O Livro da Verdade

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

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

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

“Aqueles que Me conhecem e aceitam o Meu Selo, sabei que vós tereis a vida eterna.”
(Deus Pai, 21/02/2012)
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Livro da Verdade

INTRODUÇÃO
O Livro da Verdade
O Livro da Verdade são palavras de Deus Pai, do Espírito Santo, de Nossa Senhora e,
principalmente, de Nosso Senhor Jesus Cristo dirigidas à humanidade para prepará-la para o Aviso
e a Segunda Vinda de Jesus. Este Livro está sendo anunciado por Jesus Cristo desde o dia 8 de
novembro de 2010.
O Aviso já foi anunciado pela Virgem Maria em Garabandal, na Espanha, aparições de Nossa
Senhora que ocorreu de 1961 a 1965.
O Livro da Verdade está mencionado em Daniel 10,21. É aqui que um misterioso Livro da
Verdade é referido. Gabriel explica a Daniel que todas as coisas que lhe têm sido reveladas acerca
do futuro e do fim dos tempos, encontram-se no Livro da Verdade. Daniel foi avisado para o selar
pois ele será deixado para ser aberto num outro tempo, chamado “O Fim dos Tempos”.
O Livro da Verdade é a Última Missão de Jesus Cristo na terra, antes do Dia Final. Assim nos diz
Deus Pai: “O Livro da Verdade é a última parte da Minha Intervenção, antes do Dia Final, em que Eu
levarei todos os Meus filhos juntos e de volta ao Paraíso, que Eu criei, em primeiro lugar, para eles.
Aqueles que escutam a Verdade e permanecem fiéis à Minha Santa Palavra encontrarão grande
favorecimento Comigo. Aqueles que não encontraram a graça Comigo, pela vida que levam, pelo amor
que mostram aos outros e pela sua pureza de alma, Eu recebê-los-ei, assim que eles reconheçam que
aceitam a Mão de Misericórdia, que lhes será estendida pelo Meu Filho” (13/03/2014).

A Vidente
A vidente, Maria Divina Misericórdia, revela as mensagens divinas, que foram por ela
recebidas de Nosso Senhor Jesus Cristo, desde novembro de 2010. As mensagens se referem ao
Aviso, um evento que vai acontecer em todo o mundo, e a Segunda Vinda de Cristo.
Ela recebe as revelações divinas através de locuções interiores. A vidente diz que essas
mensagens foram reveladas a ela como o Livro da Verdade – como a última série de mensagens
Divinas que são transmitidas para o mundo antes da Segunda Vinda, e que estavam previstas. Elas
são de origem Divina, e são dadas por puro amor que Deus tem para todos os seus filhos.
As mensagens reforçam os ensinamentos da fé e da moral católica. A vidente, e uma série de
fiéis, incluindo padres, dão apoio, para que sejam distribuídas as mensagens a vários países o mais
rápido possível. Estas revelações foram recebidas durante a oração e uma série de fenômenos
particulares e são reveladas ao mundo para seu próprio bem-estar e dos outros.
A vidente sabe que, no caso daqueles que afirmam receber mensagens de natureza Divina, é
aconselhada extrema cautela. Ela, portanto, concorda plenamente que as mensagens precisam ser
examinadas por teólogos qualificados. Por isso, ela entregou as mensagens imediatamente à Igreja
Católica, para que possa ser feito um exame completo.
As mensagens têm de ser reveladas ao mundo imediatamente, porque, diz ela, “não temos muito
tempo antes do desdobramento desses eventos no mundo, e as pessoas têm o direito de saber a verdade
para que elas possam examinar suas vidas na esperança de que suas almas possam ser salvas”.
O amor que Jesus Cristo e Seu Pai Eterno tem para todos nós no mundo, é tão puro quanto ela
é apaixonada. Ele agora quer dar ao mundo a evidência que eles precisavam, com o Aviso – a
iluminação da consciência, um evento sobrenatural, que vai ser visto por todos.
A vidente foi alertada por nosso Senhor Jesus Cristo, para não analisar as mensagens ou
adicionar qualquer interpretação pessoal ou opiniões pessoais. As mensagens são publicadas
exatamente como foram recebidas por ela – sem alterações no conteúdo.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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As Mensagens
As mensagens são uma mistura de ensinamentos cristãos e profecias na introdução à Segunda
Vinda de Jesus. Elas se concentram sobre o Aviso – um ato de misericórdia de Deus, que logo
acontecerá, embora nenhuma data tenha sido dada. Mas foi dada uma mensagem particular de Jesus
em junho de 2011, que não vai ser publicada, que o Aviso acontecerá muito em breve. A todos no
mundo que têm mais de sete anos, serão mostrados os seus pecados, para que eles possam se
arrepender totalmente e voltar para Deus antes do último Dia do Tribunal. É essencial que as
pessoas se preparem para o Aviso, porque o evento vai ser tão chocante que, alguns podem não
sobreviver ao choque, e poderiam morrer em pecado mortal como conseqüência.
As mensagens são urgentes. O evento, chamado por Jesus Cristo de o “Aviso” e a
“Iluminação de Consciência”, será dado ao mundo como o último ato da misericórdia de Deus. Este
evento não deve ser confundido com a Segunda Vinda. Haverá um evento muito poderoso, e que
ninguém pode ignorar. Todo mundo vai imediatamente reconhecer que Deus existe, e todos os seus
pecados serão mostrados como eles aparecem aos olhos de Deus. Só então as pessoas, incluindo
ateus, finalmente admitirão que Deus existe. Este presente vai incentivar as pessoas a reavaliar suas
vidas e pedir perdão a Deus. É muito preferível converter-se antes dos turbulentos anos que virão, e
antes da época em que Jesus Cristo venha novamente como Juiz.
Estas mensagens reforçam os ensinamentos da Igreja Católica a respeito da fé e da moral e
foram dadas à Humanidade através de Jesus Cristo, para ajudar a evangelizar o mundo novamente,
para que as almas antes da Segunda Vinda – o veredito final – possam ser salvas.
Nas mensagens Jesus ensinou que Deus, o Pai Eterno, não vai ficar calado porque a
Humanidade continua a pecar em um mundo incrédulo. Em sua misericórdia, Deus dá ao mundo
essa última chance de pedir perdão por seus pecados para que todos possam ser salvos e desfrutem
o Novo Paraíso, quando o Céu e a Terra se fundirem em uma unidade.
A oração irá ajudar a evitar uma catástrofe global, mas infelizmente não há oração suficiente
no mundo. Assim, a ira de Deus irá imediatamente descer sobre o mundo. Terremotos, tsunamis,
inundações, ondas de calor e erupções vulcânicas acontecerão em grande escala.

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

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

Sobre a permissão da Igreja para publicar conteúdo
Após o decreto da Congregação para a Doutrina da Fé aprovado pelo Papa Paulo VI (14 de
outubro de 1966), os artigos 1399 e 2318 são abolidos do Direito Canônico. Para publicação das
revelações Divinas, profecias ou milagres um “Imprimatur” (permissão da Igreja, para publicar
conteúdo) não é necessário.
Salve Maria, a Mãe da Salvação!
“Àquele que se assenta no trono e ao Cordeiro,
louvor, honra, glória e poder pelos séculos dos
séculos” (Apocalipse 5, 13).

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

9

Livro da Verdade

AS MENSAGENS
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LISTA DE TODAS AS MENSAGENS
Mensagens do Ano 2010
Novembro/2010
08 de novembro de 2010 – A Primeira Mensagem da Virgem Maria
09 de novembro de 2010 – A Primeira Mensagem recebida de Nosso Salvador Jesus Cristo
11 de novembro de 2010 – A humanidade enfrenta a limpeza final
11 de novembro de 2010 – A Segunda Mensagem da Virgem Maria
12 de novembro de 2010 – Os pecados estão a quebrar o Meu Sagrado Coração
12 de novembro de 2010 – Este Livro vai mudar a vida e salvar almas
13 de novembro de 2010 – O aviso do Inferno e a Promessa do Paraíso
14 de novembro de 2010 – O Sinal do Fim dos Tempos – Mas a glória voltará à terra
15 de novembro de 2010 – A Segunda Vinda
15 de novembro de 2010 – O Poder Global, o Anticristo e a Marca da Besta
16 de novembro de 2010 – Aviso para o Clero
16 de novembro de 2010 – Coloca todas as dúvidas de lado
18 de novembro de 2010 – Mensagem para os Agnósticos e Ateus
20 de novembro de 2010 – Ascensão de Grupos Satânicos e Controle do Mundo
21 de novembro de 2010 – A Conversão
21 de novembro de 2010 – Chamamento a todas as Igrejas e Credos para se unirem contra o mal
22 de novembro de 2010 – O Grande Aviso – Um Dom para a Misericórdia
24 de novembro de 2010 – Escada para a Perfeição Espiritual
26 de novembro de 2010 – Plano Global para esgotar a população mundial e derrubar os Líderes Mundiais
26 de novembro de 2010 – O Livro da Revelação
26 de novembro de 2010 – Chamai os Crentes para converter as Almas Perdidas
29 de novembro de 2010 – Perseguição aos Visionários Genuínos
30 de novembro de 2010 – A Procura de Riqueza

Dezembro/2010
07 de dezembro de 2010 – O Aviso para a humanidade
11 de dezembro de 2010 – A Próxima Vida
16 de dezembro de 2010 – Pedi para parar o Assassinato / Aborto
18 de dezembro de 2010 – O Livro da Verdade
20 de dezembro de 2010 – A Grande Tribulação
20 de dezembro de 2010 – A Terceira Mensagem da Virgem Maria
22 de dezembro de 2010 – A Minha Dor e Sofrimento hoje
24 de dezembro de 2010 – Porque Me tornei Eu Homem
25 de dezembro de 2010 – Falsos Mestres e Profetas
25 de dezembro de 2010 – Celebração do Natal
28 de dezembro de 2010 – Aviso aos Crentes para não rejeitarem os Profetas Genuínos

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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Mensagens do Ano 2011
Janeiro/2011
01 de janeiro de 2011 – Outros Meios de Comunicação e as Censuras que virão
02 de janeiro de 2011 – Como O Aviso é um Dom para a humanidade
11 de janeiro de 2011 – 2011, Ano da Purificação
12 de janeiro de 2011 – O Aviso – A Segunda Vinda está perto – Oportunidade para salvar as vossas almas
14 de janeiro de 2011 – Como entrar no Céu, o papel do sofrimento
16 de janeiro de 2011 – Carregando a Minha Cruz.
24 de janeiro de 2011 – Como é fácil pecar
28 de janeiro de 2011 – Preparai-vos para o Aviso, a Iluminação da Consciência

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mensagens do Ano 2012
Janeiro/2012
01 de janeiro de 2012 – Virgem Maria: Paz temporária no mundo se as almas escurecidas se converterem
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01 de janeiro de 2012 – Existe apenas uma Verdade. Uma Luz. Tudo o resto é mentira
02 de janeiro de 2012 – Virgem Maria: O tempo do triunfo do meu Imaculado Coração não está longe
03 de janeiro de 2012 – Deus Pai: Dois bilhões de almas irão converter-se em resultado destas Mensagens
04 de janeiro de 2012 – Eu Me darei a conhecer muito em breve
04 de janeiro de 2012 – Tentativas de guerra nuclear no Oriente
07 de Janeiro de 2012 – Julgar e ter outros comportamentos em Meu Nome, é cuspir na Minha Face
08 de janeiro de 2012 – Deus Pai – Vós, meus amados filhos tendes um futuro glorioso pela frente
08 de janeiro de 2012 – Jesus chama as crianças de todo o mundo
09 de janeiro de 2012 – Após a Confissão Global, eu prepararei a Minha Segunda Vinda
10 de janeiro de 2012 – Virgem Maria: Muitas almas escolhem ignorar os Sinais que Eu dou
11 de janeiro de 2012 – A maior abominação desde o holocausto está a ser conspirada contra os judeus
12 de janeiro de 2012 – Orai pelas almas em pecado mortal, que talvez não tenham a oportunidade de procurar a redenção
13 de janeiro de 2012 – Virgem Maria: Cruzada de Oração (19) Oração para os jovens
13 de janeiro de 2012 – Virgem Maria: Minha filha, a paz reinará muito em breve
13 de janeiro de 2012 – Os cientistas vão negar publicamente que o Milagre aconteceu
16 de janeiro de 2012 – Deus Pai: Mensageira final para anunciar a Segunda Vinda
17 de janeiro de 2012 – Servos Sagrados, vós sereis levados para o Falso Profeta
18 de janeiro de 2012 – Virgem Maria: Plano perverso, dentro do Vaticano, para destruir a Igreja Católica
19 de janeiro de 2012 – O anticristo, que está escondido nas asas, em breve aparecerá ao mundo
20 de janeiro de 2012 – O Livro Selado da Verdade será aberto, em preparação da Minha Segunda Vinda
21 de janeiro de 2012 – O Falso Profeta será tratado como um santo vivo. Os que se lhe opuserem serão
considerados hereges
23 de janeiro de 2012 – Ouvi o Meu apelo urgente pelas almas dos Ateus
24 de janeiro de 2012 – A Boa Nova – Deus, Meu Eterno Pai, sancionou a Salvação de grande parte da humanidade
25 de janeiro de 2012 – Virgem Maria: Uma guerra nuclear envolvendo o Irã está a ser preparada
26 de janeiro de 2012 – O último Segredo de Fátima revela a verdade sobre a seita maligna de Satanás que entrou
no Vaticano
27 de janeiro de 2012 – Chamada para o Clero: Preparai o Meu Rebanho para a Minha longa esperada Segunda Vinda à terra
28 de janeiro de 2012 – Virgem Maria: Orai pelo Papa Bento com todo o vosso coração
29 de janeiro de 2012 – A Minha Divina Misericórdia é para ser compreendida, como foi revelada a Santa Faustina
30 de janeiro de 2012 – A Virgem Maria apela para um dia de oração e de jejum como preparação para o Aviso
31 de janeiro de 2012 – Jesus revela a Indulgência Plenária para a Absolvição Total

