundo – agitações como houve antes – tal como sempre houve. Mas sabei que as profecias preditas 
ocorrerão e que elas serão testemunhadas por muitos antes do Grande Dia. 

Não perturbeis os vossos corações, discutindo sobre Mim ou tentando iludir-Me, porque 
isso não serve qualquer propósito, além de causar um medo que se enraíza dentro dos vossos 
corações. Incomoda-Me testemunhar a divisão no mundo; Dói-Me ver a maldade, que conduz à 
morte de inocentes, e o sofrimento infligido sobre os mais fracos. Dói-Me ver tantos em trevas, 
que choram lágrimas de tristeza, porque eles não acreditam no futuro. Eles não têm nenhuma 
crença na Minha Promessa de recuperar o Meu Reino e trazer glória à humanidade. Ó como isso 
Me entristece e como Eu desejo trazer às almas o conforto do Meu Amor e a paz que Eu desejo 
trazer ao cerne das suas almas. 
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Quando o desmembramento que aflige o mundo crescer de intensidade, vós deveis baixar 
todos os vossos braços e abandonar todas as ações defensivas que colocastes perante Mim, a fim de 
vos protegerdes a vós mesmos, e, em seguida, chamar por Mim com esta oração. 

Cruzada de Oração (163) Resgatai-me da perseguição 
Ó Jesus, preservai-me da dor da perseguição em Vosso Nome. Encarcerai- me no Vosso 

Coração. Livrai-me do orgulho, avareza, malícia, ego e ódio na minha alma. Ajudai-me a render-
me verdadeiramente à Vossa Misericórdia. Afastai os meus medos. Ajudai-me a aliviar a minha 
dor e levai todas as perseguições para longe de mim, para que eu possa seguir-Vos como uma 
criança, sabendo que todas as coisas estão sob o Vosso Controle. Libertai-me do ódio 
demonstrado por todos aqueles que proclamam serem Vossos, mas que realmente Vos negam. 
Não deixeis que as suas línguas cortantes me flagelem ou que os seus atos perversos me desviem 
do Caminho da Verdade. Ajudai-me a focar-me apenas no Vosso Reino vindouro e a perseverar, 
com dignidade, contra quaisquer insultos que eu possa suportar em Vosso Nome. Trazei-me paz 
de mente, paz de coração, paz de alma. Amém. 

Por favor, mantende a calma, enquanto as tempestades ganharem ímpeto, porque, se vós não 
confiardes em Mim complemente vacilareis e a vossa dor, à medida que testemunhardes o mal 
disfarçado de bom, tornar-se-á insuportável. Confiai em Mim. Nunca vos desvieis dos Meus 
Ensinamentos e orai, com abandono de vossa alma, livres de malícia, como se espera de vós como 
Meus seguidores. Quando vós fizerdes isso, sereis libertados e nada vos incomodará de novo. 

O Vosso Jesus. 
Pedi e recebereis. permanecei em silêncio, de boca cerrada, e Eu não posso responder-vos 
Domingo, 10 de agosto de 2014, 18:00 

Minha querida e amada filha, viraram as marés e durante o seu despertar muitas mudanças 
virão, como predito. Não sejais temerosos porque Eu tenho, muitas vezes, dado a Minha Palavra 
para que todos terminem com a Minha Grande Misericórdia, a qual alcançará para cada alma a Luz 
do Meu Amor e Compaixão. Temei somente a Minha Justiça, mas quando for desencadeada sabei 
que é para o bem dos outros e que é permitida para salvação do mundo. Eu trarei punições apenas 
para impedir a propagação do ódio e despertar dentro dessas almas, enegrecidos pela mancha do 
pecado, algum amor, ainda que esteja hesitante dentro delas, para que possam vir a Mim. 

Porque acredita o homem, e especialmente o homem temente a Deus, que sabe mais do que 
Eu? Que é mais inteligente do que Ele, que o criou? Que a sua avaliação racional de todas as coisas 
de Mim pode erradicar a Minha Presença? A arrogância do homem, e o orgulho pelas suas próprias 
proezas, será a sua perdição. O homem não tem poder algum, apenas ilusões dentro de sua alma. A 
Fé, quando pura, é uma coisa poderosa, e é por meio da fé e só pela fé que Eu, Jesus Cristo, vos 
trago esperança, amor e alegria. Só Eu posso capacitar o homem com grandes dons mas, a menos 
que ele Me peça por eles, Eu não posso impor-lhos por cima do seu livre arbítrio. 

Pedi e recebereis. Permanecei em silêncio, de boca cerrada e Eu não posso responder- vos, 
porque não vindes a Mim. Voltai-vos sempre para Mim e pedi-Me por qualquer Proteção, porque 
Eu responderei à vossa a chamada todas as vezes. Não Me vireis as costas, dizendo – tudo vai ficar 
bem, a vida cuidará por si mesma. A vida deve ser merecida. A eternidade é um Dom de Deus e é 
dada aqueles que pedem por ela. Lamentavelmente, muitos desperdiçarão a sua oportunidade de 
Vida Eterna, porque acreditam que a humanidade é mais poderosa do que qualquer Deus, que pode 
existir ou não. E, assim, eles ditarão o seu próprio destino e voltarão as costas à Vida Eterna por 
causa do pecado de orgulho, tão obstinados são. 

Eles negaram-Me na terra em suas vidas e negar-Me-ão quando Eu estiver diante deles, de 
braços estendidos, no Grande Dia. Eles afastar-se-ão e caminharão para o covil do leão, onde nunca 
encontrarão uns minutos de paz. 

O Vosso Jesus. 
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O Cristianismo será detestado porque será visto como um bloqueamento para a 
liberdade pessoal 
Segunda-feira, 11 de agosto de 2014, 19:36 

Minha querida e amada filha, o mundo está inundado de uma nova forma de espiritualidade, 
compreendendo a crença num ser superior – a que eles chamam de cristo – mas não Sou Eu, Jesus 
Cristo, que eles referem. Satanás, sob a forma de Lúcifer, referido como o Rei da Luz, é idolatrado, 
não como uma entidade demoníaca mas como alguém que executa uma ação por Deus. Esta 
ideologia é favorecida por seitas secretas, todas determinadas em destruir o Cristianismo. Muitos 
serão atraídos para práticas ocultas e de magia, porque eles desejam excitação. Depois de atraídos 
eles tornam-se peões e, com o tempo, serão possuídos pelo maligno. 

Muitas pessoas estão famintas de satisfação espiritual e anseiam por paz. Qualquer ideologia 
que afirme trazer-lhes auto-realização, paz, calma e uma profunda compreensão da sua humanidade 
será atrativa para eles. Muitos, no entanto, têm repugnância em seguir-Me, a Jesus Cristo, porque a 
sociedade Me condenou às entranhas da terra. Porém, eles serão apaziguados quando forem 
alimentados com a falsa doutrina de que todos os caminhos conduzem a Deus. Isso é uma mentira, 
pois vós só podereis chegar a Deus através de Mim, Seu Único Filho, Jesus Cristo. 

Eu Sou Um em Quem Ele criou todas as coisas. Há um só Deus e Eu, Jesus Cristo, Sou o 
Verbo feito carne, de tal forma que a humanidade pudesse tornar-se íntegra de novo. Sem Mim, vós 
nunca podereis ser completos, nem nesta vida nem na próxima. 

O mundo será informado de que o objetivo mais importante é lutar pela liberdade – liberdade 
a todo custo. Mas, honrar verdadeiramente a Deus, significa perderdes a vossa capacidade de servir 
apenas o vosso próprio interesse e, desse modo, o Cristianismo será detestado, porque será visto 
como um bloqueamento para a liberdade pessoal. Servir a Deus, a qualquer Deus, tornar-se-á o 
objetivo de muitas pessoas que procuram a Verdade. Mas, quando Satanás for considerado divino 
pelo homem, Deus – na Sua Infinita Justiça – destruirá aqueles que honram a Besta. A Besta, que se 
esconde entre a elite e os poderosos, dá grande poder aos que espalham as mentiras de que Eu, Jesus 
Cristo, não existo. Essa é a maior maldição infligida por Satanás sobre a humanidade e, por causa 
da fraqueza o homem, cai nas mentiras, as quais são derramadas pelas bocas dos ímpios. 

Há somente um Deus. Há apenas um caminho para Deus. Nenhum outro caminho, 
independentemente de como vos seja reluzentemente apresentado, pode conduzir-vos ao Pai; 
somente aquele vem através de Mim, Jesus Cristo, o Salvador do Mundo. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: O tempo para as profecias de La Salette e Fátima se cumprirem está 
muito próximo 
Quarta-feira, 13 de agosto de 2014, 14:39 

Meus queridos filhos, o tempo para as profecias de La Salette e Fátima se cumprirem está muito 
próximo. Vós não deveis temer estes tempos mas antes abraçá-los, pois deveis compreender que a 
Aliança do Meu Pai será finalmente concluída como se espera que seja. O anticristo irá eventualmente 
tomar o seu lugar na Igreja do meu Filho na Terra e nada evitará que isso aconteça. Muitos negarão as 
profecias que Eu revelei ao mundo e eles farão isso com o seu próprio risco. Aqueles que se recusam 
a aceitar os avisos dados ao mundo, e seguem os inimigos de Deus, colocarão as suas almas em 
perigo, e é por essas almas equivocadas que Eu vos peço que rezeis fervorosamente. 

A batalha pela raça humana e pela salvação de todos os filhos de Deus, está a ser travada no 
presente e grandes danos estão a ser infligidos sobre todos aqueles que permanecem firmes na 
Verdade de tudo quanto o meu Filho revelou ao mundo. Vós nunca podeis tomar uma parte da Sua 
Palavra ou da Bíblia Sagrada e descartá-la depois em favor de alguma coisa que vos faça sentir mais 
confortáveis. A Verdade nunca é fácil de aceitar, porque pode lançar o medo no coração dos 
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Cristãos, mesmo dos mais bravos e mais corajosos. A Verdade é sempre rejeitada e, quando os 
espinhos foram colocados sobre a Sagrada Cabeça do meu Filho, Jesus Cristo, os sacerdotes e os 
anciãos da época rezavam no templo, glorificando a Deus, ao passo que as suas cortes O 
amaldiçoavam enquanto Ele morria na Cruz. Essa foi a forma que eles seguiram então e esse será o 
caminho que será seguido quando o mundo retaliar contra a Palavra de Deus e a alterar de dentro 
para fora e de cima para baixo. Eu exorto-vos, queridos filhos, a aceitardes a Verdade como ela 
deverá ser, por forma a alcançar mais facilmente em direção ao Reino da Nova Era. Sem o 
reconhecimento do que vos está a ser dito agora, muitas almas cairão em erro e abraçarão a besta. 
Elas desistirão de todos os direitos civis e da liberdade individual quando idolatrarem os inimigos 
do meu Filho, até que, finalmente, elas entregarão a alma ao diabo. 

O medo da Verdade pode conduzir ao ressentimento, porque pode ser muito difícil de 
absorver. O ressentimento conduz à raiva e raiva conduz ao ódio. O ódio contra esta missão e todas 
as outras missões antes dela intensificar-se-á e, aqueles que Me amam, à Mãe de Deus, serão 
encorajados a condená-la. Como me entristece quando o meu nome é usado para insultar a Palavra 
de Jesus Cristo, o único e somente o único Salvador da humanidade. Será causada a confusão sobre 
os meus grupos Marianos, por forma a que eles comecem a duvidar dos avisos que eu fui instruída 
para apresentar ao mundo em La Salette e Fátima. As pessoas afastar-se-ão do que eu disse e 
acreditarão que as profecias dadas são para um outro tempo, num futuro distante. 

Conforme a turbulência irrompe e quando a Doutrina contida no Livro do meu Pai for 
reescrita e apresentada ao mundo como sendo a autêntica, somente aqueles que têm o verdadeiro 
discernimento compreenderão a Verdade. Vós deveis orar muito pela sobrevivência da Igreja do 
meu Filho, o Seu Corpo na terra, para que Ele não seja descartado e lançado aos cães. Quando esse 
dia tiver lugar, a Justiça de Deus intervirá e a humanidade compreenderá, finalmente, o que é ser 
mergulhado na escuridão. O dia em que a Luz de Deus for extinta é o momento em que todas as 
coisas serão cumpridas tal como está profetizado. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Sede sempre cautelosos com as divisões que testemunhais no mundo 
Quarta-feira, 13 de agosto de 2014, 16:03 

Minha querida e amada filha, a fúria de Satanás nunca foi tão intensa visto que ele inflige 
sofrimentos de toda a espécie sobre os filhos de Deus, em todos os cantos do mundo. Quanto maior 
é a rotura maior é a sua presença e influência. Mas ele é impotente por si próprio e é somente 
através da influência que ele impõe sobre aqueles que se abrem para ele, que ele pode causar tais 
perseguições diabólicas. Quanto mais almas ele captura pior é a perseguição e mais ele atormenta. 
Quando as pessoas que Me são leais o deixam criar confusão e desespero nos seus corações, o 
veneno que ele derrama é da pior espécie. É então que elas se viram umas contra as outras, lutando 
e dividindo-se até se destruírem umas às outras. 

Sede sempre cautelosos com as divisões que testemunhais no mundo, seja na política, na 
religião ou entre os Meus seguidores, porque elas terão sempre raízes no refúgio da besta, cujo reino 
sobre a humanidade chegou ao fim. Porém, ele não pára, nem por um segundo, o seu plano para 
destruir toda a fidelidade a Mim, Jesus Cristo. 

Somente quando vós aceitardes a Minha Palavra, tal como Eu vo-la dou agora, encontrareis a 
graça de Me pedirdes para vos guiar através deste tortuoso campo minado. Nenhum de vós é 
suficientemente forte na vossa fé para lutar contra a influência do mal. Sem a oração diária, na qual 
vós pedis a Minha ajuda, vós não sereis capazes de vos manterdes próximos do Meu Lado. Mas 
quando Eu conceder essas graças sobre vós, tornar-vos-eis corajosos e tereis força para 
permanecerdes leais a Mim. Só então a Verdade vos sustentará. 

O Vosso Jesus. 
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Aqueles que interferem com a Vontade de Deus, no Seu Plano para salvar almas, 
incorrerão na Ira do Meu Pai 
Quinta-feira, 14 de agosto de 2014, 15:00 

Minha querida e amada filha, Eu desejo que seja dado a conhecer que aqueles que interferem 
com a Vontade de Deus, no Seu Plano para salvar almas, incorrerão na Ira do Meu Pai. 

Quando é dado ao homem um grande dom, através da Divina Vontade do Meu Eterno Pai e, em 
seguida, o joga para trás, o Meu Pai chora. Mas quando um homem tenta impedir, danificar ou 
interferir com o Meu Plano para completar o Pacto do Meu Pai para trazer a salvação ao mundo, ele 
sofrerá muito por isso. Quando um homem crê no seu próprio poder sobre o de Deus, ele será 
impotente. E, quando um homem Me abraça, assim como Judas fez, e Me diz que Me ama, beija-Me 
na Face e a seguir trai-Me, ele não é melhor do que aquele que Me entregou aos Meus carrascos. 

Eu trago à humanidade grandes graças nestes tempos. Eu trago ao homem grandes dádivas 
através desta Missão, e o que faz ele? Ele cospe na Minha Face, tão cheia de inveja, despeito e ódio 
que tem ele na sua alma. Aqueles que fazem isso serão carregados de uma profunda solidão, como 
nunca imaginaram antes. Eles sofrerão a dor da separação de Deus nesta vida sobre a terra e, 
quando isso acontecer, eles saberão que isso foi causado por causa da sua traição a Mim, Jesus 
Cristo, seu primeiro único Salvador. Contudo, eles entenderão também toda a extensão da Minha 
Misericórdia, porque, ao dar-lhes o sofrimento na Terra, Eu Estou a dar-lhes a oportunidade de se 
arrependerem e se tornarem íntegros de novo. Quando eles aceitarem a Minha Vontade, com 
dignidade, Eu trar-lhes-ei a vida no Meu Novo Reino. 

Acordai todos vós e entendei que o Meu único desejo é arrebatar-vos nos Meus Braços 
Amorosos. Eu não sou vosso inimigo – Eu amo-vos e desejo-vos com uma ânsia que vós sereis 
incapazes de compreender. Eu envio profetas, não para vos assustar mas para divulgar a Verdade, 
para que assim Eu possa trazer a Salvação Eterna a todos vós e, especialmente, aqueles que são os 
mais indignos de todos. 

Vinde. Escutai o Meu Chamamento – o Meu Plano será realizado, não importa quanto vos 
opondes a ele. A plena Verdade do que é necessário para que vós reclameis o vosso direito, dado por 
Deus, à vossa herança, que será dada a conhecer em breve. Quando Eu vier com esta notícia, vós 
deveis acolhê-la ou perdereis a vossa alma. 

O Vosso Amado Jesus. 
Mãe da Salvação: Vós podeis não encontrar o meu Filho fisicamente, mas vós conhecê-
Lo-eis de todas as formas 
Sábado, 16 de agosto de 2014, 20:15 

Meus queridos filhos, muitas pessoas procuram o meu Filho, Jesus Cristo, nas suas vidas, em 
algum momento. Quando uma alma descobre o meu Filho, é uma jornada de diferentes caminhos e de 
diferentes estágios, que deve ser percorrida. Quando vos tornais próximos do meu Filho, será uma luta e 
por isso vós deveis esperá-la. À medida que vos aproximais d’Ele, tornar-vos-eis mais semelhantes a Ele 
e os Seus Traços tornar- se-ão familiares para vós. Vós podeis não encontrar o meu Filho fisicamente, 
mas vós conhecê-Lo-eis de todas as formas. Vós sentireis o Seu Amor. A Sua Dor tornar-se-á vossa. A 
Sua ternura será partilhada convosco e a alegria que Ele experimenta, por causa do Seu Amor 
incondicional pela humanidade, tornar-se-á vossa. A Sua Paciência será incutida na vossa alma e a Sua 
Palavra será enraizada dentro de vós e com um entendimento que vos será dado pelo Espírito Santo. 

Quando vós amais verdadeiramente o meu Filho, tornar-vos-eis humildes como Ele e com um 
ardente desejo de O servir, qualquer que seja o custo. Algumas almas alcançarão o caminho 
espiritual da perfeição através do tempo, mas elas não completarão esta viagem, a menos que 
entreguem toda a sua confiança a Deus. Se uma alma vacila ao longo do caminho, ser-lhe-ão dadas 
as graças para se levantar e continuar a sua jornada. Mas se uma alma concorre com o meu Filho e 
se considera, a ela própria, digna de desafiar o Verbo feito Carne, então ela separar-se-á de Deus. 
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A pessoa que encontra Jesus nesta vida na terra e que O serve fielmente terá paz. Pouco mais 
neste mundo O satisfará de novo. Se uma alma, tendo-se tornado íntima com o meu Filho, se separa 
dele, suportará uma terrível dor. Tendo-O conhecido e vivido dentro do Seu coração, essa dor de 
separação do meu Filho é a pior dor conhecida pelo homem. 

Quando vós fordes tentados a desafiar os Ensinamentos de Cristo, ou quando vós sois 
forçados a rejeitá-Lo de qualquer forma, sabei que nada neste mundo vos trará alguma vez a paz, o 
amor ou a alegria que vem d’Ele. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Preocupai-vos primeiro com a vossa própria alma e depois orai pelos outros 
Domingo, 17 de agosto de 2014, 17:18 

Minha queridíssima e amada filha, impedi que haja divisão entre os Meus Seguidores 
nesta missão de salvar almas, porque é esse o desejo daquele que Me odeia. Quando os Meus 
amados Cristãos seguidores se dividem e quando eles lutam entre si em Meu Nome, isso traz-
Me grande tristeza. O Meu sofrimento é agravado quando aqueles que proclamam a Minha 
Palavra, a negam a seguir, causando danos a outros através de meios cruéis, a fim de infligir 
veneno. 

Todos os filhos de Deus são iguais aos Meus Olhos. Sabei que os bons entre vós não estão 
imunes à tentação de Satanás, enquanto os que têm desespero e ódio nos seus corações não estão 
imunes às Minhas Dádivas. Cada um de vós é um pecador. Não venhais perante Mim dizendo-Me 
sempre que uma alma não é digna de Mim. Não denuncieis outra pessoa perante Mim e a declareis 
como sendo má; porque, aos Meus Olhos, quem sois vós senão pecadores? 

O mundo está cheio de amor, ódio e indiferença para Comigo, Jesus Cristo, por causa da 
existência do pecado. Somente quando o pecado for erradicado o mundo se tornará íntegro. 
Vós deveis, portanto, preocupar-vos primeiro com a vossa própria alma e depois orar pelos 
outros. Quando fizerdes isso, Eu inundarei todos vós com a Minha Misericórdia. Quando o 
homem se exalta a si mesmo perante Mim e diz mal de outro homem, ele será o último a vir 
perante a Minha Cadeira de Julgamento, enquanto o homem que se humilha diante de Mim virá 
primeiro. 

Quando, verdadeiramente, aceitais vós os Meus Ensinamentos? Porque, dizendo que sois 
Meus, quando mostrais ódio pelos outros, vós nunca vos tornareis dignos do Meu Reino, até que 
descarteis a vossa própria capa de justiça e a vossa armadura de orgulho. 

O Vosso Jesus. 

O mundo está na extremidade de grandes mudanças 
Segunda-feira, 18 de agosto de 2014, 18:47 

Minha querida e amada filha, quando os filhos de Deus testemunharem conflitos no mundo e 
terríveis atrocidades cometidos em nome da justiça, compreendei então isto. O mal gera o mal. O 
que fizeres aos outros, o mesmo será feito sobre vós. A Minha Justiça é inerente, e, embora a Minha 
Misericórdia seja abundante, o Meu Castigo, quando recai sobre os homens ingratos e perversos, 
deve ser temido. 

Eu não inflijo dano a qualquer homem, porque não é isso o que vem de Mim. Mas quando o 
mal é infligido sobre os filhos de Deus, e quando a perversidade se espalha, Eu derramarei a Minha 
Justiça, e que nenhum homem tenha dúvidas de que estes tempos estão sobre vós. A perversidade 
deriva do pecado. As almas que sucumbem ao pecado devem sempre tentar redimir-se rapidamente 
aos Meus Olhos. De outro modo, o pecado putrefaz e se vós duvidais do estrangulamento que 
Satanás produz sobre as almas, que estão cheias de ódio e violência, deveis então saber que é 
extremamente difícil libertar essas almas do seu controle. 
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Uma vez que Satanás infeste a alma, ele atormentará sempre essa pessoa até que a sua mente, 
os seus atos e suas ações estejam em união com o maligno. A alma infestada torna-se, 
eventualmente, possuída e somente Eu, Jesus Cristo, posso libertar a alma através do exorcismo. A 
alma pode tornar-se possuída muito rapidamente, mas pode levar anos a libertá-la das garras da 
serpente. Assim, quando é sentido o Meu Castigo, será para erradicar o mal e punir os 
perpetradores, que roubam a vida dos outros. Eu punirei aqueles que tiram a vida do corpo e a vida 
da alma. Nenhum malfeitor será invisível, visto que os Meus Olhos estão a ver. 

Tanto vós sabeis do Meu Amor. Vós estais em dúvida acerca de quão grande é a Minha 
Misericórdia. Mas o homem mortal não tem consciência da Ira de Deus, porque isso não é algo que 
vos tenha sido dito. A Ira de Deus é real. Acreditais vós que Ele permitiria a Satanás destruir os seus 
filhos e, em seguida, ficar sentado a assistir? Credes vós que Ele não puniria as almas que entregam 
a Satanás todos os caprichos e desejos? Embora as almas boas pereçam, elas terão vida. Embora as 
almas perversas possam viver, elas não terão vida. 

O mundo está na extremidade de grandes mudanças e tudo o que Deus predisse terá lugar. 
Tudo o que Ele disse que aconteceria, irá acontecer. E embora Eu vos desse os profetas para vos 
avisar, vós ainda não os escutastes. Vós rejeitastes as muitas revelações privadas dadas ao mundo 
para que a humanidade se preparasse. Vós ainda não escutastes. 

Vós deveis orar para que a escalada de destruição do mundo seja diluída, porque se 
testemunhásseis que situação há no futuro, vós cairíeis aos Meus Pés implorando por Misericórdia. 
Aqueles que falham em manter a Palavra de Deus viva nas Minhas Igrejas na terra serão 
responsáveis pela perda de muitos milhões de almas que, de outra forma, seriam salvas. 

Que vergonha para vós, que Me chamais vosso, quando por um lado proclamais parte da 
Verdade, e Me amaldiçoais por outro. A dor e a tristeza suportadas por Mim por causa do pecado e 
pela separação do homem de seu Criador, está a chegar a um fim, porque o Meu Tempo é agora, na 
batalha final pelas almas, sabendo que assim como o mal se agrava o castigo de Deus será dez vezes 
maior do que o que é infligido pelo homem perverso sobre os seus irmãos e irmãs. 

Não tenhais medo do Meu Amor, mas da Minha Justiça. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Nenhum homem tem autoridade para prejudicar outro homem em 
Nome de Deus 
Quinta-feira, 21 de agosto de 2014,16:25 

Meus queridos filhos, quando um homem persegue outro homem e lhe causa sofrimento, o 
Espírito de Deus não pode permanecer nessa alma, porque é o maligno que reside dentro dele. 
Quando um homem persegue o outro, causando-lhe danos, seja espiritual ou fisicamente, e justifica 
depois as suas ações dizendo que está a defender a Palavra de Deus, sabei que esse é o maior 
pecado, uma vez que ele insulta a Divindade de Deus. 

Nenhum homem tem autoridade para prejudicar outro homem em Nome de Deus, porque 
tal nunca seria tolerado, nem permitido, pelo meu Filho, Jesus Cristo. À medida que aumentam 
as calamidades no mundo, também cada ato perverso será tolerado por aqueles que são culpados 
de pecados terríveis contra Cristo. Eles arranjarão todas as desculpas para justificarem as suas 
más ações e nenhum deles escapará ao castigo no Plano de Redenção de Deus. Lançando o mal 
sobre outra alma, esse homem terá que responder pelos seus pecados contra Deus, a Sua Criação 
e cada filho Seu. 

Neste momento de grande engano, em que é difícil para os pecadores distinguirem o certo do 
errado, é importante lembrar as Palavras do meu Filho, Jesus Cristo. Que aquele que está sem 
pecado, atire a primeira pedra. A pessoa que cause um sofrimento terrível aos outros será julgada de 
acordo com as suas ações. 
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Neste momento, vós deveis rezar pela humanidade e pelas graças para discernir a diferença entre 
os pecados que são cometidos contra a humanidade e aqueles que são cometidos contra Deus. Pecado é 
pecado, mas quando os atos são realizados no Santo Nome de Deus, então graves consequências 
resultarão como sua consequência. Conforme o ódio se espalha, assim também o Amor de Deus será 
espalhado pelas almas dos mansos e humildes, pois eles carregam a luz da Salvação contra uma prática 
de escuridão. Mas só pela Graça de Deus o homem pode ser salvo do pecado e será através dessas 
almas, que amam a Deus sem condições, que as almas errantes podem ser resgatadas. 

Vós deveis rezar, rezar, rezar pelos pecadores, em toda a parte, porque a escuridão cega- os 
para a Verdade. Sem a Verdade, o mundo mergulha em completa escuridão. Orai, meus queridos 
filhos, para que possais resistir à fealdade que o pecado traz às vossas vidas. Orai por aqueles que 
perseguem os filhos de Deus, para que possam encontrar nos seus corações manifestações de amor e 
compaixão pelos outros. 

Orai pela salvação das almas e, especialmente, daquelas que têm permitido o ódio que 
mancha os seus corações e que têm mais necessidade da Misericórdia de Deus. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 
Eu armarei os meus anjos e os escolhidos queridos para a batalha com aqueles que me 
denunciam 
Sábado, 23 de agosto de 2014, 20:00 

Minha querida e amada filha, dois sinais se tornarão evidentes à medida que a multidão de 
almas escolhidas se levantar para Me ajudar a recuperar o Meu Reino na terra. O primeiro sinal 
relaciona-se com a arrogância das almas na Minha Igreja na terra, onde o raciocínio humano, a 
inteligência e a ambição destruirão a verdadeira fé dos Meus servos sagrados. O orgulho e a 
arrogância, associados a um desejo inato de experimentarem uma fé mais profunda, que estará 
sempre fora do seu alcance, resultará numa falsa igreja de escuridão. Ela irá produzir uma 
hierarquia altiva, a qual gerará inverdades e uma fé estéril. 

O segundo sinal é relativo aos corpos humildes, quando o corpo humano – um Dom sagrado 
de Deus – será reduzido a um mero veículo utilizado para adorno mundano, em que nenhum 
respeito lhe será mostrado. A falta de moralidade resultará em falta de respeito pelo corpo humano, 
incluindo o abuso do corpo, em que ele é usado como meio de participar em graves atos de pecados 
da carne. A falta de respeito pela vida humana significará, também, que o assassinato se tornará tão 
comum que, eventualmente muitos se tornarão completamente imunes ao horror da morte física às 
mãos de homens malvados. 

A purificação do homem continua sem o sofrimento, de boa vontade, das almas, pelo que 
muitas pessoas se perderão. Só então, quando todas as coisas parecerem insuportáveis, será dado, aos 
que têm o Selo do Deus Vivo, o alívio dos seus sofrimentos, os quais arruinarão a humanidade, 
incluindo o pecado, as guerras, a fome e as doenças. Vós nunca deveis ignorar as guerras – por 
pequenas que elas possam ser – porque elas irão espalhar-se. Nunca ignoreis a falta da verdadeira fé 
na Minha Igreja, pois isso também se espalhará. Nunca ignoreis o ódio entre as nações, que usam a 
religião como um meio de infligir terror entre os seus inimigos, pois isso também ampliará o devorar 
das almas daqueles que Me amam. Nunca ignoreis o ódio aos visionários de Deus e aos profetas 
escolhidos, porque se eles odeiam essas almas então eles odeiam-Me. Vós não deveis permitir que as 
suas línguas perversas vos tentem para vos juntardes a eles, nas suas tentativas vis de abafar o som da 
Minha Voz. Se fizerdes isso, então vós tornar-vos-eis também tão infestados como eles estão. 

E, enquanto todos estes distúrbios tiverem lugar, Eu armarei os Meus Anjos e os escolhidos 
queridos para a batalha com aqueles que Me denunciam. Então, à medida que o mundo perde cada 
réstia de dignidade conhecida do homem, a besta vai abrindo o abismo e, em seguida, todos os 
inimigos de Deus infiltrarão a Minha Igreja. Mas, seja de acordo com a vontade do homem, ou não, 
ele está preparado para aplicar tais injustiças. 
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Aqueles que se levantarem e defenderem a Vontade de Deus serão preenchidos com grandes 
Graças e, pela sua fé, expiarão os pecados daqueles que são muito teimosos ou demasiado 
temerosos para resistirem a tudo o que contradiz a Palavra de Deus. Quando todas as maldosas 
atrocidades aumentarem e quando o homem perceber que não tem a capacidade para combater ou 
controlar tamanha perversidade, ele deve voltar-se para Mim e dizer: 

“Jesus, libertai-nos, pecadores indefesos, dos Vossos de inimigos”. 

Só então posso Eu intervir para diluir o impacto da violência, do assassinato, do ódio e das 
guerras causadas pelo pecado do homem. Voltai-vos para Mim todos os dias e apelai à Minha 
Misericórdia. Eu nunca abandono aqueles que Me alcançam. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Rezai pela paz no mundo 
Domingo, 24 de agosto de 2014, 17:00 

Meus queridos filhos, eu exorto-vos a rezardes pela paz no mundo, pois muito em breve 
muitos países estarão envolvidos em guerras que serão difíceis de conter e muitas vidas inocentes 
serão destruídas. 

A paz que eu vos peço para implorardes ao Meu Querido Filho é para reduzir o impacto do 
ódio, semeado nos corações dos extraviados que infligem terror sobre os outros. A paz, quando 
derramada sobre a terra através do Poder de Deus, transmitirá uma visão de como deveis tratar-vos 
uns aos outros, com amor e respeito, independentemente das vossas diferenças. 

Eu peço-vos que reciteis esta Cruzada de Oração, a Oração da Paz em cada dia, para as 
vossas nações. 

Cruzada de Oração (164) Oração da Paz para as Nações 

Ó Jesus trazei-me a paz. Trazei paz à minha nação e a todos os países feitos em pedaços por 
causa da guerra e da divisão. Semeai as sementes da paz entre aqueles corações endurecidos que 
causam sofrimento aos outros em nome da justiça. Dai a todos os filhos de Deus as graças para 
receberem a Vossa Paz, para que o amor e a harmonia possam prosperar, para que o amor de 
Deus triunfe sobre o mal e as almas possam ser salvas da corrupção da falsidade, da crueldade e 
da perversa ambição. Deixai a paz reinar sobre todos aqueles que dedicam as suas vidas à 
Verdade da Vossa Santa Palavra e aqueles que não Vos conhecem de todo. Amém. 

A Paz esteja convosco, queridos filhos, e lembrai-vos que sem amor a Deus vós nunca podeis 
encontrar a verdadeira paz. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Deus Pai: Eu vou limpar as vossas lágrimas; unir o mundo e trazer a paz 
Domingo, 24 de agosto de 2014, 17:15 

Minha querida filha, o homem sabe, verdadeiramente, a extensão do Meu Amor pelos Meus 
filhos? Ele sabe que com o amor pode vir uma terrível dor? O amor que é puro pode criar uma 
grande dor, quando esse amor é repudiado. 

Eu amo os Meus filhos, a Minha Criação, a Minha Carne e Sangue. Por causa disso, Eu sinto 
uma grande dor pela forma como o pecado criou a separação entre os Meus filhos e Eu, o vosso 
Eterno Pai. Eu choro quando Eu vejo o ódio, que pode putrefazer os seus corações entre si. Eu 
choro quando Eu testemunho os pecados de luxúria, inveja, orgulho, ganância e o seu desejo de se 
superarem uns aos outros e a dor e angústia que eles infligem uns sobre os outros. 

Quando eles tiram a Vida que Eu leguei ao homem, a Minha Dor é tão grande que Eu grito 
com tamanha angústia, que todos os Céus derramam lágrimas de tristeza Comigo. O Meu tempo 
está próximo, e quando vós ouvirdes acerca de guerras, pesticidas, fome e terremotos a aumentarem 
de frequência, sabei que, em seguida, será a hora em que Eu digo – basta! 
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Eu banirei os ímpios apenas com um sopro; os assassinos apenas com um sussurro e os Meus 
inimigos num piscar de olhos. Então, Eu declararei a hora, o momento para o Meu Filho reclamar o 
Seu Reino Legítimo. 

Eu vou limpar as vossas lágrimas; unir o mundo e trazer a paz; banir aqueles que perseguem 
os Meus filhos e trazer, para a Luz do Meu Reino, aqueles que sofreram em Meu Nome, porque eles 
serão exaltados no Meu Novo Reino na terra. 

Preparai-vos, Meus filhos, para a vida de júbilo do Meu Novo Paraíso, que em breve será 
vosso. O sofrimento nesta terra será extinto e as lágrimas de tristeza serão substituídas por lágrimas 
de alegria. Esta é a Minha Promessa. Assim, é quando vós sentirdes que não tendes mais 
compreensão, que o tempo está próximo para a Nova Era amanhecer. 

O Vosso Eterno Pai, Deus, o Altíssimo. 
Quando uma pessoa diz que Me ama, ela fará tudo de acordo com a Minha Santa Vontade 
Segunda-feira, 25 de agosto de 2014, 19:05 

Minha querida e amada filha, quando uma pessoa diz que Me ama, ela fará tudo de acordo 
com a Minha Santa Vontade. Ela colocará tudo nas Minhas Santas Mãos e esquecerá as suas 
próprias necessidades e desejos. Então ela dir-Me-á “Jesus, tudo o que eu digo e faço está de 
acordo com a Vossa Santa Vontade – fazei comigo de acordo com a Vontade de Deus”. 

O homem que vive em Mim, e Eu nele, renunciará a tudo de acordo com o que dá Glória a 
Deus. Ele não terá motivações egoístas; nenhum desejo oculto de agradar a si mesmo e fará tudo o 
que puder nesta vida para estar em plena união Comigo. Ele colocará nas Minhas Mãos cada 
pensamento; cada movimento; cada passo e cada acção, para que Eu possa agir dentro da sua alma. 
Ele confiará em Mim completamente e reconhecerá que tudo o que Eu faço, tudo o que Eu permito e 
tudo o que Eu conduzo, a fim de purificar a terra, terá apenas um objetivo e que é dar Glória a Deus. 

O homem, por sua conta, nunca pode dar-Me essa dádiva, a menos que permita que o Meu 
Espírito Santo resida dentro dele. Só então ele pode elevar-se à perfeição que o transformará, para 
que o seu coração e alma se tornem entrelaçados Comigo. Eu posso, então, através de Minha 
Divindade, criar grandes milagres nessa alma que, tendo confiança em Mim completamente, ainda 
manterá o direito que lhe foi dado por Deus – a sua livre vontade. 

Permitindo-Me, a Jesus Cristo, residir dentro de vós, será requerido um grande sacrifício da 
vossa parte. Vós deveis deixar cair todo o pensamento altivo; cada fraqueza e cada pedaço de auto 
comiseração. Quando vierdes a Mim e Me pedirdes para vos guiar, então qualquer sofrimento que 
tenha sido antes a vossa sina desaparecerá. Nada vos incomodará. Vós sereis incapazes de sentir 
ódio pelos outros, inclusive por aqueles que vos causaram grande dano ou sofrimento. Vós 
perdoareis facilmente, não ficareis com ressentimento algum no vosso coração, seja qual for a 
circunstância difícil para vós, e vereis as coisas como Eu as vejo. 

Para vos preparardes para a vida em Mim, deveis lembrar a vós mesmos de que tudo o que é bom 
vem de Deus. O homem, pelo seu próprio intelecto e determinação, nunca poderá alcançar a paz até ao 
dia em que se oferecer a Deus, em mente, corpo e alma. Oferecendo a Mim, Jesus Cristo, a dádiva da 
vossa total confiança. Eu residirei nessa alma e ela tornar-se-á parte de toda a Minha Glória. Eu elevarei 
tais almas. Que alegria inundará os seus corações! O medo do desconhecido não os incomodará mais. 
Desta forma, Eu prepararei o mundo para a Minha Grande Glória – o Meu Novo Reino Glorioso, onde 
toda a vida será vivida de acordo com a Vontade de Deus, assim na terra como no Céu. 

Quando a Minha Vontade se tornar enraizada nas almas daqueles que vivem as suas vidas de 
acordo com cada desejo Meu, eles nunca experimentarão o ódio de qualquer espécie de novo nos 
seus corações. Porque isso seria impossível. Eu Sou incapaz de odiar e então, se me for permitido 
viver na vossa alma, nada pode permanecer dentro de vós que não venha de Mim. 

O Vosso Jesus. 
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Eu intervirei de forma que irá surpreender o mundo 
Quinta-feira, 28 de agosto de 2014, 20:40 

Minha querida e amada filha, Eu conheço as Minhas ovelhas e elas conhecem-Me. Elas 
também sabem que são Minhas, assim como conhecem aquelas que não vêm de Mim. 

Aqueles que são Meus são ternos de coração, cheios de amor por todos os pecadores, 
incluindo os Meus inimigos, e cheios de humildade, pois eles sabem que não são nada sem 
Mim. As suas almas são livres de malícia, maldade e ódio, e eles sofrem por causa disso. Eles 
brilham como faróis, as suas almas estão cheias da Luz de Deus. É esta Luz que Satanás e 
todos os anjos caídos visam, com todo tipo de tentações. São essas as almas mais procurados 
pelo maligno e, nos tempos que aí vêem, elas serão seduzidas por mentiras. Algumas cairão 
para longe da Verdade, completamente. Outras, agarrar- se-ão a ela, mas lutarão para o fazer, 
enquanto aqueles que têm a Graça da Divina Vontade de Deus nos seus corações nunca 
abandonarão a Verdade. 

O mundo transformar-se-á num grande campo de batalha, em que a confusão reinará, e as 
almas que são Minhas enfrentarão as maiores provações. É desejo de Satanás tirar-Me aqueles que 
Me conhecem. São essas as almas que estão mais perto de Meu Coração, porque elas representam o 
maior prêmio. Essas almas, se caírem no erro, serão exibidas perante Mim pelo Meu maior inimigo. 
Eu serei ridicularizado por causa da vossa traição e Eu chorarei lágrimas amargas de tristeza por 
esses pobres filhos de Deus. Mas sabei isto. Eu completarei a luta por essas almas. Eu intervirei de 
forma que irá surpreender o mundo para que Eu possa arrebatá-las das garras do mal e elas saberão 
quando Eu fizer isso. Nesse dia, Eu vou perguntar novamente “vós sois Meus ou não?”. E elas 
saberão que sou Eu, e Eu as reclamarei e levarei para o Meu Novo Reino. Aqueles que permanecem 
fortes, por causa da sua fé inabalável na Minha Santa Palavra, conduzirão aqueles que são Meus. 
Será por causa dessas almas – o Meu Remanescente – que a Minha Misericórdia se estenderá para 
longe e para além do que é visível à vista. 