Fevereiro/2012
01 de fevereiro de 2012 – Virgem Maria: Ninguém impedirá que o Livro da Verdade seja revelado ao mundo
02 de fevereiro de 2012 – Pensais que Eu vos iria ignorar até ao dia do julgamento?
04 de fevereiro de 2012 – Virgem Maria: Ódio é ódio. Não há dois tipos. Eles são o mesmo
04 de fevereiro de 2012 – Guerras envolvendo o Irã, Israel, Egito e Síria, interligados
04 de fevereiro de 2012 – Deus Pai: O mundo submetido a um castigo. A minha intervenção é necessária
05 de fevereiro de 2012 – Virgem Maria: Quando dizeis o Rosário vós podeis ajudar a salvar a vossa nação
06 de fevereiro de 2012 – Orai para que uma guerra nuclear global, que acabaria com um terço da humanidade, possa
ser evitada
07 de fevereiro de 2012 – Os mistérios do Reino Divino, escondidos nos arquivos por tanto tempo
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08 de fevereiro de 2012 – Virgem Maria: O maligno não descansará enquanto a Igreja Católica não cair por terra
08 de fevereiro de 2012 – Muito em breve, virá um homem que professará ser Eu
09 de fevereiro de 2012 – Fornicação, pornografia e prostituição, são todos pecados mortais
10 de fevereiro de 2012 – Deus Pai: Os terremotos serão sentidos como parte de um pequeno castigo antes de o Aviso
11 de fevereiro de 2012 – O Meu pobre Santo Vigário, o Papa Bento XVI, será expulso da Santa Sé, em Roma
12 de fevereiro de 2012 – Os outros países seguirão a Inglaterra, proibindo a Oração Pública
12 de fevereiro de 2012 – A Bíblia Sagrada não é posta de lado em favor destas Mensagens
13 de fevereiro de 2012 – Os Últimos Dias de Satanás – Como uma vespa quando morre a picada será mais dolorosa
14 de fevereiro de 2012 – Deus Pai: A Europa será o primeiro alvo do Dragão Vermelho, seguido dos E.U.A.
16 de fevereiro de 2012 – O grupo perverso perpetra a maior mentira para assumir o controle dos países
17 de fevereiro de 2012 – Virgem Maria: Introduzi o aborto na Irlanda e vós rompereis a ligação ao Meu Coração
18 de fevereiro de 2012 – Os países europeus vão sucumbir a uma ditadura que não é melhor que os dias de Hitler
19 de fevereiro de 2012 – A União Europeia é a Besta dos Dez Chifres
20 de fevereiro de 2012 – Deus Pai: Erguei-vos agora e aceitai o Meu Selo, o Selo do Deus Vivo
21 de fevereiro de 2012 – Deus Pai: Ou vós sois por mim ou contra mim. A escolha é vossa
21 de fevereiro de 2012 – Porque rejeitais os Meus Avisos para vos preparardes para a Minha Segunda Vinda?
22 de fevereiro de 2012 – O Jejum é importante para as vossas almas
23 de fevereiro de 2012 – Virgem Maria: Orai para que a guerra nuclear no Irã possa ser evitada
23 de fevereiro de 2012 – Deus Pai: Chamada à Igreja Católica para que aceite a Nova Era de Paz na terra
24 de fevereiro de 2012 – Não haverá morte, nem doença, nem pecado no Novo Paraíso
24 de fevereiro de 2012 – Nunca rejeiteis os profetas do senhor
26 de fevereiro de 2012 – Deus Pai: O bálsamo de que vós tão desesperadamente necessitais para acalmar as vossas almas
27 de fevereiro de 2012 – O mundo está prestes a sofrer o próximo estágio de limpeza
29 de fevereiro de 2012 – Vós não sabeis que o Espírito Santo não pode, e não vai, entrar nas almas dos que têm o
coração endurecido?

Março/2012
01 de março de 2012 – Uni-vos quando entrardes nos portões do Novo Paraíso
02 de março de 2012 – Deus Pai: Aviso sobre os cultos satânicos e as doutrinas da Nova Era
03 de março de 2012 – Virgem Maria: Acordai filhos, vós deveis abraçar a verdade
04 de março de 2012 – A Igreja Católica e a Casa de Israel serão perseguidas
05 de março de 2012 – O Livro da Verdade está a ser revelado á Sétima Mensageira dos Tempos Finais
06 de março de 2012 – Vejam agora como o homem da paz se apresenta a ele próprio ao mundo
07 de março de 2012 – O Primeiro Selo é a Apostasia
07 de março de 2012 – A Minha Segunda Vinda não pode ser evitada, nem pode ser impedida
08 de março de 2012 – Deus Pai: O Meu Selo de Proteção é Anunciado, enquanto o Segundo Selo é Quebrado
09 de março de 2012 – Virgem Maria: Recitai o Rosário em todas as nações entre hoje e o Domingo de Páscoa
10 de março de 2012 – É tempo para o Segundo Selo ser aberto, visto que as guerras aumentarão
12 de março de 2012 – Virgem Maria: Nunca antes houve tanta oposição às revelações divinas
13 de março de 2012 – Está a ser feito agora um esforço concertado, por um certo segmento dentro da Minha Igreja,
para te silenciar
14 de março de 2012 – O Amor é mais poderoso do que o ódio
16 de março de 2012 – O casamento do mesmo sexo, é um pecado grave
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

22

Livro da Verdade
18 de março de 2012 – Eu virei das nuvens, cercado por todos os Anjos e Santos do Céu
20 de março de 2012 – Virgem Maria: Rogai pelo Papa Bento XVI que está em perigo de ser exilado de Roma
20 de março de 2012 – O tempo para o cisma na Igreja está quase aí, e vós deveis preparar-vos agora
21 de março de 2012 – Diz à humanidade que tudo está agora nas minhas santíssimas mãos
22 de março de 2012 – Oposição à Minha Segunda Vinda será feroz
24 de março de 2012 – Vós não tendes muito tempo antes que Eu venha para julgar
25 de março de 2012 – Mesmo o Aviso não vai converter todos os não-crentes
27 de março de 2012 – Virgem Maria: Pede aos meus filhos para fazerem um dia de jejum na Sexta-Feira Santa, para
impedir uma moeda mundial
29 de março de 2012 – Jesus revela detalhes da Sua Crucificação
30 de março de 2012 – Eu peço-vos. Não me crucifiqueis de novo
30 de março de 2012 – Virgem Maria: Eu sou a Intercessora. Através de mim, eu levarei as vossas orações ao meu
precioso Filho
31 de março de 2012 – Os Meus Novos Milagres serão apresentados ao mundo

Abril/2012
02 de abril de 2012 – Deixa-os orar a Mim por discernimento
03 de abril de 2012 – Apenas através das orações de intercessão, as almas na escuridão podem ser salvas
04 de abril de 2012 – Por favor, recitai a minha Divina Misericórdia e começai a minha Novena na Sexta-Feira Santa
05 de abril de 2012 – A Sexta-Feira Santa, e este ano especialmente, é o dia em que eu desejo ser lembrado, pelo que
realmente significa
06 de abril de 2012 – A Páscoa é uma época em que a minha morte na Cruz é contemplada adequadamente
07 de abril de 2012 – Eu sou a Igreja. a Igreja foi fundada por Mim e nunca pode morrer
08 de abril de 2012 – O Céu e a terra tornar-se-ão num. Um não existe sem o outro
09 de abril de 2012 – Virgem Maria: A Era da Paz de que eu falei em Fátima tem sido esquecida
10 de abril de 2012 – Virgem Maria: O tempo para eu esmagar a serpente está para breve
11 de abril de 2012 – O ódio contra ti aumentará. Ser-te-á dito que esse trabalho é de satanás
12 de abril de 2012 – O próximo Papa pode ser eleito no seio da Igreja Católica, pelos seus membros, mas ele será o
Falso Profeta
14 de abril de 2012 – As muitas mentiras em que a existência do inferno é negada, serão a perdição dos cristãos
15 de abril de 2012 – A Minha Igreja Remanescente, as duas testemunhas referidas no Livro da Revelação
16 de abril de 2012 – Eu, o vosso amado Jesus, nunca poderia prejudicar a minha própria Igreja
17 de abril de 2012 – As minhas Mensagens são para todas as religiões e credos, incluindo aqueles que não crêem
19 de abril de 2012 – Nunca tireis vantagem desleal dos outros, seja em negócios, política ou em qualquer caminhada
da vida
20 de abril de 2012 – Mesmo aqueles que cometem pecados terríveis são amados por Deus Pai
21 de abril de 2012 – Bilhões de almas, não milhões, converter-se-ão
22 de abril de 2012 – Virgem Maria: Quando os tempos parecerem difíceis ou dolorosos, filhos, chamai sempre por mim
22 de abril de 2012 – Ajudai-me a preparar o mundo para a minha Segunda Vinda
23 de abril de 2012 – Mais nações estão a unir-se e mais filhos de Deus serão governados por um corpo
24 de abril de 2012 – Aos meus Servos Sagrados Eu digo isto. Não cometais o erro dos vossos antepassados, que me
rejeitaram quando Eu vim pela primeira vez
25 de abril de 2012 – Toda a humanidade terá o livre-arbítrio até que a sua vontade se una com a Divina Vontade do Pai
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26 de abril de 2012 – Que me são leais serão levados, num piscar de olhos, sem sofrimento, para o Novo Céu e Nova Terra
28 de abril de 2012 – Deus, Pai: Como Pai de toda a humanidade eu estou pronto para enviar o Meu Filho para reclamar
o Seu Legítimo Trono
29 de abril de 2012 – Virgem Maria: Minha filha, não haverá morte para aqueles que amam o meu Filho
29 de abril de 2012 – O primeiro segredo do Livro da Verdade revela uma conspiração contra a Igreja por grupos maçônicos
30 de abril de 2012 – Eu chamo a todos vós que não me conheceis

Maio/2012
01 de maio de 2012 – Ouvi o meu Chamamento e preparai-vos para o derramamento do meu Espírito Santo
04 de maio de 2012 – O Espírito Santo descerá neste domingo. O segundo derramamento do poder do Espírito Santo
05 de maio de 2012 – Deus Pai: Aceitai o meu Espírito Santo com admiração e agradecimento
06 de maio de 2012 – Aos meus discípulos atuais está a ser dada uma missão enorme
06 de maio de 2012 – A dor e a perseguição infligidas sobre Mim, pelas seitas que trabalham em segredo para derrubar
a Santa Sé – são severas
07 de maio de 2012 – Muitos Papas estiveram presos na Santa Sé, rodeados por grupos maçônicos
08 de maio de 2012 – Virgem Maria: Deus, o altíssimo, pode mudar o destino do mundo
08 de maio de 2012 – A Minha Igreja Remanescente, inspirada no profeta enoque, criará ódio em toda a parte em que a
minha Santa Palavra seja ouvida
09 de maio de 2012 – O trabalho dos grupos maçônicos no vosso mundo já está a enfraquecer
10 de maio de 2012 – Virgem Maria: Eu verto lágrimas de tristeza pelos sacerdotes da Igreja Católica, que sofrem
terrivelmente neste momento
11 de maio de 2012 – Estão a decorrer rapidamente os preparativos para a minha Segunda Vinda
12 de maio de 2012 – Virgem Maria: Ide, filhos, abri os olhos e prestai atenção, e questionai e contemplai tudo o que
vos é apresentado em nome de Deus
13 de maio de 2012 – O Meu Novo Reino: Sobre vós será derramada tamanha abundância que não querereis mais nada
14 de maio de 2012 – Pedido de Oração: Vai agora e chama-os para fazerem este pedido: O meu apelo a Jesus
16 de maio de 2012 – O Segundo Selo: A 3ª Guerra Mundial
16 de maio de 2012 – Virgem Maria: Os meus visionários no mundo serão instruídos para orarem, para evitar os perigos
associados a uma guerra mundial
16 de maio de 2012 – Criar Grupos de Oração devotos a Jesus para a humanidade
17 de maio de 2012 – Virgem Maria: Este Selo foi profetizado no Livro de João
18 de maio de 2012 – A Igreja Remanescente unida permanecerá invencível até ao surgimento da Nova Jerusalém
18 de maio de 2012 – Deus Pai: Não temais a minha mão, mas a mão dos que são vossos inimigos
20 de maio de 2012 – Virgem Maria: O maligno ataca mais os que amam a Deus
20 de maio de 2012 – Orai para que possais reconhecer os profetas verdadeiros daqueles que não falam no meu Santo Nome
21 de maio de 2012 – O tempo para que o Aviso ocorra está a aproximar-se
22 de maio de 2012 – O Meu Livro da Verdade vai espalhar-se rapidamente, como uma chama, por todo o mundo
23 de maio de 2012 – Deus Pai: O sofrimento no mundo uniu-se, neste tempo, com o sofrimento do meu Filho Jesus
24 de maio de 2012 – Durante o Aviso, aqueles que se redimirem aos Meus Olhos não sofrerão a dor do Purgatório
26 de maio de 2012 – Eles tencionam expulsar o Papa Bento XVI da Cadeira de Pedro através de meios desonestos
27 de maio de 2012 – Satanás irá convencer-vos que as minhas Mensagens vêm dele
28 de maio de 2012 – Sabei que os 1.000 anos referidos no Livro da Revelação significam exatamente isso
29 de maio de 2012 – A Oração pode evitar as atrocidades que estão a ser planeadas com o uso de bombas nucleares
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30 de maio de 2012 – A Minha Agonia no Horto está a ser revivida uma vez mais, e eu estou dobrado pela dor do sofrimento
31 de maio de 2012 – Virgem Maria: Junho, mês da Cruzada de Conversão