Eu chamo agora os que Me conhecem. Eu desejo que vós vivais cada dia como se não 
houvesse amanhã. Confiai em Mim. Pedi-Me Proteção e chamai por Mim, por graças especiais, na 
vossa jornada em direção à Minha Nova Era de Paz. Eu virei em vosso auxílio a todo o tempo e 
derramarei sobre vós Graças extraordinárias. Então, vós nada temereis, porque sabereis que Eu 
caminho convosco. Eu segurarei a vossa mão, enquanto Eu vos guio para o Refúgio da Minha Paz e 
da Minha Grande Glória. 

Vinde a Mim e não temais, porque o Meu Grande Dia amanhecerá inesperada e 
repentinamente, e mais nenhuma lágrima será derramada por vós, que estareis unidos com a Divina 
Vontade de Deus por toda a eternidade. 

Aceitai o Meu Amor, as Minha Bênçãos e a Minha Misericórdia, porque quando o fizerdes 
vós podeis verdadeiramente afirmar que sois Meus. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Pensai a vida como um estágio entre o nascimento e o Novo 
Reino Glorioso 
Sexta-feira, 29 de agosto de 2014, 14:25 

Meus queridos filhos, não deixeis que nenhum de vós tenha jamais receio desta 
Intervenção Celestial, nesta Missão de Salvação. Em vez disso, sede gratos pela Grande 
Misericórdia de Deus e pelo Seu Amor incomensurável pela raça humana. Vós deveis dar 
Glória a Deus, no conhecimento de que tudo começa e termina com Ele. Não há nada no meio. 
Pensai a vida como um estágio entre o nascimento e o Novo Reino Glorioso, que aguarda por 
todos vós se aceitardes a Promessa de Deus de que o Seu Filho Unigênito, Jesus Cristo, 
retornará para reclamar o Seu Reino. 
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Muitos não acreditam Que Ele os criou. Eles podem testemunhar o Seu Amor e, porém, ainda 
não acreditam que o Amor vem de Deus ou que Deus é Amor. Aqueles que aceitam a existência do 
mal não acreditam no amor de Deus nem aceitam a existência do maligno. Somente aqueles que 
conseguem vencer o mal, em todas as suas formas, entendem verdadeiramente o poder que o mal 
tem sobre o povo, por palavras, atos e ações. É somente quando uma alma é desembaraçada da 
influência do mal, que ela pode ser libertada. A verdadeira liberdade só pode ser alcançada quando 
vós aceitais a Verdade. Se vós não aceitais o Verbo Feito Carne, que é o meu Filho, Jesus Cristo, 
então vós nunca sereis livres. 

Filhos, vós deveis combater o mal em todas as suas formas enganadoras, mas não é fácil 
identificá-lo claramente. Satanás é o Rei das Mentiras. Ele é o enganador que manobra para 
convencer o mundo de que ele não existe. Ele apresenta sempre a Verdade como sendo uma coisa 
má, e ele convencerá os fracos dentre vós de que o mal pode ser sempre justificado. Nunca deveis 
permitir-vos ser enganados, porque a Verdade foi dada ao mundo e está contida no Livro do meu 
Pai. Qualquer coisa que se desvie da Verdadeira Palavra de Deus deve ser evitada. Não escuteis 
quem vos disser que um ato de maldade é uma coisa boa, ou que deve ser aceite por causa dos 
tempos que estais a viver. 

A raça humana não mudou. O pecado não mudou. Tudo o que mudou foi a relutância do 
homem em aceitar Deus como seu Criador. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Não atendeis aos rugidos da oposição porque a opinião humana nada significa no 
Meu Reino 
Sábado, 30 de agosto de 2014, 18:15 

Minha querida e amada filha, a perseverança no sofrimento traz uma alma para mais perto de 
Mim e Eu recompensarei essas provações por causa disso. Nunca subestimeis como a Minha 
Presença numa alma passa despercebida ao maligno, que é atraído rapidamente em direção aquelas 
almas em que a Minha Presença é mais forte. Aceitai o sofrimento em Meu Nome e compreendei 
que a razão disso é por Minha causa. Se Eu não estivesse presente o maligno ignorar-vos-ia. 

As Graças que Eu derramo sobre aqueles que mais Me amam, e que afastaram todos os 
aspectos de amor-próprio e orgulho, inclui o Dom do Discernimento. Este é um Dom do Céu 
muito especial e são abençoados aqueles que têm a graça de discernir a Verdade, porque eles são 
os únicos que nunca serão seduzidos pelas falsidades. Aqueles de vós a quem foi dado este Dom 
trar-Me-ão almas. Mas, por cada alma que vós Me trouxerdes, e por causa das vossas orações e 
sofrimento, o maligno tentará impedi-vos. Compreendei que a Glória de Deus, que está presente 
ao vosso lado, atrairá um terrível veneno e vós sereis amaldiçoados em Meu Nome por aquelas 
almas fracas que são como forragem para Satanás e todos os demônios que ele libertou para 
destruir as almas na terra. 

Ficai em paz e compreendei que quando vós defendeis a Verdade – a Palavra de Deus – 
perante a adversidade, todo o Meu Poder é exercido para salvar almas. Por cada alma que Me 
trouxerdes Eu esbanjarei mais Graças sobre vós e assim continuará. Não atendeis aos rugidos da 
oposição porque a opinião humana nada significa no Meu Reino. Vós deveis sempre ver-vos uns 
aos outros como se fosse através dos Meus Olhos. Eu não vos disse isto antes? Vós não entendeis a 
lição mais básica, que Eu ensinei durante o Meu Tempo na terra? Amai-vos uns aos outros como Eu 
vos amo. Se não puderdes amar os vossos inimigos, então vós achareis mais difícil aproximar-vos 
de Mim. Se vos colocais antes dos outros, então vós não podeis dizer que Me amais 
incondicionalmente, pois se o fizésseis ter-Me-íeis dito 

“Jesus, eu não sou digno de estar diante de Vós, mas fazei comigo de acordo com a Vossa 
Vontade e eu farei o que Vós desejais”. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          164 

Ide todos vós e lembrai-vos de Quem Eu Sou. Somente quando vós viverdes a vossa vida de 
acordo com os Meus Ensinamentos, podeis realmente dizer que sois Meus. Vós não podeis tomar 
uma parte da Minha Palavra e anunciá-la em voz alta e, em seguida, negar outras partes. Aqueles 
que declaram a sua superioridade sobre os outros, e que apresentam versões destorcidas da Minha 
Palavra, e quando disso resulte afastar as almas para longe de Mim, Eu digo isto. No dia em que Eu 
remover a Minha Presença do mundo, será quando os poderosos e os orgulhosos chorarão lágrimas 
de raiva, e, em seguida, de desespero, pois eles saberão então como o seu engano causou a queda de 
muitas almas e que a ira de Deus os fará tremer. Haverá gritos e ranger de dentes. Mas, então, eles 
não terão lugar algum para onde se virar. Eles não terão ninguém para lhes responder, pois eles 
nunca verão o Meu Rosto. 

O Vosso Jesus. 
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MENSAGENS DE SETEMBRO DE 2014 
 

Eles nunca prevalecerão contra a Minha Igreja 
Segunda-feira, 1 de setembro de 2014, 20:05 

Minha querida e amada filha, o Meu Espírito está neste momento muito presente na Minha Igreja 
na terra, enquanto os Meus inimigos se erguem ferozmente contra ela. Eles podem flagelar o Meu Corpo, 
que é a Minha Igreja; eles podem derramar desprezo sobre a Verdadeira Palavra de Deus; eles podem 
escarnecer dos Caminhos do Senhor, mas eles nunca prevalecerão contra a Minha Igreja. A Minha Igreja 
é composta por aqueles que proclamam a Verdadeira Palavra de Deus e que providenciam os 
Sacramentos ao povo de Deus, como foi lavrado pelos Meu Apóstolos. Apenas aqueles que 
permanecerem na Verdade dos Meus Ensinamentos, na Minha Palavra, no Meu Corpo e no Santo 
Sacrifício da Missa, como foi ditado por Mim, podem dizer que são da Minha Igreja. A Minha Igreja, 
como está agora, será esmagada – os seus edifícios abatidos e tomados, os Meus servos sagrados atirados 
para as ruas, onde terão que mendigar, e a prática do Sacrifício da Santa Missa será abolida. No entanto, a 
Minha Igreja permanecerá intacta, apesar de se tornar um pequeno remanescente do que era antes. 

O Espírito Santo de Deus guiará a Minha Igreja através da turbulência que ela terá que enfrentar 
e depois a Verdade sobreviverá. Cada inimigo Meu tentará destruir a Minha Verdadeira Igreja. Então, 
eles substitui-la-ão por uma falsa. Eles criarão novas escrituras, novos sacramentos e muitas outras 
blasfêmias, no Meu Santo Nome. Mas, a Minha Igreja, que é o Meu Corpo, e os Meus verdadeiros 
seguidores permanecerão como um, em Santa União Comigo. Então, quando parecer que ela está 
destruída, queimada até ao chão, as brasas da Minha Igreja ainda chamejarão até ao dia em que Eu 
regresse de novo. Nesse dia, quando a Minha Igreja, renovada e incandescente em Grande Glória, 
ressuscitar, e quando o mundo inteiro a proclamar como a única Igreja Verdadeira – a Nova Jerusalém 
–, todo o homem bom beberá do seu cálice. Tudo o que estava no princípio estará no fim. Toda a vida 
criada por Deus será renovada, assim como quando o Paraíso foi criado para a raça humana. 

O Meu Espírito está vivo e nunca pode morrer porque Eu Sou a Vida Eterna – o doador de tudo 
o que o homem precisa para viver uma vida onde a morte não tem espaço. Confiai sempre no Poder de 
Deus, quando tudo o que vós testemunhardes no mundo possa parecer desleal, cruel, injusto e, às 
vezes, aterrorizante. O Meu Poder envolverá o mundo e o Meu Amor unirá todas as pessoas com amor 
nos seus corações. Eu banirei todo o mal e, quando a Minha Paciência se esgotar, Eu lançarei fora 
todos os Meus inimigos. Eu Estou aqui. Eu não desapareço. Eu guio-vos agora neste caminho 
espinhoso para o Meu Reino Glorioso. Logo que esse dia chegue, quando Eu anunciar a Minha 
Segunda Vinda, todas as lágrimas serão lavadas. Toda a tristeza terá a um fim abrupto e, em seu lugar, 
estarão o amor, a paz e a alegria que somente Eu, Jesus Cristo, vos posso trazer. 

Perseverai, Meus pequeninos. Rezai, rezai, rezai para que o amor possa sobreviver no mundo 
e pela paz, para ser conduzida a todos os pobres inocentes que sofrem, que estão dispersos por todo 
o mundo em países devastados pela guerra. Todos os filhos de Deus Me pertencem e Eu amo cada 
alma, cada nação e cada pecador. Eu trago-vos a Dádiva da Minha Cruzada de Orações para que, ao 
recitá-las, vós Me ajudeis a salvar tantas almas quantas Eu puder. 

Ide em paz e amor. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Deus nunca abandonará a Sua própria Criação 
Terça-feira, 2 de setembro de 2014, 15:40 

Minha querida filha, vós deveis dizer aos Meus filhos que Deus nunca, jamais, abandonará a 
Sua Própria Criação, porque isso nunca poderia ser. Ele ama todos os Seus filhos, não importa 
quanto sofrimento eles inflijam ao Seu único Filho, Jesus Cristo. 
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A Minha Proteção cobrirá cada alma que proclame a Palavra de Deus e, pelo Poder de Deus, 
eu esmagarei a cabeça da serpente em todos os seus disfarces. Eu serei o advogado que revelará as 
mentiras que derramam da boca da besta, e o mundo testemunhará as mentiras sem lógica que ele 
espalhará entre os que se permitem tornar-se, eles próprios, receptáculos da vontade dele, em 
completa submissão aos seus maus caminhos. O rei das mentiras continuará a virar as almas para 
longe da Verdade, e ele, o enganador, nunca abrandará até à hora final. 

Quando as mentiras forem utilizadas para distrair as pessoas da Verdadeira Palavra de Deus, 
eu darei o passo de revelar a Verdade. A humanidade terá duas opções – permanecer leal à Verdade 
ou aceitar as mentiras em sua substituição. A confusão manchará os corações das pessoas 
vulneráveis, dos fracos e daqueles que não têm o Espírito de Deus dentro das suas almas. Portanto, 
será travada a batalha pelas almas, em que as pessoas acreditarão nas mentiras ou na Verdade. 

Eu trago grandes notícias sobre a Misericórdia do meu Filho e eu sou o Seu instrumento na 
salvação das almas. Nenhuma alma será excluída desta Missão de Salvação. Vós deveis rezar para 
que o homem decifre as mentiras que são espalhadas pelos inimigos do meu Filho, para vos distrair 
da Verdade, da Luz e do Amor do meu Filho. Confiai no meu Filho e ser-vos-á mostrada a Sua 
Grande Misericórdia. Acreditai na Promessa do meu Filho, de vir de novo, e vós tereis a Vida 
Eterna. Não permitais que as mentiras vos possam enganar porque, se o fizerdes, encontrareis muita 
dificuldade em manter a Verdade do meu Filho. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Satanás anseia por almas, o seu apetite é voraz e a sua vontade é implacável 
Quinta-feira, 4 de setembro de 2014, 23:03 

Minha querida e amada filha, todas as profecias preditas há muito tempo e dadas por Deus aos 
profetas, videntes e visionários, ao público, bem como em revelações privadas, irão agora revelar-se. 

O homem céptico questionará a autenticidade da Palavra de Deus, mas quando ele 
testemunhar tudo o que foi profetizado no Livro da Revelação, ele ficará em silêncio, porque, 
quando esses eventos apertarem a humanidade, a única consolação que ele encontrará é se ele Me 
procurar. Quando o seu coração está cheio de tristeza, por causa das más ações que são realizadas 
por homens perversos contra os filhos de Deus, vós chorareis lágrimas de angústia. Então, vereis 
quão longe o mal pode espalhar-se dentro das almas daqueles cujos corações são feitos de pedra. 
Quando virdes a pouca consideração e respeito que esses inimigos de Deus têm pela vida humana, 
finalmente vós entendereis quanto poder o maligno exerce sobre a humanidade. Nas suas últimas 
horas, Satanás, que se manifesta ele próprio na alma daqueles que enche com as suas pútridas 
formas, mostrará ao mundo quão intenso é o seu ódio pela raça humana. 

Por cada desculpa dada pelo homem para justificar o mal, os perpetradores de atos malvados 
mostrarão o ódio que têm dentro dos seus corações para com os filhos de Deus. Eles realizarão 
atrocidades perversas em Nome de Deus e eles não terão amor algum nas suas almas. Eles 
reproduzem o ódio e a maioria deles não entende porque o seu ódio pelos outros é tão intenso. 
Embora muitas pessoas não acreditem na existência do maligno, vós deveis saber agora que ele é 
incapaz de resistir, revelando-se através daqueles que ele infesta. A sua exalação espalha-se até que 
devore cada nação, cada alma fraca, e os líderes poderosos, cujo amor por ambição os tornará 
abertos à sua influência. 

Em breve, vós vereis atos malvados a ocorrerem por toda a parte da vossa sociedade, em 
muitos países e de diferentes maneiras. Satanás anseia por almas, o seu apetite é voraz e sua 
vontade é implacável. Quando o seu ódio é verdadeiramente manifestado nas almas, essas pessoas 
serão incapazes de esconder as suas ações. Somente nestas situações podem, muitos de vós, ver 
realmente o mal pelo que realmente ele é, e é por meio das ações dessas pobres almas que estão 
subjugadas à sua vontade. 
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Vós nunca deveis ser complacentes quando os atos e ações perversos, incluindo guerras e 
tumultos, irrompem no mundo. É então que as vossas orações são mais necessárias. 

O Vosso Jesus. 

Não vos separeis de Mim. Se o fizerdes, haverá um grande pranto 
Sexta-feira, 5 de setembro de 2014, 20:45 

Minha querida e amada filha, deixai que se saiba que a morte não tem poder sobre aqueles 
que são Meus, cuja fé os sustentou até ao seu último suspiro. Essas almas não têm medo da morte 
física, porque elas sabem que a Vida Eterna começa nesse momento. Eu aguardo essas almas com 
os braços abertos e elas correm como crianças em direção à Luz do Meu Amor. Eu abraço-as e 
levo-as para o Meu Reino, esperando cada uma e todas as almas na presença de Hierarquia dos 
Anjos e de todos os santos – então, um grande júbilo tem lugar. 

Eu reúno-as com as suas famílias e há muita alegria, amor e emoção. Não há mais lágrimas. Não 
resta memória alguma dos sofrimentos que suportaram na terra. Todas as preocupações, tristezas e 
desespero são varridos e esquecidos num instante. A morte abre a porta para aqueles que morrem em 
estado de Graça, visto que uma nova vida começa. Para cada alma que é acolhida no Meu Reino, há 
diferentes níveis, e a cada uma é concedida a sua recompensa, baseada na Glória que ela deu a Deus. 

Para as almas que morrem em estado de pecado, compreendei que Eu Sou Todo 
Misericordioso e que, depois da sua purificação, elas serão acolhidas no Meu Reino. Orai por essas 
almas, porque nesse estágio elas não podem orar por elas mesmas. As vossas orações serão ouvidas 
e Eu aguardarei por essas almas com os braços abertos e amorosos. É importante, para todas os 
filhos de Deus, entenderem uma coisa importante sobre a vida após a morte. Vós deveis pedir-Me, 
ao vosso Jesus, para vos perdoar as vossas faltas, as vossas fraquezas e vossas iniquidades, antes de 
morrerdes, porque é então que a Minha Misericórdia é maior. Se vós não acreditais em Deus, vós 
rejeitais a Vida Eterna. Sem amor a Deus, o amor não pode ser vosso após a morte. Eu Sou Amor e, 
sem Mim, vós não sentireis nada senão a dor. A separação de Deus é para ser temida. Se vos 
sentirdes confusos sobre a Minha Existência, então vós deveis simplesmente pedir- Me para vos dar 
um sinal do Meu Amor, e Eu responderei. 

Não vos separeis de Mim. Se o fizerdes, haverá um grande pranto e vós nunca podeis ser 
consolados, porque Eu serei incapaz de vos ajudar. O Meu Reino dar-vos-á a Vida Eterna, mas vós 
deveis pedir-Me a Minha Ajuda, recitando esta oração. 

Cruzada de Oração (165) Pelo Dom da Vida Eterna 

Jesus, ajudai-me a acreditar na Vossa Existência. Dai-me um sinal para que o meu coração 
Vos possa responder. Preenchei a minha alma vazia com a Graça de que eu preciso para abrir a 
minha mente e o meu coração ao Vosso Amor. Tende Misericórdia de mim, e limpai a minha 
alma de todas as coisas erradas que eu cometi na minha vida. Perdoai-me por Vos rejeitar, mas, 
por favor, preenchei-me com o amor de que eu preciso para ser digno da Vida Eterna. Ajudai-me 
a reconhecer-Vos, a ver a Vossa Presença noutras pessoas, e preenchei-me com a Graça de 
reconhecer o Sinal de Deus em cada Dádiva maravilhosa que Vós concedestes à raça humana. 
Ajudai-me a compreender os Vossos Caminhos, e salvai-me da separação e da dor da escuridão 
que eu sinto na minha alma. Amém. 

Não permitais que o orgulho humano, a análise intelectual ou opinião vos faça vacilar da 
Verdade. Como filhos de Deus vós sois muito preciosos para Mim. Não Me deixeis perder-vos. 
Vinde. Eu Estou aqui. Eu Sou Real. Deixai-Me preencher a vossa alma com a Minha Presença. 
Uma vez que aconteça, vós entendereis que é difícil ignorar-Me. 

Eu amo a todos vós. Eu abençoo-vos. Eu espero a vossa resposta. 

O Vosso Jesus. 
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Em breve, um homem virá dizer-vos que vos está a revelar a verdade da Minha 
Existência 
Sábado, 6 de setembro de 2014, 16:00 

Minha querida e amada filha, a Minha Sabedoria é de Origem Divina e o homem é incapaz de 
compreender a extensão de Quem Eu Sou. 

Eu transmito à humanidade o conhecimento suficiente, dado através do Dom do Espírito 
Santo. Os Meus Ensinamentos foram dados ao mundo num formato simples para que cada homem 
pudesse compreender a Verdade. A Sabedoria de Deus nunca é complicada e é dada para que o 
homem receba a clareza necessária para preparar sua alma para o Meu Reino. O amor é puro. O 
amor é simples. O verdadeiro amor é recíproco. O Meu único desejo é que as almas respondam ao 
Meu Amor para que, fortalecidas pelo Dom do Espírito Santo, elas entendam num instante o que se 
requer delas, para que possam fazer parte do Meu Reino. 

Eu envio-vos mensageiros para que vós tenhais a clareza de compreender. Todavia, a Verdade 
não é fácil de aceitar na vossa vida diária por causa da confusão que existe. A Minha Palavra é 
continuamente contraditada, reexaminada, reanalisada, reavaliada e mal entendida, o que faz com 
que seja difícil aderir à Verdadeira Palavra de Deus. Quando vós declarardes abertamente que 
acreditais na Minha Palavra, nos Meus Ensinamentos e nos Meus Sacramentos, sereis então 
rapidamente ridicularizados por causa disso. 

Muitos autoproclamados estudiosos da igreja, questionarão em breve a Minha Verdadeira 
identidade e a Existência da Santíssima Trindade. Eles usarão grandiosos argumentos para vos 
cegar para a Verdadeira Palavra de Deus, e todo o tipo de argumentos teológicos, para provar 
que todas as religiões são iguais. Brevemente, eles rejeitarão a Verdade – a Palavra de Deus. 
Eles profanarão a Palavra de Deus com doutrinas complicadas e contraditórias, e os seguidores 
da Igreja, em todos os lugares, não terão a sagacidade de entender que são alimentados com 
disparates. A Minha Palavra será escondida e deixada a acumular pó. Lembrai-vos sempre que 
a Minha Palavra deve ser entendida tal como foi dada. Os detalhes da Minha Divindade e do 
Mistério de Deus não foram revelados à humanidade porque não eram para o ser até que a 
Nova Era de Paz comece. Em breve, um homem virá dizer-vos que vos está a revelar a Verdade 
da Minha Existência e detalhes da Minha Segunda Vinda. Ele encantará o mundo. Em seguida, 
ele afirmará ser Eu. Muitos acreditarão nele, porque não conseguiram entender a Palavra, como 
foi estabelecida na Bíblia Sagrada. 

Eu, Jesus Cristo, virei novamente para julgar os vivos e os mortos, e isso não irá, nem pode, 
acontecer nesta terra. 

O Vosso Jesus. 

O anticristo tomará a posição, porque ele será convidado a fazê-lo 
Domingo, 7 de setembro de 2014, 19:30 

Meus queridos filhos, ficai em guarda para os sinais dos tempos, quando o anticristo tomar o 
seu lugar na Igreja do meu Filho na terra, de tal modo que isso será claro para vós verdes. 

Não acrediteis, por um momento, que o anticristo transponha a passos largos a Igreja do meu 
Filho e se aproprie dela agressivamente, através da força. Inspirado e conduzido pelo próprio 
enganador, o anticristo tomará a posição, porque ele será convidado a fazê- lo. 

Todos os ajustes aos missais, dentro da Igreja, serão divulgados em breve e a razão dada será 
para que eles espelhem o mundo moderno, de modo a que possam tornar-se inclusivos, ajustando-se 
às outras denominações e religiões. Uma vez que a Verdadeira Palavra de Deus e os Ensinamentos 
do meu Filho, Jesus Cristo, sejam alterados, tornam- se estéreis, pois não refletirão a Verdade dada 
ao mundo pelo meu Filho. 
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Primeiramente, o anticristo tornar-se-á popular por causa da sua habilidade política. Em 
seguida, ele voltará a sua atenção para várias religiões, mas o seu foco principal será sobre o 
Cristianismo. Cristo é o seu maior inimigo e o objetivo do seu ódio, e, por isso, o seu objetivo final 
será o de destruir a Igreja do meu Filho. A Igreja será desmantelada de diferentes formas, antes que 
ele, o anticristo, seja convidado a envolver-se. Ele será envolvido na decisão de planear o 
lançamento de uma nova religião mundial. Todas estas mudanças – com a Igreja a ser publicamente 
chamada à unificação de todas as religiões – terão lugar antes de o anticristo tomar o seu assento no 
Trono do meu Filho na terra. Então, o caminho ficará desobstruído para a besta andar livremente na 
Igreja de meu Filho, onde um lugar de honra lhe será concedido. Eventualmente, será anunciado 
que ele se tornará o líder da uma nova ordem mundial e haverá lugar a uma generosa coroação. Esse 
evento será visto em todo o mundo, com a presença de políticos, dignatários e celebridades e, 
quando a coroa for colocada na sua cabeça, será como se o último prego tivesse sido impulsionado 
para dentro do Corpo do meu Filho. Nesse dia, a Igreja Católica será profanada e muitos bispos e 
padres fugirão porque, então, eles compreenderão que as profecias preditas foram desvendadas 
diante dos seus olhos. 

Daquele dia em diante, quando a Cadeira de Deus for apresentada ao anticristo, ele exibirá 
grandes sinais físicos, os quais convencerão as pessoas da sua santidade. O anticristo, dirão eles, 
exibe sinais de estigmas, e ele será visto a curar os doentes e as doenças terminais. Grandes 
milagres lhe serão atribuídos e, com o tempo, ele convencerá a muitos de que é Jesus Cristo, e que a 
sua subida ao topo dessa falsa igreja é um sinal da Segunda Vinda. E, embora os leigos tenham sido 
os responsáveis por estabelecer o núcleo da igreja remanescente, a qual está à esquerda da Igreja 
estabelecida pelo meu Filho sobre a terra, serão os sacerdotes que a liderarão desse momento em 
diante. O Espírito Santo sustentará a Verdadeira Igreja, durante o reinado do anticristo, e ele, e cada 
inimigo do meu Filho, nunca prevalecerão contra ela. 

A Verdade nunca morrerá. A Palavra de Deus, embora profanada, nunca morrerá. A Igreja 
nunca pode morrer, embora possa ser arremessada para o deserto. Mesmo na sua hora mais fraca, a 
vida ainda permanecerá, e, não importa quanto a Igreja do meu Filho seja atacada, Deus jamais 
permitirá que ela seja destruída. 

Durante esses dias vindouros, vós nunca deveis deixar-vos seduzir e aceitar esse engano. Vós 
sereis seduzidos pelo anticristo, e ele será sancionado pelos inimigos da Igreja do meu Filho. Ele 
será abraçado por falsos líderes das igrejas e proclamado pelas suas obras de caridade, em todo o 
mundo. Ele receberá grandes honras em muitos países e as pessoas terão quadros de fotos dele nas 
suas casas. Ele, o anticristo, será mais idolatrado do que Deus, mas será pela Mão de Deus que ele 
será empurrado para o abismo, juntamente com aqueles que roubaram as almas dos filhos de Deus, 
quando participaram da tentativa de destruição da Igreja de meu Filho. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Aqueles que amaldiçoam os meus Profetas, amaldiçoam-Me 
Terça-feira, 9 de setembro de 2014, 17:00 

Minha querida e amada filha, o Meu Coração suspira de grande tristeza neste momento. Há 
entre vós aqueles que tendo abraçado a Minha Palavra, dada através destas santas Mensagens, por 
causa do Meu Amor e Compaixão, Me têm traído da maneira mais cruel. Essa traição não é 
diferente da que foi infligida sobre Mim durante o Meu Tempo na terra. 

As sementes de dúvida estão a ser implantadas nos outros por aqueles que têm sido 
conduzidos ao erro, por causa das mentiras e do ódio que o maligno colocou nos seus corações. Ele, 
que Me odeia, continuará a incitar ao ódio contra Mim, infestando alguns dos envolvidos com esta e 
com outras missões do Céu para salvar almas. Ele mentirá e lançará difamações sobre os Meus 
escolhidos, para que ele possa virar as almas para longe de Mim. Aqueles que Me viram as suas 
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costas, entendei que a vossa traição corta o Meu Coração em dois. Entendei que o que vós fazeis 
contra Mim é de vossa própria conta, porque o vosso livre-arbítrio é de vós mesmos. Mas quando 
usais a vossa influência para afastar as almas para longe de Mim, Eu agarrar-vos-ei pessoalmente e 
vos responsabilizarei por cada alma que vós levastes a afastar-se da Minha Grande Misericórdia. Ai 
do homem que incita ao ódio contra Mim, Jesus Cristo, quando o Meu único desejo é ter, Comigo, 
cada filho de Deus. 

Eu venho para envolver as almas dentro da Minha Misericórdia e se vós criais obstáculos, 
espalhais mentiras e fazeis com que os outros desprezem os Meus profetas, então Eu punir-
vos-ei severamente, porque esse é um dos maiores pecados contra Deus. Quando, 
deliberadamente, vós tentais interferir com o Meu Plano de Salvação, Eu chamar-vos-ei 
perante Mim, no último dia, e vós sereis responsabilizados pelo pecado de Me privardes 
daquelas almas que foram perdidas para o maligno, por causa das vossas ações. E, quando vós 
declarardes que a Palavra de Deus vem do espírito do mal, Eu nunca vos perdoarei por essa 
maldade. Silêncio. Não cometais essa grave ofensa contra Deus. Se vós não aceitais mais esta 
Missão, então ide em frente com dignidade e não pronunciais uma palavra. O vosso silêncio 
salvar-vos-á. Se vós expressais o mal contra Mim, Eu lançar-vos-ei para dentro do deserto e 
nunca fareis parte do Meu Reino. 

O Meu Coração está partido, mas não a Minha Resolução. Não temais o vosso erro, mas a Ira 
de Deus, porque aqueles que amaldiçoam os Meus profetas, amaldiçoam-Me. 

Jesus Cristo, o Filho do Homem. 

Deus Pai: Amai-Me como Eu vos amo 

Quarta-feira, 10 de setembro de 2014, 03:00 

Minha querida filha, dá a conhecer que cada vez que um homem pecar contra Mim, Eu o 
perdoarei. O pecado pode separá-lo de Mim, mas Eu ainda amo o pecador. Dá a conhecer que Eu 
amo aqueles que se alheiam de Mim. Eu desejo que todos aqueles que possam sentir que Eu não 
existo, oiçam agora. 

Eu Estou ao vosso alcance. Por favor, chamai-Me. Eu quero-vos. Eu amo-vos. Eu preciso de 
vós, pois vós sois parte da Minha Carne. E, como parte de Minha Carne, Eu sinto-Me perdido 
quando vós não Me respondeis. Como um pai que dá a vida a uma criança, Eu espero a vossa 
resposta. Um bebé responde naturalmente a um pai. Um pai ama naturalmente o seu filho, porque 
isso faz parte do Dom que Eu concedi à humanidade. 

Eu Sou o vosso Pai. Eu Sou o vosso Criador. Eu Sou Quem Eu Sou. Não sabeis que Eu amo a 
todos vós com uma ânsia que apenas é conhecida por aqueles que se tornaram pais? Eu choro 
lágrimas de grande tristeza quando vós não sabeis Quem Eu Sou. O Meu Coração está pesado 
quando Eu grito por vós, agora. Amai-Me, como Eu vos amo. 

O Vosso Pai Eterno, Deus, o Altíssimo. 

Não tenhais medo desses eventos, visto que eles vão passar rapidamente 

Quinta-feira, 11 de setembro de 2014, 14:15 

Minha querida e amada filha, muitos atos perversos contra a humanidade, estão prontos a ser 
desencadeados por aquelas seitas secretas acerca das quais Eu adverti os Meus seguidores. 

Vós deveis manter-vos vigilantes em todos os momentos e questionar tudo o que possa 
parecer incomum. Lembrai-vos que Eu vos disse para manterdes os vossos olhos focados em Mim, 
em todos os momentos. Despendei pelo menos uma hora por dia em oração, para que o impacto de 
tais provações possa ser reduzido e, nalguns casos, erradicado. Em breve, Eu virei trazer um fim a 
todo o sofrimento. 
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Meus amados seguidores, por favor prestai atenção aos Meus Avisos. Não os ignoreis. 
Quando vós estiverdes preparados para tais eventos, e quando colocardes toda a vossa confiança na 
Minha Misericórdia, Eu vos trarei conforto e vos livrarei da vossa angústia. Tudo ficará bem, mas 
sabei isto. Durante a grande batalha, aquelas almas a que Eu apelo para Me ajudarem, irão lutar. 
Cada uma delas terá dificuldade em confiar em Mim, nesta Missão, ou em ti, Minha querida filha. 
Nem por um segundo o rei das mentiras, o maligno, parará a sua procura de destruir esta Minha 
Missão. Serão espalhadas todas as mentiras vis para desencorajar as almas de escutarem a Minha 
Voz. Muitos permitirão que as dúvidas os impeçam de executar as Minhas Instruções, mas nada que 
possam fazer impedirá a Intervenção de Deus, o Pai Eterno, de salvar os Seus filhos. 

Cada um de vós deve compreender, claramente, que Sou Eu, o vosso Jesus, Que Sou a Mão 
Orientadora, pela qual tudo é feito para espalhar a Minha Palavra e providenciar as Dádivas que o 
Céu concede ao mundo, durante estes tempos difíceis. O poder do homem é forte quando é usado 
para espalhar o mal e desafiar a Palavra de Deus. Mas o poder do homem, quando Deus lhe 
providencia o Dom do Espírito Santo, não pode ser superado. Não permitais que o Meu Trabalho 
seja manchado; profanado por rumores perversos ou conversas vis, porque Sou Eu, o vosso Jesus, 
quem é traído, não as almas que Eu tenho escolhido para proclamarem a Minha Santa Palavra. 

O Vosso Jesus. 

Entre os evangelistas, erguer-se-ão muitos falsos profetas 
Sábado, 13 de setembro de 2014, 22:50 

Minha querida e amada filha, em breve as mudanças que Eu predisse, relativas à Minha Igreja 
na terra, serão reveladas. 

As seitas seculares tentarão, brevemente, tirar tudo o que é sagrado aos Meus seguidores e 
introduzir dentro da Igreja um novo movimento moderno. Esta modernidade, dirão, será para ajudar 
a recrutar novos servos sagrados e a introduzir formas mais aceitáveis de dar Glória a Deus, para 
que uma nova geração jovem seja atraída de volta às Igrejas de Deus. Todos esses novos rituais, 
orações e fóruns –, que se apresentarão como uma nova, e mais moderna, interpretação da Minha 
Santa Palavra –, disfarçará uma doutrina vazia, que não é a Minha. 

O novo movimento será promovido como parte de uma evangelização global, em que a falsa 
doutrina, que será cuidadosamente redigida de modo a ser vista como teologicamente perfeita, 
atrairá milhões. Então, muitas pessoas serão atraídas para essa forma de modernidade e, por isso, 
elas afastar-se-ão da Verdadeira Fé. Aquilo que será visto como um renascimento radical da fé 
Cristã, condenará a Verdade. 

Muitos serão enganados e, entre os evangelistas, erguer-se-ão muitos falsos profetas. Esses 
falsos profetas promoverão um falso cristianismo, o qual substituirá os Santos Evangelhos, como 
foi previsto por Mim e pelos Meus Apóstolos. Assim como as vozes da apostasia são ouvidas em 
todos os países, em diferentes línguas e entre raças diferentes, a Verdadeira Palavra de Deus será 
esquecida. E, dos lábios desses falsos profetas e de auto proclamados pregadores da fé, fluirão 
muitas mentiras. A Minha Escritura será declarada como estando desligada das necessidades da 
humanidade e dos desejos das pessoas que vivem no Século 21. 

Para muitas pessoas, a sua falta de fé em Mim significa que, até agora, elas não tiveram 
interesse na Minha Santa Palavra. Em breve, elas se desviarão e abraçarão entusiasticamente o 
maior engano que o mundo já conheceu. E, embora muitos almejem o que, acreditam, seja um 
refrescante renascimento do Cristianismo, tudo o que eles alimentarão será ditado pelos 
inimigos de Deus. 

Fazei saber que o homem nunca poderá viver uma falsa doutrina, e que ela trará no seu rastro 
a destruição total, quando as almas forem devoradas pela blasfêmia. Aquilo que não vem de Mim, 
conduzirá a um grupo global, o qual será aplaudido pelas pessoas em toda a parte. Então, terá 
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chegado o tempo de ser anunciada a Nova Religião Mundial e recebida na Minha igreja. Esta, será 
então liderada pelo anticristo, assumindo o seu lugar de honra na Minha Igreja, quando, como 
predito, ele for convidado como um hóspede de honra por aqueles que trabalham na completa 
subjugação a Satanás. 

Aqueles de vós que forem tentados a saciar-se nessa falsa doutrina, Eu aviso-vos de que o 
homem não pode viver só de pão, mas somente da Palavra que sai da boca de Deus. 

O Vosso Jesus. 

Muitos leigos serão elevados pelos meus inimigos e ensinados a evangelizar 
Domingo, 14 de setembro de 2014, 17:45 

Minha querida e amada filha, venha o que vier, a verdadeira Palavra de Deus será ainda 
mantida viva, embora ela só venha a ser suportada por um resto da Minha Igreja. 

Os falsos profetas, como predito, erguer-se-ão em multidões para espalhar mentiras, 
através de uma enganadora forma global de evangelismo. Ser-lhes-á dada autoridade por 
aqueles que dizem representar-Me, de modo a atrair milhões de pessoas para a sua dita nova 
versão, modernizada, da Minha Santa Igreja na terra. Ó, como eles irão enganar tantos com a 
sua distorcida versão da Minha Palavra, que disfarçará muitas heresias. Somente os astutos 
reconhecerão essas inverdades, pois serão cuidadosamente escondidas dentro de uma falsa 
doutrina, que será vista como um sopro de ar fresco. 

Muitos louvores serão derramados sobre aqueles Meus inimigos, que se infiltraram na Minha 
Igreja para a preparar para a chegada do anticristo. Eles farão muito barulho nas suas reuniões 
públicas, enquanto Me amaldiçoarão com as suas mentiras e falsas revelações, que também serão 
feitas sobre Mim – Quem Eu Sou realmente; o Meu Relacionamento com Meu Eterno Pai; os Meus 
Ensinamentos e a Minha Divindade. Eles vão misturar a Verdade com mentiras, a fim de enganar os 
Cristãos, pelo medo de serem vistos por aquilo que são. 

Muitos leigos serão elevados pelos Meus inimigos e ensinados a evangelizar. Muitos se 
tornarão receptáculos abertos para a besta, que irá preenchê-los com as palavras da doutrina do 
Inferno. Vós, Meus amados seguidores, deveis questionar tudo o que é dito para escutardes, 
porque eles, os Meus inimigos, vão dizer-vos que é para dar uma nova vida à Palavra contida na 
Sagrada Escritura. Ser-vos-ão dadas novas orações por esses falsos profetas, as quais Me 
insultam e que blasfemam contra a Minha Divindade. Assim se erguerão milhões e recitarão 
estas novas orações, portanto, como desejam aqueles falsos profetas. Eles ensinarão aos filhos 
de Deus como idolatrar a besta, através de uma nova forma de cerimónia religiosa. Esta nova 
cerimónia guiará todos aqueles que se levantem e sigam os falsos profetas para a igreja mundial 
única, que homenageará a besta. 

Aqueles dos Meus servos sagrados que rapidamente entenderem o plano diabólico, posto em 
prática para enganar os Meus Seguidores, sentir-se-ão impotentes. Muitos cairão para o engano, 
porque terão tão pouca fé que dificilmente se incomodarão a ler a nova falsa doutrina e assim, 
portanto, ela será adoptada nas Igrejas sem muita oposição. 

Quando a Minha Palavra é profanada, nada de bom virá e o mal prosperará. Eu dou-vos este 
aviso para o bem das vossas almas e para vos preparar para a grande apostasia na história da 
humanidade, que devorará a Palavra de Deus. 

O Vosso Jesus. 

Dizer que vós sois Meus é uma coisa. serdes Meus, é outra 
Terça-feira, 16 de setembro de 2014, 20:25 

Minha querida e amada filha, quando o mundo parecer desordenado, nunca receeis, porque 
Deus está no comando de todas as coisas. 
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Ele permite ao demônio tanto poder, contudo Ele lutará para garantir que o Espírito Santo 
permaneça vivo, de modo que os homens bons lutem e lutem com sucesso no Meu Plano de 
Salvação. A maldade, em todas as suas formas, é uma característica do demônio. Para evitar que vos 
torneis infestados por Satanás, vós não deveis falar mal algum, ouvir o mal ou fazer o mal contra 
uma pessoa viva. Dizer que vós sois Meus é uma coisa. Serdes Meus, é outra. 

Quando Eu Estou realmente presente numa alma, usarei todo o Meu Poder para impedir tais 
almas de realizar maus atos. Se a alma confia em Mim, completamente, então, ele ou ela, entenderá 
que é mais fácil ser guiada por Mim. Se a vontade da pessoa é muito forte, e se é orgulhosa e teimosa, 
então ela será facilmente conduzida pelo enganador, que a enganará por uma série de maneiras. Ele 
irá convencer a pessoa de que um mau ato, uma língua maldosa ou um ato de blasfêmia, é aceitável 
em certos casos. E, então, essa alma cai no engano. Para essas almas Eu digo isto. 

Não faleis mal do outro, não sucumbais à calúnia, não vos coloqueis a vós mesmos como um 
juiz sobre outrem e não condeneis outra alma no Meu Santo Nome. Se vós cometerdes tais delitos 
contra Mim, vós mergulhareis a partir desse nível de iniquidade para uma escuridão que criará uma 
grande separação entre nós. Quando essa divisão cresce, e quanto mais vos desviardes de Mim, vós 
sentireis um terrível vazio – uma sensação de tortura, por tão profunda solidão –, que sentireis uma 
sensação de pânico que sereis incapazes de identificar. Em seguida, vós sentireis a separação de 
Deus, que as almas do Purgatório e Inferno suportam. Se vós puderdes aprender com isso agora, 
então vós constatareis que é mais fácil aproximar-vos de Mim. 

Lembrai-vos, primeiro deveis expulsar todos os pensamentos de ódio da vossa alma. Eu não 
posso estar presente numa alma que está cheia de ódio, porque isso é impossível. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Orai pela Misericórdia do meu Filho, para que todo o sofrimento 
possa ser diluído 
Quinta-feira, 18 de setembro de 2014, 15:30 

Minha querida filha, tu deves pedir a todos para pedirem a Misericórdia de Deus em todas as 
questões que envolvem a destruição da humanidade. Eu refiro os ímpios planos que envolvem 
guerras; planos para a introdução de uma vacina global – para a qual vós fostes advertidos na 
mensagem de 26 de Novembro de 2010 – genocídio e assassinato de Cristãos, assim como de outras 
pessoas de diferentes religiões, pelas mãos dos homens perversos. 

Quando uma alma está infestada por Satanás, ela é capaz do mais intenso ódio pelos filhos de 
Deus. Quando grupos de homens trabalham juntos na subjugação completa ao maligno, a sua maldade 
manifesta-se em cada ato, de modo a causar a morte e a destruição sobre aqueles que eles controlam. 

Vós deveis rezar, todos vós, para impedir os planos dos homens perversos, cujo desejo é 
reduzir a população mundial para seu próprio ganho. Aqueles que são poupados a este mal 
encontrar-se-ão sob o controle de um grupo invisível. Eu apelo a todos e a cada um de vós para 
orardes ao meu Filho, Jesus Cristo, em ordem a ajudar a mitigar tais tragédias e maldades. Alguns 
destes horrores podem ser mitigados, mas não todos. As vossas orações, no entanto, diluirão o 
impacto destes atos terríveis, que são realizadas pelos seguidores do maligno. Por favor, recitai esta 
Cruzada de Oração para ajudar a mitigar o assassinato de inocentes. 

Cruzada ade Oração (166) Para mitigar o assassinato de inocentes 

Queridíssima Mãe da Salvação, por favor apresentai ao vosso amado Filho, Jesus Cristo 
este nosso apelo para mitigar o assassinato de inocentes. Nós pedimos que, na Sua Misericórdia, 
Ele remova a ameaça de genocídio, perseguição e terror contra os filhos de Deus, em todas as 
formas. Por favor, nós vos imploramos, querida Mãe da Salvação, para ouvirdes o nosso clamor 
pelo amor, união e paz, neste triste mundo. Nós pedimos que Jesus Cristo, o Filho do homem, 
proteja a todos nós durante estes tempos de grande dor e sofrimento na terra. Amém. 
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Filhos, quando acontecerem as profecias preditas, é importante que vós oreis pela 
Misericórdia do meu Filho, para que todo o sofrimento possa ser diluído e para que os atos 
perversos perpetrados contra a humanidade, possam ser dissipadas. 

Ide em paz e amor para servir o Senhor. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Mãe da Salvação: Tende cuidado com o homem que declara ser ele próprio o Filho 
do homem 
Sexta-feira, 19 de setembro de 2014, 13:14 

Minha querida filha, foi predito que muitos falsos profetas surgirão e que, durante esse tempo, 
eles espalharão inverdades sobre a Palavra de Deus. 

Eles surgem em centenas de milhares e serão aprovados por aqueles que reivindicam 
representar os servos do meu Filho. Eles pregarão em pequenos grupos, assim como em grandes, e 
vós reconhecê-los-eis pelas falsas profecias que eles irão revelar ao mundo. Eles serão vistos como 
pessoas muito santas, e alguns dirão que têm grandes poderes de cura da carne, bem como do 
espírito. Alguns usarão vestes de santos homens, e eles promoverão um novo missal, o qual irá 
desviar-se da Verdade. Muitas pessoas serão confundidas pelos seus ensinamentos, uma vez que 
eles irão misturar as suas falsas pretensões com parte da Verdade. Um dos seus objetivos será o de 
serem vistos como estando a preparar o mundo para a Segunda Vinda de Cristo, e eles criarão 
grande expectativa acerca deste evento entre os seguidores do meu Filho. Mas não será para o meu 
Filho, Jesus Cristo, que eles estarão a preparar os filhos de Deus para darem as boas vindas. Não. 
Será para o anticristo. 

Graves enganos serão por eles revelados, em conexão com o Livro da Revelação, em que eles 
irão distorcer o conteúdo deste Livro Sagrado. Poucos entenderão que estão a ser alimentados com 
mentiras e, a maior mentira que eles anunciarão, será esta. Eles dirão que Jesus Cristo, o Filho do 
Homem, far-se-á conhecido, Ele Próprio, em todo o mundo, em breve. Que Ele virá em carne. Que 
ele caminhará entre o Seu povo e que Ele os ressuscitará no último dia. Isso nunca podia acontecer, 
porque o meu Filho, que veio em carne da primeira vez, através do Seu Nascimento, nunca virá em 
carne na Sua Segunda Vinda. 

Tende cuidado com o homem que declara ser ele próprio o Filho do Homem, que vos chama 
para ele, pois ele não é de Deus. O meu Filho virá das nuvens, exatamente como Ele deixou a terra 
durante a Sua Ascensão ao Céu, portanto, assim será também no último dia. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Eu nunca critiquei os pecadores. Eu nunca os amaldiçoei. Eu nunca os prejudico 
Sábado, 20 de setembro de 2014, 16:38 

Minha querida e amada filha, sabei que a partir da fraqueza humana Eu atraio grande força. O 
Meu Poder é maior quando Eu toco as almas dos fracos, pois é então que Eu posso erguê-los para 
Me permitir atuar dentro deles. 

Aqueles de vós que sois fracos, deveis pedir-Me para vos dar o Dom da confiança. Confiai em 
Mim, Meus queridos pequeninos, e então todo o Poder é Meu. Eu não posso atuar sobre as almas 
dos orgulhosos, dos altivos e dos arrogantes, uma vez que eles não se humilham aos Meus Olhos. O 
orgulho é uma barreira entre o homem e Deus, porque o homem orgulhoso acredita que a sua voz é 
maior que a Minha. E assim tem sido sempre. Hoje não é diferente. Eu peço que todos vós oreis por 
aquelas almas que Me interpretam mal e que sentem a necessidade de declarar o que a Minha 
Palavra realmente significa, de acordo com sua própria interpretação. 

Quando um homem amaldiçoa o outro e, em seguida, diz “é isto que Deus quereria em defesa 
da Sua Palavra”, ou quando justifica o errado dizendo que isso é uma coisa boa aos Meus Olhos, 
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compreendei isto. Quando vós Me amais, nunca vos desviareis do amor que Eu ensinei ou da forma 
como vós deveis imitar-Me. Eu nunca critiquei os pecadores. Eu nunca os amaldiçoei. Eu nunca os 
prejudico e Eu nunca os condeno. Portanto, também vós deveis fazer como Eu fiz. 

Abraçai os pecadores. Orai por eles. Pois, se não o fizerdes, vós desafiareis a Minha Vontade, 
e as vossas ações servirão apenas o vosso próprio errado ponto de vista acerca de Quem Eu Sou. 
Vós não podeis dizer que sois Meus, se pregais o oposto do que Eu ensinei. Nunca desprezeis 
aquelas pessoas que vós acreditais que são pecadoras aos Meus Olhos. Orai por elas, mas nunca as 
julgueis, porque esse não é um direito vosso. 

O Vosso Jesus. 

Deus preserva o seu amor pelo homem através da unidade familiar 
Domingo, 21 de setembro de 2014, 17:45 

Minha querida e amada filha, o Meu Coração pertence a todas as famílias e é Meu Desejo 
abençoar todas as famílias, pequenas, médias ou grandes, neste momento. Quando o amor está 
presente no seio das famílias, isso significa que o Poder de Deus está suportado, porque todos os 
Seus filhos Lhe pertencem. Foi Ele que criou cada um deles. 

Deus preserva o Seu Amor pelo homem através da unidade familiar, porque é nessas 
circunstâncias que o Seu amor prospera naturalmente. O amor contido dentro das famílias que estão 
unidas concede grandes graças, porque o amor de uns membros da família pelos outros é um dos 
maiores Dons de Deus. Deus usa o amor na família para espalhar as suas asas, para que cada 
membro de uma família amorosa ajude a espalhar esse amor onde quer que eles vão. Igualmente, 
quando a unidade familiar se rompe, isso terá um impacto direto na vossa comunidade, na vossa 
sociedade e nas vossas nações. 

Quando Deus criou Adão e Eva, Ele desejava uma família d’Ele Próprio, sobre a qual 
ele prodigalizou tudo. Ele esforçar-se-á sempre para proteger as famílias, porque esse é o lugar onde 
o amor é primeiramente descoberto pelo homem mortal. Quando o amor cresce nas famílias, assim 
também prosperará nessas nações. Porque o amor de um pelo outro evolui a partir da família, é 
precisamente por esta razão que ela é atacada por Satanás. Satanás usará toda influência que puder 
para infestar as pessoas, para que elas possam justificar todas as razões para quebrar a unidade 
familiar. Ele evitará a formação das famílias e ele tentará impedi-las de se reunificarem, como seria 
a Vontade de Deus. 

A família, gerada pelo amor de Deus, será sempre atacada pelo mal. Para proteger a vossa 
família do maligno, recitai por favor esta Cruzada de Oração. 

Cruzada de Oração (167) Proteger a minha família 

Ó Deus, meu Pai Eterno, pela Graça do Vosso amado Filho, Jesus Cristo, protegei por 
favor a minha família do mal, em todos os momentos. Dai-nos a força para superarmos as 
intenção malignas e permanecermos unidos no nosso amor por Vós e de uns pelos outros. 
Amparai-nos através de todas as provações e sofrimentos que possamos suportar e mantende vivo 
o amor que temos uns pelos outros, para que nós fiquemos em união com Jesus. Abençoai as 
nossas famílias e dai-nos o Dom do Amor, mesmo em tempos de discórdia. Fortalecei o nosso 
amor, para que possamos compartilhar a alegria da nossa família com os outros, para que o 
Vosso Amor possa ser compartilhado com todo o mundo. Amém. 

Lembrai-vos de que Deus criou cada um de vós à Sua Semelhança, para que Ele pudesse criar a 
família perfeita. Sede gratos pelas vossas famílias, pois é um dos maiores Dons que Ele concedeu à raça 
humana. Quando o sofrimento na Terra chegar ao fim, e quando o ódio for destruído, Deus unirá a 
humanidade, em união com Ele. Vós tornar-vos-eis íntegros de novo e a Sua Família terá a Vida Eterna. 

O Vosso Jesus. 
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É fácil dizer-vos Cristãos, enquanto não fordes desafiados a sê-lo 
Terça-feira, 23 de setembro de 2014, 23:30 

Minha querida e amada filha, à medida que Eu alcance os filhos de Deus, incluindo todas as 
religiões, não-crentes e Cristãos, muitos irão converter-se ao Cristianismo, em resultado da Minha 
Chamada. Este objetivo será alcançado através da Graça de Deus, pelo Poder do Espírito Santo. 

Entretanto, os Cristãos bem intencionados e os Meus empenhados seguidores encontrarão 
desafios muito difíceis, que terão de enfrentar. Eu pergunto-vos agora. Quem, dentre vós, é neste 
momento tão forte que ficará ao meu lado e respeitará a Verdade, sem a Minha Intervenção? Muitos 
de vós, com um bom coração, manter-se-ão fiéis a Mim, mas apenas dentro dos seus próprios 
grupos. Uma vez que todos concordais uns com os outros, vós achareis que é mais fácil servir-Me. 
Mas quando vós enfrentardes a oposição dos Meus inimigos, que vão tentar seduzir-vos para uma 
falsa doutrina – e, em algum estágio, isso acontecerá –, não será fácil para vós. 

Quando fordes criticados por seguirdes a Verdadeira Palavra de Deus, muitos de vós sereis 
demasiado fracos para a defender. Assim que enfrentardes a oposição dos vossos companheiros 
Cristãos, e quando fordes coagidos a aceitar a recém-adaptada, mas falsa, escritura, vós ficareis 
aflitivamente feridos. Nessa ocasião, a vossa fé será realmente testada. Vós tendes duas escolhas. 
Acreditar na Verdade, como foi estabelecido por Deus, e pela qual muito sangue foi derramado a 
fim de reconciliar o homem com o Seu Criador. Ou, aceitar uma versão adulterada da Minha 
Palavra, infiltrada com inverdades. 

Escolher a primeira opção trar-vos-á muita dor, angústia e sofrimento, pois ficareis sob o 
desprezo dos outros, por permanecerdes fiéis a Mim. Mas, ao escolherdes a segunda opção – ainda 
que possais ficar bem protegidos com muitos elogios, ser aceites pelos vossos pares e Meus 
inimigos – vós ficareis mergulhados na escuridão e a vossa alma ficará em risco. 

É fácil dizer-vos Cristãos, enquanto não fordes desafiados a sê-lo. Mas se fordes desprezados, 
escarnecidos, ridicularizados ou caluniados em Meu Nome, alguns de vós não sereis 
suficientemente fortes para resistir a essas provações. Muitos de vós Me abandonareis e vos 
afastareis por receio da opinião pública. Muitos de vós Me traireis. Muitos de vós voltareis as 
costas, porque ficareis muito envergonhados por carregar a Minha Cruz. 

Nunca acrediteis que ser Meu seguidor é fácil, porque não é. Uma vez que virá um momento 
em que a vossa fé será posta perante um teste final, e é então que Eu saberei quem é por Mim e 
quem não é. 

O Vosso Jesus. 

A beleza do homem, criada à Imagem Viva de Deus, é indescritível 
Quarta-feira, 24 de setembro de 2014, 15:05 

Minha querida e amada filha, assim como a Minha Amada Mãe foi escolhida por Deus para 
anunciar a Vinda do Messias, assim também ela está a ser chamada para preparar a humanidade 
para a Minha Segunda Vinda. 

Ela foi elevada à mais elevada Hierarquia no Céu e foram-lhe concedidos grandes poderes 
pelo Meu Eterno Pai. No entanto, ela permanece como era então, e como é agora e sempre será, 
uma devota e humilde serva de Deus. Ela serve-O, no Seu Plano para elevar o homem ao estado 
perfeito, a que ele estava destinado a ser. 

A beleza do homem, criado à Imagem Viva de Deus, é indescritível. Nenhum homem, mulher ou 
criança na terra o pode igualar, ele que foi criado quando Deus criou Adão e Eva. O pecado foi a sua 
queda e Lúcifer o seu inimigo. Depois, esse estado perfeito foi destruído. Manchado pelo pecado, o 
homem nunca recuperará de novo esse estado perfeito, até que a serpente e todos os que a adoram sejam 
banidos. Até esse dia chegar, a beleza do corpo e da alma humana continuará a permanecer manchada. 
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O homem é o maior amor de Deus. Os anjos são Seus servos, em que, também eles, devem 
mostrar amor pelas Criaturas de Deus. O Amor de Deus pela Sua família supera tudo o que Ele 
criou e, até que Ele recupere as almas dos Seus filhos, Ele nunca descansará. Deus permite muitos 
sofrimentos, humilhações e tragédias, as quais são causadas pelo ódio daquele a quem Ele manteve 
à mais alta consideração – o ex-Arcanjo Lucifer, que se tornou Satanás. Caído por causa de seu 
ciúme, orgulho e amor-próprio, provocou ao Meu Pai a maior dor imaginável. E hoje, tal como 
então, ele ainda continua a fazer o mesmo. 

Os anjos leais do Meu Pai, todos os santos e a Minha amada Mãe, formaram um vínculo que 
nunca pode ser quebrado. O que quer que seja que o Meu Pai dite, é transportado pela Sua Hierarquia 
de Elite. Ele nunca é questionado. O que quer que o Meu Pai deseje, é a maneira correta e o caminho 
mais eficaz. É a maneira pela qual a raça humana pode ser salva da maldição do maligno. Essa é a Sua 
prerrogativa. Ninguém, jamais, se atreve a questioná-Lo. No Seu Plano Final, no estágio final, em que 
Ele trará o Seu Plano de Salvação para que, por fim, Ele intervenha de várias maneiras. 

O título da Minha Mãe, “A Mãe da Salvação”, o último que lhe foi dado pelo Eterno Pai, 
Deus, o Altíssimo, não é por acaso. Ela foi enviada para avisar o mundo e prepará-lo para o ataque 
final contra a raça humana, pelo maligno. Foi-lhe concedida esta tarefa e Eu peço que vós aceiteis e 
respondais ao seu pedido de oração em todos os momentos. 

A Santíssima Trindade trará muitas Bênçãos aqueles que respondam a esta missão final do 
Céu – a Missão de Salvação. Aceitai, com gratidão, essa Proteção que tem sido mostrada à 
humanidade com amor e benevolência de coração. 

O Vosso Amado Jesus. 

Mãe da Salvação: O pecado é um fato. Ele existe e continuará a existir até à Segunda 
Vinda de Cristo 
Sábado, 27 de setembro de 2014, 19:20 

Meus queridos filhos, como o Meu coração está partido nestes tempos terríveis, em que o 
homem se levantou para desafiar a Deus de muitas maneiras. 

As Leis de Deus estão a ser desrespeitadas em todo o mundo, porque o pecado não é mais 
reconhecido como sendo errado. Em vez disso, ele é justificado em todas as oportunidades para que 
o homem não possa mais distinguir entre o certo e o errado. Quando vós abraçais o pecado, em 
todas as suas formas, e declarais que ele não tem consequência alguma, então vós nunca ficareis 
satisfeitos. O pecado, uma vez que seja visto como uma mera falha humana, levará a um maior e 
mais grave pecado, até que, finalmente, conduzirá à escuridão do espírito e à separação de Deus. 
Isso deixará um vazio na vossa alma, o que trará uma forma de miséria que é difícil de arrancar. 

A escuridão vem do espírito do mal. A Luz vem de Deus. O pecado traz escuridão e, a menos 
que vós reconhecerdes o pecado e procurardes a reconciliação, ela crescerá e apodrecerá até que 
estrangule o espírito. Nada, neste mundo, trará à alma, nem pode trazer, o alívio porque ela anseia. 
Somente a reconciliação entre a alma e Deus pode livrá-la deste estrangulamento. 

O pecado é um fato. Ele existe e continuará a existir até à Segunda Vinda de Cristo. Os filhos 
de Deus, que entendem os Dez Mandamentos estabelecidos por Ele, saberão que o homem deve 
pedir perdão a Deus cada vez que peque. Não importa que ele procure Deus e que implore o Seu 
Perdão repetidamente, porque esta é a única maneira de permanecer em união com Ele. Desta 
forma, vós recebereis muitas Graças e amadurecereis e habitareis na Luz de Deus. 

O homem deve aceitar a sua fraqueza por causa da existência do pecado. Ele deve aceitar 
como o pecado pode separá-lo de Deus. Quando ele não aceita esse fato, então ele está a dizer que é 
igual a Deus. Sem a crença na existência do pecado o homem não pode servir a Deus. É então que a 
separação entre a alma e o seu Criador se torna mais extensa, até que não haja comunicação entre o 
homem e Deus. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          178 

Este é o desejo de Satanás, capturar as almas e impedir a sua salvação. Até que o homem 
aceite a importância de reconhecer as Leis de Deus, ele irá negá-Lo. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Agarrai-vos à Verdade em todos os momentos, porque sem ela vós estareis a viver 
uma mentira 
Domingo, 28 de setembro de 2014, 18:15 

Minha querida e amada filha, a Palavra de Deus, como estabelecida por Ele, e a Palavra ditada aos 
Meu Santos Apóstolos, foi a fundação sobre a qual o Meu Corpo Místico, a Igreja, foi construído. 

A Palavra Eterna é o fundamento sobre a qual a Igreja assenta. Não é da forma inversa. A 
Palavra de Deus é Eterna – ela é moldada em pedra. Ela é o fundamento da Verdade. A fundação da 
Minha Igreja não pode ser abalada, mas o edifício que fica em cima dela poderá ser alterado e 
reformado. No entanto, se o edifício muda, então as fundações podem não o sustentar, se ele se 
desvia da estrutura do edifício para o qual foi projetado. 

A Palavra de Deus nunca pode ser alterada porque nunca pode mudar. Pois, como poderia? 
Deus não disse uma coisa apenas para significar outra coisa. A Igreja deve ser subserviente à 
Palavra de Deus. A Palavra de Deus não é subserviente aos membros da Minha Igreja que possam 
sentir de forma diferente. Ousai interferir com a Palavra e vós trair-Me-eis, a Jesus Cristo. Eu Sou a 
Igreja. O Meu Corpo é a Igreja e tudo o que vem de Mim é sagrado. Por enquanto a Verdade é 
sustentada por vós, aqueles Meus servos sagrados que podem representar-Me. Enquanto vós 
confiardes e Me honrardes, e garantirdes que os procedimentos adequados estão em vigor dentro da 
Minha Igreja, então vós podeis dizer que sois Meus. 

Quando Deus prescreveu os Evangelhos, pelo Poder do Espírito Santo, a Palavra pode ter sido 
apresentada usando diferentes expressões, mas, de qualquer forma, manteve-se a mesma. Quando Deus 
falou através dos profetas e dos Meus apóstolos abençoados com o Dom do Espírito Santo, a linguagem 
era clara, simples e autoritária. O mesmo é verdade hoje, quando Deus fala para os Seus profetas. A 
linguagem é clara e simples e é entregue com autoridade, pois ela vem de Deus. As Palavras faladas por 
Mim, o vosso Redentor, são fiéis à Minha Santa Palavra contida nas escrituras, porque elas vêm da 
mesma Mão. Portanto, qualquer um que vos dê uma nova versão da Verdade, que seja difícil de 
entender, difícil de seguir e vaga, atenção. Quando a Verdade é distorcida, uma falsa doutrina emanará a 
partir dela. Ela será cheia de buracos, ilógica e exatamente o oposto da Santa Palavra de Deus. 

Quando vos é dito que Deus aceitará o pecado por causa da Sua Misericórdia, sabei que isso é 
uma mentira. Deus aceitará a alma cheia de remorsos, mas nunca o pecado, porque isso é impossível. 

Apegai-vos à Verdade em todos os momentos, porque sem ela vós estareis a viver uma mentira. 

O Vosso Jesus. 

Deus Pai: O Meu Amor vencerá o mal e o ódio 
Segunda-feira, 29 de setembro de 2014, 20:50 

Minha querida filha, o Meu Amor, quando é aceite por vós, pode produzir grandes frutos. 
Mas, quando é rejeitado pelo homem, resulta numa terra ressequida. Sem o Meu Amor não há 
vida, nenhuma alegria, nenhuma paz. Quando o Meu Amor é sentido pelo homem, cria grande 
admiração, reverência e um sentimento de profunda gratidão na alma da pessoa a quem foi 
concedido esse Dom. 

Meus queridos filhos, quando vós experimentais o amor, em qualquer forma, por outro ser 
humano, é o Meu Amor que vós sentis. Ele só pode vir de Mim, porque Eu Sou Amor. O amor é um 
dom que vós deveis apreender quando vós sentis que ele se aviva dentro do vosso coração. Aqueles 
que aceitam o Meu Amor, sabei que Eu vos preencherei com mais do Meu Dom, quando vós o 
partilhais com aqueles a quem não foi concedida esta graça. 
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O Meu Amor vencerá o mal e o ódio. O Amor varre o ódio, enquanto o maligno, um espinho 
ao lado do homem, é incapaz disso. Quando vós dizeis que Me amais, então deveis lutar firmemente 
para evitar que o ódio, de qualquer natureza, manche a vossa alma. Se vós Me amais, perdoareis os 
vossos inimigos, porque os vereis como Eu os vejo. Isso requer perseverança e disciplina da vossa 
parte, o que vos impedirá de magoar outra pessoa, verbalmente ou fisicamente. 

Quando vós permitis que o Meu Amor flua através das vossas veias, sentireis total paz e 
liberdade. Isso, porque vós não sentireis nenhuma malícia, nem raiva, nem vingança, nem rancor 
contra qualquer outro dos Meus filhos. Este é o Dom do Meu Amor na sua forma mais pura. Aceita-
o de Mim recitando esta oração. 

Cruzada de Oração (168) Pelo Dom do Amor de Deus 

Queridíssimo Pai, Único Eterno, Deus, o Altíssimo, fazei-me digno do Vosso Amor. Por 
favor, perdoai-Me por ofender os outros e por qualquer injustiça que tenha causado sofrimento a 
qualquer um dos vossos filhos. Abri o meu coração para que eu possa receber-Vos na minha 
alma, e purificai-me de qualquer ódio que eu possa sentir contra outra pessoa. Ajudai-me a 
perdoar os meus inimigos e a semear as sementes do Vosso Amor onde quer que eu vá e entre 
aqueles que eu encontro todos os dias. Dai-me, Querido Pai, os Dons da Perseverança e da 
Confiança, para que eu possa defender a Vossa Santa Palavra e, assim, a manter viva, num 
mundo enegrecido, a chama do Vosso Grande Amor e Misericórdia. Amém. 

Filhos, por favor, confortai-vos no conhecimento de que Eu amo a todos vós, não importa 
quem sois, sejam quais foram os pecados que vós cometestes, e se vós Me blasfemastes ou não. O 
Meu Amor por vós é incondicional. 

Eu devo, no entanto, separar aqueles que estão a tentar cegar os Meus filhos para a verdade da 
sua salvação, daqueles que são Meus. Se Eu não interviesse, muitos estariam perdidos para Mim, e 
Eu não estou preparado para sacrificar as almas daqueles que, apesar de todo o esforço da Minha 
Parte, irão rejeitar-Me no último dia. 

Eu peço-vos que coloqueis toda a vossa confiança em Mim e que mantenhais o Meu Selo de 
Proteção, sob qualquer forma, perto de vós. A luta já começou e Eu farei justiça, punindo aqueles 
que tentam destruir os Meus filhos. 

Nunca vos esqueceis de Quem Eu Sou. Eu Sou o princípio e o fim. Todos os que vêm a Mim 
encontrarão a Vida Eterna. Permiti-Me levar-vos para a segurança e para uma vida gloriosa, em 
união com a Minha Vontade. Eu revelarei o Novo Paraíso, no Meu Tempo Próprio e Eu desejo que 
vós mostrais paciência. Vivei a vossa vida em harmonia com os outros. Cuidai das vossas famílias 
como dantes. Vinde a Mim nas vossas igrejas como dantes. Mas, lembrai-vos sempre de que a 
Verdade, a Verdadeira Palavra de Deus, nunca pode mudar porque Eu Sou a Verdade. Eu nunca 
posso mudar, porque nunca pode ser. 

Eu amo-vos. Eu abençoo-vos. Eu protejo-vos. 

O Vosso Pai Amoroso, Deus, o Altíssimo. 
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MENSAGENS DE OUTUBRO DE 2014 
 

Ou vós servis a Deus, ou entregais-vos à loucura dos homens 
Quarta-feira, 1 de outubro de 2014, 21:15 

Minha querida e amada filha, atraiçoar-Me, a Jesus Cristo, o Filho do Homem, é um desaforo 
entre aqueles que dizem servir-Me. Mesmo aqueles que dizem ser Meus servos leais desertaram de Mim 
e a sua fé é apenas um vislumbre do seu antigo estado. O que começou com um amor e compaixão por 
Mim, foi reduzido a uma fração do que era antes e isso tem sido causado por muitas coisas. 

Muito desprezo pela Minha Igreja surgiu por causa das almas perdidas dentro dela, que foram 
conduzidas a grave pecado. Muitos dos Meus inocentes servos sagrados sofreram por causa dos 
pecados dos outros, e isso trouxe-lhes grande vergonha. Então, quando as Leis de Deus foram 
postas de lado e escassamente faladas, muitos esqueceram-se de que os Mandamentos de Deus eram 
para suportar a todo o custo. Se os Meus servos sagrados deixaram de pregar a Verdade e abdicaram 
da importância de abordarem a existência do pecado, como poderiam então os filhos de Deus estar 
mais avisados? Os Meus servos sagrados têm o dever moral de defender a Palavra de Deus e de 
advertir os filhos de Deus sobre o perigo do pecado. Mas, eles decidiram não fazer isso. Muitos têm 
receio de pregar a Verdade por medo de serem perseguidos por aqueles que os irão culpar pelos 
pecados dos outros. 

Durante o Meu tempo na terra, Eu nunca hesitei em pregar sobre a punição que o homem terá de 
enfrentar para procurar o perdão de Deus pelos seus pecados. O medo da punição de Deus não deve ser 
a razão para evitar o pecado, mas apenas para que vós, pecadores, possais ser salvos. O pecado é algo 
com que vós tendes que viver, mas nunca deveis aceitá-lo. Vós deveis combatê-lo para que Eu deseje 
salvar as vossas almas. Porque não desejaria Eu salvar as vossas almas, qualquer que fosse o custo? 
Não sofri Eu, por vós, uma morte agonizante na Cruz, para que vós pudésseis ser resgatados aos Olhos 
de Deus? Porque, então, os Meus servos sagrados não pregam sobre a absoluta necessidade de procurar 
a Vida Eterna? Se vós não procurais a Vida Eterna, então vós não a encontrareis. 

O dever de todos aqueles que Me servem é ajudar a salvar o homem da condenação eterna. A 
Verdade tem sido escondida por tanto tempo que muitas almas, devido à sua complacência, têm-se 
perdido de Mim. Sabei que lançarei os Meus Anjos no Último Dia e que os homens serão divididos 
em duas partes – aqueles que cometeram atrocidades e os que são Meus. Eu peço-vos, Meus servos 
sagrados, para dizerdes a Verdade, porque se não o fizerdes vós perder-Me-eis muitas almas e, por 
isso, Eu nunca vos perdoarei. 

Ou vós servis a Deus, ou entregais-vos à loucura dos homens. 

O Vosso Jesus. 

Retirai a vossa armadura, porque sereis esmagados em pedaços minúsculos 
Quinta-feira, 2 de outubro de 2014, 23:15 

Minha querida e amada filha, os Meus inimigos podem desdenhar da Minha Palavra – a 
Verdade – mas virá o dia, quando estiverem diante de Mim, em que eles inclinarão as suas cabeças 
de vergonha e remorso. 

Nos dias de Noé, ele e os escolhidos para o ajudar a preparar a Justiça de Deus, foram 
ridicularizados. Eles foram escarnecidos, perseguidos e foram feitas todas as tentativas para 
desacreditar as instruções dadas por Deus a Noé. Obediente até ao fim, Noé implorou por 
misericórdia para as almas. Ele exortou-as a procurarem refúgio junto dele, mas foi ignorado. E 
assim será até ao Grande Dia do Senhor. Apenas um resto estarão prontos para Me saudar, 
juntamente com todos aqueles que procuram, nos seus corações, aceitar a Minha Misericórdia 
durante o Aviso. 
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Eu peço a todos os que acreditais em Mim e, na Minha Promessa de regressar em Grande 
Glória, para orardes por aqueles que desprezam esta missão, porque tendo-lhes sido dado o Dom da 
Verdade, mas optam por lançá-lo de volta na Minha Face. Todos aqueles com corações quentes, 
ternos, e mansidão de alma, serão atraídos para os Meus Braços, não importa a fé ou crença que 
sigam, pois eles são Meus. Aos que não conhecem a Palavra de Deus, será mostrada grande 
misericórdia, e os que se converterem durante o Aviso, habitarão também, nos Meus Braços. Eu 
alcançarei todas as almas cujos corações são quentes e que mostrem amor e, misericórdia para com 
os seus irmãos e irmãs. 

A maior batalha será quando Eu atingir o arrogante e orgulhoso, os que não têm verdadeiro amor 
e que estão sem espírito generoso. É por estas almas que Eu exorto as vossas orações. Mas, será por 
aqueles que venderam as suas almas ao demônio, no pleno conhecimento do que fizeram, que Eu mais 
vos peço para implorardes a Minha Misericórdia. Eles não virão a Mim por vontade própria, e, por isso, 
somente através do sofrimento de almas escolhidas que se consagraram a Mim, e pelas suas próprias 
ofertas, eles poderão ser salvos. Por favor, recitai esta oração para salvar todos os pecadores. 

Cruzada de Oração (169) Para a salvação daqueles que rejeitam a Cristo 

Queridíssimo Jesus, pela Vossa Compaixão e Misericórdia, Eu peço-Vos pela salvação 
daqueles que Vos rejeitaram; que negaram a Vossa Existência; que deliberadamente se opõem à 
Vossa Santa Palavra e cujos amargos corações envenenaram as suas almas contra a Luz e a 
Verdade da Vossa Divindade. Tende Misericórdia de todos os pecadores. Perdoai aqueles que 
blasfemam contra a Santíssima Trindade e Ajudai-me, à minha maneira, e através dos meus 
sacrifícios pessoais, a abraçar dentro dos Vossos Amorosos Braços aqueles pecadores, que mais 
precisam da Vossa Misericórdia. Eu entrego-Vos a minha promessa de que, através dos meus 
pensamentos, das minhas ações e da palavra falada, eu Vos sirvo o melhor que posso na Vossa 
Missão de Salvação. Amém. 

Ide todos vós e reuni-vos em oração, porque a Justiça de Deus será vista em breve, para o 
mundo testemunhar. É por causa da maldade do homem, das suas ações caprichosas e do seu ódio 
pelos seus companheiros, que Deus impedirá a devastação que está a ser orquestrada por todas as 
formas, contra a raça humana. 

Retirai a vossa armadura, porque sereis esmagados em pedaços minúsculos pela Mão de Meu 
Eterno Pai. Oponde-vos a Deus e sofrereis por isso. Mas, quando tentais ferir a humanidade em 
grande escala, através do abuso de poder, vós sereis impedidos abruptamente. Vós não tereis tempo 
para procurar a Misericórdia de Deus. 

O Vosso Jesus. 

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

Minha querida e amada filha, presta atenção agora à Minha Promessa. Eu voltarei de novo 
para anunciar um novo começo, um novo mundo sem fim. Todos aqueles que aceitem a graça de 
Deus, quando Eu derramar a Minha Misericórdia sobre todo o mundo, será parte do Meu Reino. 

Eu tenho dado à humanidade todos os sinais, todos os avisos e todas as Graças para preparar 
as suas almas. Alguns têm ouvido a Palavra de Deus, como está estabelecida nos Santos 
Evangelhos, e tomam atenção. Outros, têm ouvido e visto a Verdade, mas recusam-se a aceitá-la. 
Virá um dia, em breve, em que toda a Verdade, e a prova de Quem Eu Sou, será revelada, e será 
dado um tempo igual aos pecadores para tomarem a sua própria decisão, de acordo com a sua livre 
vontade. Nenhum de vós será forçado a aceitar a Minha Misericórdia, porque somente vós podeis 
tomar essa decisão. Outros, recusar-se-ão a suportar testemunho da Verdade, mesmo quando a 
virem claramente. Tristemente, eles irão perder-se. Outros, levarão o seu tempo antes de 
penhorarem a sua lealdade a Mim, mas esse tempo, após ter lugar o Aviso, será curto. 
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Eu venho agora para vos falar de eventos que vos revelarão os sinais desses tempos e da 
Minha Presença nesta Missão. Serão vistas tempestades em muitas nações, e elas durarão semanas. 
A vacinação global, de que vos falei em 2010, será em breve testemunhada. Será vista a Mão de 
Deus, na Sua Divina Justiça, quando Ele permitir as tentações colocadas diante daqueles que O 
servem na Minha Igreja. Quando estas e todas as outras profecias se realizarem, Eu estarei à espera. 
E, então, virá o Aviso. Ele virá em breve, antes do Grande Dia em que a Minha Promessa de vir de 
novo será finalmente cumprida. 

Vós deveis confiar na Minha Bondade, no Meu Amor e na Minha Misericórdia. Se o fizerdes, 
vós sereis suficientemente fortes para fazer face a qualquer provação; e os insultos que vos são 
lançados em Meu Nome, e a graça de permanecerdes fiéis à Minha Santa Palavra. 

Ficai em paz e na esperança, porque o Meu Amor por vós, e o vosso amor por Mim, 
destruirão o mal que tomou conta das almas daqueles que se separaram, eles próprios, de Mim. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: As Leis de Deus serão derrubadas brevemente por milhões 
Segunda-feira, 6 de outubro de 2014, 13:55 

Meus queridos filhos, os Dez Mandamentos estabelecidas por Deus nunca podem ser 
reescritos, porque isso seria um sacrilégio. O homem nunca pode adulterar a Palavra e virá o dia em 
que a Ira de Deus descerá sobre a humanidade, quando os Dez Mandamentos forem considerados 
pelo homem como inúteis. Quando isso acontecer, sabei que a Palavra de Deus não será mais 
reverenciada e que a humanidade será conduzida a um erro grave. 

A nenhum homem ou servo sagrado foi dada a autoridade para derrubar os Dez 
Mandamentos ou a Palavra de Deus. Nenhuma desculpa pode jamais ser dada para negar a 
Verdade da Palavra de Deus. As Leis de Deus serão derrubadas brevemente por milhões de 
pessoas. Então, todos aqueles que caírem no engano, terão como resultado cegarem pela 
escuridão. O Espírito Santo nunca pode iluminar aqueles que negam a Palavra ou que toleram o 
pecado. Quando o Espírito Santo não estiver mais presente, e quando a Palavra tiver sido 
adaptada para se ajustar às necessidades egoístas do homem, então todas as novas leis nada 
significam aos Olhos de Deus. 

Os inimigos de Deus mover-se-ão rapidamente para derrubar a Verdade e a Igreja do Meu 
Filho será dividida em duas. Aqueles que firmemente defenderem a Verdade, serão amaldiçoados 
por dizerem isso. Aqueles que proferem profanações e que as declaram como a Verdade, serão 
aplaudidos. O espírito do mal alojar-se-á no coração das almas equivocadas e muitas almas se 
perderão. Elas não serão capazes de se apresentar diante do meu Filho e declarar-se íntegras, porque 
se recusam a reconhecer a Verdade que lhes foi dada através da Misericórdia de Deus. 

Será declarado em breve que Deus é misericordioso para com todos os pecadores, não importa 
o que eles tenham feito para O ofender. Isso é verdade, mas quando eles O ofendem, apresentando 
perante Ele toda abominação e heresia e, em seguida, as declaram como sendo aceitáveis para Deus, 
Ele afastar-se-á deles em desgosto. 

O homem ficará tão cheio dos seus próprios desejos, para os adequar à sua vida 
pecaminosa, que pronunciará atos ilícitos como sendo desejáveis aos Olhos de Deus. Essas 
serão mentiras enormes. E, quando se atrevem a apresentá-las diante dos altares de Deus, essas 
almas serão expulsas. Se vos permitirdes a ser conduzidos em grave erro, colocareis as vossas 
almas em grave perigo. 