Junho/2012
01 de junho de 2012 – O 666 será incorporado, como número escondido, num chip que vós sereis forçados a aceitar,
como faríeis numa qualquer vacina
02 de junho de 2012 – Virgem Maria: Eu revelei as atrocidades às pequenas crianças Melanie e Maximino, em La Salette
02 de junho de 2012 – Jesus: Nunca vacileis. nunca duvideis da minha Mão de Proteção
03 de junho de 2012 – Passai o mês de junho em contemplação silenciosa, como a minha amada Mãe instruiu
04 de junho de 2012 – Assim como Eu fui rejeitado da primeira vez, Eu serei rejeitado pela segunda vez
05 de junho de 2012 – Satanás tem a intenção de envenenar as mentes de algumas das minhas almas escolhidas para
esta missão
06 de junho de 2012 – Virgem Maria: Quando vós sofreis nesta vida, filhos, aproximais-vos do meu Filho
07 de junho de 2012 – O ano passado 600.000 anjos caídos foram libertados dos poços do inferno. Agora foram
libertados para cima de 5 milhões
08 de junho de 2012 – O livre-arbítrio não vos pode ser tirado. Não vos posso exigir que me sigais
09 de junho de 2012 – Deus Pai: Eu lutarei na Batalha do Armageddom com a Hierarquia dos Céus
10 de junho de 2012 – O Falso Profeta não assumirá apenas a Igreja Católica, ele ordenará sobre todas as igrejas cristãs
11 de junho de 2012 – Mãe da Salvação: Orai pelas igrejas cristãs, para que lhes sejam dadas graças para
defenderem a sua fé
11 de junho de 2012 – Lembrai-vos que esta é uma guerra que será vencida pela Minha Igreja Remanescente na terra
12 de junho de 2012 – O teste de um autêntico Profeta reside nas orações que lhe são dadas para a humanidade
13 de junho de 2012 – Uma promessa de fidelidade à Divina Vontade de Deus Pai
14 de junho de 2012 – O Aviso, embora não deva ser temido, causará dor aos que não estão em estado de graça
16 de junho de 2012 – Os céus ficarão escancarados como um telhado aberto
17 de junho de 2012 – Os seus planos malvados também incluem uma nova vacina global que criará a doença em
todo o mundo
18 de junho de 2012 – A nenhum profeta foram dadas Mensagens da Santíssima Trindade e da minha amada Mãe em
tal abundância
20 de junho de 2012 – Virgem Maria: Eu posso, com o meu Filho, dar-vos as graças e a auréola de proteção para que
nenhum anjo caído possa penetrar
21 de junho de 2012 – Vinde a Mim todos os que vos sentis indignos. Eu espero por vós
21 de junho de 2012 – O homem não evoluiu a partir de animais, mas é isso que aqueles que não acreditam em Deus
vos querem fazer crer
23 de junho de 2012 – Virgem Maria: O mundo virou de cabeça para baixo por causa do paganismo
24 de junho de 2012 – Quando vós espalhais o ódio sobre os Profetas enviados do céu, sois culpados de um pecado que
tem enormes consequências
25 de junho de 2012 – Eu conheço os meus próprios e eles conhecem-Me
26 de junho de 2012 – O Novo Paraíso: Vós tereis um corpo puro, incorruptível, livre de doença, morte física e
envelhecimento
27 de junho de 2012 – Deus Pai: Eu revelo os meus planos futuros para o Novo Céu e Nova Terra
28 de junho de 2012 – A Minha Igreja deve confiar em mim. Eles devem tirar as algemas do medo e da dúvida e
permitir que eu seja conhecido
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29 de junho de 2012 – Virgem Maria: Muitas religiões e falsas doutrinas criadas a partir da imaginação da humanidade
infestam agora a terra

Julho/2012
01 de julho de 2012 – Os sacramentos da Santa Confissão, o Batismo, o Matrimônio e a Santa Eucaristia devem ser
preservados
02 de julho de 2012 – A Minha Palavra é a Minha Palavra. Nenhum homem pode duvidar da Minha Palavra, pois ela
está gravada na rocha
03 de julho de 2012 – O pior sofrimento é o vazio espiritual, em que vós não podeis sentir um pingo de amor por Mim,
o vosso Jesus
04 de julho de 2012 – Virgem Maria: Aconteça o que acontecer ao mundo, filhos, vós deveis saber que Deus, o
Altíssimo, está ao comando
05 de julho de 2012 – Deus Pai: Ninguém pode explicar como Eu criei o universo ou a humanidade, não importa como
tentem – pois isso é impossível
06 de julho de 2012 – Um terço da terra será destruída quando os anjos derramarem fogo dos quatro cantos dos céus
07 de julho de 2012 – Eles podem não ouvir, mas deve-lhes ser dada a Palavra de Deus
08 de julho de 2012 – Ficai avisados. a religião do novo mundo parecerá, do lado de fora, uma boa e santa organização,
cheia de amor e compaixão
09 de julho de 2012 – Cada pessoa viva no mundo verá a sua alma e saberá, em muitos casos pela primeira vez, que tem uma
11 de julho de 2012 – Eles negar-Me-ão dizendo que a Minha Sagrada Palavra contradiz a Palavra de Deus
12 de julho de 2012 – O Aviso será para muitos um evento assustador, pois parecerá que o mundo chegou ao fim
13 de julho de 2012 – Depois da guerra mundial virá a fome e em seguida as pragas. No entanto, a oração pode atenuar
o Castigo
13 de julho de 2012 – Portanto, tu já deves entender porque és diferente dos Visionários. É porque tu és Profeta, a
Profeta dos Tempos Finais
14 de julho de 2012 – Não é suficiente acreditar no Pai. Os que rejeitam o Seu Filho rejeitam a Salvação
15 de julho de 2012 – Virgem Maria: A Igreja do meu Filho na terra não escuta neste tempo, mas eles sabem como o
meu Filho foi tratado da primeira vez
15 de julho de 2012 – Deus Pai: Eu vou varrer as suas falsas igrejas, os seus cultos ímpios, os seus falsos ídolos, as suas
cidades e as suas nações
16 de julho de 2012 – Está próximo o tempo da perseguição ao Meu Amado Vigário, o Papa Bento XVI, que virá num ápice
17 de julho de 2012 – As almas jovens são queridas para Mim, e eu choro porque a muitas delas nunca foi ensinada
a verdade
17 de julho de 2012 – Uma vez que o Aviso ocorra, haverá muita confusão
18 de julho de 2012 – Virgem Maria: A dita tolerante sociedade moderna franze a testa quando vós dizeis que acreditais
em Jesus Cristo
19 de julho de 2012 – Os Meus Braços foram arrancados dos seus encaixes durante a Minha Crucificação, tal como
mostra a Imagem do Sudário de Turim. O Sudário mostra isso
20 de julho de 2012 – Será em breve apresentada ao mundo a mentira mais enganosa que, nesta fase, é impossível à
humanidade alcançar
21 de julho de 2012 – O Amor de Deus brilhará sobre todos os que pedirem ao Meu Pai para impedir o anticristo de
infligir sofrimentos terríveis sobre a humanidade
22 de julho de 2012 – Vós ganhareis a batalha pelas almas e não levará muito tempo a emergir o Novo Mundo sem fim
23 de julho de 2012 – Virgem Maria: Como Mãe da Salvação, o meu último Título no céu, deixai-me ajudar-vos
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24 de julho de 2012 – As profecias dadas a João, e não reveladas até agora, estão sendo apresentadas neste momento,
para acordar o mundo
25 de julho de 2012 – O Amor é um Sinal de Deus. Não importa que religião ou credo vós seguis, o Amor só pode vir
de Deus
26 de julho de 2012 – O pacto com satanás está quase pronto e dois eventos devem acontecer em breve
27 de julho de 2012 – Quando o Meu Exército atingir os 20 milhões eu multiplicarei esse número em bilhões
29 de julho de 2012 – É o pecado do Aborto que fará cair muitas nações, e por ele serão punidas severamente
30 de julho de 2012 – A Minha Igreja Católica foi retalhada em pedaços, mas a alma da Minha Igreja nunca será levada
ou consumida por satanás
31 de julho de 2012 – Virgem Maria: A insuficiente proclamação da Verdade dos ensinamentos do meu Filho significa
que Deus está a ser esquecido
31 de julho de 2012 – Permiti-me erguer-vos de todo o mal, para vos salvar do anticristo

Agosto/2012
01 de agosto de 2012 – Eu peço a todos os Filhos de Deus para uma vez mais dedicarem o mês de agosto a salvar almas
02 de agosto de 2012 – Deus Pai: Assim como o Meu Filho foi crucificado, também a sua Igreja na terra será crucificada
03 de agosto de 2012 – Para os dissidentes da Igreja Católica: Profanai as Leis da Minha Igreja e sereis punidos
04 de agosto de 2012 – Quando subornaram, deliberadamente, mentirosos para negar a minha ressurreição, os fariseus
negaram a gerações de judeus o direito à Verdade
05 de agosto de 2012 – Se vós acreditais na existência de satanás, então sabeis que tudo o que é injusto e mau no mundo
é causado por ele
06 de agosto de 2012 – Quando as almas atacam a minha Santa Palavra com tamanho veneno, é um sinal da
confirmação de satanás de que estas Mensagens são autênticas
07 de agosto de 2012 – Esta é a minha última missão na terra, na qual as Santas Mensagens da Santíssima Trindade
estão a ser dadas ao mundo
08 de agosto de 2012 – Ao declarar a voz do Espírito Santo como má, vós sois culpados de uma blasfêmia de
enormes proporções
10 de agosto de 2012 – Tu não sabes que não és nada sem mim? Um recipiente vazio que nada pode satisfazer
11 de agosto de 2012 – As chuvas, as inundações e a destruição das culturas, que estão a chegar, serão o resultado de
um Castigo do Céu
12 de agosto de 2012 – O anticristo afirmará que ele sou Eu, Jesus Cristo
13 de agosto de 2012 – Virgem Maria: Em breve, muitos dos Profetas, Visionários e Videntes do mundo não receberão
mais Mensagens
15 de agosto de 2012 – Este é o Meu Livro. A Minha Palavra. A Minha Promessa
16 de agosto de 2012 – O paganismo é galopante e o fascínio pelo ocultismo está a ser incentivado
19 de agosto de 2012 – Este tempo é comparável com a calma antes da tempestade. Usai-o para preparar as pessoas
tanto quanto possível
20 de agosto de 2012 – Eu sou como uma tempestade, que se está a formar. A Minha Voz é como um Trovão à distância
20 de agosto de 2012 – O Livro da Vida predito contém os nomes de todos aqueles que serão salvos
21 de agosto de 2012 – Deus Pai: Só quando Eu estiver satisfeito, Eu legarei os Milagres mais espetaculares para o
mundo testemunhar
22 de agosto de 2012 – Virgem Maria: Quando Eu esperei com os Apóstolos, no Cenáculo, pela descida do Espírito
Santo, a preparação levou dez dias
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22 de agosto de 2012 – Tal como o soldado que perfurou o Meu Lado foi convertido instantaneamente, assim será com
milhões de almas
23 de agosto de 2012 – Virgem Maria: A conversão pode enfraquecer o impacto do anticristo
23 de agosto de 2012 – Importante Mensagem de Deus Pai: Eu vou conceder a imunidade aos portões do inferno às
pessoas por quem vós orais
24 de agosto de 2012 – Agradecei ao Meu Pai pelo Dom da Sua Graça de Imunidade aos Fogos do Inferno
25 de agosto de 2012 – Virgem Maria: Filhos, abraçai o Dom da Graça de Imunidade. Estimai-a, pois é uma rara
Dádiva do Céu
26 de agosto de 2012 – O ódio é a causa de todo o mal no mundo e assume muitas formas
27 de agosto de 2012 – Esta é a responsabilidade que Eu vos dou, Meus Discípulos, converter as almas pelas quais Eu
mais anseio
28 de agosto de 2012 – Se louvardes falsos deuses e pedirdes grande prosperidade, riqueza e outros presentes, apenas
para satisfazer os vossos desejos, vós atraíreis o príncipe das trevas
29 de agosto de 2012 – O Bem contra o Mal é uma Batalha entre Deus, Meu Pai Eterno, e Satanás. É exatamente assim
30 de agosto de 2012 – Virgem Maria: O Despertar está a chegar em breve
31 de agosto de 2012 – Nenhum homem conhece a verdade do verdadeiro conteúdo do Livro da Verdade. Só Deus sabe