Eu peço que vós reciteis os Dez Mandamentos tão frequentemente como puderdes. Fazendo 
isso, sabereis o que é que é exigido de vós, a fim de servirdes verdadeiramente a Deus. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 
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Quando o Amor diminui, Deus é diminuído nas vossas vidas 
Quarta-feira, 8 de outubro de 2014, 20:25 

Minha querida e amada filha, como se tornou frio o coração dos homens. Como se importam 
pouco com as necessidades dos outros ou o com o dom da vida. Eles permitiram que seus corações 
apodrecessem, porque já não têm capacidade para que o verdadeiro amor reine dentro das suas 
almas. Uma vez que o amor esteja enfraquecido, e quando a caridade pelas necessidades dos outros 
se torna escassa, então nada, a não ser a injustiça, virá no futuro. 

Quando o amor diminui, Deus é diminuído nas vossas vidas. Aqueles que alguma vez Me 
amaram, e que já não acreditam em Mim, os seus corações transformar-se-ão em pedra. Quando 
virardes as costas ao amor de uns pelos outros, tornar-vos-eis estéreis e inquietos. A vossa falta de amor 
levar-vos-á a aceitar todo o tipo de prática, que é repugnante para Mim. Tudo o que Eu represento será 
demitido por vós. Toda a vida, dada à humanidade pelo Poder de Deus, será adulterada e, em muitos 
casos, destruída por vós. O respeito pelas Leis de Deus e pela vida humana já nada significa. O apego a 
todas as coisas terrenas e aos bens materiais que elas produzem, deixar-vos-á insatisfeitos. 

Quando vós endureceis os vossos corações, contra Deus, a humanidade sofre imenso. Quando 
o poder do mal substitui o amor que o mundo teve uma vez por Mim, Jesus Cristo, sabei então que 
os tempos estão quase sobre vós. 

Desisti das vossas rebeldes e imprudentes atividades de prazer. Não tenteis mudar as Leis de 
Deus para as ajustar às vossas vidas pecaminosas. Pedi, pedi, pedi a Minha Intervenção para que Eu 
vos possa mostrar o caminho. Se não voltardes para o caminho da Vida Eterna, o qual foi gravado 
para cada filho de Deus, então vós nunca podeis fazer parte do Meu Reino. 

O Vosso Jesus. 
A Minha Igreja, a Minha Igreja Verdadeira, rastejará sobre a barriga 
Quarta-feira, 8 de outubro de 2014, 20:45 

Minha querida e amada filha, a Minha Igreja será derrubada e aqueles que permanecerem fiéis 
às Leis de Deus sofrerão muito por causa disso. 

A Minha Igreja, a Minha Igreja Verdadeira, rastejará sobre a barriga, enquanto todos os 
insultos sobre a Minha Divindade e as Leis estabelecidas pelo Meu Eterno Pai são lançados contra 
ela. Trancados dentro dos portões de uma prisão dourada, muitos dos Meus servos serão forçados a 
engolir uma heresia. Não apenas isso, mas eles serão obrigados a pregá-la e a convencer os 
inocentes que a reescrita Palavra de Deus é aceitável no mundo de hoje. 

Neste momento, a Ira do Meu Pai tem provocado afronta, porque, muito em breve, a Igreja – 
tendo mudado para além da compreensão – preparará novos rituais, novas regras e práticas, para 
que nada se assemelhe à Igreja construída por Mim. 

Todas essas coisas têm sido permitidas pelo Meu Pai, enquanto Satanás testa a fé daqueles 
que são Meus. Ai dos que Me traem, porque eles levarão com eles as almas daqueles cujos nomes 
estavam guardados para Mim. Eu lutarei por essas almas. Eu punirei os Meus inimigos, porque, 
através de seu engano e astúcia, seduziram as almas e levaram-nas para longe de Mim. Por esses 
pecados, eles perder-se-ão de Mim. 

A Minha Igreja surgiu das Minhas Entranhas. Eu dei-vos o Meu Corpo, na morte, e isso tornou-se 
na Minha Igreja. Agora, ela será contaminada e o Meu Corpo será crucificado de novo. Nem um pingo 
de vergonha sentirão os Meus inimigos, porque a sua soberba e autoestima não têm nada a ver Comigo. 

Como são facilmente levados aqueles cuja fé é fraca. Como serão facilmente levadas as almas 
com uma fé forte, porque elas irão ter receio de defender a Verdade. Serão apenas os remanescentes, 
e aqueles com a verdadeira lealdade à Minha Palavra, que permanecerão leais à Minha Igreja. E 
será por causa deles que a Minha Igreja nunca morrerá. 

O Vosso Jesus. 
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Eu dou-vos agora a última Cruzada de Oração 
Quarta-feira, 8 de outubro de 2014, 21:10 

Minha querida amada filha, o Meu Coração está muito quebrado neste momento. Os traidores 
perfuraram o Meu Lado e a terra está agora a ser inundada com um derramamento da Minha 
Mágoa, que é tão intensa que Eu não posso ser confortado. 

Eu pergunto agora, quem entre os Meus servos sagrados será suficientemente forte para 
defender a Verdade? 

Eu dou-vos agora a última Cruzada de Oração. Ela é para os sacerdotes. Eu peço que os Meus 
servos sagrados a recitem diariamente. 

Cruzada de Oração (170) Para defender a Santa Palavra de Deus. 
Ó Querido Senhor, meu amado Jesus Cristo. Apoiai-me. Protegei-me. Mantende-me na Luz 

da Vossa Face, enquanto a minha perseguição se intensifica, quando o meu único pecado é 
defender a Verdade, a Santa Palavra de Deus. Ajudai-me a encontrar a coragem para Vos servir 
fielmente em todos os momentos. Dai-me a Vossa Coragem e a Vossa Força, quando eu lutar para 
defender os Vossos Ensinamentos contra a feroz oposição. Nunca me abandoneis, Jesus, nos meus 
momentos de necessidade e providenciai-me tudo o que preciso para Vos continuar a servir, 
através da prestação dos Sagrados Sacramentos e do Vosso Precioso Corpo e Sangue, através do 
Santo Sacrifício da Missa. Abençoai-me Jesus. Caminhai comigo. Ficai comigo. Amém. 

O Vosso Jesus. 
Lembrai-vos que depois da Segunda Vinda o Purgatório não existe 
Quinta-feira, 9 de outubro de 2014, 20:40 

Minha querida e amada filha, como Eu estou sedento do amor do homem e como eles estão 
sedentos de Mim. Mas, a divisão que separa o homem de Mim, o Doador da Vida, é o maior 
inimigo da raça humana. 

Satanás, cujos astuciosos e enganosos caminhos têm resultado em que que ele cria grandes 
divisões no mundo. A forma como ele está escondido, dá-lhe um grande poder sobre as almas dos 
homens. A sua influência maligna cria dúvidas sobre a Minha Existência nas pessoas com pouca fé. 
Ele convence outros, os que não acreditam em Mim, que o homem é responsável por quaisquer 
escolhas que faça. A sua influência tranquilizadora, quando ele tenta o homem, convence aqueles a 
quem ele ganha acesso de que o errado é certo e o certo é errado. Ele apresenta o amor como 
luxúria; o ódio como uma forma de desejo; e a inveja e o ciúme como um meio pelo qual justifica a 
destruição da vida de outra pessoa. 

Cada ideia, cada desejo, cada anseio e cada súplica que ele coloca na alma dos homens, leva-
os a pecar. Tamanha infestação entre a humanidade, neste momento, tem feio com que o amor puro, 
que vem de Deus, seja substituído pela luxúria. Todas as coisas que salta da serpente, serão 
apresentadas dentro dos corações dos pecadores como sendo uma coisa boa. O pecado é sempre 
justificado pelos pecadores que sucumbem ao demônio. O pecado, uma vez justificado, é então 
glorificado, até que se assemelhe a um grande ato – digno de reconhecimento. 

Ai do homem que se atreva a desafiar aqueles que glorificam o pecado. O pecador, que abraça 
o pecado com grande alegria, influenciará outros a fazerem o mesmo. Hoje, a influência do maligno 
pode ser vista em todos os lugares. Considerai que, uma vez que os atos pecaminosos foram 
cuidadosamente escondidos, eles não têm agora vergonha de os apresentar, para que o mundo os 
testemunhe. Tudo o que é repugnante para Mim está a ser abraçado com grande prazer. O errado é 
apresentado como sendo certo e tudo o que é certo, de acordo com as Leis de Deus, é considerado 
errado. Quando o demônio está a trabalhar, tudo será apresentado de trás para frente e exatamente 
ao contrário daquilo que vem de Mim. Sabei que quando a Minha Palavra é declarada como errada 
a influência do maligno atingiu o seu ponto alto. 
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Lembrai-vos que depois da Segunda Vinda o Purgatório não existe. O céu e a terra tornar-se-
ão um, e o Inferno tornar-se-á a morada daqueles que idolatram o demônio e tudo o que vem dele. 
As emanações dos seus maus e perversos caminhos infestam quer aqueles que crêem em Mim, quer 
aqueles que Me rejeitam. Ninguém está a salvo. 

A oração, Meus amados seguidores, é o vosso refúgio. Defendei a Minha Palavra e orai, e não 
por vós mesmos, mas por aqueles que entraram num contrato com o demônio. Eles precisam da 
vossa oração, de manhã, de tarde e de noite. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: A morte não terá em breve poder algum sobre o homem 
Sexta-feira, 10 de outubro de 2014, 13:10 

Meus queridos filhos, a Crucificação do meu Filho foi significativa, de muitas maneiras. Não 
foi apenas pelas mãos dos soldados Romanos que Ele foi morto, mas por ordem daqueles que 
afirmavam ser dedicados seguidores da Palavra de Deus. 

A Sua flagelação, perseguição e morte foram realizadas sob as instruções daqueles que 
conduziam os fiéis no Templo de Deus. Eles descartaram tudo o que sabiam ser a Verdade, porque 
eles se recusaram a aceitar que o meu Filho, Jesus Cristo, era o Messias. Cada Lei ditada por Deus 
foi desrespeitada, pois eles tiveram prazer na execução do meu Filho. 

Antes que venha o Dia do Senhor, eles irão reencenar a Sua Crucificação. Eles açoitá-Lo- 
ão, por meio da sua traição à Sua Santa Palavra. Eles perseguirão aqueles que Lhe permaneçam 
leais e, em seguida, eles profanarão o Seu Corpo. Mas eles não conseguirão matá-lo, porque o 
Seu Corpo – a Sua Igreja – não pode morrer e permanecerá de pé até ao fim, embora num 
estado frágil. 

Neste momento, deveis lembrar-vos de que toda a vida vem de Deus. A morte não tem poder 
sobre Deus. A vida, uma vez dada, nunca pode morrer. A morte não terá em breve poder algum 
sobre o homem e, através da Ressurreição do meu Filho, o homem terá também Vida Eterna de 
corpo e de alma. Aqueles que confiam em Cristo e Lhe permanecem fiéis terão vida. Apenas 
aqueles que O rejeitam completamente, não a terão. 

Alegrai-vos no conhecimento de que uma vida gloriosa espera por todos vós, que aderem à 
Santa Palavra de Deus, porque a morte nunca vos destruirá. 

A Vossa Amada Mãe. 

O Meu Amor pela humanidade é infinito 
Sábado, 11 de outubro de 2014, 01:00 

Minha querida e amada filha, o Meu Amor pela humanidade é infinito. O Meu Amor é 
intenso e protetor. Ele é puro, e Eu deixo passar muitas falhas por causa da Minha profunda 
afeição pelos pecadores. 

Eu agarro as almas na Minha Compaixão e não há nada que Eu não faça para as salvar, 
para que Eu possa unir a todos como um em Mim. Contudo, as Minhas Lágrimas fluem neste 
momento em grande torrentes, devido à forma como os filhos de Deus estão a ser feridos, 
abusados, torturados, humilhados, flagelados e mortos pelos inimigos d’Aquele Que criou o 
mundo. Aqueles que causam tanto sofrimento estão completamente debaixo da influência dos 
maus espíritos, que envenenam as suas mentes com mentiras, ódio e desprezo pela vida 
humana. Nem por um minuto pode, alguma vez, um homem dizer que está a realizar um ato em 
nome de Deus quando ele mata outro ser humano. Aqueles que criam as guerras e causam o 
genocídio, de qualquer forma, e que dizem que estão a trabalhar para a Glória de Deus, 
enganam-se não apenas a eles mesmos, como aos que recrutam para levar a cabo suas 
perversas intenções. 
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O Meu amor é tão poderoso que se vós estivésseis a rezar por essas pobres almas perdidas, que 
acreditam que matar outros em Nome de Deus é uma coisa boa, que lhes trará honra, Eu mostrar-lhes-ia a 
Minha Misericórdia, despertando dentro deles o Espírito da Verdade. Não deixeis que os vossos corações 
se tornem pesados. Ao invés, sabei que, embora esses atos mais vis que são cometidos por aqueles que 
destroem vidas sejam aterrorizantes, Eu, na Minha Divina Justiça, darei um fim a esses horrores. 

Eu erguerei todos vós, que tendes corações quentes e ternos, num instante, ao Meu Sagrado 
Coração e salvar-vos-ei, tal é o Meu Amor por vós. Meus amados seguidores, vós não tereis que 
suportar a dor da morte física. Isso, Eu prometo, se vós Me ajudardes, através das vossas orações, a 
salvar as almas daqueles que mais precisam do Meu Perdão e da Minha Misericórdia. 

Ajudai-Me nesse grande esforço e em breve todos sereis iluminados com o brilho e a glória 
do Meu Novo Reino. Aqui, vós vivereis para sempre sem as cautelas do mundo. O amor por Mim, 
pelo Meu Eterno Pai, pela vossa família e amigos reinará em todo o mundo, que não terá fim. 

Ide em paz no amor para Me servir. 
O Vosso Jesus. 

A Divina Providência prevalecerá sempre  
Sábado, 11 de outubro de 2014, 20:30 

Minha querida e amada filha, que ninguém subestime o Poder de Deus em todas as coisas que 
possam evoluir nestes tempos. O Poder de Deus é infinito e nenhum homem pode superar a 
Divindade ou a Vontade de Deus. Nenhum inimigo Meu pode gabar-se de que é maior do que Deus, 
o Qual Pode, com apenas um sopro, derramar a Sua Justiça sobre o mundo. Embora Deus seja 
paciente, leal, justo e cheio de Amor incondicional por todos os Seus filhos, incluindo os perversos 
dentre eles, Ele retaliará contra a maldade do homem, causada pela má influência do demônio. 

Amaldiçoados são aqueles que se levantam contra Deus, em desafio contra a Santa Palavra. 
Eles serão punidos no Tempo de Deus, quando lhes tiverem sido dadas todas as oportunidades para 
mudarem seus caminhos. Aqueles que adoram o mal e a Besta serão atingidos por um raio, 
exatamente como Lúcifer, quando foi lançado no abismo infernal como o raio de um relâmpago. 

Quando os Meus inimigos prejudicam os outros, tentam matá-los e mutilá-los, a fim de 
ganharem poder sobre os mais fracos, eles sofrerão um castigo terrível. Quando o genocídio, de 
qualquer tipo, é perpetrado sobre os inocentes, pelos adoradores do demônio, eles arderão no 
Inferno, e serão impedidos justamente quando acreditam que têm sucesso. 

A Divina Providência prevalecerá sempre, porque não há um Poder mais Poderoso do que 
Aquele Que tudo criou do nada. 

O Vosso Jesus. 
Deus Pai: A terra será purificada, assim como os Meus filhos serão limpos de todas 
as iniquidades 
Domingo, 12 de outubro de 2014, 18:40 

Minha querida filha, muitas mudanças virão à medida que o tempo da Segunda Vinda do Meu 
Amado Filho, Jesus Cristo, se aproxima. 

Não temais. Meus filhos. uma vez que estas coisas devem vir para passar, para que os Meus 
filhos sejam purificados e possam rejubilar quando chegar o Dia de começar o mundo sem fim. As 
Minhas Promessas foram sempre cumpridas e tudo acabará bem. 

Eu desejo que vós imploreis por Misericórdia para cada alma viva no mundo, de modo a que a raça 
humana possa unir-se, como uma, aos Meus Olhos. Em breve, o ódio, o mal e as injustiças do mundo 
chegarão a um fim abrupto, e a Luz do Meu Reino brilhará sobre vós. A paz reinará e o amor preencherá 
a terra, quando o Novo Paraíso for revelado em todo o seu esplendor. A Minha Justiça erradicará todo o 
mal, e aqueles que se agarrarem ao demônio, apesar da Minha Intervenção, serão jogados fora. Então, 
não serão derramadas mais lágrimas e a última parte do Meu Pacto estará concluído. 
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Erguei-vos, Meus filhos, elevai os vossos corações com esperança e confiança. Eu intervirei 
de muitas maneiras para prevenir que os atos perversos, as traições enganadoras, e a heresia vos 
destruam. O Meu Tempo desponta e os Meus inimigos serão abatidos enquanto Eu Me esforço para 
pôr tudo em devida ordem, para que tudo esteja pronto. A terra será purificada, assim como os Meus 
filhos serão limpos de todas as iniquidades, e Eu ressuscitarei os dóceis, os humildes e aqueles que 
têm corações ternos, para tomarem os seus lugares no Novo Céu e Nova Terra. 

Nunca percais a esperança, porque todo o Poder é Meu. Vinde a Mim, Meus pequeninos, e 
chamai o conforto do Meu Amor incondicional por vós. Confiai em Mim e toda a glória será vossa. 

O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo. 

Eu venho primeiro para aqueles que são mais indignos da Minha Misericórdia 
Domingo, 12 de outubro de 2014, 21:20 

Minha querida e amada filha, Eu Sou o Protetor de todos os filhos de Deus – de cada um 
de vós, independentemente do vosso sexo, idade ou credo. Eu Sou o Protetor da Minha Igreja 
na terra e ninguém prevalecerá contra ela. Ela permanecerá intacta, embora muitos desertem de 
Mim. 

Aqueles que Me desertam, que mudam a Palavra de Deus, não podem dizer que são da 
Minha Igreja, porque Eu não posso proteger uma igreja que não fala a Verdade. O verdadeiro 
teste à vossa fé começou e, em breve, vós ficareis confusos e não sabereis para onde vos virar. 
Estai cientes de que, embora Eu Seja Misericordioso, Eu nunca descansarei e permitirei que os 
traidores profanem o Meu Corpo. Eles apenas irão tão longe até que a força trovejante da Mão 
de Deus seja ouvida. 

Vós deveis concentrar-vos em Mim e aceitar que a Tribulação se intensifica e que todas as 
coisas preditas devem ser testemunhadas. Somente quando as profecias dadas ao mundo no 
Princípio se tornarem evidentes, o homem entenderá completamente que a Minha Hora está 
quase em cima dele. Vós nunca deveis temer-Me, porque o Meu Amor e Misericórdia são 
expansivos. Receai apenas aqueles que não vêm de Mim, porque é o espírito do mal que os leva 
a fazer coisas terríveis. Somente pela oração vós podeis ajudar a expiar os seus pecados, e, 
através de um ato tão generoso, vós podeis dissipar a névoa de Satanás. As suas emanações 
engolem o mundo neste momento, mas, conseguir reconhecer a sua presença é mais difícil do 
que vós podeis imaginar. A sua influência está sempre escondida atrás de uma aparência de 
preocupação, de atos humanitários, e é apresentada da forma mais inesperada, até mesmo 
respeitosa. O homem que é abençoado com o Dom do discernimento compreenderá como 
Satanás opera. Ele reconhecerá as suas obras, não importa como elas sejam cuidadosamente 
disfarçadas, apresentadas a um mundo que é cego para a Verdade. 

Em breve, a Minha Voz despertará dentro dos corações dos homens a sua espiritualidade; 
uma sensação do que eles são; um entendimento sobre a quem eles pertencem; e uma 
consciência da Vida Eterna que Eu lhes trarei. Sabei, quando esse despertar começar, que o 
Poder de Deus será sentido, que a Justiça de Deus surge das cinzas, e que um sinal de Luz traz a 
vida de volta a um campo estéril, a qual fora deixada num estado de secura pelo maligno. A 
Minha Voz será ouvida e muitos ficarão chocados quando esse dia começar. Ela soará como um 
trovão e todo homem justo ajoelhará em louvor a Deus. Eu venho primeiro para aqueles que são 
mais indignos da Minha Misericórdia. Eles deviam ser os últimos, por causa da maneira como 
Me trataram. E, porém, eles serão apontados ao Meu Reino em primeiro lugar. O justo virá no 
fim. Os ímpios serão deixados para trás. 

Nenhuma pedra deixará de ser remexida, até ao último segundo, e aqueles que gritarem pela 
Minha Misericórdia recebê-la-ão. Aqueles que Me amaldiçoarem serão amaldiçoados. 

O Vosso Jesus. 
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As Chaves do Meu Reino, para o mundo que está a vir, estão preparadas 
Terça-feira, 14 de outubro de 2014, 18:15 

Minha querida e amada filha, tudo o que Eu revelei ao mundo, através destas Mensagens, será 
cumprido. Muitos daqueles que conhecem estas Mensagens continuam, tristemente, a suprimir a 
Minha Palavra. Os outros, que não têm acesso a estas Mensagens, opor-se- ão à Minha Palavra, que 
lhes foi dada nos Santos Evangelhos. 

Eu chamo a todos aqueles que caminham Comigo nesta terra, e peço-lhes que confiem em 
Mim. Vivei pela Minha Palavra e não morrereis. Vivei a vossa vida de acordo com a Verdade, e Eu 
derramarei grandes Graças sobre vós e aqueles cujos nomes colocais diante de Mim. À medida que 
o mundo mergulha na escuridão – com as guerras rompendo em todos os lugares e quando a doença 
e a fome apertam a humanidade –, a Minha Intervenção será testemunhada. Eu protejo todos 
aqueles que se consagram ao Meu Sagrado Coração. Eu elevo aqueles cujos corações possam estar 
pesados, e Eu trarei paz e tranquilidade de alma para aqueles que Me peçam esses Dons. 

Somente Eu, Jesus Cristo, posso erguer o vosso fardo. Somente Eu posso derrotar os vossos 
inimigos, e aqueles, que abusam do poder e que exercem influência para vos destruir, para o seu 
próprio ganho. Somente vós, Meus amados seguidores, podeis trazer-Me as almas daqueles que Me 
rejeitam, que Me dimitam e que Me negam. Muitos deles nunca virão a Mim, embora Eu os acolha 
na Minha Misericórdia. 

Vós deveis continuar a usar as orações que vos foram dadas. Permanecei perto de Mim 
porque, se o fizerdes, ser-vos-á dada toda a Proteção contra o mal. Vós deveis ser fortes, corajosos e 
manter a calma, porque Eu nunca vos deixarei de lado. Eu andarei convosco e vos abraçarei. Eu vos 
confortarei. Eu enxugarei cada lágrima e, em breve, Eu vos envolverei, e aos vossos entes queridos, 
nos Meus Amorosos Braços. 

As Chaves do Meu Reino, para o mundo que está a vir, estão preparadas, e foram destacadas 
para todos aqueles cujos nomes estão no Livro da Vida. Mas, a Minha Misericórdia é tão grande 
que acolherá, no Meu Novo Paraíso, aqueles cujos nomes não estão incluídos, se vós Me trouxerdes 
essas almas através das vossas orações. 

O Vosso Amado Jesus. 

A fome do espírito deixa a alma vazia, miserável e perdida 
Quinta-feira, 16 de outubro de 2014, 19:10 

Minha querida e amada filha, a fome da comida que alimenta a carne é uma terrível aflição. 
Mas, a fome do espírito deixa a alma vazia, miserável e perdida. Quando uma alma se afasta de 
Mim, ela vagueia e procura todo tipo de realização. Ela caminhará até os confins da terra à procura 
de calma e alívio espiritual, mas nada pode preencher esse vazio, somente Eu. Ela pode encontrar 
alívio temporário em todas as atividades mundanas de relaxamento, mas nunca encontrará a paz que 
Eu posso trazer. 

Quando Eu alimento a alma de uma pessoa com a Minha Graça, ela ficará cheia do Meu 
Amor e da Minha Presença. Embora a Minha Presença dentro da alma atraia sobre ela o veneno dos 
espíritos malignos, que farão todo o possível para a perturbar, a alma não se importará. O Meu 
Amor é tudo quanto vós precisais para vos sentirdes realizados, e a Minha Paz, que vos preenche, 
não é deste mundo. Ela vem com grandes Bênçãos, e, as almas que alcançam essa paz, nunca a 
deixarão facilmente, uma vez que a experimentem. 

Quando uma pessoa vai a limites extraordinários para Me negar, ela está apenas a enganar-se 
a si mesma. Negar-Me é uma escolha vossa. Então porque mostrais ódio por Mim, se vós não 
acreditais que Eu existo? Eu peço aqueles de vós que sois atormentados com batalhas espirituais, 
para ouvirdes a Minha Voz quando Eu vos chamo agora. Se vós Me negais, então ficai em silêncio. 
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Não Me negueis, e amaldiçoeis-Me a seguir, porque se o fizerdes estais a contradizer-vos. Vós não 
podeis odiar algo que não existe. Se vós sentis ódio, de qualquer espécie, não sabeis que isso 
provém de uma fonte, tal como acontece com o amor? O amor vem de Deus. O ódio vem de 
Satanás. No dia em que vós entenderdes que o mal se reproduz e apodrece, já que se estende como 
uma serpente, vereis que ele é uma entidade real. Somente então, finalmente, vós aceitareis a 
existência do demônio. A razão é que ele, Satanás, é tão astuto é que não é vantajoso para ele dar-se 
a conhecer. Se isso acontecesse, vós acharíeis impossível não acreditar em Deus. 

Abri os vossos olhos e vede o mal pelo que ele é. Sabei que, negando-Me, o maligno usar- 
vos-á para alimentar o ódio contra aqueles que Me amam. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Muitos serão despojados dos seus títulos 
Sexta-feira, 17 de outubro de 2014, 15:30 

Meus queridos filhos, por favor orai pelos leais servos sagrados do Meu filho, conforme 
ocorram os eventos futuros. Muitos serão despojados dos seus títulos e enviados para o deserto, em 
desgraça. Os tumultos e a confusão espalhar-se-ão dentro da Igreja do Meu Filho, mas os traidores 
erguer-se-ão em grande número e muitos irão segui-los. As outras Igrejas Cristãs tornar-se-ão 
próximas da nova igreja adaptada, e então tudo estará preparado para se erguer uma nova religião 
mundial. Esta nova forma de igreja, no princípio, parece ser uma lufada de ar fresco para muitos 
que desejam a mudança. Depois, tornar-se-á claro que ela serve apenas aqueles que querem que as 
Leis de Deus mudem, a fim de se ajustarem às suas vidas pecaminosas. Esta igreja perderá toda a 
fé. Ela terá todas as aparências de uma nova e renovada igreja de Deus, mas quaisquer símbolos que 
signifiquem glorificar o Meu Filho não terão sorte alguma. 

Então, à medida que o tempo amadurece, a nova Igreja Mundial Única será anunciada e será 
vista como uma grande instituição humanitária. Ela estará intrinsecamente ligada ao mundo da 
política e dos negócios. Então, aqueles que nunca pertenceram a nenhum credo, juntar-se-ão a ela. 
Como eles rejubilarão, porque todo pecado será desculpado e, assim, muitas pessoas serão aliviadas, 
porque serão capazes de viver as suas vidas como eles escolherem. Não mais terão que se preocupar 
em ofender a Deus, porque eles não considerarão o pecado como algo com que se preocupem. 

A nova igreja, a fim de exalar uma sensação de merecimento, promoverá obras humanitárias e 
de caridade, e o mundo inteiro irá aplaudi-la. Algum tempo depois, nenhuma distinção será feita 
entre ela e as alianças políticas globais e organizações empresariais dedicada à filantropia. 

Entretanto, a verdadeira Igreja do Meu Filho, tal como foi construída por Ele, permanecerá 
viva, mas enfraquecida. Pequena em números, a igreja remanescente, nunca desistirá mesmo 
quando o Anticristo assumir. 

Rezai, rezai, rezai para que os servos sagrados do Meu filho superem o seu medo e se 
levantem para proclamar a Verdade, mesmo quando as suas vozes são abafadas por aqueles que 
traem o meu Filho. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

São amaldiçoados aqueles que Me amaldiçoam 
Sábado, 18 de outubro de 2014, 14:20 

Minha querida e amada filha, o maligno tem agarrado com firmeza os corações de muitos que 
acreditam em Mim, por causa do acesso fácil que eles lhe dão às suas almas. 

Satanás tenta as almas através dos sentidos, bem como através do pecado do orgulho. Aqueles 
que acreditam que a sua inteligência, e o seu conhecimento da Sagrada Palavra de Deus, lhes dá o 
direito de julgar os outros em Meu Nome, ofendem-Me grandemente. Cheios de orgulho, o seu 
narcisismo significa que eles acreditam que têm o direito de desdenhar dos outros e derramar 
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veneno em Meu Nome. Desconfiai daqueles que amaldiçoam os outros e, em seguida, dizem que 
são Meus, porque eles falam com uma língua perversa. No dia em que Eu vier, essas almas 
acovardar-se-ão e protegerão os seus olhos da Minha Luz, que irá cegá-los. 

Confiai sempre na Minha Misericórdia, porque Eu perdoarei sempre aqueles que vêm a Mim 
com verdadeiro remorso nas suas almas, por tudo o que disseram, fizeram e realizaram, que Me 
insultou. Temei, porém, a Minha Justiça, porque será aterrorizante. Eu não desculpo por isso. Sabei 
que os orgulhosos e poderosos, que Me perderam as almas que Eu desejo, através da perversa 
influência que exerceram sobre os outros, irão sofrer. Eles irão tremer de medo diante do Meu 
Trono, mas, apesar disso, eles irão argumentar Comigo e defender os seus maus caminhos, na 
crença errada de que Eu os escutarei. 

São amaldiçoados aqueles que Me amaldiçoam. São abençoados aqueles que vivem as suas vidas 
no amor pelos outros e que seguem os Meus Ensinamentos, mesmo que isso lhes cause dor. Eu erguerei 
o justo, mas Eu esmagarei os ímpios que voltam as suas costas à Palavra de Deus. Qualquer um que 
cause dor aos outros, e especialmente em Meu Nome, terá de Me prestar contas no Dia Final. 

O Vosso Jesus. 
Mãe da Salvação: Abençoados são aqueles a quem serão dadas as Chaves do Paraíso 
Domingo, 19 de outubro de 2014, 20:40 

Minha querida filha, eu sou a tua Mãe, a Rainha dos Céus. Eu inundo a todos vós, que me 
chamais para interceder em vosso favor, para pedir ao meu Filho que vos proteja com graças 
especiais. Todo o Céu reza pela humanidade neste momento, para que a transição para o novo 
mundo sem fim seja suave. O maior desejo do meu Filho é chegar dentro do coração de cada 
pecador. Para afastar as teias de confusão que cobre as suas almas. Para atrair, mesmo aqueles com 
corações de pedra, na Sua Grande Misericórdia 

O meu Filho nunca desiste, na Sua procura de tocar os corações de todas as pessoas. Ele nunca 
procura a vingança contra aqueles que O ofendem e Ele nunca favorece uma alma sobre a outra. Ele 
ama a todas as pessoas, até mesmo os seus maiores inimigos, e será sempre esse o caso. Vós não deveis 
evitar o meu Filho, se sofrestes nesta vida; se vós perdestes um ente querido em circunstâncias trágicas; 
ou se vós fostes vítima de terríveis injustiças. Deus é o Autor da Vida. Ele a dá e Ele a tira. Apenas 
quando uma alma, cheia de espíritos perversos, assassina outrem, é que Deus fará essa alma pagar caro. 

Enquanto existir o pecado, o mal permanecerá na terra. Será somente quando o pecado for 
banido, que o mal se dissipará. Filhos, eu peço-vos para serdes pacientes. Eu peço- vos que useis o 
vosso o tempo em oração, tanto quanto puderdes. Eu peço-vos que continueis a recitar o Santíssimo 
Rosário, para a Proteção das vossas famílias, das vossas nações e dos vossos países. Nunca antes o 
meu Rosário foi tão poderoso como ele é nestes tempos, e vós recebereis grandes graças quando o 
recitais, especialmente em voz alta e em grupos. 

Todos os planos de Deus estão prontos para a Segunda Vinda de Jesus Cristo. Eu peço que, 
por meio das vossas orações, vós ajudeis a preparar o caminho para que todos os pecadores 
procurem o arrependimento, para que possam desfrutar da vida eterna no mundo que há-de vir, que 
não terá fim. Abençoados são aqueles a quem serão dadas as chaves do Paraíso. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 
Aceitai a Verdade, que vos foi dada no Livro da Revelação 
Terça-feira, 21 de outubro de 2014, 23:40 

Minha querida e amada filha, quando as profecias foram dadas aos filhos de Deus, desde o 
princípio, elas geraram o medo nos corações dos homens. Isso aconteceu por causa das dúvidas que 
existiam nas mentes daqueles que não acreditavam em Deus, e pelo conforto que o homem sentia 
no seu ambiente terreno natural. Era mais fácil aceitar uma vida de imperfeição do que acreditar que 
existia uma outra, sobrenatural. 
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Deus não enviou os Seus profetas para assustar os Seus filhos. Ele enviou-os para os avisar 
sobre os perigos de criarem um abismo profundo entre o homem e Deus. Se esse abismo se tornasse 
bastante grande, de modo que a maioria das almas rejeitasse a Deus, então Ele interviria sempre 
para os salvar. Deus interveio sempre através dos Seus profetas, e foi através dos Seus profetas que 
Deus foi capaz de educar os Seus filhos nos caminhos do Senhor. Sem os profetas de Deus, não 
teria sido dada a Verdade ao homem. O que Deus dá ao Seu povo, por meio da Palavra escrita, que 
nenhum homem faça em pedaços. 

O homem não é digno de mudar a Palavra de Deus, nem está apto para mudar o significado da 
Palavra, nem tem o direito de o fazer. Se um homem tomar a Palavra de Deus e, deliberadamente, a 
interpretar para ferir os outros, então esse é um pecado grave. Muitos tentaram mudar o significado 
da Palavra, mas falharam. Há, porém, aqueles que criaram versões da Palavra que alteraram toda a 
Verdade, e as pessoas não estavam avisadas. Eu não tomo essas almas por responsáveis, porque elas 
usaram a Palavra apenas para dar glória a Deus. 

Quando Eu vim para pregar a Verdade, Eu fui temido. Todos os profetas antes de Mim foram 
também temidos. Eles, assim como Eu, eram odiados por trazer a Verdade à humanidade, através da 
Palavra falada. O Livro da Revelação, dado a João Evangelista pelo Poder do Espírito Santo, tem 
sido ignorado pelas Minhas Igrejas Cristãs. Raramente é debatido, e, muitos na Minha Igreja, 
rejeitam-no como se fosse irrelevante. 

Chegou agora o tempo para que a Verdade seja finalmente falada e para que os homens façam 
uma escolha. Aceitai a Verdade, que vos foi dada no Livro da Revelação, e preparai-vos para que 
tudo esteja no lugar e Me agradar no Grande Dia. Ou ignorai a Palavra e a Minha Promessa de vir 
de novo. Fazei ouvidos moucos aos Meus Apelos, mas, lembrai-vos, Eu virei como um ladrão, pela 
noite, e somente aqueles que Me receberem e aceitarem a Minha Misericórdia serão Meus. 

Eu aviso-vos, apenas porque Eu vos amo. Se não fosse pelo Meu Amor, Eu lançaria a raça 
humana para dentro do deserto, tão ingratas são suas almas. 

O Vosso Jesus. 
Quão arrogante é o homem que escarnece da Minha Existência 
Quinta-feira, 23 de outubro de 2014, 15:14 

Minha querida e amada filha, por cada boa acção e ato de caridade, as forças do maligno são 
diluídas. Por cada oração e sofrimento oferecidos pelas almas dos que estão em trevas, são 
erradicados atos malignos e ódio. Sabei que as boas ações, que emanam de cada pessoa tocada pelo 
Poder do Espírito Santo, destroem a influência de Satanás no mundo. 

Erguei-vos, todos vós que tendes aceite a Verdade contida no Livro da Revelação e orais pela 
salvação de todos os filhos de Deus. Pedi, pedi, pedi e Eu responderei, quando vós orais por aqueles 
que vós sabeis que têm a intenção de destruir toda a crença em Mim, Jesus Cristo. 

Ó quão arrogante é o homem que escarnece da Minha Existência, da Minha Divindade e da 
Minha Promessa de voltar de novo. Como estão fechadas as suas mentes para o amor que Eu mantenho 
no Meu Coração por todos os pecadores, incluindo aqueles que Me traem. Como são facilmente 
levados aqueles que estão vazios do Espírito Santo. Ai dos que se levantam contra o Dom do Espírito 
Santo, que é a força da vida de todas as coisas que brotam de Mim. Como vós estais sedentos, os que 
Me negais. A água nunca saciará a vossa sede e virá um dia em que vós Me implorareis pela Fonte da 
Vida. Até vir esse dia, a menos que vós Me peçais para beber, vós não tereis vida. 

Vinde – pedi-Me para vos iluminar. Permiti que o fogo do Espírito Santo inunde a vossa 
alma. Se vós vierdes a Mim, com total confiança e humildade, Eu preencher-vos-ei com a Minha 
Presença e quando vós Me reconhecerdes Eu vos darei a vida que ansiais. Somente então, reinará a 
paz no vosso coração. 

O Vosso Jesus. 
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A Mão de Deus usará o sol para alertar o mundo 
Sexta-feira, 24 de outubro de 2014, 22:50 

Minha querida e amada filha, o sol é um dos maiores sinais quando a Intervenção Divina 
está prestes a ser revelada. Quando vós virdes as mudanças no sol; quando parecer maior; 
brilhar por mais tempo e fora de tempo, sabei que está a ficar mais próximo o momento da 
Minha Segunda Vinda. 

A Mão de Deus usará o sol para alertar o mundo de que a sua atividade é incomum. Os 
cientistas não serão capazes de dar uma razão para os movimentos bruscos do sol e para o 
comportamento incomum desta estrela, que nos trás a luz. Sem a luz do sol, a terra seria 
mergulhada na escuridão. Assim como os pecados do homem aumentam, e o pecado é 
entendido simplesmente como parte da natureza humana, a Terra será coberta com o espírito das 
trevas. Conforme o pecado envolve o mundo, o sol perderá lentamente o seu brilho e tornar-se 
amorfo. Conforme o homem perde o sentido de amor pelos outros e se torna imune à dor que 
inflige sobre os outros, por causa do pecado, o mundo ficará mais escuro – mais escuro do 
espírito, mais escuro de dia. 

Eu continuarei a conduzir os filhos de Deus até este momento. Eu mostrar-vos-ei o caminho 
para o Meu Reino e vós vereis a Minha Luz. Nada vos distrairá ao longo do caminho, porque vereis 
claramente como o mal traz com ele uma terrível escuridão. 

O sol irá dissipar-se até que, finalmente, nenhuma luz cobrirá a terra por três dias. A única luz 
será aquela que vem da Verdade. E, no quarto dia, os Céus abrem-se e a luz – duma espécie que vós 
nunca teríeis acreditado ser possível, derramará dos Céus. Então, Eu serei visto por todas as pessoas 
em todos os países, ao mesmo tempo, em toda a Minha Glória, visto que Eu venho para recuperar o 
Reino prometido pelo Meu Pai. 

Nunca temais a preparação que é requerida para que cada um de vós esteja pronto para Me 
encontrar. Vós deveis assegurar-vos de que estais bem preparados para Mim, porque será esse o dia 
em que Eu vos entregarei as chaves do Meu Reino, e haverá grandes celebrações. O mal não 
existirá mais no Meu Novo mundo que está para vir, e os justos unir-se-ão em união Comigo e com 
todos os anjos e santos. 

Vós deveis olhar para essa missão como se estivésseis numa viagem. Cada parte da vossa 
viagem traz novas descobertas – caminhos em que vós aprendereis o que é necessário para vos 
preparardes para o próximo estágio. À medida que escalardes cada obstáculo tornar-vos-eis mais 
fortes. Mesmo o mais fraco entre vós completará essa viagem, porque Eu vos guiarei em cada passo 
que derdes e em breve ela estará concluída. 

Alegrai-vos, porque o Meu Reino espera e o tempo será curto.  

O Vosso Jesus. 

Algumas vezes, o que pode parecer injusto está para além da vossa compreensão 
Domingo, 26 de outubro de 2014, 23:10 

Minha querida e amada filha, aqueles que Me negam, é porque eles acreditam que se Eu 
existisse, um Deus amoroso, jamais permitiria o sofrimento ou permitiria que as tragédias 
inesperadas, doenças ou mortes prematuras, ocorressem. 

Deus dá a vida e Ele tira-a da forma como Ele deseja, e, por cada Ato de Deus, o bem virá 
sempre dele, ou no mundo em que vós viveis, ou no Meu Reino Celestial. É a falta de confiança 
em Mim que cria amargura nas almas dos que Me julgam acerca dos atos que eles acreditam 
serem cruéis e desnecessários. O que eles não sabem é que há um tempo para todas as coisas – 
um tempo para viver e um tempo para morrer – e que Deus é o Autor da Vida. Só Ele pode 
decidir quando a retira. 
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O sofrimento às mãos dos outros é algo que é causado pelo pecado – não por Deus. Quando o 
homem escolhe diferentes caminhos na vida, é inteiramente por sua própria escolha quanto ao que 
ele faz. Alguns escolhem sabiamente, de acordo com sua própria consciência, e entendem a 
diferença entre o certo e o errado. Outros escolherão o caminho que eles acreditam que lhes trará as 
necessidades que eles precisam para os sustentar no mundo. Mas, haverá aqueles que escolhem 
imprudentemente e embarcam num percurso de egoísmo, maldade e ganância. 

Todas as coisas boas vêm de Deus. Algumas vezes, o que pode parecer injusto está para além 
da vossa compreensão, mas sabei que Deus escolhe de forma que Ele reúna frutos para o bem do 
homem. E o sofrimento é parte deste Plano na Sua Salvação das almas. Ele não aprecia o 
sofrimento, mas é uma forma de purificação. Se vós sofreis, Deus tentará usar esse sofrimento para 
o bem da vossa própria alma. Mas, Ele nunca vos forçará a fazer nenhuma coisa, porque Ele dá-vos 
o livre-arbítrio. Abusar do vosso livre-arbítrio pode conduzir a terrível pecado e, contudo, Deus 
nunca vos retirará o livre arbítrio. O livre-arbítrio é sacrossanto. Ele foi dado gratuitamente por 
Deus ao homem, e é a única Dádiva que Ele nunca vos tirará. É, no entanto, através do livre arbítrio 
do homem, que o homem perde a Graça e cai em pecado. 

O maligno joga no livre arbítrio do homem através da tentação dos sentidos. O livre 
arbítrio é como uma Dádiva, que, quando usada corretamente, pode dar grande Glória a Deus. 
Mas, quando se abusa dela para cometer terríveis atrocidades, ela é usada por Satanás para 
amaldiçoar a humanidade. 

A batalha pelas almas terminará quando o livre arbítrio do homem se tornar unido com a 
Vontade de Deus. Só então o homem será livre de todas as coisas que lhe trazem tristeza e 
sofrimento de qualquer espécie. 

A Vontade de Deus reinará no mundo que há-de vir, que não tem fim.  

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: O meu papel como Mãe dos filhos de Deus está a ser debilitado 
Segunda-feira, 27 de outubro de 2014, 16:20 

Minha filha, é importante recordar a recitação do meu Santíssimo Rosário todos os dias, para 
proteger esta Missão, e outras missões, sancionadas pelo meu Pai Eterno para o mundo. 

Os Cristãos que defendem a Fé entenderão que é muito difícil continuarem a declarar a 
sua devoção a mim, a Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, nestes tempos. O meu papel 
como mãe dos filhos de Deus está a ser debilitado e descartado, e, em particular, por certos 
grupos Católicos que não vêem do meu Filho. Esses grupos aparentam ser devotos da Igreja do 
meu filho, mas eles não praticam o que Ele ensinou. Eles perseguem aqueles que defendem a 
Verdade e vão ao extraordinário limite de afastar, por absurdo, toda a espécie de revelações 
privadas dadas à humanidade desde a Morte do meu Filho na Cruz. Se não fosse pelas 
revelações privadas, dadas ao mundo por mim, a Mãe de Deus, como mensageira de Cristo, 
muitos nunca se teriam convertido à Verdade. Em vez disso, muitos teriam continuado a 
caminhar na escuridão, afastando a Existência de Deus e evitando a oração – a porta que, 
quando aberta, ilumina a alma. O meu papel como Mãe de Deus está a ser atacado em todo o 
mundo, por causa do poder que me foi dado para destruir o perverso adversário. Eu esmagarei 
a cabeça da serpente, como predito, mas, aqueles que me mostram devoção, serão desprezados 
e ridicularizados pelos impostores que se atrevem a proclamar-se especialistas nos 
ensinamentos da Igreja. 

O meu Filho abomina qualquer tipo de ódio mostrado pelo homem para com o seu irmão. Ele 
derrama lágrimas quando alguém diz representar a Igreja do meu Filho, e, em seguida, incentiva ao 
ódio contra um filho de Deus. Ele sofre a dor da Sua Crucificação de cada vez que um servo da Sua 
Igreja magoa um outro ou causa um sofrimento terrível aos inocentes. 
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Filhos, vós deveis orar fortemente pela Igreja do meu Filho, que está sob o maior ataque 
desde a sua fundação. Os inimigos do meu Filho têm muitos planos para destruí-la e, a maioria 
deles, virá de dentro. Prestai atenção ao meu aviso, e aquilo que eu revelei ao mundo em Fátima. O 
inimigo aguarda e, em breve, ele controlará completamente a Igreja do meu Filho na terra e milhões 
serão levados ao engano. 

Fechai os vossos ouvidos quando ouvirdes os servos do meu Filho a serem desprezados ou 
caluniados por defenderem a Palavra de Deus. Lembrai-vos sempre que de Deus vem somente amor 
e que, qualquer pessoa ou organização que vos encoraje a fazer um julgamento sobre um homem – 
independentemente do que ele tenha feito –, deve ser questionada. Vós não podeis declarar-vos 
como sendo um servo de Deus e, em seguida, dizer ao mundo para lançar calúnias sobre outra 
pessoa. Vós nunca podeis tolerar a incitação ao ódio, de qualquer espécie. Qualquer pessoa que faça 
isso, em Nome do meu Filho, nunca deve ser encorajada, porque isso nunca pode vir de Deus. O 
meu Rosário deve ser recitado, tão frequentemente quanto possível, para esmagar o mal que aperta 
o mundo num tempo em que a crueldade de qualquer espécie é considerada como justa. 

O amor do homem para com o seu irmão tornou-se escasso e a caridade entre os Cristãos tem-
se diluído. Vós deveis abrir os olhos para a Verdade e lembrar-vos do que o meu Filho vos ensinou. 
É tão claro como o dia, porque foi escrito para o mundo ler na Santíssima Bíblia. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Deus Pai: Sem Mim vós não podíeis existir 
Terça-feira, 28 de outubro de 2014, 20:20 

Minha filha querida, os Meus filhos devem saber que só há um Deus. Apenas um. Qualquer 
outro existe apenas na mente do homem. Qualquer outro deus é uma abominação aos Meus Olhos, e 
o homem que sucumbe à adoração de falsos deuses serve apenas o diabo, que se delicia com a perda 
da Graça pelo homem. 

Eu Sou o Princípio e o Fim. Nada pode prevalecer contra Mim. Mesmo os demônios e os 
anjos caídos, que Eu expulsei para o abismo, nunca se colocarão diante de Mim e Me desafiaram, 
porque eles não têm tal poder. 

Muitas religiões foram fundadas pelo homem falível, e isso tem causado muita confusão. 
Desde o início Eu falei a Uma Voz e, até ao fim, apenas pode haver Uma Voz. O mundo é Meu 
porque Eu o criei. Eu criei todos os seres vivos. Eu criei também a Minha Hierarquia Celestial, da 
qual Eu afastei aqueles anjos que Me desafiaram e traíram. Muitos desses anjos caídos comunicam 
com os Meus filhos, que criaram uma forma de nova era de espiritismo. Eu aviso aqueles que 
adoram falsos deuses, através da prossecução de tais práticas. Esse espiritismo exporá as vossas 
almas aos espíritos malignos, cujo único desejo é destruir as vossas almas. 

Esses falsos anjos são demônios disfarçados de espíritos vivos da luz, e eles seduzir-vos- ão para 
falsas crenças. Cada mentira sobre a Minha Hierarquia Celestial, será alimento para vós, para que 
coloqueis todas as vossas necessidades perante Satanás e os espíritos malignos. Tudo o que eles farão é 
embrutecer as vossas almas, tal como bestas selvagens e, então, deixar-vos vazios e desprovidos de 
qualquer amor. No início, quando vos entregais a tal idolatria, ser-vos-á dada uma falsa sensação de 
paz. Os demônios podem dar tais poderes, mas eles são de curta duração. Uma vez que eles ganhem o 
acesso às vossas almas, eles irão atormentar-vos e incitar-vos para atos demoníacos. 

Eu Sou tudo o que era no Principio e Eu Sou o Fim. Tudo começa e termina Comigo. Quando vós 
colocais falsos deuses antes de Mim, e fazeis isso por causa do vosso desejo egoísta de procurar o prazer, 
o poder e o controle do vosso destino, vós sois culpados por quebrardes o Meu Primeiro Mandamento. 

Sem Mim vós não podíeis existir. Sem Mim vós não tendes futuro. Sem o Meu filho vós 
não podeis vir a Mim. Rejeitai o Meu amado Filho, Jesus Cristo, o Verdadeiro Messias, e vós 
rejeitais-Me. 
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A Verdade foi dada pela primeira vez ao mundo quando o paganismo era frequente. A Verdade 
foi dada ao mundo com o nascimento do Meu Filho, e gerações foram convertidas. A Verdade está a 
ser dada agora, de novo, ao mundo, quando a grande apostasia estrangula as almas daqueles que 
acreditam no Meu Filho, e numa altura em que o paganismo é frequente de novo. Tal como foi no 
princípio, em que Eu fui rejeitado pelos homens ingratos, assim será também no fim, quando os 
corações dos homens se transformarem em pedra e as suas almas forem livremente entregues ao 
demônio. Então, o mundo tal como vós o conheceis não existirá mais, enquanto o Novo Céu e a 
Nova Terra se fundem como um. Finalmente, a paz reinará novamente e Eu reunirei aqueles que 
escolherem vir Comigo. 

O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo. 

Mãe da Salvação: A fé é o fundamento da Igreja 

Quarta-feira, 29 de outubro de 2014, 14:25 

Meus queridos filhos, quando vos sentirdes desanimados, desencorajados e com medo, por 
causa das terríveis injustiças que testemunhais, pedi por favor a minha poderosa Proteção. Eu 
intercederei em vosso nome e pedirei ao meu Filho para ouvir os vossos pedidos de paz e 
tranquilidade. Ele preencher-vos-á com as Graças necessárias para perseverar e manter viva, dentro 
das vossas almas, a chama do Espírito Santo. 

Se vós procurais os Dons do Espírito Santo e o meu Filho responder à vossa chamada, a vossa 
fé n’Ele será muito fortalecida. Uma vez que tal aconteça, a vossa fé capacitar-vos-á a confiar mais 
na Sua Grande Misericórdia. A fé é o fundamento da Igreja, pela qual ela pode permanecer forte. A 
fé livra-vos do medo e do desespero. Ela vos trará conforto, paz e tranquilidade, nos tempos 
turbulentos. Ela permite-vos ver as coisas com clareza, como estais destinados a ver, por forma a 
proteger-vos da perseguição que tendes que enfrentar todos os dias. 

Aqueles que são dedicados a Jesus Cristo terão sempre que suportar a dor do Seu Sofrimento. 
Isso é algo que vós tendes de aceitar quando seguis os Seus Passos. Quando vós aceitais esta Cruz, 
vós deveis então entregar o vosso sofrimento ao meu Filho, para salvação das almas daqueles que, 
caso contrário, nunca seriam capazes de entrar no Reino do meu Filho. O vosso sacrifício, embora 
possa ser difícil, traz grande alegria ao meu Filho, que chora com grande tristeza por aqueles que 
Ele perderá para o maligno no último dia. 

Fé, esperança e confiança no meu Filho, aliviarão o vosso sofrimento e vos trarão paz e 
alegria. Quando vós receberdes estas Bênçãos, é que sabereis que atravessastes todas as barreiras, as 
quais vos separavam de Deus. E, por isso, vós deveis estar agradecidos – não tristes – porque o 
Reino de Deus será vosso. 

Ide, meus filhos, para amar e servir o meu Filho. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Eu derramo grandes graças sobre os meus seguidores, neste momento 

Quarta-feira, 29 de outubro de 2014, 15:00 

Minha querida e amada filha, Eu derramo grandes Graças sobre os Meus Seguidores, neste 
momento em que eles mais precisam. 

As Graças que Eu derramo sobre vós, Meus seguidores, incluem o Dom do Discernimento 
para vos permitir ver o mal que arruína o mundo inteiro. Eu lego também o Dom da Resistência, 
para que vos levanteis contra os Meus adversários e continueis a lutar a luta para que o Cristianismo 
sobreviva. Eu dou-vos também o Dom da Paciência, para que vós sejais capazes de continuar a falar 
a Verdade, quando escutardes as falsidades que serão proferidas por aqueles Meus seguidores que 
serão conduzidos ao erro pelos Meus inimigos. 
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Finalmente, Eu dou-vos o Dom do Amor, e, quando Eu vos preencher com este Dom, vós 
sereis capazes de esvaziar o mal através das vossas palavras, atos e ações. O Amor por Mim, 
significa que vós amareis até os vossos inimigos e, por este Dom, vós destruireis o ódio. 

Ide e aceitai os Meus Dons. Tudo o que vós tendes que fazer, é dizer-Me: 

“Jesus, dai-me os Dons de que eu necessito para permanecer fiel a Vós”. 

O Vosso Amado Jesus. 

Mãe da Salvação: Aceitai a Cruz com dignidade. Não vos queixeis 
Quinta-feira, 30 de outubro de 2014, 17:30 

Meus queridos filhos, quando vós servis o meu Filho nesta vida, isso está repleto de 
dificuldades. É uma tarefa simples segui-Lo de alguma maneira, mas, quando vós carregais o 
Dom do Espírito Santo dentro da vossa alma, abate-se sobre vós a ira do maligno e de todos os 
inimigos do meu Filho. Isso faz a vossa jornada, ao longo do Caminho da Verdade, 
extremamente difícil. Em cada curva, vós tereis oposição, mesmo se permanecerdes em 
silêncio, na vossa adoração do meu Filho. 

Muitos dos que amam verdadeiramente o meu Filho, não podem entender quando são 
intimidados por outros, sem nenhuma razão óbvia. Ou, quando são falsamente acusados de fazerem 
coisas erradas. Isso é porque o Espírito Santo é a Presença real de Deus e, portanto, isso nunca 
passará despercebido ao maligno, que de forma alguma parará de vos causar sofrimento e angústia. 
Ele, o maligno, tentar-vos-á implacavelmente, e fá-lo-á ou diretamente ou através das almas 
daqueles que ele consegue infestar. 

Toda essa dor, que vós não entendereis, é por causa da vossa devoção a Jesus Cristo. 
Exatamente como Ele suportou o ridículo, o desprezo e o ódio, assim também todos aqueles que O 
servem. Quando vós sofreis em Seu Nome na terra vós encontrareis, eventualmente, uma paz 
duradoura, amor e alegria no Seu Reino. Aceitai a Cruz com dignidade. Não vos queixeis. Não vos 
envolvais com aqueles que vos mostram ódio, para que os vossos corações não fiquem cheios do 
mesmo veneno. 

O ódio gera ódio, se vós lhe responderdes. O amor, que vem de Deus, gera amor. Mostrai o 
amor aos vossos inimigos; orai por eles; compadecei-vos deles. Quando vós fizerdes isso, Satanás é 
impotente contra vós. 

A Vossa Amada Mãe. 

Aqueles que se opuseram à minha Primeira Vinda recusaram aceitar a Vontade de Deus 
Sexta-feira, 31 de outubro de 2014, 18:25 

Minha querida e amada filha, a Minha Vontade é moldada em pedra e todos aqueles que 
verdadeiramente Me amam, ficarão entrelaçados dentro da Divina Vontade do Senhor. Negai a 
Minha Vontade e vós não podeis tornar-vos Meus. Erguei-vos contra Mim e Eu não permitirei que 
vós entreis no Meu Reino, porque somente aqueles que vêm a Mim, em rendição final do seu livre 
arbítrio, podem realmente dizer que são Meus. Se vós não sois Meus, como posso Eu conquistar os 
vossos corações ingratos? Aqueles de vós que Me amaldiçoais, derramais desprezo sobre aqueles 
que defendem a Minha Palavra, ou tentais interferir com a Santa Vontade de Deus, sereis lançados 
no abismo, quando todos os esforços para vos salvar forem esgotados. 

Quando Eu nasci, muitos dos Meus inimigos, cujas almas foram infestadas por espíritos 
malignos, fizeram a vida da Minha Mãe muito difícil. Aqueles que a perseguiram durante o Meu 
Tempo na terra estavam, em muitos casos, inconscientes sobre a razão porque sentiam tal ódio em 
relação a ela. Mas ela sofreu em Meu Nome. Aqueles que se opuseram à Minha Primeira Vinda 
recusaram aceitar a Vontade de Deus, que era libertá- los dos grilhões, os quais estavam trancados à 
volta dos seus tornozelos e foram colocados lá por demônios. 
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Eu passei grande parte da Minha Missão na terra a expulsar espíritos malignos das almas dos 
aflitos, enquanto iluminava também aqueles que eram ignorantes da Vontade de Deus. Agora, que 
Me preparo para vir de novo, desta vez a Minha Missão será ainda mais tentada. A todos vós de 
corações endurecidos, que vos recusais a escutar-Me, Eu digo isto. A menos que vós Me sejais 
realmente dedicados, através de uma vida de oração e devoção, vós não completareis a vossa 
jornada para a Vida Eterna apenas com a vossa fé. Vós não sois abençoados com o discernimento 
suficiente, ou o conhecimento da Minha Palavra, para dispensardes o Meu Aviso neste momento. 
Porque derramais agora desprezo sobre Mim? O que acreditais que vos fará dignos de estar diante 
de Mim, quando Me pedirdes a vida eterna? Eu digo-vos que a vossa obstinação vos cega para a 
Verdade da Revelação Divina, a qual estais a testemunhar através destas Minhas Santas Mensagens 
para o mundo. 

Almas ingratas, falta-vos o conhecimento, que vos foi meticulosamente dado na 
Santíssima Bíblia. De cada lição que vos ensinaram, vós não aprendestes nada. O vosso 
orgulho, e a vossa procura de auto-satisfação, frustram-Me. Os vossos olhos não podem ver e, 
como resultado, vós não estareis preparados para Mim. Por cada estigma que vós lançais sobre 
aqueles que falam a Verdade, e que defendem a Minha Santa Palavra – apesar da vossa 
oposição – vós tereis que Me enfrentar. Eu pedir-vos-eis, então, para justificardes as vossas 
palavras, os vossos atos e as vossas ações contra Mim. Vós nunca podeis dizer que sois Meus, 
quando Me combateis através da Minha Palavra, que vos foi dada pela Misericórdia de Deus, 
Que nunca se cansa na Sua Procura de salvar as vossas almas. 

Quando vos é dado o Dom da revelação privada, vós tendes o direito de discernir. Mas vós 
não tendes autoridade para julgar os outros ou prejudicá-los, mesmo que eles não venham de Mim. 
Eu, Jesus Cristo, tenho feito saber que o homem não tem o direito de julgar qualquer alma. Se vós 
Me desafiais, e ainda que tenhais queixas em relação a falsos profetas, Eu julgar-vos-ei e punirei, 
assim como vós punistes aqueles que odiastes. Vós não podeis odiar outra pessoa em Meu Nome. 
Se vós odiais uma outra pessoa, então vós fazeis isso em nome de Satanás. Eu limparei a vossa 
iniquidade, somente quando vierdes e Me implorardes para vos redimir de tal pecado. Mas, muitos 
de vós nunca o farão, porque vos colocastes a vós mesmos acima de Mim, e por isso sofrereis. 

Não deixeis que homem algum, dentre vós, declare que uma outra alma é do maligno, porque 
ele, Satanás, delicia-se com aqueles que são culpados, por fazerem esse erro. Nenhum de vós está 
tão limpo do pecado que possa fazer tal julgamento. 

Aquele que é Meu e que realmente Me conhece, jamais flagelará outra alma em Meu Nome. 

O Vosso Jesus. 
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MENSAGENS DE NOVEMBRO DE 2014 
 

Nada pode vir do nada 
Sábado, 1 de novembro de 2014, 13:35 

Minha querida e amada filha, tende cuidado com aqueles que negam a Divindade do Meu Pai. 
Ele, e só Ele, criou o mundo -tudo veio d’Ele. Nada pode vir do nada. Tudo o que é, e será, vem do 
Meu Pai Eterno. 

A Palavra não pode ser quebrada, e se e quando for, não é de aceitar o que seja contrário à 
Verdade. Vós viveis num tempo em que todas as provas da existência de Deus, e de tudo o que Ele 
criou, serão negadas. Todas as coisas que Ele mais preza serão destruídas. A Sua Criação está a ser 
dividida por aqueles que O negam. A Vida, que vem d'Ele, está a ser destruída, e a Verdade que Ele 
deu aos Seus filhos através do Seu Livro Sagrado, contendo o Velho e o Novo Testamentos, está 
agora a ser questionada. Em breve, muito do que diz a Palavra será considerado inverdadeiro. 

Como poucos de vós amais Aquele que é o Pai Eterno, e como valorizais pouco o vosso 
próprio destino, porque o caminho que vós escolhestes é cuidadosamente seleccionado para atender 
apenas à vossa própria arrogância e auto-satisfação. O homem, que está obcecado com o seu 
próprio intelecto, o conhecimento e a vaidade, continuará a tentar encontrar um caminho para Deus, 
mas feito por ele mesmo. Isso conduzi-lo-á a um mau caminho e ele acabará a viver uma mentira. 
Quando vós passais por esta vida na procura do significado da vossa existência, vós nunca a 
encontreis, a menos que aceiteis a Verdade da Criação. 

Deus, Meu Pai Eterno, criou-vos. Até que vós aceiteis isto, vós continuareis a idolatrar falsos 
deuses e o vosso paganismo vos fará ajoelhar em desespero. Chegou o tempo de vós nada aceitardes 
que prove que o Meu Pai não existe. 

Foi-vos dada a Verdade. Aceitai isso. Deixai-Me levar-vos pela mão para o Meu Pai, para que 
Eu possa trazer-vos a salvação eterna. Qualquer coisa que não seja a Verdade conduzir-vos-á no 
caminho para o inferno. 

O Vosso Jesus. 

Eu virei num momento em que vós menos esperais 
Domingo, 2 de novembro de 2014, 17:20 

Minha querida e amada filha, Eu desejo que todos vós, Meus preciosos seguidores, confieis 
em tudo o que Eu vos ensinei e em todas as coisas que Eu vos digo agora, porque todos os Meus 
Planos estão de acordo com a Vontade do Meu Pai Eterno. Vós nunca deveis temer o futuro, porque 
tudo está nas Suas Santas Mãos. 

Confiai, e vós encontrareis a paz. O Meu Plano será finalmente realizado e todo o 
sofrimento será derrotado e todo o mal abolido. É hora para aceitar a Verdade, embora possa ser 
assustadora. Quando vós colocardes toda a vossa confiança em Mim, Eu aliviarei o vosso fardo 
e as Minhas Graças preencher-vos-ão com o Meu Amor, o que vos trará grande conforto nestes 
tempos dilacerantes. 

Eu virei num momento em que vós menos esperais e, até lá, vós deveis orar, orar, orar por 
aqueles que não Me conhecem, bem como por aqueles que o fazem, mas que recusam reconhecer 
Quem Eu Sou. 

Eu continuo a derramar sobre vós o Dom do Paráclito, para assegurar que vós não vos afastais 
de Mim. Todos os Dons serão concedidos aqueles que Me amam de coração humilde e contrito. 
Porém, o Meu Amor não alcançará aquelas almas que escolheram honrar-Me nos seus próprios 
termos errados. Nem tocará os corações das almas obstinadas, que acreditam que Me conhecem, 
mas cujo orgulho os cega para a Verdade, que lhes foi dada desde o princípio. 
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A Verdade vem de Deus. A Verdade viverá até ao fim dos tempos. A Verdade será revelada 
brevemente, na sua totalidade, e então ela cortará o coração daqueles que recusaram a Minha Mão 
de Intervenção. Então, o Meu Exército erguer-se-á em conjunto, na Glória de Deus, para proclamar 
a Verdadeira Palavra de Deus até o último dia. Eles trarão com eles as almas dos pagãos, que 
perceberão que há um só Deus. Não haverá pagãos que não Me aceitem. Ao contrário, serão as 
almas dos Cristãos, às quais foi dada a Verdade, que cairão num grave erro. É por estas almas 
Cristãs que mais Me consomem, e é por elas que Eu vos peço que oreis, a cada hora do dia. 

O Vosso Amado Jesus. 
A Eutanásia é um ato abominável aos Meus Olhos 
Segunda-feira, 3 de novembro de 2014, 23:50 

Minha querida e amada filha, a eutanásia é um pecado mortal, e não pode ser perdoado. 
Aquele que ajuda ou decide tirar a vida dele ou dela por qualquer motivo, comete um pecado 
terrível aos Olhos de Deus. 

É um dos maiores pecados de todos, tirar uma vida e, depois, declarar o plano de morte 
planeado deliberadamente por qualquer pessoa como sendo uma coisa boa. Entre os muitos atos 
cuidadosamente planeados contra Deus, os quais estão a ser deliberadamente apresentados ao 
mundo, neste momento, em ordem a incentivar as pessoas a pecarem contra Deus, está o pecado da 
eutanásia. Não vos enganeis, a eutanásia é um ato abominável aos Meus Olhos, e carrega consigo 
graves consequências para aqueles que participam no ato. 

É um pecado mortal matar qualquer alma, e isso inclui as almas desde o momento da sua 
concepção até aquelas que vivem os seus últimos meses na terra. Nada pode justificar tirar a vida 
humana, quando tal é realizado no pleno conhecimento de que a morte irá ocorrer num dado momento. 
A morte causada a outra alma viva nega a existência de Deus. Quando aqueles que são culpados deste 
ato aceitam a existência de Deus, então, através da execução de tal ato, eles quebram o 5º Mandamento. 

Há um plano, neste momento, para encorajar milhões a cortar a vida do homem – ambas, a 
vida do corpo e a vida da alma. Quando vos tornais participantes voluntários num ato que macula a 
santidade da vida humana, vós não tereis vida – nenhuma Vida Eterna – e a salvação não pode ser, 
nem será, vossa. 

O Vosso Jesus. 
Logo que a confusão entre na Igreja, cria discórdia. Sabei que isso não vem de Deus 
Terça-feira, 4 de novembro de 2014, 16:33 

Minha querida e amada filha, o Livro da Revelação está aberto e cada parcela está a ser 
revelada ao mundo. Cada igreja na terra que honra a Deus, luta internamente para manter a sua fé 
em Deus. Cada igreja tem sido atacada e tem sido levada à vergonha por aqueles que cometem 
pecados terríveis, por dentro, e que, em seguida, desculpam as suas ações declarando-as como 
sendo a Vontade de Deus. Nenhuma igreja que advogue a Vontade de Deus foi deixada intocada, 
onde a maldade tem ganho garras e onde a Verdade será substituída, com todos os pretextos, para 
negar Deus em toda a Sua Glória. 

Logo que a confusão entre na Igreja, cria discórdia. Sabei que isso não vem de Deus. Uma vez 
que diferentes interpretações da Verdade sejam introduzidas, o caminho que conduz ao Meu Pai 
Celestial é semeado de ervas daninhas, que se multiplicam rapidamente. Quando isso acontece, daí 
resulta uma estrada lamacenta, que é insuperável. O caminho para o Meu Reino Celestial tem sido 
dado a conhecer ao homem. É um caminho simples e está livre de qualquer impedimento, uma vez 
que vós caminheis ao longo dele com confiança nos vossos corações. Os Meus inimigos tentarão 
sempre bloquear o vosso caminho e, se vós escutardes as suas provocações, envolver-vos-eis com 
as suas mentiras e permitireis que as dúvidas obscureçam o vosso julgamento; então, vós achareis 
esta jornada como sendo tortuosa. 
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A Palavra de Deus permanece agora como sempre foi, e os Dez Mandamentos são claros – 
eles nunca mudarão. O caminho para Deus é agarrar firmemente o que Ele ensinou. Deus não faz 
compromissos, nem Ele tolera qualquer tentativa por parte do homem para alterar a Verdade. Se vós 
acreditais em Deus, segurai os Seus Mandamentos, aceitai a Palavra tal como está contida na Bíblia 
Sagrada, e permanecei no único caminho para o Seu Reino. Abençoado o homem que é justo, 
porque através da sua subserviência a Deus receberá as Chaves para o Paraíso. 

Qualquer um que vos tente persuadir a aceitar qualquer coisa que não a Verdade, não é de 
confiança. Confiai somente em Deus e nunca vos tenteis desviar da Sua Palavra, porque se 
sucumbirdes a essa pressão perder-vos-eis de Mim. 

O Vosso Amado Jesus. 

Deus Pai: Não deixeis nenhum homem entre vós ser ignorante da Minha Justiça 
Quarta-feira, 5 de novembro de 2014, 13:30 

Minha querida filha, amai-Me e compreendei que Eu amo e acarinho todos os Meus filhos. 
Compreendei também, no entanto, que a Minha Justiça é para ser temida. Não deixeis nenhum 
homem entre vós ser ignorante da Minha Justiça, porque ela será desencadeada como uma terrível 
tempestade e varrerá as almas daqueles que recusam a Minha Misericórdia. 

A Minha cólera é desconhecida por muitos, mas sabei isto. Se um homem que Me conhece, 
blasfemar contra o Espírito Santo, Eu nunca o perdoarei. Nada pode, nem irá, mudar essa realidade, 
pois esse homem escolheu o seu próprio destino e não pode haver reconciliação. Ao homem que se 
levanta diante de Mim e justifica tirar a vida, sabei que a sua vida será tirada por Mim. Se um 
homem vender a sua alma a Satanás, Eu não posso trazê-lo de volta, pois ele torna-se um com o 
maligno. Quando um homem que fala em Nome do Meu Filho, Jesus Cristo, destrói as almas 
daqueles que são Meus, ele será afastado de Mim por toda a eternidade. Temei agora a Minha Ira, 
porque Eu punirei todas as pessoas que desafiem a Minha Vontade até o fim. 

Vós não deveis temer a Segunda Vinda do Meu Filho, pois isso é uma Dádiva. Vós não deveis 
temer, sequer, qualquer sofrimento que possais suportar antes desse dia, porque isso será de curta 
duração. Temei somente pelas almas daqueles que Eu não posso salvar e que não têm qualquer desejo de 
se salvar. Elas são almas que sabem que Eu existo, mas que escolheram o Meu inimigo em vez de Mim. 

Eu intervirei de muitas maneiras para salvar aqueles que não Me conhecem de todo. Eu porei 
a nu as almas daqueles que desafiam todas as Leis que Eu fiz, e eles suportarão a dor do Inferno e 
do Purgatório nesta terra. Por isso, eles serão purificados e ficar-Me-ão gratos por lhes mostrar 
agora esta Misericórdia. É muito melhor suportar isso agora do que sofrer por toda a eternidade, em 
união com o maligno. Vós nunca deveis questionar os Meus Caminhos, porque tudo o que Eu faço é 
para o bem dos Meus filhos, para que eles possam ficar Comigo numa vida de Eterna Glória. 

A Minha Punição, a ser lançada sobre o homem, dói-Me. Ela quebra o Meu Coração, mas é 
necessária. Toda essa dor será esquecida e a luz destruirá as trevas. A escuridão não lançará mais a 
sua terrível maldição sobre os Meus filhos. Eu digo-vos isto porque vós estais a ser conduzidos para 
uma terrível escuridão através do engano do demônio. A menos que Eu vos informe sobre as 
consequências, vós não tereis nenhum futuro no Meu Paraíso. 

Com que rapidez toda a memória dos Meus Mandamentos tem sido esquecida. Com que 
rapidez o homem perde a Graça quando deixa de defender a Minha Palavra. 

O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo. 

Aqueles que acreditam que Deus não punirá os perversos não O conhecem 
Quinta-feira, 6 de novembro de 2014, 17:40 

Minha querida e amada filha, chegou o tempo para o Meu Pai Eterno limpar da face da terra a 
desonra que lança a escuridão sobre as almas dos homens. Ele punirá os perversos e tomará nos 
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Seus Santos Braços aqueles que apoiam a Verdadeira Palavra de Deus. Os Seus anjos surgirão 
adiante, numa grande tempestade, e com poderosas foices cortarão as raízes da doença que devasta 
as almas dos homens, para que o mundo possa tornar-se limpo novamente. 

Temei a Ira de Deus, porque quando ela for impelida com tal raiva os homens irão tremer de 
medo. Aqueles que acreditam que Deus não punirá os perversos não O conhecem. As suas vozes, 
ruidosas e orgulhosas, que enchem a terra de falsidades, e aqueles que se consideram dignos de grande 
Proteção aos Olhos do Meu Pai, mas que amaldiçoam os mansos entre o Meu povo, serão arrancados do 
solo e enfrentarão o maior castigo derramado sobre a humanidade desde o grande dilúvio. 

Os anjos de Deus descerão, e com uma foice na mão direita, separarão o joio do trigo. 
Aqueles que amaldiçoam Deus serão silenciados; aqueles que conspurcam o Filho do Homem serão 
silenciados; aqueles conspurcam o Seu Corpo vaguearão em confusão, perdidos e aturdidos, antes 
de serem mergulhados no deserto. 

O Amor de Deus não foi correspondido e a Sua Misericórdia já tem sido recusada. As almas 
ingratas, cujos olhos estão fixos nos seus próprios prazeres – e a sua determinação em realizarem 
atos em confrontação direta com a Vontade do Senhor –, sentirão a dor do castigo de Deus. Assim 
como uma camada de relâmpagos derrama uma grande tempestade, uma grande agitação da terra, a 
qual será sentida em todas as partes do mundo. 

Aqueles que conhecem a Verdade não terão medo, pois eles serão testemunhas de boa vontade 
das promessas estabelecidas na Sagrada Escritura, para quando a Grande Tribulação vier. Aqueles 
que cortaram Deus das suas vidas – como se cortassem um membro dos seus próprios corpos – não 
conhecerão as consequências de amaldiçoarem Deus, até que seja tarde demais. 

Vós, que Me tendes traído, sofrereis mais. Vós, que atirais pedras contra os outros, na errada 
crença de que Me representais, não tereis a quem recorrer. Em todos os lugares onde vos tenteis 
esconder, vós sereis encontrados nus, sem nada para esconder a vossa vergonha. Eu digo-vos isto 
porque a paciência do Meu Pai está esgotada e sobre o campo de batalha emergirão dois exércitos – 
o daqueles que são por Mim e o daqueles que são contra Mim. 

Orai pela Misericórdia de Deus. E aqueles que flagelam o Meu Corpo, sabei isto. Vós podeis 
acreditar que Eu posso ser varrido da Minha Casa, mas seria um grave erro da vossa parte. 

Longe de Mim, pois vós não Me pertenceis. A vossa maldade será a vossa queda e através da 
vossa fidelidade ao maligno, remover-vos-eis a vós mesmos do Meu Reino Glorioso. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: O Livro da Verdade está contido na revelação pública 
Sábado, 8 de novembro de 2014, 17:05 

Minha querida filha, hoje é um dia especial, em que o Céu celebra o aniversário da minha 
primeira mensagem, que te foi dada como uma mensageira de Deus. Eu venho hoje trazer-te a 
notícia de que muitos milhões de pessoas irão converter-se por causa desta missão. 

Eu dei ao mundo o Messias, como um humilde servo escolhido do Senhor. Foi-me dado um 
papel muito especial no Seu Plano para salvar todos os Seus filhos, e hoje, no meu papel de Mãe da 
Salvação, eu chamo todos os Seus filhos. 

Vós nunca deveis rejeitar as tentativas de Deus para vos trazer a Verdade. Ele, o Meu Pai 
Eterno, ama a todos e esta missão estava predita. Ele traz ao mundo os segredos contidos nas 
profecias dadas a Daniel e, depois, ao Seu discípulo escolhido, João, o Evangelista. O Livro da 
Verdade está contido na Revelação Pública e é importante que vós não rejeiteis este Livro Santo. 

Muitas pessoas, através destas mensagens, já se converteram, e é por causa desta missão que a 
grande parte da humanidade será mostrada a Misericórdia de Deus. Não rejeiteis a Sua 
Generosidade, porque o Seu maior desejo é reunir a raça humana no novo mundo que há-de vir. 
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Quando o meu Filho ressuscitou dentre os mortos, essa foi uma mensagem para o mundo. Tal 
como o meu Filho, aqueles que Lhe permanecem fiéis serão ressuscitados em corpo, bem como em 
alma, no último dia. Ninguém que peça a Sua Misericórdia será deixado para trás. Infelizmente, 
aqueles que combatem Deus, por causa da sua teimosia e ódio, podem interferir na Sua Procura de 
unir todos os Seus filhos. 

Sede gratos pela Misericórdia de Deus. Sede gratos pelas Cruzadas de Orações, pois elas 
trazem com elas grandes Bênçãos. Eu peço que vós me permitais, à vossa amada Mãe, que preencha 
os vossos corações com alegria. Vós deveis permitir que a felicidade, que só pode vir como um 
Dom de Deus, inunde as vossas almas no conhecimento do que está para vir. O Meu Filho virá 
brevemente para recuperar o Reino que Lhe pertence. O Novo Reino, quando emergir das cinzas 
fumegantes, trará a todos e a cada um de vós uma grande alegria e felicidade. Porque, então, vós 
chegareis a casa para os Acolhedores Braços do Rei, o Messias, que fez um grande sacrifício para a 
vossa salvação. 

Por favor, aceitai esta grande Dádiva. Não permitais que aquelas almas cujos corações 
estão apodrecidos pelo ódio, vos puxem para longe da Verdade. Sem a Verdade, não pode 
haver vida. 

Ide, meus queridos filhos, e pedi-Me para vos proteger sempre, pois a minha missão é atrair-
vos ao longo do difícil caminho para o Trono do meu precioso Filho, Jesus Cristo. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Eu salvarei cinco bilhões de almas por causa desta Missão 
Domingo, 9 de novembro de 2014, 15:20 

Minha querida e amada filha, tudo o que Eu sempre quis fazer foi salvar as almas dos 
filhos de Deus. Tudo o que o Meu Pai Eterno desejou era que os Seus filhos O amassem como 
Ele os ama. 

Mesmo quando o Seu primogénito nasceu, o Seu amor foi rejeitado; o Meu amado Pai 
preparou os Seus Dez Mandamentos para o homem ser capaz de viver pelas Suas Regras. O desejo 
do homem deve ser sempre servir o Seu Mestre e para o fazer ele deve mostrar amor para com os 
seus irmãos e irmãs. Observando as Leis de Deus, ele permanecerá verdadeiro para com Ele e 
tornar-se-á mais próximo d’Ele. Mas, rejeitando os Dez Mandamentos, o homem coloca uma 
grande distância entre ele mesmo e Deus. 

A Minha Missão Final, para trazer ao homem os frutos da sua salvação, rendeu muitas 
Dádivas. Eu desejo agora que cada um de vós recite, a partir deste dia e todos os dias daqui em 
diante, a Cruzada de Oração número (33) e que mantenham uma cópia do Selo do Deus Vivo perto 
de vós. Muitas pessoas que possam não estar atentas a esta Missão, podem também receber a 
Proteção do Selo, se vós orardes por eles quando recitardes esta oração. 

Todos os filhos de Deus que têm o Selo do Deus Vivo estarão imunes aos problemas que virão 
quando se desenrolar a Grande Tribulação. Eu peço que vós façais isso hoje porque Eu prometo-vos 
grande Proteção contra a perseguição da Fé Cristã e contra a revolta que será testemunhada através 
dos quatro cantos da terra. Eu peço-vos que não permitais que o medo, de qualquer espécie, 
perturbe os vossos corações. Embora Eu deseje salvar o mundo inteiro, pela Minha Misericórdia, 
Eu declaro agora que Eu salvarei cinco bilhões de almas por causa desta Missão. Eu declaro que 
esta é uma das maiores Misericórdias que Eu lego aos filhos de Deus, em qualquer momento da 
história do mundo. 

Sabei também que Eu reduzirei o sofrimento que será infligido pela besta sobre a 
humanidade, tamanha é a Minha Misericórdia. Mas, primeiro, será testemunhado o Castigo de 
Deus, porque assim foi predito, e ele é uma parte necessária da purificação final do homem. 
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Confiai em Mim. Levantai os vossos corações e nunca temais o mal e a maldade que vós 
testemunhareis brevemente. Permiti que a alegria preencha as vossas almas, se vós acreditais em 
Mim. Eu salvarei a todos aqueles por quem vós implorardes a Minha Misericórdia, através da 
recitação das Minhas Cruzada de Orações. O único pecado que não pode ser perdoado, é o eterno 
pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. 

Hoje é o dia em que Eu, solenemente, prometo trazer à humanidade o amor, a paz e a alegria 
do Meu Reino, através da salvação de cinco bilhões de almas. 