Setembro/2012
01 de setembro de 2012 – Esta Missão é a Última Dádiva de Profecia Sancionada pelo Meu Pai, para salvar almas
03 de setembro de 2012 – Eu apelo a todos vós para que crieis centros, a partir dos quais possais assegurar que as
minhas Mensagens são difundidas
04 de setembro de 2012 – O Meu Nome não é mais reverenciado. O Meu Nome é amaldiçoado
05 de setembro de 2012 – Um grande choque tornar-se-á evidente e o homem afastar-se-á do homem. Irmão contra irmão
06 de setembro de 2012 – A Minha Palavra está a ser digerida silenciosamente pelos meus Servos Líderes
07 de setembro de 2012 – Esta Missão pode ser comparada à salvação de um gigantesco transatlântico
08 de setembro de 2012 – Virgem Maria: Há um futuro maravilhoso pela frente para todos os Filhos de Deus
09 de setembro de 2012 – O verdadeiro Amor vem de Deus
10 de setembro de 2012 – Como vós sofreis por detrás do vosso emblema de ateísmo
11 de setembro de 2012 – A Nova Era será anunciada na Minha Segunda Vinda. O tempo é curto
12 de setembro de 2012 – O comunismo, por tanto tempo temido no mundo ocidental, está agora a ser secretamente
formado através de uma aliança global
13 de setembro de 2012 – A Dádiva do Meu Pai Eterno é dar a cada um dos Seus Filhos a vida mais perfeita no mundo
mais perfeito
16 de setembro de 2012 – O ódio global irrompe entre as nações neste momento e tudo em nome de Deus
16 de setembro de 2012 – Aviso para os grupos da elite mundial, que através da sua poderosa aliança conspiram para
controlar todas as nações
17 de setembro de 2012 – A Grã-Bretanha, uma nação protestante, converter-se-á em breve aos meus caminhos
18 de setembro de 2012 – Eu não sou o Filho do Homem que as pessoas esperam que Eu seja. Eu não sou convencional
19 de setembro de 2012 – A conversão ocorre em primeiro lugar. Em seguida a perseguição. Em seguida a salvação por
esta ordem
20 de setembro de 2012 – Eles vão dizer que eu era casado. Eles vão dizer que eu era simplesmente um Profeta
20 de setembro de 2012 – Deus Pai: O tempo do Meu Filho está a fundir-se com o vosso tempo, filhos, e em breve
serão apenas um
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21 de setembro de 2012 – Mãe de Deus: Foi predito, minha filha, que nestes tempos que vivemos agora os corações da
humanidade ficarão endurecidos
22 de setembro de 2012 – Os falsos profetas estão a pairar e vão agora atacar esta missão
23 de setembro de 2012 – Assim, muitas pessoas estão a procurar a Verdade e não conseguem encontrá-la
23 de setembro de 2012 – Preparai-vos para testemunhar os Sinais que, em breve, serão revelados do Céu
24 de setembro de 2012 – Qualquer homem que odeia o outro, por causa da sua religião, não ama verdadeiramente a Deus
25 de setembro de 2012 – Existem apenas três maneiras de vos protegerdes do maligno
26 de setembro de 2012 – Virgem Maria: Grandes mudanças terão início no mundo muito em breve
26 de setembro de 2012 – O pecado pode ser perdoado quando vós estais vivos. Não depois da morte
27 de setembro de 2012 – Dois bilhões de almas vão recusar a Minha Mão de Misericórdia
28 de setembro de 2012 – Esse homem vai dizer ao mundo que é o Messias e será aplaudido por muitos dos principais
líderes do mundo
29 de setembro de 2012 – Os crentes nunca devem sentir-se seguros do conhecimento de que eles sabem a Verdade
29 de setembro de 2012 – Assim, muitas pessoas estão hoje obcecadas com a busca da fama e da glória pessoal

Outubro/2012
01 de outubro de 2012 – O Amor de Deus, uma vez sentido pelo homem, é algo que nenhum homem pode dispensar
02 de outubro de 2012 – Virgem Maria: Muitos dos líderes da Igreja do meu Filho, nada dizem. Eles já não defendem,
publicamente, o Santo Nome do meu Filho
03 de outubro de 2012 – O cristianismo está a ser atacado por uma razão principal
04 de outubro de 2012 – Deus Pai: A minha Mão de Justiça está à espera para castigar os governos que conspiram para
magoar os meus filhos
06 de outubro de 2012 – A Luz de Deus está presente em todos e em cada um de vós
07 de outubro de 2012 – Virgem Maria: Eu choro Lágrimas de Sangue por eles e o meu Coração está aflito
08 de outubro de 2012 – O Anúncio para comunicar a Minha Segunda Vinda será repentino
09 de outubro de 2012 – Esta Nova Religião Mundial prestará homenagem à besta
10 de outubro de 2012 – O paganismo será imposto em todas as Igrejas de Deus
11 de outubro de 2012 – Muitos de vós negar-Me-eis, aceitando essas novas leis perversas
12 de outubro de 2012 – Haverá diferentes níveis no Novo Paraíso de 12 nações
13 de outubro de 2012 – Em seguida, será introduzida uma vacina global que vos matará se a aceitardes
14 de outubro de 2012 – Aqueles que cometem assassinato a sangue frio, podem ser salvos através das vossas orações
15 de outubro de 2012 – Os que sobreviverem, no Fim dos Tempos, não terão uma morte física
16 de outubro de 2012 – Este é um momento difícil e solitário para os numerosos videntes e profetas, porque cada um
trabalha sozinho
17 de outubro de 2012 – A maré de mudança começará muito em breve
18 de outubro de 2012 – Deus Pai: Em breve, o Meu Filho será enviado para desvendar a Verdade da Criação da
Humanidade
19 de outubro de 2012 – Virgem Maria: As Graças concedidas quando recebeis o corpo do meu Filho
20 de outubro de 2012 – Os judeus aceitarão finalmente que o Verdadeiro Messias está a chegar
20 de outubro de 2012 – Os bilhões de almas que já estão no inferno são os que me rejeitaram vergonhosamente durante
a sua vida
21 de outubro de 2012 – Quando eles tentarem criar um sacramento nas minhas Igrejas, uma abominação, eles dirão que
é pelos direitos dos casais do mesmo sexo
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21 de outubro de 2012 – Vós não deveis permitir que o medo do futuro vos oprima, pois esse não é o meu desejo
23 de outubro de 2012 – Eu desejo apelar a todos os filhos de Deus nos Estados Unidos da América
24 de outubro de 2012 – Vós nunca deveis rejeitar as Revelações Privadas sem terdes as qualificações ou a humildade
requeridas
25 de outubro de 2012 – Virgem Maria: O avolumar da Igreja Remanescente do meu Filho continuará
25 de outubro de 2012 – Eu desejo que o Meu Exército recite esta Cruzada de Oração para a vitória da Igreja
Remanescente
26 de outubro de 2012 – Eles vão questionar e analisar a Minha Palavra, com medo de cometerem um erro terrível
26 de outubro de 2012 – Aqueles que humilham a Minha Palavra, que te foi dada, minha filha, cortam-Me até ao Osso
numa dor agonizante
27 de outubro de 2012 – Será pelas suas mãos que relâmpagos, terremotos e tsunamis atacarão a terra
28 de outubro de 2012 – Deus Pai: É para salvar as almas inocentes, infectadas pelos mentirosos, que eu puno os ímpios
29 de outubro de 2012 – Os seus grandes castigos, de uma magnitude nunca antes testemunhada no mundo, podem ser
mitigados
30 de outubro de 2012 – Neste momento, no mundo, a simples menção de crença em Mim, o Vosso Jesus, gera
constrangimento

Novembro/2012
01 de novembro de 2012 – Foi-vos dada a Armadura. Usai-a
02 de novembro de 2012 – Virgem Maria: Voltai e pedi ao meu Filho para vos guiar em direção à sua grande misericórdia
03 de novembro de 2012 – Em breve não haverá mais pecado. O flagelo do pecado será uma coisa do passado
04 de novembro de 2012 – A estrada para o Meu Eterno Reino está cheia de pedras afiadas e de pedregulhos
05 de novembro de 2012 – A terra irá gemer de dor enquanto o anticristo prepara a sua entrada
06 de novembro de 2012 – Deus Pai: A Hierarquia de todos os Anjos do Céu reúne neste momento nos quatro
cantos da terra
07 de novembro de 2012 – Grande parte da humanidade será purificada e estará então pronta para a aguardada Era de Paz
08 de novembro de 2012 – Eu preciso da vossa ajuda. Assim como Eu precisei dos Meus Apóstolos e Discípulos,
quando Eu andei na terra
09 de novembro de 2012 – Esta vacina será um veneno e será apresentada como um plano global de saúde
10 de novembro de 2012 – Vacinação Global: Uma das formas mais perversas de genocídio jamais vista desde a morte
dos judeus sob Hitler
11 de novembro de 2012 – Eu prometo solenemente que a transição será repentina
11 de novembro de 2012 – Os Católicos Romanos terão de realizar Missas em Refúgios ou Igrejas seguras
13 de novembro de 2012 – A Coroação de Espinhos durante a Minha Crucificação é simbólica
14 de novembro de 2012 – Uma série de eventos sobre as igrejas que me honram no mundo virão à superfície
17 de novembro de 2012 – Eu tenho uma Mensagem, que eu devo transmitir ao povo americano
19 de novembro de 2012 – Os tumultos serão evidentes em todos os cantos da terra e só um cego não verá as mudanças
20 de novembro de 2012 – Este Grupo dos Doze, representando nações poderosas, é uma afronta para a existência dos
Meus Doze Apóstolos
21 de novembro de 2012 – Virgem Maria: Vós deveis rezar para que essas pobres almas que continuam a crucificar o
meu Filho se afastem do pecado
21 de novembro de 2012 – Uma metade não se desviará da Verdade. A outra metade distorcerá a Verdade
22 de novembro de 2012 – Deus Pai: Eu ofereço-vos o futuro mais perfeito
23 de novembro de 2012 – Meus amados Sacerdotes e Servos Sagrados, não receeis a Minha Palavra
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25 de novembro de 2012 – Não é a Mim que eles vão colocar uma Coroa de esmeraldas ou pedras preciosas
25 de novembro de 2012 – Aqueles que seguem as Leis de Deus serão demonizados e perseguidos
27 de novembro de 2012 – Meus Sacerdotes, vós não deveis ofender-Me declarando-Me como mentiroso
28 de novembro de 2012 – Não importa quanto os vossos pertences nesta terra são importantes para vós, eles não
valem nada
29 de novembro de 2012 – Virgem Maria: Um Deus Amoroso não iria gerar conflito ou provocar uma brecha
30 de novembro de 2012 – Quando a liberdade de expressão é retirada, a Verdade está escondida
30 de novembro de 2012 – Os inimigos dos Judeus, em todos os países, vão juntar-se, unidos para esmagar Israel

Dezembro/2012
01 de dezembro de 2012 – Todas as nações do mundo estão unidas como uma com Deus. Todas fazem parte da
mesma família
02 de dezembro de 2012 – A Chama do Amor apaga o fogo do ódio
03 de dezembro de 2012 – Apelo à humanidade para se preparar para a minha grande Misericórdia
05 de dezembro de 2012 – Virgem Maria: Como Mãe da Salvação eu ajudar-vos-ei e às vossas famílias a consagrar-vos
ao meu Filho
07 de dezembro de 2012 – O Falso Profeta já planeou como vai assumir os ministérios dentro da Igreja Católica
08 de dezembro de 2012 – O Aviso purificará os Filhos de Deus, na preparação para a Minha Segunda Vinda
09 de dezembro de 2012 – O Fogo do Espírito Santo será sentido nos corações de todos
10 de dezembro de 2012 – Eu julgarei os vivos e os mortos e só os que são dignos podem entrar no Meu Reino
11 de dezembro de 2012 – Virgem Maria: Ele, tão humilde, virá em gloriosíssimo esplendor e, na sua grande
misericórdia, inundará a terra
11 de dezembro de 2012 – O raciocínio humano não tem sentido quando vós tentais definir a vida eterna
12 de dezembro de 2012 – Eu prometo solenemente que os traidores da Minha Santa Palavra, enviada através dos
profetas de Deus, terão como resultado a Ira do Meu Pai
13 de dezembro de 2012 – A humildade é mais do que apenas a aceitação do sofrimento. É um meio poderoso para
derrotar o mal
15 de dezembro de 2012 – Eu sou um Deus que tudo perdoa, pronto para vos conceder a libertação de todos os pecados
em que vós caístes
16 de dezembro de 2012 – Eu trago a esperança. Eu trago a misericórdia. Eu trago a salvação
17 de dezembro de 2012 – Finalmente, o poder da morte sobre a humanidade será derrotado
18 de dezembro de 2012 – Virgem Maria: Todos aqueles que promovem o aborto e que são responsáveis pela sua
introdução são culpados de pecado mortal
18 de dezembro de 2012 – As chamas da minha misericórdia, como línguas de fogo, descerão em breve sobre cada alma
19 de dezembro de 2012 – Satanás será preso durante o Meu Reinado e deixará de enganar os Filhos de Deus
19 de dezembro de 2012 – Eu morri por vós. Por isso, vós deveis agora confiar em Mim
20 de dezembro de 2012 – Deus Pai: O tempo para as grandes mudanças, para o bem de todos, está em cima de vós
21 de dezembro de 2012 – O Meu amor pela humanidade é sentido por muitos. Infelizmente, aqueles que não O
procuram não O encontrarão
21 de dezembro de 2012 – A Minha Palavra será como uma espada que cortará a confusão e as mentiras
22 de dezembro de 2012 – Eu inundo-vos hoje com esta Bênção especial
23 de dezembro de 2012 – A unidade da família e a sua destruição será a raiz de todas as coisas
24 de dezembro de 2012 – Virgem Maria: O dia em que eu trouxe ao mundo o Salvador mudou o destino da humanidade
25 de dezembro de 2012 – Haverá um grande dilúvio. Vós também testemunhareis pequenas inundações noutros países
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

31

Livro da Verdade
27 de dezembro de 2012 – Deus Pai: Em breve, uma nova luz, um novo sol, será visto
28 de dezembro de 2012 – O conhecimento pode muitas vezes cegar-vos para a Verdade
29 de dezembro de 2012 – Nunca Me receeis pois Eu venho em Paz
30 de dezembro de 2012 – Ele, pelo poder do oculto, realizará o que será visto como a cura para as pessoas com
doença terminal
31 de dezembro de 2012 – Tu serás o foco de tanto ódio

Mensagens do Ano 2013
Janeiro/2013
01 de janeiro de 2013 – O Templo de Deus será profanado para além da compreensão
02 de janeiro de 2013 – Virgem Maria: Nem todos aceitarão a liberdade. Muitos ficarão ao lado do maligno
02 de janeiro de 2013 – Amai em Meu Nome a todos aqueles que vos perseguem. Então, orai por eles
03 de janeiro de 2013 – Virgem Maria: A razão pela qual tantas pessoas estão com tanta dor e escuridão é porque elas
não acreditam em Deus
03 de janeiro de 2013 – Eu chamo a todos os que não estão certos sobre se Eu existo ou não
04 de janeiro de 2013 – Virgem Maria: Os próximos tempos serão um desafio para todos os Cristãos
06 de janeiro de 2013 – Por favor, recitai esta Cruzada de Oração (92) para a Graça da Perseverança
07 de janeiro de 2013 – Somente pelo Poder de Deus vós existis. Somente pelo Amor de Deus vós vivereis para sempre
08 de janeiro de 2013 – Não escutais as afirmações exageradas que possais ouvir sobre o Fim dos Tempos
09 de janeiro de 2013 – Quando vós retirais a Verdade ou a adulterais, já não é a Verdade. Tudo o que resta é um invólucro
11 de janeiro de 2013 – Eu concedo-lhes agora a Graça das Lágrimas de Amor e Conversão
12 de janeiro de 2013 – O Plano para destruir a Igreja Católica, a partir de dentro de suas próprias fileiras, já está
em andamento
13 de janeiro de 2013 – Ignora as questões ou perguntas que te são feitas para alterar as Minhas Palavras
14 de janeiro de 2013 – Apesar da Minha Divindade, Eu sinto-Me adoentado e desgostoso com os pecados do homem
15 de janeiro de 2013 – Por favor, tomai este novo Dom de Cura que Eu vos apresento agora
17 de janeiro de 2013 – Tudo será feito para causar o desmembramento dos vossos Grupos de Oração
18 de janeiro de 2013 – A abolição de todos os Sinais do Meu Filho será o início do fim
18 de janeiro de 2013 – Vós devorais tão facilmente as palavras falsas que vos são apresentadas por mentirosos
19 de janeiro de 2013 – Virgem Maria: Vós deveis lutar contra todas as leis e todos os argumentos que promovem o aborto
20 de janeiro de 2013 – É a Missão dos Verdadeiros Profetas que causa ultraje
20 de janeiro de 2013 – Estas pessoas vão destruir as Minhas Igrejas e poucas serão autorizadas a oferecer os
Sacrifícios Diários
21 de janeiro de 2013 – O meu tempo, que está entrelaçado com a Divina Vontade de Meu Pai, está quase sobre vós
22 de janeiro de 2013 – Com o Dom do Espírito Santo, vós ireis profetizar todo o mundo no Meu Santo Nome
23 de janeiro de 2013 – Virgem Maria: É pelo Poder da Oração que a Misericórdia do Meu Filho pode ser espalhada
por todo o mundo
23 de janeiro de 2013 – Eu exorto os Meus Seguidores para lembrarem às pessoas a importância da leitura da Bíblia Sagrada
25 de janeiro de 2013 – Eu atenuarei grande parte do sofrimento predito através do poder dos Meus Grupos de Cruzada
de Oração
25 de janeiro de 2013 – Eles vão soluçar de alívio, quando perceberem que têm um futuro onde a morte não existe
26 de janeiro de 2013 – Deus Pai: É por isso que só um milagre pode salvar a raça humana
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27 de janeiro de 2013 – As Profecias contidas no Livro do Apocalipse são apenas parcialmente conhecidas
28 de janeiro de 2013 – Em breve, eles passarão uma lei que vai proibir o significado de blasfêmia
29 de janeiro de 2013 – O aumento do ódio, do assassinato, e da falta de caridade é intenso, e o pecado tem infestado a
terra como um incêndio
30 de janeiro de 2013 – A Intervenção do Meu Pai já começou e a Sua Ira abalará a Terra
31 de janeiro de 2013 – Mãe de Deus: O Exército Remanescente de Cristo Triunfará

Fevereiro/2013
01 de fevereiro de 2013 – Deus Pai: Eu vou acabar com as nações que cospem na Minha Face
02 de fevereiro de 2013 – Os Sinais que Eu enviarei serão reconhecidos instantaneamente
03 de fevereiro de 2013 – Não faltará muito para que comece a Fase Final da Purificação da raça humana
04 de fevereiro de 2013 – O homem deve esforçar-se em todos os momentos para ser como Eu
05 de fevereiro de 2013 – Mãe de Deus: Muitos ficarão sozinhos na sua tentativa de formarem Grupos de Oração
06 de fevereiro de 2013 – Mãe de Deus: Vós deveis orar por todos os que estão em altos cargos, com poder sobre as
vossas nações
07 de fevereiro de 2013 – Deus Pai: Vinde, segui o Meu Filho ao longo do caminho da Verdade
08 de fevereiro de 2013 – Eu Sou o Vosso Mestre e, através de Mim, vós entendereis os Mistérios do Meu Divino
Plano Final
09 de fevereiro de 2013 – Nunca te esqueças que tu és a escritora. Eu Sou o Autor
10 de fevereiro de 2013 – A Minha Palavra espalhar-se-á na Austrália e Nova Zelândia
11 de fevereiro de 2013 – Muitos acreditam que o Inferno é, apenas, um lugar de folclore
12 de fevereiro de 2013 – Desta vida passaremos num piscar de olhos para uma nova vida, um Novo Paraíso Renovado
13 de fevereiro de 2013 – A Maçonaria infiltrou-se na Minha Igreja na terra e, como previsto, em breve o cisma criará
divisão e inquietação entre os meus servos fiéis
13 de fevereiro de 2013 – Virgem Maria: A arrogância e o orgulho da humanidade é um insulto à presença de Deus
14 de fevereiro de 2013 – Esta é a Batalha Final. O Meu Vigário caiu. A Minha Igreja cairá, mas brevemente se erguerá
de novo
15 de fevereiro de 2013 – O casamento diante do Meu Altar não é aceitável se for entre duas pessoas do mesmo sexo
17 de fevereiro de 2013 – O Falso Profeta vai agora assumir a Cadeira em Roma
18 de fevereiro de 2013 – Eles vão trazer os filhos de Deus sob o domínio do Chifre Pequeno, que se sentará no
pomposo esplendor da Cadeira de Pedro
19 de fevereiro de 2013 – Eles dirão que ele foi culpado de um crime do qual é totalmente inocente
20 de fevereiro de 2013 – Esta grande Iluminação de Consciência terá lugar depois do meu Santo Vigário deixar Roma
22 de fevereiro de 2013 – Vós viveis num tempo em que muitos filhos de Deus se tornam pagãos
23 de fevereiro de 2013 – Sim, a Minha Palavra é para todos, mas há uma enorme responsabilidade envolvida na
promoção das Minhas Mensagens
24 de fevereiro de 2013 – O maior erro que vós podeis fazer é assumir que apenas os pecadores endurecidos são
lançados no fogo do inferno
25 de fevereiro de 2013 – Ele será um aliado muito próximo do Falso Profeta e não tenham ilusões a respeito de quem
ele é – o Filho de Satanás
26 de fevereiro de 2013 – Um dos outros líderes políticos sobre o qual falei há algum tempo será assassinado em breve
27 de fevereiro de 2013 – A Minha Sagrada Eucaristia deve ainda ser recebida por vós. Vós não deveis suspender o
vosso Sacrifício diário, pois não sereis vós que ireis ser forçados a tomar essa decisão
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28 de fevereiro de 2013 – Serão apenas os bravos e corajosos dentre vós, os que mais Me amam, que irão liderar o Meu
Exército para a salvação
28 de fevereiro de 2013 – Eu peço a todos os Meus Servos Sagrados que me chamem, ao Seu Amado Jesus, para que Eu
os possa cobrir com o Meu Precioso Sangue

Março/2013
03 de março de 2013 – A Minha Igreja na terra está sob ataque e isso significa que o Meu Corpo será Crucificado
novamente, como predito
05 de março de 2013 – Os Sinais serão dados a todos vós e acontecerão milagres
06 de março de 2013 – Muitos de vós rejeitareis este chamamento do Céu por causa do medo
07 de março de 2013 – A Oração pode salvar, e salvará, a humanidade
08 de março de 2013 – Ele foi enviado para desmantelar a Minha Igreja e despedaçá-la em pequenos pedaços
09 de março de 2013 – Na chegada da Sexta-feira Santa muitas almas começarão a perceber que o Meu Aviso para a
humanidade está sobre o mundo
10 de março de 2013 – Mãe da Salvação: Os Grupos de Cruzada de Oração salvarão bilhões de almas
12 de março de 2013 – Deus Pai: A Batalha grassa agora entre a Minha Hierarquia e o domínio da besta
13 de março de 2013 – O Seu Trono foi roubado. Ele não tem o seu poder
14 de março de 2013 – Esse gesto perverso durante a Semana Santa será visto por aqueles que mantêm os seus olhos abertos
15 de março de 2013 – Mãe da Salvação: Dizei o meu Rosário por todos os que governam em Roma
16 de março de 2013 – A Minha Agonia é sentida por todos os Santos e Anjos no Céu, pois o tempo do Apocalipse
está próximo
16 de março de 2013 – O Terceiro Selo será revelado quando o homem lutar por alimento, pois a fome aperta a humanidade
17 de março de 2013 – Uma Mensagem para os Sacerdotes e todos os Meus Servos Sagrados que deram as suas vidas
pelo Meu Sagrado Serviço
18 de março de 2013 – Mãe de Deus: A divisão do mundo trazida por Gog e Magog, separá-lo-á em duas famílias
19 de março de 2013 – Camada sobre camada os seus intentos malignos tornar-se-ão claros porque eles tropeçam
neles próprios
20 de março de 2013 – Assim como o cego não pode ver, haverá entre a Igreja de Roma os que podem ver mas que se
recusam a reconhecer a Verdade
21 de março de 2013 – O tempo da divisão está para breve e vós deveis preparar-vos
22 de março de 2013 – Eu desejo que todos os Meus Seguidores dediquem um período de jejum a partir da próxima
segunda-feira, até às 15:30 horas de Sexta-Feira Santa
23 de março de 2013 – Mãe de Deus: O Corpo do Meu Filho foi rasgado em pedaços
24 de março de 2013 – A Minha Missão não é dar-vos uma nova Bíblia, o que nunca poderia ser, porque o Livro do
Meu Pai contém toda a Verdade
25 de março de 2013 – O maior horror que Eu testemunhei no Meu tempo no Jardim das Oliveiras foi o flagelo do
pecado no Fim dos Tempos
26 de março de 2013 – Vós deveis manter os olhos abertos para algo que insulte a Minha Divindade
27 de março de 2013 – A vossa transição desta terra para o Meu Novo Reino será indolor
28 de março de 2013 – O perigo para a existência da Sagrada Eucaristia ser-vos-á mostrado
29 de março de 2013 – Hoje a Minha Igreja na terra será Crucificada. Hoje, marca o início das mudanças
29 de março de 2013 – Em breve o Meu Amado Papa Bento XVI orientará os filhos de Deus a partir do seu lugar de exílio
29 de março de 2013 – Não vão cair aos Meus pés. Não são os Meus pés que eles beijam, mas os dos meus servos, os
dos meus seguidores, os dos meus pecadores
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30 de março de 2013 – Virgem Maria: A Ressurreição do meu amado Filho é a Dádiva mais importante, pois significa
que a Vida Eterna pode ser dada a todos os filhos de Deus
31 de março de 2013 – Hoje, Eu trago grandes Graças ao mundo

Abril/2013
01 de abril de 2013 – Deus Pai: Eu, o Vosso Amado Pai, marquei por fim o Dia para O Aviso. Só eu sei esta Data
02 de abril de 2013 – Eu desejo trazer para cima de 7 bilhões de filhos de Deus para Casa, finalmente, ao seu Eterno Paraíso
03 de abril de 2013 – Eu virei outra vez, no Último Dia. Mas Eu não andarei na terra antecipadamente
04 de abril de 2013 – Somente aqueles que têm o Selo do Deus Vivo escaparão a esta forma de genocídio da alma
05 de abril de 2013 – A nenhum de vós seria jamais dada autoridade para julgar o outro em meu Nome, pois isso
não é possível
06 de abril de 2013 – Mãe de Deus: Tu foste enviada para preparar o caminho para a sua Segunda Vinda
06 de abril de 2013 – O tempo para aparecer o cometa de que Eu falei, em que as pessoas acreditarão que há dois sóis,
está próximo
07 de abril de 2013 – Será dito que esse novo templo é uma igreja que une todos, porque Deus ama todos os seus filhos
09 de abril de 2013 – Muitos bons e santos sacerdotes juntaram-se para pôr de parte estas Mensagens
10 de abril de 2013 – Deus Pai: Oração pela Chave para o Novo Paraíso
11 de abril de 2013 – Por cada alma que vós dedicardes à Minha Misericórdia, eu salvarei mais uma centena
12 de abril de 2013 – Bem-aventurados os mansos de coração, de quem o orgulho foi despojado pela Graça de Deus
13 de abril de 2013 – A Igreja Católica está agora prestes a entrar na pior perseguição da sua história
14 de abril de 2013 – Mãe de Deus: Quando os filhos de Deus forem enganados por mentiras, eles separar-se-ão d’Ele
15 de abril de 2013 – Muitos não serão suficientemente fortes para lutar contra o aborto, a eutanásia e o casamento do
mesmo sexo
16 de abril de 2013 – A Palavra, segundo Deus, será posta de lado quando o paganismo varrer a terra
17 de abril de 2013 – Esse Sinal não deve ser confundido com a Marca da Besta, será para simbolizar a Nova Religião
Mundial Única
19 de abril de 2013 – Eu peço aqueles de vós que estão assustados e confusos com estas Mensagens para me ouvirem agora
20 de abril de 2013 – Quando o homem não acredita em Deus, ele não aceita a diferença entre certo e errado
21 de abril de 2013 – A Torre de Babel será erguida mais uma vez e apresentada como um Templo de Deus
22 de abril de 2013 – Mãe de Deus: Para serem dignos do Seu Reino, eles devem despir-se de influências mundanas
23 de abril de 2013 – Todos os Falsos Profetas serão afastados por mim e punidos severamente
24 de abril de 2013 – Mãe de Deus: Desta vez Ele não virá como Homem, em Carne
24 de abril de 2013 – Esses atos vis devem acontecer enquanto a terra está a ser purificada
25 de abril de 2013 – Eles mentirão continuamente e as suas homilias públicas não terão sentido aos Olhos de Deus
26 de abril de 2013 – O Anticristo será do oriente, não do ocidente
27 de abril de 2013 – Todos os dias deveis perguntar-vos – Aprovaria Deus as minhas ações de hoje?
28 de Abril de 2013 – As Minhas Palavras para ti serão agora ouvidas, mais uma vez, no último dia. Lembra-te delas
30 de abril de 2013 – Uma nova forma de Cruz será introduzida