Eu amo e acarinho a todos vós. Não há nada que Eu não faça por vós, se essa é a vontade de 
Deus. Tudo que vós deveis fazer, é pedir. 

O Vosso Jesus. 
A vossa vida na terra é um teste ao vosso amor por Mim 
Quarta-feira, 12 de novembro de 2014, 23:45 

Minha querida e amada filha, é perfeitamente natural que as pessoas temam o desconhecido e 
é por isso que elas temem a morte. A morte é uma das coisas mais assustadoras na mente do 
homem, porque muitos são cegos para a Minha Promessa de Vida Eterna. Se eles testemunhassem o 
Meu Reino Glorioso, então a morte não teria poder sobre eles. 

Eu acolho todas as almas no Meu Reino. Eu não reservo lugar apenas para o santo e o eleito, 
embora haja um lugar especial no Meu Reino para eles. Eu acolho todos os pecadores, incluindo 
aqueles que cometeram pecados terríveis, pois Eu Sou antes do mais um Deus de Grande Amor. Eu 
acolherei qualquer um que Me apele em reconciliação e remorso. Uma vez que tal aconteça, antes 
do momento da morte, todas as almas serão recebidas por Mim e Eu abraçá-las-ei. 

A única barreira entre a alma do homem e o Meu Reino é o pecado do orgulho. O homem 
orgulhoso, embora ele possa ter vergonha do seu pecado, esforçar-se-á sempre para o justificar de 
alguma forma. Eu digo-lhe agora. Dois erros não fazem certo um ato mau. O homem orgulhoso 
perderá muito tempo a pensar sobre se ele precisa ou não de ser resgatado por Mim. Mas a morte 
pode entrar, basta apenas um instante e quando menos se espera. O homem que está livre do 
orgulho cairá diante de Mim e pedir-Me-á que o perdoe, e ele será exaltado. 

Não temais a morte, porque é uma porta que conduz ao Meu Reino. Tudo que Eu peço é que 
vos preparareis para esse dia, vivendo a vida como Eu vos ensinei. Eu não vos peço que deixeis de 
ser diariamente responsáveis. Vós tendes um dever para com os outros; vós nunca deveis sentir que 
vos deveis isolar dos vossos entes queridos quando Me seguis. Eu desejo que vós ameis a família e 
os vossos amigos e que lhes deis o tempo necessário para garantir que o amor é expresso 
abertamente de uns para os outros. Amai a todos como Eu vos amo. Vós fazeis isso da maneira 
como tratais as pessoas; pelo tempo que vós despendeis a viver em harmonia com os outros; pelo 
que vós dizeis aos outros sobre eles e como ajudais aqueles que não se podem ajudar a si mesmos. 
A vossa vida na terra é um teste ao vosso amor por Mim. Vós mostrais o vosso amor por Mim pelo 
amor que mostrais para com os outros, incluindo os que vos amaldiçoam. 

É sempre importante falar Comigo diariamente, mesmo que seja apenas por alguns minutos. É 
durante esse tempo que Eu vos Abençoo. Por favor, nunca permitais que o medo do novo mundo que 
há-se vir vos encoraje a abandonar aqueles que estão perto de vós. Deveis focar-vos em Mim, e, 
quando o fizerdes, vós encontrareis a paz. Vós deveis, então, levar este Dom de paz aos vossos entes 
queridos. Sabei, porém, que ireis sofrer por causa do vosso amor por Mim e que experimentareis o 
ódio dos outros. Para superar esse ódio, vós deveis responder apenas com amor. Sempre. 

Eu trago-vos a libertação dos laços da morte, e ela não terá poder sobre vós. Por causa da 
Minha Ressurreição, tornar-vos-eis íntegros de novo, em corpo e alma perfeitos, no Meu Novo 
Reino. O que há a temer, se Eu vos trago este Dom da Vida Eterna? 

O Vosso Amado Jesus. 
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Eu era considerado um homem perverso e um falso profeta e por isso eles flagelaram-Me 
Quinta-feira, 13 de novembro de 2014, 11:10 

Minha querida e amada filha, Eu revelo-vos hoje um dos maiores mistérios do fim dos tempos. 

A sequência de eventos que conduzem ao último dia é semelhante à da Minha Crucificação, 
que será promulgado em todas as fases, até ao dia em que Eu virei novamente para salvar o mundo. 

Quando Eu estava no Jardim do Getsêmani, Eu estava isolado, sozinho e agoniado, porque 
muito poucos acreditavam que Eu falava a Verdade. O Meu Amor pelo Meu Pai suportou-Me, mas 
o Meu Amor pela humanidade fez com que o tormento que Eu suportei, incluindo a tortura mental e 
física às mãos de Satanás, fosse aceite por Mim, embora com um esforço tremendo. 

Como Eu sofri naquele Jardim. Como Eu implorei ao Meu Pai por alívio. Como Eu fiquei 
com o coração quebrado quando o maligno Me mostrou como o mundo iria acabar. Ele insultou-
Me, riu-se de Mim, cuspiu em Mim e escarneceu, quando Me mostrou as almas dos Meus inimigos, 
que diriam um dia ao mundo que eles serviam a Minha Igreja. Assim como ao mostrar os Meus 
queridos apóstolos a denunciar-Me e, depois, a jurar fidelidade a Satanás. Ele mostrou-Me as almas 
dos fiéis, cujas vozes seriam consideradas como de fanáticos radicais, e que seriam acusados de 
crimes terríveis. Eu vi aqueles que disseram que Me representavam, a perseguir os profetas e os 
videntes, bem como aqueles que procurariam a sua destruição. Eu tive que suportar uma grande 
escuridão, quando Eu vi o mundo que Eu uma vez habitara a tornar-se não apenas cego acerca de 
Quem Eu Sou, mas ao qual nunca seria dito algo sobre Mim. 

Eu estava jogado ao chão, a Minha Face colada ao solo, pontapeado, chicoteado e as Minhas 
roupas arrancadas por Satanás. Ele atormentava-Me, para além da Minha capacidade humana e 
debaixo de uma extrema resistência do corpo físico. Apesar disso, foi-Me dada força para continuar 
a enfrentar a Minha inevitável Crucificação, que Me aterrorizava. O Meu Amor pelo homem 
ultrapassou, no entanto, o Meu medo humano. 

Os Meus servos sagrados, que se recusam a denunciar-Me, sofrerão também um isolamento 
semelhante. Eles serão desgraçados e postos de lado. O seu isolamento não será condenado pela 
Minha Igreja, por causa do medo dentro dela. 

Quando Eu fui flagelado, aqueles que realizaram os atos mais cruéis e vis sobre o Meu Corpo 
rejubilaram. Eu era considerado um homem perverso e um falso profeta e por isso eles flagelaram-
Me. Eles gabavam-se da sua santidade, da sua justiça e do seu conhecimento da Sagrada Escritura, 
enquanto vilipendiavam o Meu Corpo. Eles não conseguiram aceitar a profecia de que o seu 
Messias viria para os salvar. Aqueles que proclamarem a Minha Segunda Vinda sofrerão o mesmo 
tratamento. 

Quando Me deixaram nu, eles queriam humilhar-Me ainda mais e por isso Me vestiram com 
um trapo vermelho que mal Me cobria, para profanarem ainda mais o Meu Corpo. Mas quando 
espetaram espinhos, como agulhas, na Minha Cabeça, declararam que o Filho do homem era um 
impostor e que, portanto, não era digno de aceitação. Eles rasgaram o Meu Olho para fora do seu 
local, mas a dor era insignificante, em comparação com a sua declaração de não ser aceite como o 
Salvador dos filhos de Deus. 

Todas estas coisas estão para ser promulgadas em breve, quando Eu, Jesus Cristo, como 
Cabeça da Minha Igreja, for descartado e a Minha Coroa Me for tirada. Um falso líder, o anticristo, 
substituir-Me-á como Minha Cabeça, e, ao contrário do Cordeiro Sacrificado, ele usará uma 
brilhante coroa de ouro. Debaixo dessa fachada ele enganará um núcleo podre, e juntamente com 
mentiras, falsidades, blasfêmias e heresias, que derramarão da sua boca, ele transmitirá tudo como 
se fosse o mel que derrama da colmeia das abelhas. Não tenhais ilusão alguma, a besta terá uma 
bela aparência, a sua voz será tranquilizadora, a sua conduta imponente. Ele será bem parecido e 
apelativo, mas da sua boca para fora derramará o veneno que vai envenenar as vossas almas. 
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Quando Eu carreguei a Minha Cruz, Eu não poderia fazer isso por Mim Próprio. Ela era tão 
pesada que Eu só podia dar um passo de cada vez e andar muito lentamente. O Meu Corpo estava 
despedaçado em muitas partes e por causa da perda de Sangue Eu desmaiei várias vezes, tão fraco Eu 
estava. Eu estava cego de um dos Olhos e os espinhos na Minha Cabeça faziam com que o Sangue 
derramado das Minhas Chagas tivesse que ser continuamente limpo por aqueles que caminhavam ao 
Meu lado. Caso contrário, Eu nunca teria sido capaz de dar mais um passo para a frente. 

O mesmo será verdade na Minha Igreja Remanescente, o último sustentáculo do Meu Corpo. 
Eles marcharão, tal como Eu fiz, com uma pesada cruz, mas, apesar da dor, do abuso, do sofrimento 
e do derramamento de sangue, eles resistirão até ao fim. Porque o Meu Precioso Sangue fluirá sobre 
as suas almas a par com a Minha Própria Tristeza – a Minha Própria Crucificação. E, no dia em que 
eles não mais realizarem os sacrifícios diários da Missa, a Minha Presença será extinta. Quando 
chegar o dia para o Meu Corpo – a Minha Igreja na terra – ser finalmente saqueado, crucificado e 
profanado, tudo mudará para sempre. 

É o Meu Corpo, a Minha Igreja, enquanto ainda vivo no mundo, que sustenta a vida. Mas 
quando ele for destruído, a vida, como vós a conheceis, acabará. Quando a Minha Igreja é traída, 
sacrificada e descartada, assim como a Minha Crucificação, isso marcará o fim dos tempos. 

O Vosso Jesus. 

O único objetivo da revelação privada é salvar almas 
Quinta-feira, 13 de novembro de 2014, 23:20 

Minha querida e amada filha, Deus, através das revelações privadas, deu aos Seus filhos uma 
melhor compreensão do que está contido nas Sagradas Escrituras. Se Deus decide dar aos Seus 
filhos Dádivas extras, então essa é prerrogativa Sua. Se não fosse por essas Dádivas, como o Santo 
Rosário, então as almas perder-se-iam para Ele. 

Vós, Meus amados seguidores, deveis entender que o único objetivo da revelação privada é 
salvar almas através da conversão. As orações são sempre parte da revelação privada e vós sabereis 
então que elas vêm do Céu. 

Vós não tendes que escutar de Mim, agora, tudo o que Deus queria que vós soubésseis que 
está contido nos Santíssimos Evangelhos. Infelizmente, muito poucos dos Meus seguidores 
apreenderam as lições contidas neles. A Verdade está contida em ambos, no Antigo e no Novo 
Testamento. Foi sempre desejo de Deus intervir no mundo, revelando a Verdade aquelas almas 
escolhidas, como forma de criar uma melhor compreensão sobre o que é necessário para salvar as 
vossas almas. É também um meio pelo qual Ele avisa os seus filhos quando eles estão a ser 
desviados pelos Seus inimigos. 

O Livro do Meu Pai contém a Verdade e ela nunca pode ser adicionada ou corrigida. Também 
não pode ser alterada, de forma alguma. É Meu Dever, agora, declarar o conteúdo do Livro da 
Revelação, para vos ajudar a compreender que todas as profecias contidas nele acontecerão, porque 
a Palavra foi estabelecida. 

O conteúdo deste Livro torna a leitura difícil, porque profetiza a traição final a Mim, Jesus 
Cristo, por aqueles que reivindicam governar a Minha Igreja. Deixai que a Verdade seja ouvida, 
porque está escrita, e o que é escrito por Deus é sacrossanto. 

O Vosso Jesus. 

Os pagãos, que se afastam da Verdade, entrarão na Minha Casa 
Sábado, 15 de novembro de 2014, 10:22 

Minha querida e amada filha, dá a conhecer que qualquer um que rejeite o Livro da Revelação 
nega a Palavra de Deus. A Verdade está contida nele e qualquer homem que tire, negue ou 
acrescente, de qualquer maneira, as profecias preditas, será lançado para o deserto. 
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A Verdade conduz-vos à salvação e o caminho para o Novo Paraíso conduz a Mim. É somente 
através de Mim, Jesus Cristo, o Filho do Homem, que a salvação será dada ao homem. Eu Sou o 
Caminho e a Luz. É somente através de Mim e da vossa aceitação de Quem Eu Sou, que vós sereis 
capazes de ver a Luz de Deus. Não há outro caminho. Segui qualquer outro caminho que vós 
escolherdes, mas nenhum vos levará a Deus. 

Se vós sois por Mim, deveis honrar o vosso irmão e irmã através do amor, carinho e 
paciência. Vós não deveis julgar os outros por causa das suas crenças religiosas. Vós deveis amá-los 
como Eu os amo. Isto não significa que vós deveis abraçar as suas crenças, ou mostrar reverência 
por elas, porque, se o fizerdes, então vós negais-Me. Vós não podeis servir a dois mestres. Vós 
nunca deveis insultar-Me, mostrando lealdade a falsos deuses colocados perante de Mim. 

O dia em que vós prestardes homenagem a falsos deuses debaixo do Meu Teto, será o dia em 
que Eu atormentarei o Meu templo e destruirei tudo dentro dele. Como é morna a fé de alguns dos 
Meus servos, que ambicionam impressionar o povo e obter adulação. Como Me mostram pouco 
respeito, na Minha Própria Casa, quando todas as coisas que Eu vos dei são atiradas para o lado 
com indiferença, até que, eventualmente, nada de Mim permanecerá dentro da Minha Igreja. 

Vós, Meus amados seguidores e servos sagrados, que permaneceis fiéis à Palavra, tereis 
um pesado fardo. Vós tereis que sofrer a dor e a indignidade quando testemunhardes os 
sacrilégios, as heresias e as práticas do oculto. Embora muitas destas violações ao Meu Sagrado 
Corpo sejam habilmente escondidas, aqueles com verdadeiro discernimento ficarão chocados, 
mas impotentes, quando essas coisas acontecerem. Tal será o engano, que resultará de cada 
fissura, que seria necessário um exército de dois mil homens para impedir esses impostores de 
provocarem danos. 

Esses impostores são liderados por aqueles que não vêm de Mim. Eles infiltraram o Meu 
Corpo, através de meios tortuosos, e levará longo tempo antes de, finalmente, e completamente, se 
apoderarem da Minha Igreja. Em breve, as suas ações serão vistas pelo que elas são, por aqueles 
abençoados com o Dom do Espírito Santo. 

Os pagãos, que se afastam da Verdade, entrarão na Minha Casa, onde serão acolhidos de 
braços abertos. Vós sereis informados que deveis mostrar amor por todos filhos de Deus, mantendo 
em silêncio aqueles que poderiam opor-se a eles. Muito poucas pessoas Me defenderão, a Jesus 
Cristo, e aquelas que se atrevam a opor-se a essas cerimônias blasfemas, as quais serão realizadas 
nos mesmos altares usados para abrigar a Minha Santíssima Eucaristia, serão silenciados. 

Os Meus inimigos podem apoderar-se da Minha Casa, mas não da Minha Igreja, porque todos 
os Cristãos em todo o mundo constituem a Minha Igreja. Os fiéis, que compreendem aqueles que se 
recusam a negar a Palavra de Deus, e que nunca aceitarão qualquer adulteração da Santa Palavra de 
Deus, manterão a Minha Igreja na terra. Nada prevalecerá contra ela. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Se vós não pedis, então como pode o meu Filho ajudar-vos? 
Domingo, 16 de novembro de 2014, 14:20 

Meus queridos filhos, nos momentos de tristeza e aflição vós deveis sempre chamar-me, à 
vossa Mãe, para ajudar a aliviar as vossas preocupações, não importa quão difíceis sejam as 
vossas circunstâncias. 

Lembrai-vos que quando eu apresento ao meu Filho o vosso pedido especial, se ele envolve 
um apelo para a salvação da vossa alma, ou de outra pessoa, Ele responderá sempre aos meus 
apelos. Se é para pedir por uma bênção especial ou uma cura, então eu intervenho sempre em vosso 
nome. Nenhum pedido será ignorado e, se for a Vontade de Deus, as vossas orações serão 
respondidas. Não há nenhuma alma sobre a terra que não possa pedir a ajuda do meu Filho, se elas 
Lhe pedirem pela sua salvação. 
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O meu Filho fará concessões especiais por cada alma por quem orais. A Sua Misericórdia é 
grande, o Seu Amor é insondável. Nunca receeis aproximar-vos d’Ele para Lhe pedir a Sua 
Misericórdia. Meus queridos filhos, a oração é um meio muito poderoso para ganhar a Misericórdia 
de Deus. Nenhuma oração é jamais ignorada. Mas, se vós não pedis, então como pode o meu Filho 
ajudar-vos? 

Orai, orai, orai pelas vossas próprias palavras, porque Deus nunca deixa de vos responder. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Deus nunca ditaria qualquer outra doutrina, porque ele deu ao mundo a Sua Palavra 
Domingo, 16 de novembro de 2014, 20:10 

Minha querida e amada filha, Satanás é o rei das mentiras, o mestre do engano e ele vagueia 
pela terra devorando almas livremente a cada segundo. O seu poder é alimentado pelo fato de que a 
maioria das pessoas não acredita que ele existe. Ele tomou conta dos corações e das almas de 
muitos e assim é como ele trabalha. 

Ele diz mentiras aos que ele infesta, para os encorajar a pecar. Ele convencerá a alma de que o 
pecado é inofensivo e que é aceitável cometer todos os pecados, os quais estão especialmente 
associados com ele. Esses pecados incluem justificar cada ato perverso da carne, incluindo a 
promiscuidade sexual, a imoralidade, a devassidão e a decadência. Quando o corpo humano é usado 
como veículo para cometer tais atos, os quais são uma vergonha aos olhos de Deus, vós sabereis 
que isso é um sinal da influência satânica. 

Quando o maligno influencia as almas daqueles que têm a cargo a direção espiritual das 
almas, na Minha Igreja, para encorajar a aceitação do pecado, ele faz isso de uma forma astuta. Vós 
sereis admoestados para julgar o pecador, mas nenhuma palavra será proferida para condenar o 
pecado aos Olhos de Deus. 

Quando Satanás quer destruir o amor, ele fará isso causando discórdia nos relacionamentos; 
ele criará o ódio nos corações do homem, enchendo-lhes a cabeça com mentiras, o que encoraja os 
homens a lutarem uns com os outros através do conflito e da guerra. Ele tentará o homem através da 
influência de outras almas que já sucumbiram às suas tentações. 

Mentiras, blasfêmias e ódio, são os meios pelo qual Satanás trabalha para espalhar a sua 
infestação. Ele acalma as almas, numa falsa segurança, quando um homem diz a outro que o pecado 
não é contra as Leis de Deus, porque é uma coisa natural. Como consequência, os filhos de Deus 
ficam muito confusos, porque as leis estabelecidas por Ele foram desenraizadas e as pessoas ficam 
indecisas acerca do caminho que devem seguir. 

Vós tendes somente uma escolha. Lerdes mais a Bíblia Sagrada e recordar a Verdade. Ela 
existe para vós a lerdes, preto no branco. Se vós aceitardes a Verdade contida no Sagrado Livro do 
Meu Pai, e acreditardes que Ele ditou a Moisés os Seus Dez Mandamentos, então vós nunca deveis 
aceitar qualquer outra doutrina. 

Deus nunca ditaria qualquer outra doutrina, porque Ele deu ao mundo a Sua Palavra. Nada, 
nela, pode ser alterado. O homem que ouse alterá-la, para servir as vidas dos pecadores, será 
culpado de um pecado terrível e sofrerá por essa afronta ao Espírito Santo. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Quanto mais vós orardes, mais forte será o vosso relacionamento 
com Deus 
Segunda-feira, 17 de novembro de 2014, 19:20 

Meus queridos filhos, para a vasta maioria das pessoas, a oração não é fácil. Para aqueles que 
têm pouca fé, pode ser uma tarefa difícil e muitos não entendem o significado da oração ou porque 
ela é importante. 
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Quando vós estais num relacionamento amoroso com outra pessoa é importante que faleis um 
com o outro. Sem comunicação, o relacionamento vai esbater-se até que, eventualmente, o 
relacionamento morrerá. O mesmo é verdadeiro quanto à comunicação com Deus. Vós não podeis 
vê-Lo, tocá-Lo ou senti-Lo, mas quando vós falais com Ele, Ele responderá. Este é o mistério da 
Divindade de Deus. A seu tempo, os que falam com Deus, através do Seu amado Filho, Jesus 
Cristo, estabelecerão um vínculo forte. 

Filhos, quando vós apelais ao meu Filho, nas vossas próprias palavras, Ele ouve cada grito de 
angústia e cada pedido que Lhe é feito. À medida que vós continuardes a falar com o meu Filho, na 
vossa própria maneira, depois de algum tempo reconhecereis que Ele vos ouve. Aquelas almas que 
clamam por misericórdia, tanto para as suas próprias almas como para a salvação dos outros, 
receberão sempre Dádivas especiais do Céu. 

A oração não é complicada. É tão simples como chamar qualquer pessoa que vós amais. E, 
quando vós amais outro, vós podeis ter a certeza de que Deus está presente, porque Ele é Amor. 
Quando vós amais alguém verdadeiramente, há sempre confiança no vosso coração. Se vós amais o 
meu Filho tendes de confiar n’Ele. Se vós confiardes n’Ele, sabei então que ele vos esperará sempre 
com amor e ternura. Ele alegra-se quando vós O invocais, porque Ele fará tudo para vos trazer a Sua 
Paz e Conforto. 

Vós nunca deveis estar relutantes em falar com o meu Filho, através da oração. Ele anseia 
pela vossa companhia e, rapidamente, vós ficareis sem qualquer dúvida acerca da Sua Existência. 
Quanto mais vós orardes, mais forte será o vosso relacionamento com Deus. Aqueles que são 
abençoados com tal profundo e permanente amor pelo meu Filho, terão uma paz infundida dentro 
dos seus corações que nenhum sofrimento na terra pode perturbar. 

Orai todos os dias. Falai com o meu Filho durante as vossas tarefas diárias. Chamai-me para 
vos trazer para mais perto do meu Filho. E, quando vós O quiserdes amar mais, eu pedirei que Ele 
vos abençoe. Amar a Deus com uma profunda intimidade é um Dom de Deus, e é somente através 
da oração regular que vós o atingireis. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Em breve os cristãos se tornarão como pagãos 
Terça-feira, 18 de novembro de 2014, 12:18 

Minha querida e amada filha, a Minha Voz é a única Voz que ireis ouvir nos quatro cantos da 
terra, assim que Eu preparar a humanidade para o grande assalto. Vós podeis ouvir muitas vozes das 
bocas dos falsos visionários e profetas, mas nenhuma cortará através das vossas almas como a 
Chama do Espírito Santo. 

Vós deveis estar em guarda para as vozes do falso espiritualismo, que não vem de Deus, mas 
que se sentirão em diferentes partes do mundo. A influência dos espíritos malignos será vista em 
guerras de terrorismo, em que doces vozes promovendo ideologias equivocadas tentarão justificar 
as perversas atrocidades que eles executam em Nome de Deus. 

Em breve, vozes que promoverão o paganismo serão ouvidas em Casas que Me honram e 
profanarão os Meus Altares. Vozes que vêm do espírito do mal, serão vistas como excitantes 
interpretações das aspirações de pessoas que procuram satisfazer as suas vidas. Eles gritarão 
louvores a falsos deuses, destruirão as almas dos vulneráveis e blasfemarão contra Mim. Estas são 
as almas que Me enfurecem mais, porque elas são muito convincentes e causam grande confusão. 
Elas serão como magnetes, pela forma como atraem muitos Cristãos para longe de Mim. 

Os Meus inimigos cegarão o Meu povo para a Verdade e, e em breve, os Cristãos se tornarão 
como pagãos. Eu serei atirado para a valeta como um mendigo e as portas da Minha Igreja serão 
batidas ruidosamente na Minha Face. E quando Eu bater à porta, ela será trancada por dentro por 
aqueles que reivindicam que vêem de Mim. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          209 

Eu tenho-vos avisado sobre estes dias e que em breve eles estarão em cima de vós. De novo, 
Eu digo-vos, a Minha Palavra é Sacrossanta. Estas são as mensagens finais do Céu e são dadas a um 
mundo que é indiferente a Mim, porque é ingrato. 

Acordai e enfrentai a Verdade. Há somente um único Mestre. Vós não podeis permanecer 
leais a Mim se vós servis mais do que um mestre. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Deixai-me trazer amor e conforto aos aflitos 
Quarta-feira, 19 de novembro de 2014, 14:47 

Meus queridos filhos, deixai-me trazer amor e conforto aos aflitos e especialmente aqueles 
que estão a sofrer de doenças terríveis. 

Eu trago-vos grandes Bênçãos do meu amado Filho, que deseja alcançar aqueles que sofrem 
desta forma. Ele ajudar-vos-á, a vós que estais devastados por sofrimentos físicos, preenchendo-vos 
com a Sua Santa Presença. Ele pede-vos que vos vireis para Ele na vossa hora de necessidade e Lhe 
peçais para vos trazer paz e calma. 

Por favor, pedi ao meu Filho que vos leve para dentro dos Seus Braços e vos proteja da 
vossa dor. Pedi-Lhe que tome o vosso sofrimento nos Seus Ombros e Ele ajudar-vos-á. O meu 
Filho intervirá de muitas maneiras para provar ao mundo que Ele está a falar convosco através 
destas Mensagens. 

A todos aqueles que pedirem por cura da alma, assim como do corpo, e que recitem a Cruzada 
de Oração (94), o meu Filho responderá a essas almas, através de quem Ele escolher, para cumprir a 
Sua Santa Vontade. 

Vós nunca deveis perder a esperança, porque quando vós confiais completamente no meu 
Filho Ele responderá sempre aos vossos gritos de ajuda. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Cruzada de Oração (94) Oração para curar a mente, corpo e alma: 

Ó Querido Jesus, eu prostro-me diante de Vós, cansado, doente, dorido e com ânsia de 
ouvir a Vossa Voz. Deixai-me ser tocado pela Vossa Divina Presença, para que eu possa ser 
inundado(a) pela Vossa Divina Luz, através da minha mente, corpo, e alma. Eu confio na Vossa 
Misericórdia. Eu entrego-Vos completamente a minha dor e sofrimento e peço-Vos que me 
concedais a graça de confiar em Vós, para que Vós possais curar-me desta dor e escuridão, e 
para que eu possa, de novo, tornar-me integro e seguir o Caminho da Verdade, permitindo-Vos 
que me leveis para a Vida do Novo Paraíso. Amém. 

Mãe da Salvação: Eu tenho uma mensagem para o Clero Católico Romano 
Sexta-feira, 21 de novembro de 2014, 16:15 

Eu sou a Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus – a Mãe da Salvação. Hoje, eu tenho 
uma mensagem para o Clero Católico Romano e venho a vós em Nome do meu amado Filho, 
Jesus Cristo. 

Eu chamo todos os servos sagrados do meu Filho, que O servem nestes tempos de 
grandes provações na Igreja. Vós sois a vanguarda dos Seus Santíssimos Sacramentos e fostes 
chamados pelo meu Filho para O servir na salvação de todas as almas, e, por causa disso, vós 
tendes uma grande responsabilidade para com Ele. O vosso dever é servir sempre o meu Filho 
e O Seu Corpo – a Sua Igreja – e garantir que a Sua Santíssima Palavra é respeitada em todos 
os momentos. 

Haverá, pela frente, momentos de grande dor e perseguição e deveis preparar-vos agora para 
isso. No futuro, a vossa fé será testada ao limite e vós sereis forçados a concordar em fazer um novo 
voto, onde vós tereis que mostrar lealdade a uma nova doutrina que não será a do meu Filho. 
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Aqueles dentre vós que reconhecerdes a falsa doutrina, quando ela vos for apresentada, não 
deveis sucumbir a ela. Quando fordes instruídos a adaptar e emendar os Santos Sacramentos, vós 
deveis fugir. A Igreja do meu Filho será testada para além da sua resistência. Aqueles de vós que 
rejeitardes a Verdade em favor de uma nova doutrina emendada – que, dirão eles, é necessária para 
atender às conveniências dos homens –, sabei que essa será uma grande traição à Palavra de Deus. 

Por causa dos Santos votos que vós fizestes para servir o meu Filho, vós tendes, para com os 
filhos de Deus, o dever de alimentá-los com o Corpo e Sangue do meu Filho, Jesus Cristo. Virá um 
tempo, contudo, em que vós sereis forçados a emendar o Santo Sacrifício da Missa. Haverá, entre 
vós, aqueles que saberão de imediato que está a ser cometido um grande erro e, por isso, deveis 
virar as vossas costas. 

Vós deveis continuar a alimentar as almas daqueles que dependem de vós, alimentando- as 
com a Santíssima Eucaristia. Se vós permanecerdes leais ao meu Filho e continuardes a servir os 
filhos de Deus, como é vosso dever, vós servi-Lo-eis com grande dignidade. Eu peço-vos que oreis 
o Meu Santíssimo Rosário, diariamente, para vos dar a força que vós precisais e para Proteção de 
Satanás, porque os tempos vindouros, que estão quase em cima de vós, tornar-se-ão insuportáveis. 
Mantendo o Selo da Oração do Deus Vivo perto de vós, em todos os momentos, vós recebereis 
Proteção extra contra o maligno. 

Haverá, entre vós, muitos sacerdotes que não encontrarão coragem para apoiar a Palavra de 
Deus, mas vós nunca deveis ter medo de mostrar lealdade ao meu Filho. Se vós trairdes o meu 
Filho, vós levareis convosco almas inocentes, que se encontrarão elas próprias, involuntariamente, a 
ser conduzidas ao engano e a uma terrível escuridão. 

Satanás tem penetrado na Igreja do meu Filho, durante algum tempo, mas cada vez que o caos 
e a confusão que ele causa se tornar insuportável, isso é desvanecido por causa da fé dos amados 
servos sagrados do meu Filho. Agora, que a fé de muitos sacerdotes foi enfraquecida e, em alguns 
casos, completamente destruída, as portas do inferno abriram-se e grande perigo está em frente. 

Vós nunca deveis tentar abandonar tudo o que meu Filho ensinou. O meu Filho nunca mudou. 
A Sua Palavra permanece impregnada na Rocha sobre a qual a Sua Igreja foi construída. Os Seus 
Sacramentos trazem às almas a Luz de que elas precisam para sustentar a vida. Se vós traís o meu 
Filho, vós destruis a própria vida, porque sem a Presença do meu Filho o mundo não existiria hoje. 

Abençoados aqueles que amam verdadeiramente o meu Filho, porque eles serão os únicos que 
irão liderar o caminho pelo exemplo. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe de Salvação. 

O espírito maligno de Jezebel fará tudo o que puder para se infiltrar na Minha Igreja 
na terra 
Domingo, 23 de novembro de 2014, 18:20 

Minha querida e amada filha, o espírito maligno de Jezebel planeou um grande ataque contra 
a Minha Missão para salvar almas. 

Esta traidora e destruidora dos profetas de Deus, estabeleceu-se ela própria na terra como 
mestre de Deus, e manifesta-se entre o Meu povo para o seduzir e levar para longe da Minha Igreja, 
no que será a maior apostasia de todos os tempos. Ela será responsável pela Minha Igreja cometer 
adultério com os príncipes de um mundo secular, os quais trazem uma união que é repugnante a 
Deus e uma abominação aos Seus Olhos. 

Igualmente presente quer nos corações dos homens como das mulheres, Jezebel é um dos 
demônios mais perversos, inteligentes e astutos na hierarquia de Satanás, e trabalha de muitas 
maneiras para induzir em erro o Meu povo. Ela trabalha através de um grupo, que se reivindica 
como Meu, mas que está envolvido com um culto satânico. Bem versado em teologia, este espírito 
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demoníaco fala a esse grupo utilizando diferentes linguagens e provoca uma grande confusão, 
mágoa e divisão, entre aqueles que aceitaram o Meu Cálice. Esses auto designados peritos da Minha 
Palavra não vêm de Mim. E, enquanto o seu ódio por Mim é evidente, pela imundice que derrama 
das suas bocas, há outras maneiras pelas quais eles tentarão prejudicar a Minha missão final. 

Vós reconhecereis esse inimigo de Deus pelas constantes tentativas de declarar os seus 
seguidores como sendo profetas de Deus. Muitos deles virão e declararão que Eu, Jesus Cristo, falo 
através deles. Jezebel irá florescer e criará mentiras, associando o seu espírito maligno e arrogante 
aos auto designados profetas, que tentam então usar esta missão para legitimar as suas vozes. 

O espírito maligno de Jezebel fará tudo o que puder para se infiltrar na Minha Igreja na terra, 
usando todas as táticas concebíveis. Através da sua influência, ela conduzirá muitas almas boas 
longe de Mim, na Minha Igreja, e desmerecerá a Palavra de Deus. Trabalhando entre os homens e 
as mulheres, ela usará feitiçaria e bruxaria para criar a impressão de milagres. Este é, ainda, mais 
um adversário Meu, que sob a influência de Baal, tentará prejudicar os visionários e profetas 
genuínos de Deus na batalha final pelas almas. 

Tende cuidado com aqueles que se vangloriam do seu conhecimento de teologia e se atrevem 
a dizer que vêm de Mim, quando tudo o que eles falam provém do intenso ciúme e ódio aos profetas 
de Deus. Essas almas infestadas tentarão manipular-vos e intimidar qualquer um que se oponha a 
elas. Se vós continuardes a seguir a Minha missão final na terra, para salvar almas, elas farão tudo o 
que puderem para vos deitar abaixo. 

Aqueles que são influenciados pelo espírito de Jezebel trabalharão implacavelmente para Me 
atacar. Este espírito maligno, através das almas fracas que ela aprisiona, usará meios demoníacos 
para caluniar, desmerecer e incitar ao ódio contra aqueles que Me seguem. Fugi, quando fordes 
confrontados por essas almas infestadas. Não as subestimeis, porque, sob a influência de Jezebel, 
elas tentarão causar danos inimagináveis aqueles que se envolvam com elas. 

Aprendei a reconhecer o espírito maligno de Jezebel, porque ela falará com grande 
autoridade, através daqueles que ela possui. Eles falarão com um profundo conhecimento dos 
Santos Sacramentos e usarão extractos da Bíblia Sagrada, mas apenas para que então eles os possam 
citar erradamente, para minarem a Minha Palavra. Vós vereis Jezebel a atacar esta missão com um 
prazer rancoroso. Os seus devotados seguidores são obstinados, dominadores, cheios de orgulho e 
profundamente comprometidos com esta Minha adversária, que aprisionou as suas almas sob a sua 
poderosa influência. Nunca vos deveis envolver com o espírito de Jezebel, porque se o fizerdes ela 
destruir-vos-á, assim como fez a esses seus lacaios. 

Desconfiai de qualquer um que vos apareça pela frente e diga que foi enviado por Mim, para 
ajudar a espalhar a Minha Palavra. Sabei que Eu não designei um único profeta para comunicar a Minha 
Palavra ao mundo desde que esta Missão começou. Mas eles virão, esses falsos profetas, em bandos, 
cada um tentando superar o outro. Então, eles tentarão usar esta missão para angariar apoio, para que 
possam espalhar inverdades. Todos aqueles que sejam seduzidos pelo espírito maligno de Jezebel, e que 
respondam de alguma forma a esse espírito, descobrirão em breve que todo o amor por Mim virá com 
um fim abrupto. Vós colocais a vossa alma em grande perigo quando caís nas mentiras de Jezebel, 
enviadas desde as entranhas do abismo para destruir a Minha Igreja e os Meus profetas, nestes tempos. 

O Vosso Jesus. 
A terra, infestada pelos seus maus caminhos, gemerá de dor 
Segunda-feira, 24 de novembro de 2014, 15:30 

Minha querida e amada filha, como Eu necessito de tanto conforto neste momento em que 
muitos se afastaram de Mim. As Minhas Lágrimas fluem em grandes torrentes, uma vez que o 
exército de Satanás, infestado com um dos seus demônios mais vis, Jezebel, tem tentado muitos 
daqueles que professam representar-Me. Como eles se têm esquecido tanto e quão pouco eles se 
recordam da Minha Promessa de vir de novo. 
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O tempo da Minha Segunda Vinda está a ficar muito próximo e o exército de Satanás reuniu 
um número enorme, pronto para fazer a batalha com aqueles que Eu chamo de Meus Próprios. Este 
exército perverso será liderado pelos Meus inimigos e não há nada que eles não façam para tentar 
levar o mundo a acreditar nas suas falsidades. Falando em Meu Nome, eles levarão com eles 
homens e mulheres santos e tornar-se-ão numa força a reconhecer. Adoptados com muito gosto por 
um mundo secular, eles mudarão a face da terra e, no seu alvorecer, causarão destruição. 

A terra, infestada pelos seus maus caminhos, gemerá de dor e isso será testemunhado por uma 
grande revolta. Cada ato perverso de profanação que eles inflijam ao Meu Corpo, manifestar-se-á 
através de mudanças no clima, falhas nas colheitas, mudanças na atmosfera e por um dilúvio de tal 
magnitude que haverá poucas nações da terra que não sejam tocadas pelas suas ações. O Meu Pai 
infligirá grande sofrimento sobre eles. 

Por todos aqueles que eles condenem em Meu Nome, eles serão também condenados. Por 
cada ato de dor que eles provoquem aos filhos de Deus, eles sofrerão também a mesma dor. O 
inferno levará milhões deles, em resultado de uma punição que será semelhante aos fogos que 
ardem diariamente no abismo eterno. 

Os Portões de Paraíso serão batidos nas suas faces e eles gritarão de agonia quando, no 
Último Dia, ficarem cegos pela Minha Luz. Eles fugirão, como covardes que são, e tentarão 
encontrar refúgio na Minha Justiça, mas eles não encontrarão lugar algum de conforto. Cegos, eles 
correrão, cairão, e não haverá lugar algum para eles irem. Deixados para trás, porque nenhum deles 
terá a força ou a força de vontade para pedir a Minha Ajuda, porque eles cortaram toda a vida que 
poderiam ter tido, mas da qual não podem mais beneficiar. 

Ouvi-Me agora, visto que Eu declaro, solenemente, que o homem que vive pela Minha 
Palavra e que se mantém leal a Mim, nada tem a temer. O homem que Me ofende e que, 
firmemente, fecha a porta ao Meu Reino, será lançado fora. 

O Vosso Jesus. 

As heresias abundarão e o Meu Nome tornar-se-á extinto 
Quarta-feira, 26 de novembro de 2014, 23:10 

Minha querida e amada filha, Eu Sou um Mistério para o mundo e somente aqueles que estão 
próximos de Mim saberão a extensão do Amor que Eu mantenho no Meu Coração pela humanidade. 

Se eles pudessem ver a Minha Face, saberiam como o Meu Amor é profundo; a Minha 
preocupação; a Minha frustração; a Minha Ira; a Minha compaixão; a Minha tristeza por todos. É 
por causa do Meu Amor por todos vós que Eu sinto essas coisas e é apenas por causa da Minha 
Divindade, e do segredo do Pacto do Meu Pai, que é dada ao homem tanta informação sobre a 
Existência de Deus. A Verdade completa sobre o Meu Reino vindouro será conhecida apenas por 
aqueles que entrarem nele. Até lá, ficai seguros de que a Minha Grande Glória se manifestará dentro 
de cada um de vós, quando a morte já não tiver mais qualquer domínio sobre vós. 

Vós deveis confiar nestas Mensagens com todo o coração e saber que elas contêm a Fonte 
de toda a Vida. A Minha Presença entre vós, Meus amados seguidores, está a tornar-se mais 
forte, e mais forte se tornará quanto maior for o ódio arremessado sobre Mim e sobre todos 
aqueles que responderem ao Meu Chamamento, na salvação das almas. Demônios de todas as 
categorias e hierarquias de Satanás têm infestado as almas de muitas pessoas boas, que Me 
amam. Essas pobres almas foram enganadas ao rejeitarem o Meu Plano Final para preparar o 
Meu Exército Remanescente. Em vez disso, elas são influenciadas para se tornarem 
participantes de boa vontade no exército de Satanás. Em muitos casos, o exército de Satanás não 
parecerá ser abertamente oposto a Mim. Não. Satanás é demasiado astuto para revelar a sua 
presença e, assim, todas as táticas da sua luta contra esta Missão serão cuidadosamente 
construídas, mas vós sereis capazes de reconhecer os seus traços. O orgulho, a arrogância, os 
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apelos subtis a pedir justiça, os quais disfarçam palavras de heresia e blasfêmia, serão 
apresentados à humanidade como declarações de inquietação e apelos públicos para a concessão 
de direitos humanos. Como a Minha Igreja começa a romper-se pelas costuras, os Meus 
seguidores mais devotos levarão isto à conta da mudança dos tempos; uma nova era na qual o 
mundo se torna mais unificado, apesar das diferenças religiosas, e um novo começo. 

A nova era da Igreja será vista como uma evangelização global, de um modo que nunca fora 
testemunhado na Minha Igreja desde os dias em que os Meus Apóstolos começaram a sua missão. 
Ela será bem acolhida, primeiramente, pelo mundo secular. Uma vez que o mundo secular aceite 
este plano, os líderes da Minha Igreja serão forçados a aplaudir esta nova era, onde a Igreja e o 
mundo secular se tornam como um. As heresias abundarão e o Meu Nome tornar-se-á extinto. 

A Minha Própria vontade nunca desiste, e grandes protecções ser-lhes-ão concedidas, de 
muitas maneiras. O medo não os impedirá, na sua batalha contra o exército de Satanás. As suas 
vozes ecoarão, uma vez que o Espírito Santo os habilitará por formas que surpreenderão muitos. 
Eles defenderão a Verdade a todo o custo e a Hierarquia Celestial, todos os anjos e santos, 
marcharão com eles. Todos os insultos lhes serão cobrados; todos os obstáculos colocados diante 
deles, e todas as maldições lançadas sobre eles. Mas nada os impedirá, e Eu, Jesus Cristo, 
preencherei os seus corações com coragem, determinação e vontade de resistir a todos aqueles que 
Me trairão e que os perseguirão por falarem a Verdade. 

Vós nunca deveis ter medo de repetir a Santa Palavra de Deus, de novo e de novo, porque 
milhões não irão reconhecer as mentiras que em breve substituirão a Minha Santa Doutrina. 

Eu erguerei muitos homens e mulheres bravos de todos os cantos do mundo, para 
proclamarem a Verdadeira Palavra de Deus, tal como está previsto na Santíssima Bíblia. Como eles 
reforçam a Verdade, serão desafiados por mentirosos, que utilizarão uma lógica distorcida para os 
contradizer. Os Meus inimigos virão à superfície em grande número e virão armados com 
argumentos teológicos, os quais menosprezam a Palavra de Deus no período que precede a Minha 
Segunda Vinda. À frente deles estarão muitos Meus servos sagrados equivocados, que serão 
enganados pelo Meu Adversário. 

A voz dos Meus inimigos ressoará até que fique rouca, gritando obscenidades, e com um ódio 
que derrama de todos os poros dos seus corpos por aqueles que conduzem o Meu Exército 
Remanescente. Eles nunca desistirão da sua perseguição a todos os Cristãos, até ao dia que Eu vier 
para julgar. E, então, tudo ficará em silêncio – nenhum som será proferido, porque apenas então eles 
perceberão a horrível verdade e como eles Me traíram. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: A falsa igreja das trevas não terá vida 
Quinta-feira, 27 de novembro de 2014, 08:40 

Meus queridos filhos, a falsa igreja – a única que irá substituir a Igreja do meu Filho na terra – 
tem sido preparada e todas as heresias serão habilmente ocultadas entre os parágrafos do novo 
missal, o qual substituirá o antigo. 

A falsa igreja das trevas será construída para substituir a antiga após o grande inferno. Tudo o 
que esteve presente na Igreja do meu Filho será substituído por tudo o que será novo. Mas, uma 
coisa nunca mudará. As fundações sobre as quais a Igreja do meu Filho foi construída, não se 
moverão, visto que elas estão firmemente implantadas no chão. Nenhum homem poderá, nem pode, 
movê-las, porque Deus não permitirá isso. 

A igreja das trevas não terá vida. Ela não renderá frutos, uma vez que será construída em solo 
podre. Toda a espécie de heresias brotará das bocas de quem pregar nos seus púlpitos. Ela tornar-se-
á um antro de iniquidade e nada do que for proclamado pelas vozes que se vangloriam da sua 
grandeza fará qualquer sentido. 
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Esses serão os dias em que muitos Cristãos, extremamente assustados, extremamente 
cansados e com falta de fé verdadeira, adorarão dentro das suas paredes. Não será o meu Filho que 
eles irão adorar, mas o anticristo, pois será ele quem se sentará no trono que eles vão erigir dentro 
das suas paredes. 

O anticristo governará por perto de onde o meu Filho edificou a Sua Igreja e muitas pessoas 
acreditarão que seja a d ́Ele, mas esse seria o maior erro. Qualquer um que se oponha a esta igreja, 
ou que fique em falha com ela, será ridicularizado e acusado de heresia por aqueles traidores do 
meu Filho, que serão, eles mesmos, os maiores hereges alguma vez infiltrados na Igreja de Deus, 
desde o dia do seu início. 

Rezai, rezai, rezai, para que permaneça um forte exército de sacerdotes do meu Filho, que 
nunca ceda às pressões que estão pela frente. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

As pessoas perderam o amor nas suas vidas, porque elas não me veneram mais 
Quinta-feira, 27 de novembro de 2014, 19:50 

Minha querida e amada filha, muito do sofrimento que os homens experimentarão nos anos 
vindouros será do espírito. 

O sofrimento espiritual será sentido não só pelos Meus seguidores, que se mantêm fiéis à 
Palavra de Deus, mas por todos os homens, independentemente daquilo em que acreditam. Satanás 
e os seus demônios, desde a posição mais elevada até aos mais humildes, vagueiam através do 
mundo, espalhando ódio entre os filhos de Deus. O ódio apanhou a raça humana e pode ser visto de 
muitas maneiras. Quando Satanás tenta uma alma para um casulo de ódio, ele faz isso criando um 
sentimento de ciúme numa pessoa vulnerável e, em breve, isso transforma-se em ódio. O ódio está a 
espalhar-se e afecta todas as idades. 

O espírito de amor e caridade, antes presente nos corações da humanidade, têm enfraquecido, 
e isso significa que o amor, que juntou comunidades, nações e países, foi quebrado. As pessoas 
perderam o amor nas suas vidas, porque elas não Me veneram mais. Eu, Jesus Cristo, tenho sido 
esquecido. Tão ocupados elas estão em tratar de assuntos mundanos que criaram, para elas mesmas, 
uma existência muito solitária. Uma vez que o amor está ausente nas vossas vidas, uma grande parte 
de vós é deixada a secar, e murcha como uma planta a morrer de sede. 

Deus é Amor, e, quando o amor está presente no mundo, há uma maior harmonia e paz. O 
oposto do amor é o ódio, o qual vem do demônio. Se vós permitirdes que o ódio preencha os vossos 
corações, ele apodrecerá dentro de vós e crescerá como um cancro, até que vos devore. O ódio 
destrói as vidas e cria terríveis divisões. Ele envenena a vossa alma. Ele cria uma profunda 
infelicidade nas almas daqueles que permitem que ele dite cada acção que assumam. O ódio 
espalha-se de uma alma para outra muito rapidamente, porque, uma vez que vos envolverdes com 
uma pessoa que está cheia de ódio, ela ganhará um controle sobre vós, tentando que vós escuteis 
todas as razões dadas para o justificar. 

Os Cristãos que permitam que o ódio os infeste, nunca devem sucumbir a usar o Meu Santo 
Nome para incitar o ódio, de qualquer espécie, contra outro ser humano. Vós deveis pedir-Me para 
livrar a vossa alma do ódio, porque se permitirdes que ele tome conta da vossa alma vós nunca 
vereis a Minha Face. 

Usai o tempo que vos é concedido para Me amar mais, porque quando verdadeiramente vós 
Me amais, esse amor será correspondido. Então, vós sereis incapazes de tomar parte em qualquer 
espécie de diálogo onde o ódio está presente. 

Amai-Me e achareis mais fácil amar os outros. Se vós odiais outra pessoa, vós não Me conheceis. 

O Vosso Jesus. 
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Novos nomes serão dados aos títulos que estão associados Comigo 
Sexta-feira, 28 de novembro de 2014, 23:50 

Minha querida e amada filha, o mundo está a ser preparado para a Minha Segunda Vinda e há 
duas entidades afastadas envolvidas na pavimentação do caminho para esse Dia. 

Tal como Eu, Jesus Cristo, vos preparo através da Minha Intervenção, assim também faz 
Satanás para preparar o seu exército. Muito planeamento tem sido empreendido, durante muitos 
anos, pelos Meus inimigos que sabem a Verdade, mas que escolheram destruir o Meu Plano de 
Salvação. Muitos têm caído, incluindo eleitos e devotos, voltando-se para o oculto. 

Os Meus inimigos criaram muitos planos elaborados, que incluem o genocídio de inocentes, 
sem o seu conhecimento. Embora muitos atos perversos sejam orquestrados contra a raça humana, 
por causa da ganância e do desejo de controle, o ato mais ambicioso será visto quando finalmente 
assumirem o controle da Minha Casa. 

Estão a caminho planos para colocar de joelhos a Minha Santa Casa. Estão feitos os 
preparativos para a besta assumir a sua posição. Para assegurar que ele será bem acolhido pelo 
mundo, tem sido posto em prática um plano detalhado, que tocará todos aspectos da política 
global e das religiões. Mas, antes que a besta seja coroada e tome o seu lugar no trono da Minha 
Igreja, terão lugar, em segredo, muitos atos de profanação nos altares da Minha Igreja. As 
missas negras tornar-se-ão exuberantes, dando assim grandes poderes a Satanás e à sua 
hierarquia. Eles devorarão tudo o que é Santo e irão a extremos para destruir o Cristianismo, no 
que será a maior fraude da história da Minha Igreja na Terra. Eles farão isso fingindo abraçar o 
Cristianismo. Nada será o que parece e somente aqueles que são abençoados com o Dom do 
discernimento verão o que realmente acontece. 

Cada pecado será ajuizado como sendo aceitável. Eu, Jesus Cristo, serei amaldiçoado, mas o 
Meu Nome será usado para desculpar a aceitação do pecado mortal. O demônio, através da sua 
corte fiel, virará do avesso todas as coisas que vêm de Mim. Serão dados novos nomes aos títulos 
que estão associados Comigo, e aqueles que Me representam. Os seus antigos títulos serão 
substituídos por outros novos, o que será dito ao mundo que representa uma nova abordagem, 
inovadora e preocupada com a igualdade. 

Os pecados do homem serão elevados perante os Meus Olhos e colocados diante dos 
Meus Altares, num gesto de desafio. Sabei que são mentirosos aqueles que reivindicam que 
vêm de Mim, se não defenderem a Minha Santa Palavra e se recusarem proclamar a Verdade. 
Eles são impostores. Eu estou a ser ridicularizado, não apenas através de meras palavras, ações 
e alterações na Santa Doutrina, mas por rituais cuidadosamente encenados, que acontecerão 
nos Meus Altares. 

Virá o dia em que o Meu Pai intervirá e parará esta profanação final. As tentativas dos 
Meus inimigos para injectar vida nova nas suas cerimônias pagãs, serão fúteis. Eles 
apresentarão eventos sofisticados e de entretenimentos em "adoração a Deus”, mas nada de bom 
pode vir daí, porque a Chama do Espírito Santo estará ausente. Em vez disso, tudo o que será 
visto é o fumo de um fogo sem chama, que não podia acender-se. Esse é o fumo de Satanás, e 
ele sufocará os filhos de Deus. 

O Vosso Jesus. 

Aqueles que doaram o seu direito de nascença à besta, nunca virão diante de Mim 
Sábado, 29 de novembro de 2014, 14:25 

Minha querida e amada filha, é através dos fracos, dos mais vulneráveis, dos solitários e dos 
humildes que Eu manifesto a Minha Divindade. O Meu Poder varre através destas almas, na Minha 
Santa Vontade, e, através delas, Eu posso realizar o Meu Plano para a salvação da humanidade. 



Livro da Verdade 

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/          216 

Quando aqueles que foram chamados por Mim, para proclamar a Minha Santa Palavra, são 
desviados dos Santos trabalhos, devido ao pecado do orgulho, eles tentam definir a Minha Palavra 
com um respeito exagerado para o seu próprio intelecto humano. Eles esquecem-se que, ao seguir-
Me, foi já estabelecido que é a Minha Santa Palavra que deve ser ouvida, e não o som das suas 
próprias vozes. É através do pecado da luxúria que eles irão rejeitar a Minha Palavra, na sua procura 
ambiciosa de Me ofuscarem e procurarem a glorificação. É pelo pecado da preguiça, por causa da 
ociosidade, o culpado da traição final, que eles não conseguem manter-se leais a Mim, por causa da 
falta de fé e de coragem. 

E é por isso que no final, levados à Minha Segunda Vinda, aqueles que acreditam que são 
mais dignos, mais qualificados, mas cheio de orgulho, enfrentarão uma amarga censura e cairão. Os 
fracos, os humildes e os modestos, que sejam considerados, pelos seguidores da Minha Igreja, como 
sendo de pouca importância, mas que se agarrarão à Verdade, serão envolvidos por Mim no Grande 
Dia. Eu chamá-los-ei e irei sinalizá-los para Mim, visto que Eu os reunirei dentro do Meu Reino. 
Eles chorarão lágrimas de alegria. 

Então, Eu irei reunir aqueles que não Me conhecem, mas que serão despertados pela Minha 
Luz – boas almas, com corações de ouro – e Eu direi “vinde aqui para o Meu Refúgio”. E então, os 
pecadores que cometeram terríveis atrocidades, mas que Me pedirem a Minha Misericórdia, serão 
chamados e Eu direi “vinde, Eu perdoo-vos, porque vós solicitastes a reconciliação”. 

E então, aqueles Meus traidores, que já Me conheciam, mas que Me voltaram as costas, virão, 
mas eles não serão capazes de olhar-Me nos Olhos. Nem eles procurarão a Minha Misericórdia, e 
Eu dir-lhes-ei “afastai-vos de Mim, vós não estais aptos para entrar no Meu Reino”. 

Finalmente, aqueles que doaram o seu direito de nascença à besta, nunca virão diante de Mim, 
porque serão lançados para dentro da fornalha, juntamente com aqueles que, na Minha Igreja na 
terra, Me perderam as almas que os seguiram cegamente na escuridão da noite. 

Então, tudo terá terminado e, numa fração de segundo, um novo começo – um novo mundo na 
terra, como foi estabelecido para ser. Um mundo sem fim. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Os Anjos de Deus podem ser solicitados a rezar por vós, mas nunca 
para vos conceder poderes 
Domingo, 30 de novembro de 2014, 17:20 

Meus queridos filhos, vós nunca deveis rezar aos anjos de Deus, porque eles são Seus servos, 
e esforçam-se apenas para dar Glória a Deus e fazer a Sua Santíssima Vontade. A oração é um ato 
de adoração e quando vós chamais os anjos de Deus, dentro de sua Hierarquia Celestial, deve ser 
sempre com a intenção de lhes pedir para rezarem por vós. Se vós tentardes comunicar com a 
Hierarquia Celestial dos Anjos, então, deve ser apenas para pedir a sua assistência e orientação para 
que possais fazer a Santíssima Vontade de Deus. 

Aqueles de vós que acreditais que ireis receber poderes dos Anjos de Deus, estais, então, 
enganados. O poder dado aos anjos só pode vir de Deus e vós nunca deveis usá-los como 
substitutos para orar a Ele. Muitas almas tentam hoje comunicar com os anjos por razões egoístas e 
para obterem poderes que não têm nada a ver com Deus. Uma obsessão com os anjos pode levar a 
um terrível desgosto, porque isso pode atrair o espírito do mal, se não fordes cuidadosos. 

Quando chamais os anjos de Deus para vos ajudar, vós deveis sempre abençoar-vos primeiro 
com Água Benta e, em seguida, pedir-lhes assistência em Nome de Jesus Cristo. Se não fizerdes 
isso e usardes qualquer objeto que não esteja associada ao Cristianismo, quando chamais os anjos 
para vos ajudarem, então isso poderia atrair o espírito do mal para as vossas vidas. Uma vez que 
isso aconteça, vós achareis que é quase impossível erradicá-lo. 
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A preocupação com a comunicação com os anjos pode conduzir a que vos intrometeis no 
ocultismo. Uma vez que tal aconteça, vós atraireis aqueles anjos que foram expulsos do Céu pelo 
Meu Pai Celestial. Eles vagueiam agora pela terra às centenas de milhares, procurando um lar. As 
almas que se deixam abrir, elas próprias, à sua influência, podem rapidamente ficar enredadas num 
mundo espiritual que não é de Deus. Uma vez que abraceis esse submundo, vós não tereis paz. 
Esses anjos caídos irão seduzir-vos para uma teia de enganos. Primeiro que tudo, vós sentireis uma 
sensação de esperança e, em seguida, uma crença de que podeis controlar todos os aspectos da 
vossa vida, com a ajuda desses anjos. Eventualmente, vós acreditais erroneamente que tendes o 
completo controle do vosso próprio destino. Toda a falsa noção de paz preencherá as vossas mentes, 
mas, logo de seguida, vós sentireis uma terrível miséria. 

Intrometer-vos com tais espíritos, que acreditais que são anjos de Deus, mas que não 
pertencem ao Seu Reino, irá levar-vos a envolver-vos com o ocultismo, que vos cegará para a 
Verdade e destruirá as vossas almas. 

Deus não concede aos Seus Anjos a permissão para vos dar dons, porque estes só podem 
vir d’Ele. Os Anjos de Deus podem ser solicitados a rezar por vós, mas nunca para vos conceder 
bens mundanos ou poderes espirituais. Quando vós idolatrais os anjos e procurais essas coisas, vós 
sois culpados de quebrar o Primeiro Mandamento de Deus. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 
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MENSAGENS DE DEZEMBRO DE 2014 
 

Cada homem possui traços do Meu Pai 
Terça-feira, 2 de dezembro de 2014, 23:10 

Minha querida e amada filha, apesar dos dias de escuridão que aí vêm, a medida que o mundo 
é purgado do pecado, e quando Eu for rejeitado, como não sendo mais relevante, Eu Sou um Deus 
de Grande Misericórdia. 

Eu lembro-vos que Eu perdoo facilmente e amo a todos com cada parte do Meu Ser, embora 
muitos Me atormentem com a sua indiferença e o seu ódio por Mim. Eu aceito o fato de que Eu não 
Sou amado como outrora Eu fui e que a fé do Meu povo se tornou fria, porque isso foi predito. O 
Meu Dever, agora, é aliviar o homem da escravidão que lhe foi imposta por Satanás, através da 
tentação. Enquanto o homem não acreditar em Satanás – o maior flagelo enfrentado pela 
humanidade – ele não aceitará a Minha Bondade, o Meu Amor ou a Minha Existência. 

É difícil para todos vós que Me conheceis permanecer em estado de graça. Pensai como estão 
perdidas aquelas almas que não Me prestam nenhuma atenção, de todo; aquelas sabem Quem Eu 
Sou, mas quem não me dão nenhum do seu tempo; as mesmas almas a quem foram dados os 
Sacramentos e a Verdade, mas que renunciam ao seu direito ao Meu Reino. Muitos deles idolatram 
falsos deuses e comprometem-se a eles mesmos, quase diariamente, com a procura de coisas que 
não vêm de Mim. Nenhuma dessas pessoas Me ama, mas Eu amo-os porque eles serão sempre parte 
da Minha Carne. 

Depois, há aquelas almas que Me são desleais, que Me traem e que estão dispostas a acreditar 
em novas revelações, as quais questionam a Minha Divindade. Eles têm também permitido que o 
seu amor por Mim esmoreça, ainda que Eu os ame tanto quanto Eu amo aqueles que Me amam de 
todo o coração. Eu nunca desistirei de procurar um lugar nos seus corações, procurando um 
momento em que eles Me possam responder, ou em que eles possam finalmente aceitar a Minha 
Grande Misericórdia. 

O homem é feito à imagem de Deus. Como qualquer pai, Deus vê-se a Ele Mesmo nos 
Seus Próprios e isso traz-Lhe grande alegria. Cada homem possui traços do Meu Pai. Existe o 
bem em todos eles, e é essa bondade que prova que Deus está Presente. Alegrai-vos, quando 
testemunhais bondade, amor, paciência e grandes atos de caridade, porque vós podeis estar 
certos de que a Presença de Deus está a trabalhar as almas que mostram esses traços. É esta 
bondade, dentro dos corações dos pecadores, que irá derrotar o mal. Vós nunca deveis perder a 
esperança, porque Eu Sou sempre misericordioso e a Minha Compaixão é toda envolvente. Eu 
nunca rejeitarei qualquer um que Me chame. Eu só desejo trazer-lhes o Meu Amor, a Minha Paz 
e o Meu Reino Glorioso. 

Rezai, Meus queridos seguidores para que Eu possa inflamar o amor dentro dos corações 
daqueles que se afastaram de Mim. Eu lutarei até à amargura final para que Eu possa reunir todos os 
filhos de Deus e, especialmente, os Meus inimigos, e trazê-los à salvação eterna. 

O Vosso Jesus. 

A Minha Presença abalará a terra e o chão irá tremer 
Quinta-feira, 4 de dezembro de 2014, 22:55 

Minha querida e amada filha, quando chegar a hora de Minha Segunda Vinda, um grande 
estrondo será ouvido, como o troar de um trovão, e os céus abrir-se-ão como se uma grande cortina 
fosse levantada. Eu aparecerei numa grande luz branca, mais brilhante que o sol, e muitas pessoas 
serão cegas por essa Grande Luz que Me rodeia. Quanto mais pura for a alma, mais clara será a sua 
visão, e elas regozijar-se-ão quando virem a Minha Face. 
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A Minha Presença abalará a terra e o chão irá tremer. Em seguida, haverá um grande silêncio 
e Minha Voz ressoará, enquanto Eu declaro que Sou Eu, Jesus Cristo. Haverá grande júbilo por 
parte daqueles que Eu irei chamar – aqueles que foram abençoados com a Minha Grande 
Misericórdia. Mas, no meio do amor e da alegria, também haverá grande tristeza e medo. Aqueles 
que não têm nada, a não ser ódio por Mim, cairão de joelhos, gemendo de dor e derreados de raiva e 
medo com a Minha visão. 

Aqueles que chegarem a Mim nesse Dia e Me pedirem para os tomar nos Meus Braços 
Misericordiosos, serão salvos. Eu alcançarei os mais humildes, os perdidos, bem como aqueles 
que estarão muito fracos para Me procurarem. Eles precisam apenas de murmurar estas 
palavras “Jesus perdoai-me os meus pecados” e Eu varrerei os seus pés para dentro do Meu 
Reino Glorioso. 

A todos vós, que temeis o Grande Dia da Minha Segunda Vinda, sabei, se vós Me amais, que 
esse Dia vos trará a maior alegria. Se vós não Me conheceis, quando vós Me virdes nesse Dia, vireis 
a Mim e abrireis os vossos braços para Me saudar. Restarão apenas aqueles que Me odeiam, que 
recusam a Minha Mão de Misericórdia. Eu peço-vos que confieis em Mim para vos trazer a paz, 
porque a Minha intenção nunca seria assustar-vos, uma vez que Eu Sou um Deus de Amor sem fim. 
Para aqueles de vós que aceitais a Minha Grande Dádiva da Vida Eterna, nada há a temer, de todo, e 
Eu irei guiar-vos ao longo deste caminho até ao Grande Dia. 

As Minhas Palavras podem ser duras; A Verdade pode ser muito difícil de aceitar; mas tal é o 
estado do mundo, causado pela fealdade do pecado, que se Eu não vos avisasse deste Dia, então vós 
não estaríeis preparados. É por causa de Satanás que a dor do pecado causa tamanha discórdia, 
tristeza e sofrimento no mundo, mas em breve Eu trarei um fim a todo o pecado. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: Deus criou uma Ordem Natural para a humanidade 
Sexta-feira, 5 de dezembro de 2014, 21:50 

Meus queridos filhos, Deus criou o universo em toda a sua perfeição. Como isso vem de 
Deus, todas as coisas têm uma ordem precisa e natural de acordo com a Santa Vontade de Deus. 

As leis do homem e as leis da natureza foram criadas por Ele, Que está acima de todas as 
coisas. É por isso que todas as coisas que foram feitas para ser, foram destinadas a permanecer 
como elas estão. Deus criou uma ordem natural para a humanidade; um lugar para viver; alimento 
para comer e o dom do livre-arbítrio. Todas as coisas que são naturais vêm de Deus. Deus criou esta 
ordem para que assim o homem pudesse sobreviver. Quando a ordem natural do universo – o 
alimento que vós comeis, a água que vós bebeis e a reprodução natural da raça humana – é 
interferida pelo homem, então, toda a vingança pertence a Deus. 

Muitos tentaram alterar a ordem do mundo que foi criado por Deus para a raça humana. 
Eles sofrerão por isso, porque Deus abandonará aqueles que trocaram as regras da Sua Criação 
por falsos substitutos. Se o homem continuar a servir os seus próprios interesses, então Deus 
deixará que ele se degrade a si mesmo, permitindo-lhe trocar tudo o que é natural por todas as 
coisas que não são naturais. 

É por causa da influência de Satanás que o homem tem alterado as leis de Deus e isso trará 
destruição. Todas as coisas que vêm de Deus, não são consideradas suficientemente boas, e o 
homem tentará alterar as regras da natureza para satisfazer as suas pecaminosas concupiscências. 
Ele irá tão longe como tentar negar a criação do universo, fazendo falsas alegações quanto à sua 
origem. Todas as coisas principiaram com Deus e todas terminarão com Deus. Todas as coisas boas 
chegarão a um fim para o homem que se levante em desafio contra Deus. Uma vez que as Leis da 
Criação sejam adulteradas, será testemunhado um grande castigo sobre a terra. Embora Deus seja 
paciente, Ele nunca permitirá ao homem ditar como Ele regulamenta o Seu Reino. 
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Quando o homem se degrada a ele mesmo a um nível tão baixo e não respeita mais a vida; o 
corpo humano; os seus irmãos e irmãs ou as Leis de Deus, poderosas tempestades emergirão, em 
grandes números, por longas semanas. O rugido dessas tempestades será sentido em muitas nações. 
Quando vós as testemunhardes, sabei que a Ira de Deus terá descido e que o homem está a ser 
penalizado pelas grandes blasfêmias que ele tem cometido contra o seu Criador. 

A Vossa Mãe, Mãe da Salvação. 

Se vós abraçardes práticas da Nova Era, vós negais-Me 
Sábado, 6 de dezembro de 2014, 14:20 

Minha querida e amada filha, como é que aqueles que não aceitam a Minha Existência, ou a 
Divindade do Meu Pai Eterno, estão tão disponíveis para abraçar todos os falsos deuses de seu 
próprio fabrico? 

Quando a Minha Presença é sentida pelas almas que rejeitam a Minha Existência, elas sentem 
necessidade de retaliar sem escrúpulos. Elas irão troçar, ridicularizar, escarnecer a Minha Presença, 
quer na Minha Igreja quer em Livros; Na Palavra ou quando Eu Estou Presente noutras almas. A 
Presença de Deus é omnipotente e é sentida da maneira mais dolorosa por aquelas almas que estão 
em trevas. É por isso que elas reagem com tanto veneno a qualquer menção sobre Mim. Essas 
pessoas têm impregnado um profundo ódio por Mim, que não as deixa ver como podem odiar 
alguém que, aos seus olhos, não existe. 

Eu aviso aqueles que abraçam falsas espiritualidades e que idolatram, ou são obcecados, 
por qualquer coisa que não vem de Mim. Se vós abrirdes as vossas almas a qualquer domínio 
espiritual, e não de Minha Autoria, vós abrireis a porta aos demônios que, ardilosamente, irão 
seduzir-vos para o seu mundo negro. Qualquer que seja a paz em que vós acreditais, que vós 
recebeis de práticas da Nova Era, ela será de curta duração. E como vós procurais mais, então 
entrareis num estado em que a vossa consciência será assumida por esses inimigos de Deus, até 
que sereis incapazes de libertar-vos, a vós mesmos, do seu domínio. Vós nunca encontrareis a 
paz, quando idolatrais falsos deuses. 

O mundo está infiltrado com falsas doutrinas, deuses e religiões. Há somente um Deus 
verdadeiro, e vós apenas podeis vir a Ele reconhecendo o Grande Sacrifício que Ele fez quando Ele 
Me enviou, ao Seu Filho Unigênito, para vos trazer a salvação das armadilhas do maligno. 

Aqueles que não Me conhecem, mas que se envolvem com outras doutrinas, sabei isto. Se vós 
abraçardes práticas da Nova Era, vós negais-Me. Se a Minha Igreja reconhecer outros credos, que 
não são Meus, então eles traem-Me. 

O momento em que o Meu Nascimento é celebrado, mostrando fidelidade a outras religiões, 
que não são Minhas, será uma das maiores traições à Verdade. 

O Vosso Jesus. 

Deus Pai: Sem Mim não haveria nada. Nenhum universo. Nenhum amor. Nenhuma vida 
Domingo, 7 de dezembro de 2014, 16:30 

Minha querida filha, não deixeis que nenhum de vós se esqueça de Quem Sou Eu. Sou Eu, o 
vosso amado Pai, Criador de tudo o que era no princípio e do Que é no fim. Todas as coisas vêm de 
Mim e todos os homens se curvarão perante Mim, a menos que desejem ser lançados para fora da 
Minha Mais Celestial Hierarquia. 

Vós, Meus amados filhos, sois tudo o que o Meu Coração deseja, e cada batalha na Terra que 
vós testemunhais é para a salvação das vossas almas. Tudo o que é mau é causado pelo Meu 
Adversário, o rei da mentira, o sedutor, o acusador, o Meu maior inimigo e, portanto, dos Meus 
filhos. Ele, que é contra Mim, é contra vós. Tudo o que Me dá Glória, dá glória a tudo o que é Meu. 
Isso inclui o Meu Filho Unigênito e vós, a Minha amada prole. 
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O homem que persegue os Meus filhos não vem de Mim. Por cada sofrimento, dor e 
isolamento que aqueles de vós que estais mais próximos de Mim têm que suportar, sabei que isso é 
causado por Satanás e sua hierarquia de anjos caídos. O seu maior desejo é tirar-vos de Mim, e por 
isso vós ireis sofrer. 

Porque Eu não tomo de volta o que Eu dou, o vosso livre-arbítrio será ao mesmo tempo o 
vosso triunfo e a vossa ruína, dependendo do caminho que vós escolherdes. Isso significa que se vós 
Me oferecerdes o vosso livre-arbítrio, para o bem das vossas próprias e de outras almas, vós podeis, 
e ireis, derrotar o vosso maior inimigo, o demônio. Mas se vós permitirdes que o maligno se infiltre 
na vossa alma, vós cortareis, por vossa livre e espontânea vontade, todos os laços a Mim. 

Eu não posso interferir com o vosso livre arbítrio, pois isso significaria que Eu teria quebrado 
a Minha Promessa. Eu não posso forçar-vos a fazer escolhas. Eu somente posso mostrar-vos o 
rumo, o caminho, a salvação eterna. Vós tereis então que decidir o que quereis. Todos os Dons da 
Minha Hierarquia Celestial vos são dados livremente, se vós decidirdes que esta é a vida que vós 
desejais. Por favor, pelos vossos próprios intentos, não Me abandoneis pela pompa e esplendor que 
são colocados diante de vós, através das tentações dos demônios. 

Muitos de vós não estais certos de Mim ou de Quem Eu Sou, porque Satanás, através dos 
poderes que recebeu, vos cega para a Minha Existência. Ele troçará de vós, abertamente, com toda a 
espécie de lógica humana e intelecto, para negar a Minha Divindade. Eu serei discutido abertamente 
com desdém mas, o astucioso covarde que Satanás é, faz com que ele nunca se revele, porque isso 
derrotaria o seu propósito. Enquanto vós não acreditardes na existência do mal, então é improvável 
que vós acrediteis em Mim. Mas Eu aviso-vos. Acreditai no que quiserdes sobre Mim, mas não 
negueis a existência do mal, porque ele está ao vosso redor. Negai o mal e vós negar-Me-eis, porque 
o mal é o oposto de tudo o que Eu represento. Eu Sou o Amor. O Amor é Meu. Aqueles que amam 
podem não Me reconhecer mas, sem Mim, não haveria nada. Nenhum universo. Nenhum amor. 
Nenhuma vida. 

Não cometais o erro de escolher o fornecedor do mal sobre a Minha Divindade. Em breve 
amanhecerá o dia em que vós entendereis tudo o que Eu vos digo. Quando as teias de aranha forem 
retiradas dos vossos olhos, vós deveis correr para Mim. Eu estarei à espera para vos abraçar no Meu 
Refúgio e, a partir desse momento, Eu enxugarei as vossas lágrimas, banirei todo o sofrimento e vos 
trarei a Luz do Meu Reino para a eternidade. 

Eu amo-vos, queridos filhos. Eu espero com saudade o dia em que vós volteis para dentro do 
Meu Abraço Celestial. 

O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo. 

Mãe da Salvação: O Meu Filho concedeu-Me o Poder de Esmagar a Cabeça da Serpente 
Segunda-feira, 8 de dezembro de 2014, 17:30 

Meus queridos filhos, quando vós ouvirdes rumores de novas guerras nos lugares mais 
inesperados, vós deveis estar cientes de que as profecias contidas no Livro da Revelação estão em 
cima de vós. 

Quando a ordem natural da terra e o comportamento da raça humana cair em desordem, nos 
quatro cantos do mundo, então será esse o tempo para vos preparardes. Todas estas coisas devem vir 
a ocorrer no último bastião contra tudo o que é mau, que nasce da perversa infestação do maligno. 

O homem virar-se-á contra o homem, as pessoas tratar-se-ão umas às outras com 
crueldade, sem um pingo de remorso, e cada um trairá a confiança do outro. Esse é o efeito, 
quando o amor que vem de Deus esmorece nos corações da humanidade. Mesmo aqueles que 
acreditam no meu Filho voltar-se-ão contra os Seus Ensinamentos. Aqueles que Lhe estão mais 
próximos, embora O amem, trai-lo-ão. Aqueles que O representam voltar-se-ão para os Seus 
inimigos, tal como Judas fez. 
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Muito poucos são suficientemente fortes para se erguerem e proclamarem a Verdade da Santa 
Palavra de Deus. O homem é fraco e é por causa do pecado que ele não pode tornar-se íntegro. Até 
o pecado ser erradicado, muita dor será suportada, até que o meu Filho volte de novo. Até lá, a 
oração é a vossa única arma contra o poder de Satanás. Orai, especialmente o meu Santíssimo 
Rosário todos os dias, porque ele tem o poder de enfraquecer a força de Satanás e de todos aqueles 
que ele conduz na batalha final contra Jesus Cristo e a Sua Igreja na terra. 

Eu digo-vos agora que Eu, a vossa amada Mãe, a Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, 
apresento-vos hoje uma dádiva especial. Foi-me dada a graça de me tornar a protetora da 
humanidade. Sob a minha Proteção, vós deveis escapar em tempos de contenda. Eu protegerei cada 
um de vós que me invoque contra as maldades do demônio. Sob a minha Proteção, ser-vos-á dado 
socorro dos ataques que ele infligirá sobre todos os Cristãos que tentem permanecer féis ao meu 
Filho, nas provações que tendes à vossa frente. 

O meu filho concedeu-me o poder de esmagar a cabeça da serpente, para que assim Ele possa 
trazer-vos para mais perto d’Ele. Aceitai a minha Proteção e eu responderei a todos os que me 
peçam ajuda. 

O meu dever é para com Deus e a minha lealdade é para com o meu amado Filho, Jesus 
Cristo, que tanto vos ama a todos. Não há nada que eu não faça pelo meu Filho e não há nada que 
Ele não faça para vos trazer a libertação da dor e do sofrimento. 

Obrigado, queridos filhos, pelo amor que vós me mostrais, mas sabei que eu tomarei o amor 
que vós me dais e apresentá-lo-ei ao meu filho para a Glória de Deus. 

Eu permaneço uma humilde serva de Deus.  

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Mãe da Salvação: Eu fui enviada como sua Mensageira através de todas as épocas 

Terça-feira, 9 de dezembro de 2014, 17:00 

Minha querida filha, eu sou a Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, e eu venho revelar- te o 
propósito da minha missão na terra. 

Eu sou a escrava do Senhor e fui designada pelo meu Pai Celestial para carregar o Seu Filho, 
Jesus Cristo, o Salvador do Mundo. Assim como eu fui chamada para cumprir a Sua Santíssima 
Vontade, através do nascimento de Seu Filho Unigênito, que foi enviado para dar a vida eterna a 
todos os Seus filhos, foi-me dado o papel de Sua mensageira através de todas as épocas. Eu fui 
enviada como Sua mensageira para revelar os mistérios do Seu Reino Celestial e, em todas as vezes, 
eu vim no Seu Santo Nome, para transmitir ao mundo mensagens importantes. Eu não vim por meu 
próprio direito, porque nunca me teria sido dada essa autoridade. Eu vim em Nome de Deus, como 
sua serva leal, para a Glória de Deus, para que assim Ele pudesse chamar as almas à Sua Divina 
Misericórdia. Agora, eu venho de novo nesta missão final, sancionada pela Abençoada Santíssima 
Trindade, em salvação das almas. 

Eu tive um papel importante na Vinda do Messias, pela primeira vez, e eu venho, finalmente, 
como Sua santa mensageira, nestes tempos finais, antes que Ele, o meu Filho, se manifeste na Sua 
Segunda Vinda. 

Através de todos os tempos, quando eu apareci nas aparições na terra, foi dado um sinal ao 
mundo. Em muitos casos, eu revelei profecias importantes através do Dom da locução interior, mas, 
em alguns casos, nada foi dito, de todo. Em vez disso, foi dado um sinal e, os abençoados com o 
discernimento, entenderam o que Deus quis que os Seus filhos soubessem. É por causa da Sua 
grande generosidade que Ele sancionou essas intervenções divinas porque o Seu único desejo era 
salvar almas. 
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O meu Pai Eterno, Que criou todas as coisas a partir do nada, intercede somente quando Ele 
deseja resgatar os Seus filhos dos enganos que são colocados nos seus corações. É quando o 
maligno cria destruição, que Deus surge para abrir os corações dos Seus filhos para o Grande Amor 
que Ele tem por cada um deles. Aceitai esta missão, queridos filhos, com benevolência e dai graças 
a Deus pela Sua Grande Misericórdia, sem a qual muitas almas se perderiam. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

A nova religião para toda a gente atrairá as religiões de fé não cristã 

Quinta-feira, 11 de dezembro de 2014, 21:50 

Minha querida e amada filha, hoje Eu trago notícias que aliviarão os vossos corações. A vós, 
Meus preciosos discípulos, leais à Minha Santa Palavra, serão dadas por Mim Graças especiais. 
Estas Graças, que serão derramadas sobre todos aqueles que sofrem em Meu Santo Nome, irão 
trazer-vos um conforto extraordinário nas provações que vêm pela frente. 

Eu dou-vos também a Graça de salvar todas as pobres almas confusas, enganadas e agitadas, 
que Me afastaram das suas vidas. As vossas orações e a vossa perseverança são tudo o que Eu 
necessito, quando as oferecerdes a Mim em expiação por essas almas. Este é um Dom 
extraordinário que Eu concedo porque, muito em breve, uma confusão de tal magnitude agitará 
todas as religiões de fé Cristã, que muitos Me abandonarão. 

Como recrutas que ingressam num exército pronto para a guerra, as pessoas inscrever- se-ão 
numa nova religião, disfarçada de Cristã, a que se vão referir como a religião de todo o povo – uma 
religião para abraçar o forte, o fraco e todos os pecadores, da qual eles dirão que atravessa todas as 
divisões políticas. Muitos acreditarão que estão a apoiar a sua própria, mas eles irão abandonar-Me. 
O caminho para este grande engano já foi forjado e os líderes da nova religião já foram nomeados. 
Silenciosos, diligentes e determinados, eles plantaram as sementes em muitas nações, há algum 
tempo, e os resultados serão vistos em breve. 

A nova religião será vista como compassiva. A nova religião para toda a gente atrairá as 
religiões de fé não Cristã e serão avançadas todas as mentiras convincentes para defender esse 
movimento. As Leis de Deus serão completamente ignoradas e todas as tentativas serão feitas para 
justificar a nova abordagem para o evangelismo global. 