Maio/2013
01 de maio de 2013 – O pecado do aborto é mortal e os responsáveis arderão no fogo do inferno por toda a eternidade
02 de maio de 2013 – Eles serão acusados de crimes contra a Cadeira de Pedro e serão humilhados publicamente no
Meu Santo Nome
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03 de maio de 2013 – A visão aparentemente autêntica que eles apresentarão, será vista como uma nova forma de
catolicismo
04 de maio de 2013 – Foi o pecado do orgulho que causou a queda de Lúcifer e que fosse suprimido e lançado no abismo
05 de maio de 2013 – Não tenteis argumentar com a mente para tentar justificar a Minha existência, porque Eu não sou
deste mundo
06 de maio de 2013 – Quando vos for dada a Verdade, é importante que continueis a espalhar a Palavra de Deus
07 de maio de 2013 – Mãe de Deus: A Missão que te foi dada é o último elo da Aliança Final
07 de maio de 2013 – A praga espalhar-se-á mais do que a AIDS
09 de maio de 2013 – O Meu desejo mais querido é que vós procureis as almas dos jovens
10 de maio de 2013 – A única água necessária para a sobrevivência dos filhos de Deus virá da Árvore da Vida
11 de maio de 2013 – Os milagres que Eu prometi ao mundo, através da minha Cruzada de Orações, vão aumentar
13 de maio de 2013 – A Minha Palavra é a última. É a final. Não pode haver nenhuma outra palavra
14 de maio de 2013 – Aqueles que seguiram a Palavra de Deus, prevista pelos profetas antes de Mim, foram os
primeiros a cuspir em Mim
15 de maio de 2013 – A Minha grande intervenção para salvar a humanidade começou e a velocidade das minhas ações
será evidente para todos
16 de maio de 2013 – O Amor vem apenas de Mim. O ódio não
17 de maio de 2013 – O mundo vai alegrar-se, pois juntamente com a Minha Igreja, em Roma, a nação judaica será abatida
17 de maio de 2013 – Eles serão imediatamente perdoados se ganharem coragem e Me apelarem para os ajudar a sair da
sua miséria
18 de maio de 2013 – Quando o Espírito Santo está presente, Ele espalha-se como Fogo e replicará a Palavra de Deus
em muitas línguas
19 de maio de 2013 – E então, precisamente quando eles se esquecerem de Mim, a Minha Igreja ressuscitará dentre os
mortos, assim como Eu fiz
20 de maio de 2013 – Em primeiro lugar, virão a Mim todas as Igrejas Cristãs. Depois, com o tempo, os judeus
mudarão e, finalmente, aceitar-me-ão
21 de maio de 2013 – Quando chegar a hora da besta revelar o anticristo, serão vistos grandes sinais
23 de maio de 2013 – Os Meus soldados Cristãos formarão o maior Exército contra o anticristo
24 de maio de 2013 – Aqueles que gritam contra a Minha Palavra, em fúria, declarando que ela vem de satanás,
residirão com a besta na eternidade
25 de maio de 2013 – Estas Mensagens serão as últimas que vos são dadas antes do Grande Dia, em que Eu venho
para Julgar
26 de maio de 2013 – Eu, a Mãe de Deus, destruo o poder do maligno nos corações daqueles que me chamam
26 de maio de 2013 – Deus Pai: Eu prometi ao mundo o Livro da Verdade e nunca mais voltarei com a Minha Santa
Palavra atrás
28 de maio de 2013 – A Minha Voz, tal como ecoa, atrairá milhões a Mim na próxima fase e, depois, bilhões nos
estágios finais
29 de maio de 2013 – Deus Pai: Eu atingirei todas as nações de acordo com a extensão do número de inocentes que
elas assassinaram
31 de maio de 2013 – Deus não é arrogante. Deus não é orgulhoso. Deus é gentil, amoroso e ainda firme na sua
instrução para a humanidade

Junho/2013
02 de junho de 2013 – Eu estou presente na Santíssima Eucaristia, através do Ato de Transubstanciação
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03 de junho de 2013 – As vossas práticas pagãs levar-vos-ão para o Inferno
04 de junho de 2013 – O Meu Caminho é muito simples. Vós seguir-Me-eis por qualquer via que desejais, mas deveis
honrar-Me nas Minhas Igrejas Cristãs
05 de junho de 2013 – O resto dos Meus Servos Sagrados assinará um compromisso de fidelidade com a Nova
Religião Mundial
06 de junho de 2013 – As mentiras vêem muitas vezes vestida como coisas boas
07 de junho de 2013 – Eu criarei milagres em todo o mundo para provar aos céticos que sou Eu, Jesus Cristo, que enviei
a Minha Profeta para vos preparar a todos para a Minha Segunda Vinda
08 de junho de 2013 – A obsessão dos meus filhos pelos bens mundanos e a adulação pela riqueza pessoal separa-os de Deus
09 de junho de 2013 – Quando a Nova Jerusalém descer sobre o mundo ao som das trombetas, as luzes preencherão os
céus e tudo ficará em silêncio
10 de junho de 2013 – Vós não deveis ter medo, porque o que Eu prometo é vosso e é a vossa herança
12 de junho de 2013 – Nunca façais isso, pois é o único pecado que, pela sua hipocrisia, Me repugna
14 de junho de 2013 – Deus não espera de vós que passeis o vosso tempo ignorando as questões do dia-a-dia ou o
tempo que despendeis com a família e amigos
15 de junho de 2013 – Será dentro do Império Romano que a grande abominação se erguerá contra Mim
15 de junho de 2013 – Deus existe em cada pessoa nascida neste mundo, independentemente da sua fé ou da crença dos
seus pais
19 de junho de 2013 – Eu sou o Amor. Eu sou Deus. Eles são uma e a mesma coisa
21 de junho de 2013 – A maior mentira é a de que Satanás pode predizer o futuro, mas isso pode nunca ser
23 de junho de 2013 – Deus Pai: Quando o Meu Filho é considerado um pecador, sabei que essa é a maior blasfêmia
23 de junho de 2013 – A Verdade libertar-vos-á. As mentiras destruir-vos-ão
24 de junho de 2013 – Mãe de Deus: Vós deveis manter-vos fiéis ao que o meu Filho ensinou. Ele era como vós em
todas as coisas, exceto no pecado
25 de junho de 2013 – Muito poucos encontram conforto em Mim. Eu espero pacientemente e, porém, eles não virão a Mim
26 de junho de 2013 – Mãe da Salvação: Trazei-me os vossos filhos de modo a que, como verdadeira Mãe de todos os
filhos de Deus, eu possa consagrá-los ao meu Filho
27 de junho de 2013 – A Minha Justiça cairá sobre todos aqueles que impedem a Santa Palavra de Deus de ser dada a
conhecer ao mundo
29 de junho de 2013 – A mudança no formato da Missa será em breve apresentada na Minha Igreja
30 de junho de 2013 – Vós sereis acusados de conspirar contra a Minha própria Igreja, mas o vosso único crime será o
de defender a Verdade

Julho/2013
01 de julho de 2013 – Mãe da Salvação: O que eu testemunhei nunca poderia ser posto no papel, tão vis foram as
crueldades infligidas ao seu Divino Corpo
03 de julho de 2013 – Mãe da Salvação: Nenhuma porta foi aberta para permitir que o meu Filho viesse ao mundo
com dignidade
03 de julho de 2013 – Haverá terremotos na Rússia e na China em breve, que terão lugar um após o outro
03 de julho de 2013 – Como a amargura divide as nações, a desconfiança e o medo continuarão a causar agitação civil
04 de julho de 2013 – Deus Pai: Eu sei que o plano do aborto em todo o mundo é controlado
05 de julho de 2013 – A Ordem Única Mundial é a maior caricatura contra o Verdadeiro Deus Trino
07 de julho de 2013 – Ele usa a Verdade de Deus para se esconder por detrás, até ao momento certo
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08 de julho de 2013 – Os Dez Mandamentos, dados ao mundo pelo Meu Pai através do Profeta Moisés, estão ser
reescritos pelo homem
10 de julho de 2013 – Mãe da Salvação: Muito facilmente as pessoas aceitam novas leis, que se afirmam como boas
10 de julho de 2013 – Deus Pai: As mentiras com que vos estão a alimentar sobre a vossa economia são preparadas para
vos enganar
11 de julho de 2013 – Será pela vossa recitação da Minha Cruzada de Orações que Eu os posso salvar
14 de julho de 2013 – Eu consumo-Me por eles. Sem eles, Eu não posso sentir tudo
15 de julho de 2013 – Aos Sacerdotes: O dia em que vos será pedido para negar a Minha Divindade não está longe
17 de julho de 2013 – Vós não podeis seguir-Me verdadeiramente sem suportardes a dor da Cruz
18 de julho de 2013 – Mãe da Salvação: A Medalha da Salvação oferece o Dom da Conversão
19 de julho de 2013 – O Profeta Final já foi enviado portanto, por favor, não rejeitem esta Dádiva
19 de julho de 2013 – O seu plano é atrair as almas numa teia de enganos, arrastando os seus corações
20 de julho de 2013 – Mãe da Salvação: As contendas em Roma resultarão no desvio de muitos
21 de julho de 2013 – Eles estão agora a preparar o anticristo para a sua entrada triunfal
22 de julho de 2013 – Confiai em Mim e Eu abrir-vos-ei os olhos para a Verdade do vosso futuro glorioso
22 de julho de 2013 – Mãe da Salvação: O último Segredo de Fátima não foi revelado, tão terrível ele era
23 de julho de 2013 – Eu revelo os Segredos contidos no Livro da Revelação, e não será agradável
25 de julho de 2013 – Embora elas venham a causar medo, não são nada quando comparadas com o Grande Castigo que
vem aí
27 de julho de 2013 – Olhai por detrás da máscara do humanismo e não encontrareis Sinais de Deus
28 de julho de 2013 – Os outros inocentes que seguem cegamente a besta e o falso profeta, ficarão presos num
vínculo selvagem
29 de julho de 2013 – A marca da besta trará consigo a morte – a morte da alma e a morte por uma doença terrível
29 de julho de 2013 – Mãe da Salvação: Vós deveis manter as Cruzes tradicionais, pois em breve elas desaparecerão
30 de julho de 2013 – Nunca aceiteis uma Cruz, que não se assemelhe à Cruz na qual Eu fui Crucificado
31 de julho de 2013 – Mãe da Salvação: Assim como a Santa Palavra de Deus pode unir as almas, pode também causar
grande divisão
31 de julho de 2013 – Eles vão convencer os meus seguidores a adaptar as Leis da Minha Igreja pela realização de
um referendo

Agosto/2013
01 de agosto de 2013 – A maldade presente no mundo está numa escalada não vista desde os dias de Noé
02 de agosto de 2013 – Mãe da Salvação: Em breve ser-vos-á pedido para distribuirdes um substituto da Sagrada
Eucaristia, que não será o Corpo do meu Filho
03 de agosto de 2013 – Deus Pai: Os nomes dos que estão no Livro da Vida são os primeiros alvos da besta
04 de agosto de 2013 – As Minhas Profecias que revelam a chegada do anticristo estão prestes a realizar-se
05 de agosto de 2013 – Quando eles mudarem o Sacramento do Batismo removerão todas as promessas de renunciar a
satanás, porque declaram essas referências como antiquadas
05 de agosto de 2013 – Mãe da Salvação: Esta guerra para defender a Palavra de Deus, significa que os Sacerdotes que
se mantêm fiéis a Ele terão que procurar refúgio
05 de agosto de 2013 – Ao defender a Minha Palavra, vós sereis considerados cruéis e sem compaixão com os que não
acreditam em Deus
06 de agosto de 2013 – Mãe da Salvação: Não aceiteis a tolerância para com os pagãos, para assumirem o controle das
Igrejas de Deus
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07 de agosto de 2013 – Deus Pai: O anticristo está agora pronto para se revelar a si mesmo
09 de agosto de 2013 – Uma alma não pode ser íntegra de novo até que reconheça a grandiosidade de Deus
09 de agosto de 2013 – Mãe da Salvação: O homem jamais poderia rejeitar essa Nova Existência perfeita
10 de agosto de 2013 – Sabei que a dor da rejeição será exatamente como a que Eu e os Meus Apóstolos tivemos que
sofrer durante o Meu Tempo na terra
12 de agosto de 2013 – As inundações serão um lugar comum e vós sabereis quais as partes do mundo que mais iram o
Meu Pai
13 de agosto de 2013 – Em breve, eles irão usar as Igrejas como locais de comércio e lucro
14 de agosto de 2013 – Quando vós honrardes a Minha Mãe, deveis visitar os seus Santuários e prestar-Lhe
Homenagem lá
15 de agosto de 2013 – O Primeiro Julgamento está próximo e eu lançarei os ímpios para o lado
17 de agosto de 2013 – Deveis conservar os santos Missais, os paramentos, a Bíblia Sagrada e as Santas Cruzes. Eles
serão todos substituídos
17 de agosto de 2013 – Mãe da Salvação: Eles terão de encontrar locais de refúgio, para que possam oferecer Missas
diárias e a Sagrada Eucaristia
18 de agosto de 2013 – Ser-lhes-á pedido para darem testemunho da sua fidelidade, através de um novo juramento, para
permanecerem fiéis à Igreja
19 de agosto de 2013 – Mãe da Salvação: Meus filhos em todos os lugares – vós tendes que me escutar, a vossa amada
Mãe, neste momento de tristeza
20 de agosto de 2013 – Eu asseguro que mais milhões ouvirão as Minhas Palavras
21 de agosto de 2013 – A Minha Segunda Vinda não pode ter lugar antes que a contaminação do pecado seja erradicada
22 de agosto de 2013 – Eu devo avisar o mundo para o grande número de falsos profetas que tentam neste momento
abafar a Minha Voz
23 de agosto de 2013 – Mãe da Salvação: O anticristo, na sua proclamação, declarará que é um cristão devoto
23 de agosto de 2013 – Deus Pai: Filhos, Nós Estamos, mas apenas por um curto período de tempo, distantes do Grande Dia
24 de agosto de 2013 – Este fogo será também lançado sobre os inimigos da terra e os que perseguem estas Duas
Testemunhas
25 de agosto de 2013 – Deus Pai: Receai vós, aqueles que se levantam e amaldiçoam o Meu Filho
26 de agosto de 2013 – Os fariseus açoitaram e assassinaram muitos antes de finalmente Me Crucificarem
27 de agosto de 2013 – Por cada ato de maldade da guerra e de terror, Deus expulsá-los-á e serão apedrejados até à morte
28 de agosto de 2013 – Mãe da Salvação: No Último Dia, quando a aurora romper, o som estridente da trombeta será
ouvido em todo o mundo
29 de agosto de 2013 – Vós deveis rezar pelas suas almas, pois eles venderam-nas
30 de agosto de 2013 – Haverá grande regozijo em toda a parte. Isso durará 100 dias
31 de agosto de 2013 – Muitos de vós, que dizeis que Me servis, não estais aptos a erguer-vos e a declarar que sois um
Servo de Deus