Os discursos apresentados pelos da Minha Igreja, para defenderem as mudanças que serão 
necessárias para introduzir a primeira parte desta fictícia nova doutrina, terão uma falsidade típica. 
As palavras usadas para descrever os Meus Ensinamentos não serão familiares aos Cristãos que 
verdadeiramente Me conhecem. A linguagem utilizada quando se referirem a Mim será degradante 
e insultuosa para a Minha Divindade 

Eu conheço os Meus Próprios e eles conhecem-Me. Eu sei que os Meus inimigos dirão, 
para quem os quiser escutar, que Me conhecem. Quando os Meus inimigos dizem que eles são 
Meus, falam de Mim com desdém, mostram pouco respeito pela Minha Palavra ou que tentam 
redefini-la, ficai alerta. Porque mesmo os Meus inimigos mais astutos tropeçarão neles mesmos, 
porque tudo o que vem do Meu adversário será sempre confuso. Qualquer coisa que venha de 
Deus, e onde o Espírito Santo estiver presente, nunca escarnecerá de Mim, Jesus Cristo, de 
modo algum. 

Uma vez que testemunhardes a confusão na Minha Igreja e testemunhardes uma nova 
doutrina que honra as necessidades e desejos do homem, então nada que dela resulte parecerá certo. 
Vós, Meus queridos seguidores, ficareis inquietos, amedrontados e cheios de profunda tristeza. É 
por causa dessas coisas que aí vêm que Eu dou, aqueles de vós que verdadeiramente Me amais, as 
Graças para Me ajudardes a salvar os filhos de Deus desta grande abominação, que em breve 
levantará a sua ameaçadora cabeça. 
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Aceitai as Minhas Dádivas, a Minha Promessa de vos ajudar e orientar, o que Eu vos trago 
agora. A Minha Palavra foi dada à humanidade há muito tempo. A Palavra não é nova. O homem 
que a acrescente e altere sofrerá muito. Isso foi predito na Bíblia Sagrada e é exatamente isso que 
vai acontecer agora. A Minha Palavra será adulterada pelo Meu adversário e o mundo irá engolir as 
mentiras que daí resultarão. 

O Vosso Jesus. 

A consciência de um homem é como um espelho da sua alma 
Sábado, 13 de dezembro de 2014, 00:15 

Minha querida e amada filha, a consciência de um homem é como um espelho da sua alma. O 
que a consciência sente, responde e acredita, é refletido na sua alma. Isto significa que se a vossa 
consciência alerta para alguma coisa que vós sabeis, no vosso coração, que é errada aos Olhos de 
Deus, então deveis escutá-la. 

Se a vossa consciência vos leva a defender a Palavra de Deus, quando sois confrontados com 
o mal, então vós deveis responder-lhe como vós sabeis que deveis. Se vós aceitardes o mal, quando 
a vossa consciência vos conduz ao contrário, então vós sois desleais para com a Palavra de Deus. Se 
vos chamais a vós mesmos Cristãos vós deveis permitir que a vossa consciência vos guie. Na alma 
Cristã, que é abençoada com o Dom do Espírito Santo, a consciência estará totalmente alerta para o 
engano do maligno, em todas as suas formas. 

Se vós negais a vossa consciência, então vós negais Deus. Quando negais Deus, vós negais a 
vossa própria herança. Nunca vos desculpeis para aceitar qualquer coisa que vós sabeis que não 
vem de Mim, porque se a vossa consciência vos instrói de uma forma e vós tomais a direção oposta, 
então, tereis falhado em tomar o Meu Cálice. O que quero Eu dizer por Meu Cálice? Quando vós 
sois Cristãos, vós vireis sempre contra os Meus inimigos. Os Cristãos são desprezados por aqueles 
que não vêm de Mim. Pode haver momentos em que não sofreis por quaisquer preconceitos, mas 
virá sempre um momento em que sereis desafiados em Meu Nome. Quando esse dia chegar, vós 
abandonar-Me-eis, negando a Minha Santa Palavra? 

Quão forte é a vossa fé ou o vosso amor por Mim? É somente quando confrontados com 
uma grande adversidade, que vós sabereis até onde estais preparados para ir para vos 
recusardes a aceitardes o errado pelo que está certo. Os que são suficientemente fortes para 
recusar aceitar qualquer coisa que negue o dogma previsto na Bíblia Sagrada, tomarão o Meu 
Cálice. O Cálice representa o Meu Sangue e o Cálice que o contém. O Cálice representa o 
sofrimento que vem, inevitavelmente, quando vós marchais com grande confiança para 
defender a Palavra de Deus. 

Se Deus estabeleceu como fato as Suas Leis, através da Sua Palavra contida na Bíblia 
Sagrada, então vós nunca podeis aceitar qualquer coisa que vá contra elas. Denunciar o dogma em 
Meu Nome é renegar-Me. Virá o dia em que a Minha Igreja na Terra negará o dogma, o qual está 
esculpido na pedra, em troca da doutrina da escuridão. Se vós aceitais esse engano, embora a vossa 
consciência vos diga o contrário, então vós sois culpados de heresia. Uma vez que façais isso, vós 
não podeis chamar-vos Cristãos ou Meus discípulos porque, se o fizerdes, Eu renegar-vos-ei. 

O Vosso Jesus. 

Os vossos trabalhos para os outros nada significam para Mim, porque vós sereis 
julgados pela vossa lealdade para com a Verdade 
Domingo, 14 de dezembro de 2014, 18:00 

Minha querida e amada filha, foram dadas por Mim Grandes Dádivas ao Meu povo através de 
Minha Morte na Cruz. Este Sacrifício, que redimiu o mundo da morte certa, é parte do Pacto Final 
do Meu Pai, até do Grande Dia em que Ele salva aqueles que restam na Terra. 
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Geração após geração falaram a Verdade contida no Livro de Meu Pai, e os Seus servos 
sagrados subscreveram a Palavra de Deus. Quanto vos esquecestes e como vós sabeis pouco. 
Muitos daqueles que foram designados para vos conduzir têm errado e as suas cabeças orgulhosas, 
sobreelevadas enquanto eles mexem com a Palavra de Deus, baixam de vergonha e medo quando 
são confrontados com o Aviso do Céu. Para esses servos sagrados Eu tenho a dizer isto. 

Os vossos trabalhos para os outros nada significam para Mim, porque vós sereis julgados pela 
vossa lealdade para com a Verdade. Eu punir-vos-ei e a Minha Justiça será implacável até que vós 
rasgueis as vossas leis pagãs e proclameis a Palavra que vos foi dada há muito tempo. O vosso 
desprezo pelas Leis de Deus traz-Me grande vergonha, mas o vosso erro, que Me custará almas, 
levará à vossa ruína. Aqueles, do Meu povo, que vivem pela Palavra de Deus, embora eles não 
sejam nada aos vossos olhos, irão sentar-se sobre as Cadeiras do Julgamento, quando vós fordes 
chamados a responder diante de Mim sobre as razões pelas quais vós enganastes o Meu povo. Vós 
podeis acreditar que o vosso poder e influência é irrepreensível, mas sabei que a vossa glória está a 
extinguir- se e, em breve, o ouro e as capas brancas que vós vestis serão transformados em trapos e 
as vossas coroas brilhantes substituídas por ervas daninhas. 

De todos os pecados do mundo, não há nada pior aos Meus Olhos do que aqueles hipócritas 
que posam como Meus servos, mas que não Me servem. Quando chegar a hora em que vós ireis 
blasfemar contra Mim, e alimentar os filhos de Deus com mentiras acerca do significado do pecado, 
Eu enviarei sobre vós uma punição tão grande que tereis dificuldade em recuperar a respiração. 
Pedras de granizo de enorme tamanho serão lançadas dos céus e cairão sobre cada Igreja que tenha 
sido entregue aos Meus inimigos; onde eles tiverem profanado os Meus Altares, grandes inundações 
os destruirão. Por cada crime que vós cometerdes contra Mim, vós o cometeis contra um filho de 
Deus. E, portanto, Eu enviar-vos-ei aviso após aviso até vós rejeitardes a nova falsa doutrina; até 
vós falardes a Verdade – a Santa Palavra de Deus – e defenderdes os Sacramentos, como vós fostes 
ensinados no princípio. 

Através destas mensagens Eu lembro-vos a Verdade e Eu continuarei a avisar-vos até ao dia 
que vós decidirdes quem escolher – a Mim ou aqueles que professam que são Meus, mas que são 
escravos da besta. 

O Vosso Jesus. 

Em vez disso, eles cairão na armadilha de separar o Dogma da Doutrina 
Segunda-feira, 15 de dezembro de 2014, 21:55 

Minha querida e amada filha, quando os Fariseus enviaram uma força para Me atacar, usando 
todos os estratagemas concebíveis, eles estavam, ao mesmo tempo, a pregar nos templos as profecias 
sobre a vinda do Messias. Enquanto eles escarneciam de Mim e tentavam espalhar inverdades sobre a 
Minha Moralidade, eles citavam a Sagrada Escritura. Quando os Fariseus Me perseguiram – 
chamando-Me todo o tipo de nomes, insultando o Meu Pai – eles continuaram a preparar o povo de 
Deus para a vinda do Messias. Embora Eu estivesse presente entre eles, eles recusavam reconhecer-
Me, embora não pudessem ignorar-Me, porque Eu estava cheio do Espírito Santo. Quando Eu 
ressuscitei dos mortos, foram dadas aos Fariseus provas da Minha Ressurreição, mas eles escolheram, 
em vez disso, espalhar mentiras para dissimular a Verdade. Como resultado das suas ações afastaram 
milhões de almas para longe da sua herança de direito – o Dom da Eterna Salvação. 

No momento que Eu estou agora preparar o mundo para a Minha Segunda Vinda, os servos 
sagrados da Minha Igreja na Terra farão o mesmo. Eles irão pregar sobre o Grande Dia em que Eu virei 
de novo, mas assumirão que esse dia terá lugar noutro século. Eles não irão preparar as almas da forma 
que Eu desejo. Eles não exortarão o Meu povo para procurar reconciliação; para orar; para procurar os 
Sacramentos e aderir, estritamente, à Palavra Escrita. Em vez disso, eles cairão na armadilha de separar 
o dogma da doutrina e recusarão aceitar as mensagens dadas aos profetas de Deus. 
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Tão cegos eles estão, quando Eu falo com eles agora, através do Livro da Verdade. Tão 
ignorantes são aqueles que dizem conduzir ao Caminho para o Meu Reino, quando realmente eles 
não sabem o caminho correto, o que conduz a ele. Eles devem, em primeiro lugar, ler a Bíblia 
Sagrada, estudá-la e aceitar os conteúdos contidos nela, pois como, caso contrário, podem eles 
conhecer-Me? Eu virei como um ladrão na noite e eles não estarão prontos para Me saudar, porque 
não sentem a necessidade de se preparar. 

Agora, Eu estou diante de vós, Meus servos sagrados, e peço-vos para Me escutardes. Eu 
peço que vós acrediteis em Quem Eu Sou, o que fiz Eu para redimir o homem do pecado e o que 
é que Eu devo fazer agora para completar o Pacto do Meu Pai. À medida que o tempo se 
aproxima, ser-vos-ão dados os sinais de que o Meu Dia será em breve. Eu farei isso para que 
vós acordeis do vosso sono e ouçais a Minha Voz. Eu exorto-vos a falar a Verdade acerca do 
pecado, a Verdade da Santa Palavra de Deus e como ela nunca pode ser adulterada, bem como a 
Verdade acerca da Minha Divindade. 

Quando esses sinais vos forem dados, Eu declaro solenemente que o Espírito Santo será 
derramado sobre vós e aqueles de vós que Me amais com simples obediência sabereis, de imediato, 
que Eu falo para vós neste momento. Então, Eu preencher-vos-ei com o Meu Amor e vós vereis as 
coisas tal como elas são realmente, com uma clareza de mente e uma visão sobre o que vos é 
requerido para Me ajudardes a completar o Meu Plano para salvar o mundo e cada filho de Deus. 

Escutai. Preparai-vos. Orai pela Minha Força; a Minha Coragem, e nunca esqueçais o vosso 
dever para Comigo. 

Ide em paz para Me amar e servir, agora e sempre. 

O Vosso Jesus. 

Por cada boa ação que vós façais, não digais nada 
Terça-feira, 16 de dezembro de 2014, 23:00 

Minha amada filha, aqueles que dizem que vêm de Mim, que são abençoados com o Espírito 
Santo, são facilmente identificados por aqueles que têm verdadeiro discernimento. Eles nunca irão 
procurar atenção pessoal ou adulação. Eles nunca irão procurar popularidade, nem serão populares, 
pois quando vós falais com a Voz de Deus, ela traz-vos muitas críticas, porque a Verdade é 
desprezada pelo mundo secular. 

A Palavra de Deus terá sempre os seus detratores e nunca é abraçada, entusiasticamente, pelo 
mundo secular. Quando chegar o dia em que vós testemunhardes a fusão da Minha Igreja com o 
mundo secular, ficai em guarda. Os Meus servos que Me permanecem leais e que, publicamente, 
anunciam a Palavra como foi dada à humanidade na Bíblia Sagrada, nunca são populares. Eles 
podem ser tolerados, mas as suas vozes raramente são ouvidas e a Verdade é usualmente dispensada 
com desdém. 

Há aqueles, dentre vós, que vos promoveis a vós mesmos como sendo mestres da Minha 
Palavra, que espalhais inverdades sobre a Palavra de Deus, embora vos escondais atrás de palavras 
cuidadosamente escolhidas. Eu sei porque fazeis isso, e não é para Me ajudar a salvar almas. Em 
vez disso, vós desejais afastar as almas para longe de Mim, porque vós sois contra Mim. 

Aos traidores da Minha Igreja, incluindo os leigos, Eu tenho a dizer isto. Cuidai bem do vosso 
próprio jardim, porque ele é negligenciado e o solo é infértil. As ervas daninhas criaram raízes e 
nunca crescerão plantas saudáveis, a menos que vós escavardes a podridão e substituirdes o solo por 
um novo e fertilizado. Somente quando vós renovardes o vosso jardim, e começardes de novo, o 
vosso jardim pode ter vida de novo. Caso contrário, não haverá vida e nele todas as coisas morrerão. 
Vós destruireis não só a vossa própria vida, mas os que estão próximos de vós, porque o Meu 
adversário não tem lealdade, mesmo para aqueles dos quais ele se apodera como escravos, para 
levar a cabo a sua vingança contra Mim. 
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Aqueles que são Meus são parecidos Comigo, de muitas maneiras. Quanto mais próximo eles 
estão do Meu coração, quanto mais eles Me imitam. Eles serão humildes, pois eles nunca podem 
orgulhar-se do seu conhecimento acerca de Mim. Eles só falam o que Eu falaria e isso é a Verdade, 
mesmo quando ela atrai o ódio contra eles. Eles acham que é muito desconfortável ser elevado ou 
elogiado por qualquer bom trabalho que eles façam, porque esse não é o seu propósito. Eles apenas 
procuram fazer a Minha Santa Vontade. 

As vozes que gritam “olha para mim – eu sou um servo de Deus” e que exibem 
orgulhosamente, para todo o mundo ver, os bons trabalhos que eles fazem em Meu Nome, 
desgostam-Me. Por cada obra de caridade que vós completais, passai à próxima tarefa – e não digais 
nada. Não procureis nenhum elogio, pois é o Meu trabalho que vós fazeis. Todas as boas obras, 
realizadas em Meu Nome, devem ser-Me oferecidas em humilde servidão. 

Vós nunca deveis exaltar-vos em Meu Nome, porque isso é repugnante para Mim. 
Quando vós servis a Deus, vós servis o Seu povo e deveis dar-Lhe graças por Ele vos dar a 
graça de fazerdes essas coisas. Vós não podeis dizer que realizais tais ações em Meu Nome, se 
vós procurais agradecimento, valorização ou elogio dos outros. Se vós fizerdes isso, então sois 
hipócritas. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: O Dom do Amor é intensificado no Natal 
Sábado, 20 de dezembro de 2014, 16:25 

Meus queridos filhos, o Amor do meu Filho nunca é mais predominante do que no Natal. 

Neste momento, durante a celebração do Seu Nascimento, Ele inunda as almas com o Seu 
Amor. É neste momento que vós deveis viver o Amor que vos foi dado, naturalmente, como filhos 
de Deus. Vós deveis acarinhar o Dom do Amor, que vem de Deus, e compartilhar essa Dádiva com 
todos os que vós conheceis. 

O Dom do Amor é intensificado no Natal nas almas de todos filhos de Deus e é, neste 
momento, que vós deveis reconhecer que o amor começa na família. O meu Filho nasceu no seio de 
uma família e isso foi por uma boa razão. Deus manifestou-se Ele Próprio – não como um indivíduo 
enviado numa Missão, sem ninguém próximo dele, mas dentro da Sagrada Família. 

Amai as vossas famílias e perdoai as transgressões passadas. Amai a todos eles, incluindo 
aqueles que vos odeiam. Vós podeis ultrapassar o ódio através da partilha do amor e, embora isso 
possa ser difícil no momento, vós ficareis mais fortes por isso, e em paz. O ódio é uma emoção 
negativa e esgota a alma com um profunda sensação de infelicidade. Ele corrói o núcleo da alma, 
até que ela morra. Não permitais que o ódio vos separe do Dom do Amor, que é a Graça mais 
poderosa, porque ela vem de Deus. 

Amai-vos uns aos outros, como Deus ama a cada um de vós, neste Natal. Orai por 
aqueles que realizaram qualquer ato perverso contra vós e pedi ao meu Filho para vos livrar do 
peso do ódio. 

O Amor de Deus em toda a sua glória é testemunhado na família que prospera no Amor. Essas 
famílias, suficientemente afortunadas para sentirem o amor de uns pelos outros, devem espalhar 
esse amor pelos outros que não têm amor nas suas próprias vidas. As pessoas que são criadas numa 
família amorosa, e que amam com um coração terno, tocam as almas dos outros. É assim como o 
Amor de Deus se espalha – a partir do seio da família. 

Foi a partir do coração de uma família amorosa que o meu Filho, Jesus Cristo, se estabeleceu 
na Sua Missão na Terra, para redimir o homem do pecado. E portanto, neste Natal, Eu peço que vos 
ameis uns aos outros e que peçais ao meu Filho para abençoar todas as famílias com as graças de se 
amarem mais uns aos outros. 
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O amor que está presente numa família pode superar todos os obstáculos colocados à sua 
frente por Satanás. É a família – a fundação do Amor de Deus – que é desprezada por Satanás. É a 
família que é o alvo do maligno e ele fará todas as coisas para destruir a unidade familiar. 

Amor e união, numa família, é um Grande Dom do Céu e vós deveis esforçar-vos, sempre, 
para permanecerdes unidos em todos os momentos. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 
Ó que alegria eles Me trariam se voltassem para Mim no Dia de Natal 
Segunda-feira, 22 de dezembro de 2014, 20:45 

Minha querida e amada filha, esta é uma mensagem para o mundo, no Dia de Natal. Como 
todos vós celebrais o Meu Aniversário, permiti-Me entrar no vosso coração neste dia especial – 
porque este dia é Meu. 

Convidai-Me para a vossa casa como um convidado favorecido e introduzi-Me junto daqueles 
que, entre os vossos familiares, amigos e vizinhos, possam ter-se esquecido de Mim. O Natal deve 
ser uma celebração acerca de Mim, mas Eu Sou ignorado no meio do grande júbilo que tem lugar. 
Permiti que a menção a Mim conforte os vossos corações, trazendo-vos alegria e esperança no 
futuro – um futuro que Eu vos garanto desde o dia em que nasci. 

Lembrai aqueles que já não Me reverenciam, do amor que Eu tenho por eles e como Eu 
desejo fazer de novo parte das suas vidas. Ó que alegria que eles Me trariam se voltassem para Mim 
no Dia de Natal e Me pedissem para os trazer para a Minha Paz e o Meu Amor. Se eles viessem a 
Mim no Dia de Natal, Eu envolvê-los-ia na segurança do Meu Divino Refúgio e nunca os deixaria 
separar-se de Mim novamente. 

Meus amados seguidores, vós sois a Minha Família e Eu Sou a vossa família. Através da 
Minha Misericórdia, Eu levo-vos para o Seio do Meu Amado Pai, Que vos ama com a paixão de um 
pai de coração terno. Ó como Ele vos ama e quanto prazer Ele sente quando vós Me reconheceis e 
chamais por Mim, por Minha Ajuda. 

Vós significais tudo para Mim e o Meu Amor por vós é abrangente, muito para além da vossa 
compreensão. É, portanto, com uma ardente compaixão e feroz determinação que Eu lutarei por 
cada um de vós, para vos salvar da perversidade dos Meus inimigos. Eu guardo as vossas almas 
com grande ciúme e lutarei fortemente para vos trazer sãos e salvos ao Meu Reino. Não importa 
como Eu Sou contrariado; quantos mais Cristãos têm de sofrer humilhação em Meu Nome; por 
mais que a sedução seja colocada diante de vós pelo Meu adversário – Eu ganharei esta batalha 
pelas almas. Isso é um fato, porque nada pode ficar entre Deus e os Seus filhos, que Ele não o 
permitirá. O homem que o fizer, será derrubado. O ódio será destruído e as mentiras serão reveladas 
pela superficialidade com que elas foram criadas. A Verdade resistirá ao teste do tempo. 

Eu Venho em breve para unir os filhos de Deus – a Sua preciosa família. Elevai os vossos 
corações, não permitais que os Meus adversários esmoreçam o vosso espírito e façam com que a 
esperança seja o vosso único pensamento. Tende total confiança na Minha Grande Misericórdia e 
estai prontos para Me receber de volta, ao vosso Salvador e Redentor, dentro das vossas vidas. 
Alegrai-vos, porque as Minhas Promessas irão trazer com elas um motivo de grande alegria. Este 
Natal será de júbilo, porque o Meu Tempo é breve. 

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

Minha querida e amada filha, Eu chamo a atenção dos Meus amados seguidores, neste momento 
especial, para virdes a Mim e permitirem-Me que vos cubra com o Meu Precioso Sangue. Eu deixei da 
Minha Vida na Terra como um sinal da Minha Grande Misericórdia e Eu moverei as montanhas, os 
oceanos e agitarei a terra assim que Eu vier, mais uma vez, para vos trazer a todos para Mim. 
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Eu amo-vos e trago-vos grandes Bênçãos e conforto enquanto Eu vos preparo para o Meu 
Tempo. Permiti que os vossos corações Me acolham. Permiti que o Meu Amor por vós se infiltre 
nos corações de todos os filhos de Deus, incluindo aqueles que vos perseguem, no Meu Santo 
Nome. Eu trago-vos a paz neste Natal e Eu asseguro-vos que o Meu Tempo está muito próximo. Eu 
virei em breve para vos revelar a Minha Misericórdia. Aqueles de vós que Me desprezais, através 
desta Missão, Eu perfurarei os vossos corações endurecidos com o Dom do Espírito Santo. Em 
breve, qualquer peso de dúvidas que possais ter e sentir serão levantados. Até lá, vós suportareis a 
dor da separação de Mim, que vos tem sido imposta pelo rei da mentira, que rejubila com a vossa 
rejeição por Mim. Não Me resistais, Meus amados, porque Eu amo-vos com um desejo incessante. 
É com uma amarga doçura que Eu venho até vós, implorando aqueles de vós que dizem que Me 
amam, que se voltem para Mim. Eu choro lágrimas de tristeza, porque vós não podeis aceitar-Me 
através desta intervenção divina, que vos é dada livremente. Vós devíeis tentar proclamar a 
Verdade, mas, em vez disso, vós rejeitastes- Me cruelmente e de uma forma que não é condizente 
com a Minha Divindade. 

O Dia em que Eu vier, na Minha Divina Misericórdia, será o Dia da Iluminação. Vós sabereis 
imediatamente que Eu vos tomei num momento de completo abandono, quando nada que vós 
tenhais feito vos pode ser escondido. Por cada ato de fraqueza da vossa parte, vós sentireis a dor do 
Meu Sofrimento, que se tornará vosso. O remorso que vós sentireis será porém tão forte quanto a fé 
que vós tendes em Mim. Assim, muitos de vós percebereis o que precisais de fazer para ganhar a 
Minha Aceitação. No entanto, alguns de vós ireis negar a Iluminação da Consciência por causa da 
distância que vós colocastes entre nós. 

Aos orgulhosos e aos soberbos, entre vós, que irão esconder o rosto de Mim durante O Aviso, 
Eu tenho a dizer isto. Não tenhais medo, pois vós sois Meus. Porque vós sois filhos de Deus, 
criados à Sua Imagem, Eu mostrar-vos-ei grande Misericórdia. Não temais Aquele que vos ama – 
temei apenas aquele que vos despreza, porque ele, o maligno, é o vosso maior inimigo. Rejeitai-Me 
e vós ficareis escravizados pelo Meu maior adversário, mas, se vós o rejeitardes, o Meu Poder 
cercar-vos-á, protegendo-vos e trazendo-vos em segurança para o Meu Reino. Eu dou-vos esta 
informação para que vós saibais que quando Eu digo que isso vai acontecer, isso acontecerá. E, 
quando esse Dia vier, deveis lembrar-vos das Minhas Palavras. Não tenhais medo de Mim, pois o 
que há a temer? Se Eu dei a Minha Vida por vós, então porque iríeis vós querer desistir da vossa 
vida para o demônio, que apenas procura a destruição da vossa alma imortal? 

Há apenas um caminho para que vós podeis voltar, e que é para Mim, o vosso Amado 
Salvador e Redentor. Eu Sou a vossa rede de segurança. Não fujais da vossa salvação. Lembrai-vos, 
sempre, da Minha Compaixão, do Meu Amor e da Minha Grande Misericórdia. A Minha Divina 
Misericórdia existe para ser tomada. 

O Vosso Amado jesus. 

O Humanismo é uma afronta a Deus 
Quinta-feira, 25 de dezembro de 2014, 15:10 

Minha querida e amada filha, não vos preocupeis com o espírito do mal, que corrompe o 
mundo. Deixai tudo para Mim. Desde que vós Me ameis, Me reverencieis e amais os outros, de 
acordo com a Minha Santa Vontade, Eu proteger-vos-ei da dor de todas as coisas que estão contra 
Mim. 

A pior dor que vós tereis que suportar será testemunhar os chamados atos de caridade e as 
preocupações humanitárias numa escala global, que irão mascarar as verdadeiras intenções dos 
Meus inimigos. Vós reconhecereis, dentro dos vossos corações, que o enganador está a trabalhar. 
Quando o mundo secular e aqueles que dizem representar- Me falarem de política, atos 
humanitários, mas deixarem de proclamar a importância de preservar a vida humana, a todo custo, 
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sabei então que não é isso que Eu desejo. Se aqueles que dizem representar-Me não falam com a 
mesma paixão sobre o mal do aborto como falam sobre outros atos contra a humanidade, estai então 
cientes de que algo está errado. 

O Meu Pai punirá todos aqueles que matam os Seus filhos, incluindo os filhos que ainda estão 
a ser nutridos no útero, à espera de nascerem. Os autores de tais crimes sofrerão um castigo terrível 
se não se arrependerem dos seus pecados contra Ele. Aqueles que são Meus e que representam a 
Minha Igreja na terra falharam na proclamação da Verdade. O assassinato, incluindo o aborto, é um 
dos maiores pecados contra Deus. É necessário um extraordinário ato de contrição para ser 
absolvido de tal pecado. Então, porque não luta a Minha Igreja com vigor contra este pecado – um 
dos atos mais abomináveis de desafio contra o Meu Pai? Porque vos distraem eles do 
reconhecimento do mais grave dos pecados, enquanto pregam sobre a importância de atos 
humanitários? 

O humanismo é uma afronta a Deus, porque ele foca-se nas necessidades do homem e não na 
necessidade do arrependimento do pecado perante o Criador de tudo o que é. Se vós ignorais os 
pecados mortais, claramente definidos nas Leis estabelecidas por Deus, os quais conduzem à 
condenação eterna, então, quantidade alguma de compaixão para com os direitos civis da raça 
humana expiará aqueles pecados. 

Se vós acreditais em Mim, e se vós Me servis, então vós deveis falar somente a Verdade. A 
Verdade é que o pecado é o vosso maior inimigo – e não aqueles que vos perseguem. O pecado 
mortal, sem arrependimento, levar-vos-á ao Inferno. Se vós estais em pecado mortal e passais o 
tempo apoiando grandes atos de caridade e ações humanitárias, e não vos arrependeis, então a vossa 
alma estará perdida. 

Lembrai-vos da Verdade. Não vos deixeis enganar por conversas, atos ou obras de caridade, 
quando a tarefa mais importante é lutar contra o pecado mortal. O Meu servo sagrado que se recuse 
a lembrar-vos as consequências do pecado mortal não entende a sua missão de Me servir. Vós não 
podeis varrer o pecado para debaixo do chão, para fora da vista, como se ele não existisse. 
Quantidade alguma de empatia com as pessoas que são perseguidas em Meu Nome compensará o 
fato de os pecadores não se reconciliarem Comigo, Jesus Cristo, para o perdão dos pecados.  

O Vosso Jesus. 

O pecado não será tolerado por aqueles que recebem as Línguas de Fogo 
Sexta-feira, 26 de dezembro de 2014, 14:00 

Minha querida e amada filha, o Meu Tempo está a aproximar-se e, em breve, o sofrimento, a 
miséria e a dor, causados pelo pecado, serão extintos. 

Entretanto, o Meu Amor sustentará o mundo e por cada injustiça e atos de maldade 
perpetrados pelos Meus inimigos, Eu colocarei um ponto final na sua origem. A batalha contra o 
mal será vencida pelo Amor que Eu vou introduzir nos corações das almas boas. Este Amor 
arrebatará todos os que entrem em contato com Ele, e o Fogo do Espírito Santo preencherá as almas 
de todos os que são abençoados com o Amor de Deus. 

Este derramamento do Espírito Santo, de maneira que não acontecia desde que Meus 
Apóstolos foram abençoados no dia de Pentecostes, despertará a raça humana. Poucos deixarão de 
ser afectados pelo Poder do Espírito Santo, e eles serão impotentes contra Ele. 

É porque Deus ama os Seus filhos que Ele envia este magnífico Dom para a humanidade. As almas 
tornar-se-ão mais puras e o pecado não será tolerado por aqueles que recebam as Línguas de Fogo. 

O Amor, que será compartilhado por aqueles que são abençoados com o Poder do Paráclito, 
será impossível de ignorar e, por causa disso, o poder de Satanás irá enfraquecendo e o seu domínio 
sobre o mundo perder-se-á até que ele caia para dentro do abismo. 
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Rejubilai, Meus amados seguidores, porque é por causa do Poder do Meu Amor que Eu 
salvarei o mundo e a todos aqueles que aceitem a Minha Misericórdia. 

Ide, no Meu Amor. Amai-vos uns aos outros como Deus vos ama. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: A Vontade de Deus é um mistério para a maioria de vós 
Sábado, 27 de dezembro de 2014, 12:55 

Meus queridos filhos, vós deveis confiar sempre na Santa Vontade do meu Filho, porque Ele 
apenas permitirá que tanto mal submerja no mundo porque a Sua Misericórdia é muito grande. 

Quando o meu Filho intervém em qualquer acção que cause profanação de qualquer espécie, 
Ele faz isso para preservar a fé. A Palavra do meu Filho é sacrossanta e a Sua Vontade é a Sua 
Própria, para fazer o que Ele desejar. A vossa é a vossa própria, mas, se é dada livremente a Deus, 
então, somente a Sua Vontade pode ser feita. 

Confiai, confiai, confiai no meu Filho porque todas as coisas estão em concordância com a 
Sua Vontade. Se Ele permite que o mal se desenvolva, e que os Seus seguidores sejam enganados 
pelos Seus inimigos, então isso está dentro da Sua Vontade e é feito para testar a fé dos fiéis. A 
Vontade de Deus é um mistério para a maioria de vós e Ele pode decidir o que é que é necessário 
para o bem da humanidade, a qualquer momento. 

Vós deveis permitir que os vossos corações permaneçam em paz, no amor e confiança no meu 
Filho, Jesus Cristo. Ele está muito presente entre vós, e vós deveis estar gratos por isso, porque sem 
a Sua Santa Presença, a escuridão cobriria a terra. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

Protegei a minha Palavra. Falai a minha Palavra 
Domingo, 28 de dezembro de 2014, 18:30 

Minha querida e amada filha, a maior dor da tribulação é aquela que existe nas Leis das 
vossas nações, que se opõem às Leis de Deus por todas as formas, visíveis e invisíveis. Cada Lei de 
Deus quebrada por aqueles que dirigem as vossas nações, é agora substituída por um silencioso 
assassínio de alma. Cada transgressão será apresentada como sendo uma coisa boa. Quanto mais 
perverso for o ato mais será aplaudido. Nenhuma guarida será dada aqueles que proclamam a 
Verdade – a Verdadeira Palavra de Deus –, a falar. As suas vozes serão ignoradas, na sua maioria. 
Mas, quando eles forem ouvidos, serão denunciados como sendo maus. 

Chegou verdadeiramente o tempo para que a Verdade seja virada do avesso e apresentada 
como sendo uma mentira. A Palavra será considerada, agora, pela maioria como uma obra de ficção 
– uma mentira. As Leis de Deus, no entanto, são difíceis de ignorar e será por isso que, quando 
aqueles que dirigem as vossas nações forem solicitados a responder pelos seus atos perversos, irão 
declarar que a Palavra de Deus é falhada e desatualizada. 

A astúcia do demônio resulta em que, para garantir que a sua maldade é aceite, cada ato e 
acção moral serão declarados como desumanos e contra as liberdades civis. Mas, aqueles que são 
abençoados com o Dom do Espírito Santo, serão ainda capazes de diferenciar entre o certo e o 
errado. Nunca antes, desde os dias de Noé, o mundo foi coberto com tamanho engano. Nunca antes 
o homem pecou como agora. E, exatamente como nos dias de Noé, a auto-obsessão do homem é 
alcançar certos limites, porque ele acredita que tem poder sobre o seu próprio destino, tamanha é a 
extensão do seu narcisismo. 

Hoje, o pecado é abraçado com prazer e promovido como sendo um direito civil e, portanto, 
espera-se que vós o respeiteis. Se vós não mostrais respeito para com os atos pecaminosos, então 
vós podeis achar que ireis ser culpados de um crime. O vosso crime será o de defender a Palavra de 
Deus e, por isso, vos farão sofrer. 
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Como o homem é facilmente enganado pelo plano global para banir qualquer tipo de culpa 
pelos atos pecaminosos, os quais estão a ser escritos nas leis das vossas nações. Todas estas coisas 
foram preditas e muito em breve nenhum ato ilegal, incluindo o assassinato, a eutanásia e o aborto, 
será considerado errado. Virá um tempo em que à introdução de tais leis, as quais serão destinadas a 
legalizar a morte legal daqueles que sofrem deficiência e outras condições físicas, sucederá o 
genocídio em grande escala. 

Leis perversas, consagradas nas vossas nações, conduzirão a maiores leis, as quais colocarão 
todo o poder longe de vós. Vós destes autoridade aqueles que Me negam – que desprezam as Leis 
de Deus – e, por isso, eles irão introduzir mais atos perversos, o que causará um sofrimento 
inimaginável. O que pode parecer serem leis do país, que promoverão os direitos civis e humanos, 
conduzirá a uma forma de ditadura que tornará uma ofensa ser Cristão. 

Protegei a Minha Palavra. Falai a Minha Palavra. Não caiais na armadilha de abraçar toda 
a campanha pelos direitos civis globais, que é  projetada para converter o mundo a uma nova 
religião mundial. Aos Meus servos sagrados, Eu chamo-vos para proclamardes a Palavra de 
Deus e negardes os atos perversos, que aprisionam quase todas as nações que negam a Palavra 
de Deus. 

É muito fácil apelar à difusão dos direitos humanos, mas é preciso serdes bravos servos Meus 
para vos levantardes e declarardes que os atos – que são abomináveis a Deus – são contra Mim. 
Porque ao fazê-lo, atrairíeis enormes críticas e tornar-vos-íeis impopulares. 

Lembrai-vos do que Eu disse – o homem que verdadeiramente Me serve, honestamente, 
nunca terá medo de falar a Verdade e nunca procurará ser popular. O seu único objetivo será o de 
salvar almas. 

O Vosso Jesus. 

Mãe da Salvação: A Vontade de Deus é insuperável 

Segunda, 29 de dezembro de 2014, 17:30 

Meus queridos filhos, não tenhais medo das Promessas de Cristo, porque elas serão o vosso 
fator de redenção. O meu Filho, Jesus Cristo, está presente entre vós e Ele nunca vos abandonará ou 
sairá do vosso lado. A Sua Promessa de salvar o mundo completar- se-á, uma vez que é a Vontade 
do meu Pai Eterno. 

Vós deveis saber que a Vontade de Deus é insuperável e não importa o quão grande sejam os 
obstáculos colocados diante de vós, Deus, através da Sua Divindade, esmagará todos os Seus 
inimigos. Vós nunca deveis pensar que o mal triunfa, porque isso é impossível. Através do grande 
Amor de Deus, vós sereis guiados em direção à Salvação Eterna e nada terá sucesso ao bloquear o 
vosso caminho. Quando os inimigos do meu filho tentarem forçar-vos a aceitar as leis que não são 
de Deus, então vós deveis resistir- lhes. Pode ser difícil para vós, mas ser-vos-á dada a força para 
continuardes a vossa jornada e toda a espécie de ajuda do Céu vos será dada. 

Aprendei a reconhecer o trabalho do maligno pelas guerras que vós vedes a surgir em toda 
parte; pelas leis iníquas introduzidas em quase todas as nações que negam a Palavra de Deus; e na 
traição a Jesus Cristo por aqueles que dizem representá-Lo, quando eles ficam sentados e nada 
fazem para proclamar a Sua Santa Palavra. Aprendei também a reconhecer o ódio demonstrado 
pelas almas escolhidas de Deus, porque então vós reconhecereis a difícil missão que lhes foi dada, 
para que eles possam recordar ao mundo que o Amor de Deus ainda está vivo. 

Vós deveis, também, dar graças a Deus, o Altíssimo, pela vida que Ele deu à humanidade 
através do Seu único Filho, Jesus Cristo. Se não fosse pelo nascimento do meu Filho e a Sua 
Crucificação, não teria havido nenhuma Nova Aliança para vos trazer a vida gloriosa que espera por 
vós, se assim escolherdes aceitá-la. 
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Estes são os tempos de preparação para o novo mundo, o novo Céu e a nova terra. Não 
desperdiceis, agora, tempo a tentar argumentar sobre o que o meu Filho está a dizer-vos. Em vez 
disso, aprendei a aceitar a Verdade, com boas graças. Eu, a vossa querida Mãe, guiar-vos-ei para o 
meu Filho e as vossas orações fortalecer-vos-ão por todas as formas, para que vós possais ser 
dignos das Promessas de Cristo. 

A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação. 

A minha Segunda Vinda criará uma grande felicidade 
Terça-feira, 30 de dezembro de 2014, 19:45 

Minha querida e amada filha, o mundo pertence ao Meu Pai e o Meu Reino surgirá, não 
importa como. 

O mundo, como é Vontade do Meu Pai, surgirá de novo e, em Minha Glória, Eu trarei paz, 
amor e alegria para todos. Não mais existirá a mancha do pecado e todos os filhos de Deus, que Me 
aceitem, ao Seu Filho amado, terão vida eterna. 

A Minha Segunda Vinda criará uma grande felicidade e nesse dia todas as lágrimas serão 
limpas. A Minha Mão de Misericórdia alcançará a todos vós e muito poucos rejeitarão o Meu 
Reino. Aqueles que o fizerem não entrarão nele, porém, muito lamentarão eles a sua decisão 
pela eternidade. 

Não tenhais medo da grande agitação, porque começou o tempo para limpar a podridão, no 
qual novas fontes de vida brotam do solo, o novo mundo, o qual não terá fim e deliciará todas as 
almas que se agarrem a Mim. Eu Sou Amor e o Amor seguir-Me-á e a todas as almas que sejam 
trespassadas pelo Espírito Santo. Sede fortes, Meus queridos seguidores, a Minha Intervenção é 
necessária neste tempo, e, em breve, a Nova Jerusalém descerá dos Céus, e o mundo, tal como está 
destinado ser, surgirá das cinzas. 

Vós não deveis permitir que o medo perturbe os vossos corações, uma vez que não há nada a 
temer, porque Eu Estou a chegar e Eu amo-vos a todos. Deixai-me alcançar a cada um de vós, neste 
tempo, e confortar os vossos pobres corações. A Minha Presença está entre vós e as Minhas 
Promessas para a humanidade serão cumpridas no Meu próprio tempo certo. Sede pacientes, 
esperançosos e confiantes no Meu Amor. Mas, acima de tudo, confiai em Mim, porque Eu dei a 
Minha Vida por vós e, portanto, não há nada que Eu não possa fazer para vos trazer para o Meu 
Reino Glorioso. 

Deixai tudo nas Minhas Santas Mãos. Ide em paz. Nunca duvideis da Minha Grande 
Compaixão. 

O Vosso Jesus. 

 