Setembro/2013
01 de setembro de 2013 – Eu escolhi doze homens simples, iletrados e ignorantes da Sagrada Escritura, que eram
pobres pescadores
01 de setembro de 2013 – Aqueles de vós que escarneceis de Mim agora, porque rejeitais as Minhas Mensagens,
acreditais realmente que Eu dividiria a Minha Igreja
02 de setembro de 2013 – Vós não sabeis que toda uma geração de jovens é retirada de Mim neste tempo
03 de setembro de 2013 – A vossa vida é apenas um momento fugaz do vosso tempo de vida total. Vós estais num exílio
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04 de setembro de 2013 – Eu trago Dádivas por fases, dependendo da pureza da alma
05 de setembro de 2013 – Mãe da Salvação: Todos os Sacramentos serão alterados e ficarão irreconhecíveis
05 de setembro de 2013 – Nenhum dos Meus Servos Sagrados pode condenar alguém em Meu Nome
06 de setembro de 2013 – Mãe da Salvação: Será declarada uma nova guerra mundial implacável
06 de setembro de 2013 – Mãe da Salvação: O único caminho para a vida eterna é através do meu Filho, Jesus Cristo
07 de setembro de 2013 – A Minha Santa Palavra não pode ser alterada ou adaptada para que se torne outra coisa qualquer
08 de setembro de 2013 – Este é o tempo em que os Grupos de Cruzada de Oração devem ser definidos e espalhados
pelo mundo
10 de setembro de 2013 – Quanto mais vós sois odiados, Meus Discípulos, mais sois amados por Deus
11 de setembro de 2013 – Mãe da Salvação: Vós sereis ridicularizados por não reconhecerdes a nova interpretação do
catolicismo
13 de setembro de 2013 – Aqueles dentre vós que sofreis imenso e que podeis ter perdido toda a esperança na vida,
sabei que estais no Meu Coração
14 de setembro de 2013 – A doutrina das trevas – A grande apostasia que se espalhará nas costas da Minha Igreja –
descerá como uma grande névoa espessa
14 de setembro de 2013 – Mãe da Salvação: Estas Medalhas converterão todas as almas que estejam abertas à
Misericórdia do meu Filho, Jesus Cristo
15 de setembro de 2013 – Os Meus Planos para resgatar o mundo estão a ser trazidos para fruição. Tudo está agora no lugar
16 de setembro de 2013 – Deus Pai: Aos que nascestes em famílias pagãs, como não é vossa culpa, eu conceder-vos-ei a
Misericórdia
17 de setembro de 2013 – Eu venho até vós para vos levar ao Meu Pai. Eu venho para cumprir a Sua Divina Vontade e
completar a Sua Aliança
18 de setembro de 2013 – Na Minha Segunda Vinda Eu julgarei cada pessoa que permaneça viva na terra nessa época
de acordo com o que tenha feito para Glória de Deus
18 de setembro de 2013 – Recitai esta Cruzada de Oração especial para consagrar todos os que vos são próximos para
que Eu possa cobri-los com o Meu Precioso Sangue
19 de setembro de 2013 – Nenhum homem, nenhum Padre, nenhum Bispo, nenhum Cardeal, nenhum Papa, tem o poder
de reescrever a Palavra de Deus
21 de setembro de 2013 – Quatro poderosos Impérios emergirão como as principais fontes das guerras
21 de setembro de 2013 – Muitos vão trair-Me por aceitarem falsidades
23 de setembro de 2013 – Mãe da Salvação para os Sacerdotes: Para permanecerdes fiéis à Igreja do meu Filho na terra
vós deveis estar preparados para alimentar o Seu rebanho
24 de setembro de 2013 – As quatro partes do mundo a que Eu me refiro são os quatro grandes Impérios – Estados
Unidos, Rússia, Europa e China
24 de setembro de 2013 – Muitos esqueceram-se de Mim e em muitos casos tomaram-Me como garantido
24 de setembro de 2013 – Ai daqueles Cristãos que Me abandonaram a favor da Nova Era do Paganismo
25 de setembro de 2013 – Mãe da Salvação: Apenas alguns serão suficientemente corajosos para proclamar abertamente
a Palavra de Deus durante a Crucificação da Igreja do meu Filho na terra
26 de setembro de 2013 – Deus Pai: Se Eu tiver que destruir cidades para impedir que o mal se espalhe, então Eu farei isso
28 de setembro de 2013 – A Minha Verdadeira Igreja será atirada para fora de Roma e terá de suportar um número de
anos de desolação
30 de setembro de 2013 – A Maçonaria Eclesiástica atingiu o maior nível de poder dentro da Minha Santíssima Igreja
na terra
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Outubro/2013
02 de outubro de 2013 – Há um grande equívoco sobre o que faz um homem ou uma mulher santa aos Meus olhos
03 de outubro de 2013 – Assim que a Crucificação da Minha Igreja na terra começar, vós deveis observar todos os
sinais que foram profetizados
04 de outubro de 2013 – Negai o pecado e vós negais-Me
06 de outubro de 2013 – Ser-vos-á dito em breve para usardes a vossa fé para criar uma campanha política em todo o
mundo para salvar os pobres
08 de outubro de 2013 – Deus O Pai: Satanás e os seus demônios recrutaram um exército muito grande
11 de outubro de 2013 – Relaxai, todos vós, e sabei que Deus é sempre Poderoso e que nenhuma ação, ainda que do
maligno, pode ser lançada sobre Ele
12 de outubro de 2013 – Uma vez que os Céus e a Terra se tornam um, não haverá Purgatório
13 de outubro de 2013 – Vós não Me conheceis, porque vós não Me reconheceis
14 de outubro de 2013 – Mãe da Salvação: Aos Sacerdotes da Igreja Católica, eu exorto-vos a levardes as contas do
meu Santíssimo Rosário
15 de outubro de 2013 – Os planos foram desenhados pela Trindade Profana, em que tudo o que é Verdadeiro será banido
16 de outubro de 2013 – A serpente dá as mensagens especiais do anticristo, as quais documenta cuidadosamente
17 de outubro de 2013 – Todas as novas leis, a introduzir em breve pelos inimigos, dentro da Minha Igreja,
escarnecerão da Verdade estabelecida pelo Meu Pai
18 de outubro de 2013 – Eu posso ser o Seu Único Amigo Verdadeiro, a Sua Única Salvação, mas muitos deles vão
ignorar os meus Avisos
19 de outubro de 2013 – O anticristo criará donativos para atrair empresas, organizações, bem como instituições de
caridade, para trabalharem para o seu novo centro mundial de negócios
20 de outubro de 2013 – Vós deveis permanecer calmos, em paz, mas com a firme determinação de continuar a
proclamar a Sagrada Palavra contida no Evangelho
20 de outubro de 2013 – O Cisma na Minha Igreja será dividido em diferentes estágios
21 de outubro de 2013 – Eles seguirão, como cordeiros para o abate, a caminho da destruição
22 de outubro de 2013 – Todos aqueles que usam o Triângulo, o Sinal da Profaníssima Trindade, estarão envolvidos na
defesa de tais instituições de caridade
22 de outubro de 2013 – Vós sois a geração que terá de dar testemunho da Crucificação Final da Minha Igreja
23 de outubro de 2013 – Mãe da Salvação: O Meu Filho está neste momento a planear uma grande renovação da terra
que causará muita dor
24 de outubro de 2013 – Deus Pai: Este é um chamamento para salvação daqueles de vós que não questionem as
heresias prestes a ser declaradas
25 de outubro de 2013 – Muito poucas pessoas no mundo de hoje têm alguma fé ou crença em Deus
26 de outubro de 2013 – O Grande Dia descerá e logo começará o mundo sem fim
26 de outubro de 2013 – Eu não ficarei parado a assistir enquanto vós destruís as vossas vidas, o que pode ser para toda
a eternidade
27 de outubro de 2013 – A Minha Igreja foi construída sobre a Verdade e nada mais que a Verdade deve sair dos seus lábios
29 de outubro de 2013 – Mãe da Salvação: A Igreja do meu Filho tornar-se-á a sede do anticristo
30 de outubro de 2013 – Assim que o Espírito Santo absorve uma alma, ela ergue-se, atraída imediatamente pela
vontade do Meu Pai e responde em total abandono
31 de outubro de 2013 – Quando vos faltar humildade, o orgulho inundará as vossas almas e vós pecareis contra Mim
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Novembro/2013
01 de novembro de 2013 – Os Meus leais Discípulos, incluindo Sacerdotes e Servos Sagrados de todas as Religiões
Cristãs, permanecerão juntos ao Meu lado
02 de novembro de 2013 – A maior perseguição será infligida por Cristãos sobre Cristãos
03 de novembro de 2013 – Eu não dou a nenhum homem o poder de julgar o outro, falar mal do outro ou lançar
calúnias sobre a espiritualidade de outra alma
04 de novembro de 2013 – A Ira do Meu Pai, aumentará quanto mais os seus filhos ingratos se erguerem em desafio ao
seu pacto todo-poderoso
05 de novembro de 2013 – A Luz de Deus brilhará sobre vós e Eu prometo que não vos sentireis sozinhos
07 de novembro de 2013 – Todos os levantamentos que estais prestes a testemunhar serão o Testamento da Verdade das
Profecias dadas ao Meu amado João no Livro da Revelação
08 de novembro de 2013 – Mãe da Salvação: Quando uma missão que professa falar a Palavra de Deus é falsa, não será
mostrado ódio contra ela
09 de novembro de 2013 – Muitos começarão em breve a usar o seu conhecimento de ciência para avaliar os
Santíssimos Evangelhos
10 de novembro de 2013 – Deus Pai: Não há avaliação científica que faça sentido quando são vistos dois sóis
10 de novembro de 2013 – Mãe da Salvação: A salvação é o vosso único meio de reconciliação com Deus
12 de novembro de 2013 – Os castigos do Meu Pai começaram e o mundo testemunhará muitos mais transtornos ecológicos
12 de novembro de 2013 – O Primeiro Sinal será que a terra rodará mais depressa. O Segundo Sinal diz respeito ao sol,
que parecerá maior, mais brilhante e começará a rodar
14 de novembro de 2013 – Nunca antes a vossa fé foi submetida a semelhante teste
15 de novembro de 2013 – Vós ficareis sozinhos diante de Mim – sem ninguém ao vosso lado
16 de novembro de 2013 – Milhares de milhões converter-se-ão e reconhecerão Deus, o Deus Uno e Trino, pela
primeira vez
17 de novembro de 2013 – Eu venho para renovar a terra, para libertar o homem da sua miséria, tristeza e pecado
18 de novembro de 2013 – Eu venho apenas como um Deus de Misericórdia. Eu não venho para vos amedrontar,
porque Eu amo realmente cada um de vós
19 de novembro de 2013 – Nesse dia, Eu reunirei os vivos
20 de novembro de 2013 – Quando Eu vier como Rei da Misericórdia, a nenhuma alma restará qualquer dúvida acerca
de quem Eu sou e do que Eu sou
23 de novembro de 2013 – O Amor floresce porque é um Dom de Deus e tem o poder de destruir o mal
24 de novembro de 2013 – Bilhões de pessoas desfrutarão de uma vida de glória eterna na presença de Deus
25 de novembro de 2013 – Mãe da Salvação: Os inimigos de Deus cometerão terríveis sacrilégios, até profanar tabernáculos
26 de novembro de 2013 – O Céu declarará em breve a Parte Final do Grande Plano de Deus para salvar a humanidade
29 de novembro de 2013 – A dor, a perseguição, o sofrimento, o escárnio e a zombaria serão sempre o fardo das almas
escolhidas de Deus
30 de novembro de 2013 – Estratégia de satanás é, em primeiro lugar, iludir e enganar os crentes, antes de os destruir

Dezembro/2013
01 de dezembro de 2013 – Mãe da Salvação: Eu peço que comeceis agora a Novena da Salvação
03 de dezembro de 2013 – Eu nunca andarei em Carne de novo
04 de dezembro de 2013 – Ai de todos vós, impostores, pois vós não vindes de Mim
05 de dezembro de 2013 – Mãe da Salvação: o meu Filho morreu para salvar as vossas almas e não para vos livrar dos
males deste mundo
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07 de dezembro de 2013 – Eu Sou, acima de tudo, um Deus de Misericórdia
09 de dezembro de 2013 – Eu estou a preparar o mundo para a Minha Segunda Vinda e muitos vão odiar-me por isso
09 de dezembro de 2013 – Ele, o anticristo, falará muitas línguas, mas nem uma palavra do latim virá dos seus lábios
10 de dezembro de 2013 – Vós não podeis transmitir a Verdade quando o vosso ego procura a popularidade
11 de dezembro de 2013 – Mãe da Salvação: Serão concedidos Doutoramentos Honoris Causa na recém-renovada
Igreja do falso profeta
11 de dezembro de 2013 – Porque, quando sofreis dessa forma, vós trazeis-Me almas, e aqueles que Me trazem almas
pertencem-Me
12 de dezembro de 2013 – Durante toda a Minha Infância, Eu sabia quem Eu era
14 de dezembro de 2013 – Vós fostes agora preparados durante três anos. Levantai-vos, pegai na vossa Cruz e segui-Me
15 de dezembro de 2013 – O orgulho é um traço perigoso porque convence o homem de que ele é maior do que Deus
16 de dezembro de 2013 – Através do Sacramento do Batismo, o poder da besta fica enfraquecido
18 de dezembro de 2013 – Só a Luz de Deus pode trazer a eterna felicidade
20 de dezembro de 2013 – No Dia do Julgamento, vós entendereis finalmente o Poder de Deus
21 de dezembro de 2013 – Vós não podeis divorciar a Minha Igreja da Palavra – carne – porque, então, ela não pode existir
22 de dezembro de 2013 – Mãe da Salvação: Pelo Milagre da Iluminação da Consciência, ele, o meu Filho, trará
alegria, amor e esperança ao mundo
22 de dezembro de 2013 – Em breve Me vereis em toda a Minha Glória Celestial e entendereis então finalmente o
Mistério da Minha Divindade
23 de dezembro de 2013 – Mãe da Salvação: Esta nova e obscena imitação da Palavra de Deus levará muitos a acreditar
que ela é simplesmente uma versão moderna e atualizada do Novo Testamento
25 de dezembro de 2013 – No próximo Natal a Celebração do Meu Nascimento será substituída por uma grande cerimônia
26 de dezembro de 2013 – Os Meus Planos para salvar o mundo inteiro estão em vigor e nem uma alma Eu deixarei
ir facilmente
28 de dezembro de 2013 – Todos os filhos de Deus fazem parte da sua extraordinária família
28 de dezembro de 2013 – Mãe de Salvação: O meu Filho instruiu-me para trazer ao mundo esta importante Mensagem
29 de dezembro de 2013 – Todos vós recebestes a Verdade, mas muitos já a esquecestes. Ela aborrece-vos. É muito
perturbadora
30 de dezembro de 2013 – Quando tentais reescrever a Palavra de Deus, vós sois culpados de blasfêmia

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
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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

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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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

Mensagens do Ano 2015
Janeiro/2015
01 de janeiro de 2015 – O único perigo para a humanidade é o próprio homem
03 de janeiro de 2015 – Mãe da Salvação: Muitas substituições ocorrerão até que a Nova Religião seja, eventualmente,
formada
03 de janeiro de 2015 – Trovões e relâmpagos descerão sobre o Templo do Senhor
04 de janeiro de 2015 – Aqueles que se exaltam diante de Mim, mas falam mal dos outros, serão afastados de Mim
06 de janeiro de 2015 – Sem Mim, a morte de corpo e alma reivindicaria a raça humana inteira
07 de janeiro de 2015 – Mãe da Salvação: Ou vós aceitais a Palavra de Deus, estabelecida por Ele, ou não
09 de janeiro de 2015 – Quando o amor está a faltar Eu estou ausente da alma
10 de janeiro de 2015 – Deus, o Altíssimo: O Meu Poder excede o que é deste mundo e além dele
14 de janeiro de 2015 – A confiança é a chave para o verdadeiro amor
16 de janeiro de 2015 – Eles justificam o pecado para que não tenham de mudar as suas vidas
17 de janeiro de 2015 – Eu preciso de vós assim como vós precisais de Mim
18 de janeiro de 2015 – Só Eu sei o dia ou a hora em que dareis o vosso último suspiro
20 de janeiro de 2015 – Mãe da Salvação: As pessoas escolhem o seu próprio destino
20 de janeiro de 2015 – O Aviso ajudará o mundo a lutar contra a maior apostasia de todos os tempos
21 de janeiro de 2015 – Com a Sabedoria vem a capacidade de ver a Verdade
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22 de janeiro de 2015 – Deus é Omnipresente – Ele está em toda a parte
25 de janeiro de 2015 – Mãe da Salvação: A influência do mundo secular é semelhante ao de uma grande inundação
25 de janeiro de 2015 – Deus Pai: Eu vou abraçar cada pessoa, raça, credo e religião
27 de janeiro de 2015 – Ou vós Me amais de acordo com a minha Palavra ou não, de todo
28 de janeiro de 2015 – A Bíblia Sagrada tornar-se-á quase impossível de encontrar
29 de janeiro de 2015 – Enoque e Elias não estarão presentes na forma humana

Fevereiro/2015
04 de fevereiro de 2015 – Em breve os céus dividir-se-ão e o fogo do Espírito Santo estará sobre vós
07 de fevereiro de 2015 – Eu Sou o Vosso Único e verdadeiro Consolo num mundo que está contra mim
08 de fevereiro de 2015 – O Espírito do Mal é mais poderoso do que a vontade do homem
10 de fevereiro de 2015 – Mãe da Salvação: Orai pela proteção da Igreja do meu Filho na terra
11 de fevereiro de 2015 – Eu somente posso revelar-vos isto antes de Eu separar as ovelhas dos bodes
12 de fevereiro de 2015 – A Oração aterroriza o maligno
13 de fevereiro de 2015 – A minha Missão para salvar a humanidade está quase completa
17 de fevereiro de 2015 – Mãe da Salvação: Coragem, meus queridos filhos, está tudo nas mãos do meu Filho

Março/2015
04 de março de 2015 – Os meus leais Servos Sagrados fiéis, que permanecem fiéis à minha Palavra, irão elevar-se e
orientar-vos

Maio/2015
06 de maio de 2015 – Nunca antes, desde a Minha Crucificação, o Cristianismo suportou tamanha perseguição
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MENSAGENS DO ANO 2010
MENSAGENS DE NOVEMBRO DE 2010
A Primeira Mensagem da Virgem Maria1
Segunda-feira, 8 de novembro de 2010, 15:30

Minha filha, tu tens um trabalho responsável a fazer e não deves deixar ninguém impedi-lo. A
Verdade tem que sair. Tu foste escolhida para fazer este Trabalho. Minha filha, mantém-te forte.
Olha para cima, para Deus, como orientação para fazeres o meu Trabalho.
Tu tens todos os santos a trabalhar contigo. As figuras2 que tu viste são todas para ajudar a
espalhar as Minhas infinitas Mensagens para todo o mundo ouvir. Tu estás a ser guiada. Tu não
acharás que seja fácil, mas com o teu amor perseveras. Tudo o que está a acontecer foi predito. Tu
és um instrumento de comunicação da Palavra de Deus para todos os Seus filhos.
Nunca te esqueças, Deus ama todos os Seus filhos, incluindo os pecadores que O ofendem.
Implora por Misericórdia para todos e cada um de vós. A Sagrada Família vai reunir-se3.
Pega a caneta, que é justo espalhar a Verdade antes que seja tarde demais.
Estas Mensagens são de Origem Divina e devem ser respeitadas. Eu confio em ti para te
certificares de que elas são entregues de forma eficaz a um mundo descrente. É muito importante
que tu sejas forte para o meu amado Filho. Eu sei que tu sofres por Ele, com Ele e por meio d’Ele.
Alegra-te porque isso é bom. Tu és abençoada minha filha, por teres sido escolhida para este
Trabalho. Mantém-te forte.
Ora, pedindo orientação, todos os dias. Tu ficarás mais forte com o tempo. Não tenhas medo, Eu
estou contigo e com a tua família todos os dias. Tu estás a ser cheia do Espírito Santo, de modo que
possas revelar a Verdade sobre o plano do Meu Pai na Terra minha filha, põe as tuas dúvidas de lado. Tu
não estás a imaginar esta Mensagem Divina. O que as Escrituras predisseram está prestes a desenrolar-se.
Ora por todos os filhos de Deus. O meu Filho muito amado sofre muito a cada dia. Ele é
atormentado pelos pecados do homem. O Seu sofrimento atingiu níveis sem precedentes, não
experimentados desde a Sua Morte na Cruz.
Tu tens a energia e o espírito necessário, com a Bênção de Deus, para levar a cabo a tua
Missão. A tua purificação está completa. Tu estás pronta para a batalha que te aguarda.
Vai agora, minha filha. Coloca a tua armadura. Ergue-te, com a tua cabeça levantada e ajuda a
combater o maligno. Não desesperes se, de vez em quando, te sentires isolada. Tu tens todos os anjos e
santos – incluindo João Paulo II, Santa Faustina e São José, a guiarem-te em cada passo do caminho.
Obrigada, minha filha, pela fé que tens mostrado. Tu és uma lutadora e muito amada por Deus Pai
e por meu Filho muito amado. Tu estás unida com Jesus e a tua mão está a ser guiada pelo Espírito Santo.
Vai agora, minha filha, fazer o Trabalho, usando todas os meios que tenhas disponíveis neste
momento, mais importante na história da humanidade.
Deus te abençoe, minha filha.
A Tua Mãe Amorosa em Cristo, Maria, Rainha da Terra.
1

Anunciando as profecias futuras ainda por receber pela visionária privada que não tinha ideia, neste momento, do que
estava a ser convidada a fazer.
2
As figuras referidas são as imagens de vários santos que apareceram à visionária durante a aparição privada, mas ela
não teve ideia de quem eram a não ser mais tarde, exceto os acima identificados, por exemplo, o Papa João Paulo II, a
Santa Faustina e São José e duas outras figuras, que não estão identificadas.
3
Pausa .... naquele momento eu estava surpreendida, por isso perguntei a Nossa Senhora “Eu já tenho essa parte como
certa?” Ela sorriu suavemente e continuou ...
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A Primeira Mensagem recebida de Nosso Salvador Jesus Cristo
Terça-feira, 9 de novembro de 2010, 03:00

Olha que o tempo está próximo para dizeres ao mundo que a Justiça virá para todos aqueles
que Me rejeitarem. A Minha Misericórdia não tem limites para todos aqueles que seguem a Verdade
do Meu sofrimento na Cruz.
Alegrem-se os Meus seguidores que rejeitam as tentações com que vos deparais todos os dias.
Os outros, que viraram as costas aos Meus Ensinamentos, estão cegos para as promessas feitas por
Mim, quando Eu morri pelos vossos pecados na Cruz.
Eu estou com uma dor profunda e sinto-Me desolado com o abandono que sofro dos Meus
queridos pecadores, pelos quais Eu dei a Minha Vida terrena. A terra está na escuridão neste
momento. Eles, os Meus seguidores, sofrem muito Comigo quando eles testemunham um mundo de
pecadores, que não só viraram as costas a Deus, Meu Pai Eterno, mas a Mim, Que sofri um Grande
Sacrifício para os salvar dos domínios da condenação eterna.
Eu estou angustiado e choro lágrimas amargas de decepção e tristeza pela maneira como Eu
tenho sido rejeitado pela segunda vez.
Eu peço aos Meus seguidores que se reúnam, neste momento de tristeza no mundo. Eles
devem deixar de lado as suas indiferenças para orar e juntarem-se a Mim, para ajudar as almas que
foram roubadas pelo maligno.
Ainda há tempo para os pecadores se arrependerem. Não há nenhuma maneira fácil. Tem que
ser a partir do coração. Os crentes que não tenham medo de levantar as suas vozes em uníssono para
declarar o Amor que Eu tenho por todos.
Cristãos, Muçulmanos, Hindus, Judeus e todos os credos deduzidos pela mente falível da
humanidade – Eu apelo a todos, uma última vez, para abrirdes os olhos para a Verdadeira Palavra
de Deus, o Deus que vos enviou a Palavra através dos profetas. A Verdade foi escrita e
documentada na Santa Palavra das Escrituras, que nenhum homem pode alterar, modificar ou tentar
distorcer com sua própria interpretação. Há somente um Deus. Então baixem as vossas armas,
abram os vossos olhos e sigam-Me para a vida eterna.
Eu amo tanto a todos vós, que Eu dei a Minha Vida por vós. Esquecestes-vos disso? Através
da Minha Divina Misericórdia, Eu imploro a todos para voltardes para Mim, uma última vez.
Através da Minha Misericórdia, Eu voltarei à Terra, para tentar ajudar-vos a olhar dentro dos vossos
corações e a procurardes a Verdade. Não permitais que o enganador vos destrua. Procurai a
Verdade. O Amor – amor puro – é o caminho para o Reino do Meu Pai.
Por favor, lembrai-vos da Minha Divina Misericórdia. Eu amo a todos e a cada um de vós. Orai
por perdão agora. Erguei as vossas mãos e deixai-Me guiar-vos para o Reino do Meu Pai .Eu Estou a
voltar à Terra como predito. O tempo chega tão rapidamente que muitos não estarão preparados. Assim,
muitos ficarão chocados e surpreendidos e eles não vão acreditar no que está a acontecer. Não há muito
tempo agora para os Meus profetas, ajudarem a preparar a humanidade para este Grande Evento.
Crentes, Eu apelo a todos para escutardes O Meu Aviso. Espalhai a Verdade. Exortai as
pessoas a pedir a Minha Misericórdia. Eu vou esforçar-Me para salvar cada alma que se arrependa
até a sua última respiração.
Eu não posso, e não vou interferir com o vosso livre-arbítrio. Eu rogo-vos para escutardes e
atenderdes à Minha Palavra. Eu amo a todos vós. Eu peço-vos que oreis pela conversão antes do
fim dos tempos, que estão quase em cima de nós. Eu não tenho nenhum desejo de assustar os Meus
seguidores, mas peço a todos vós agora para salvardes almas. Vós deveis lembrar a todos da
urgência em livrar as vossas mentes de atividades mundanas. Em vez disso procurai as virtudes da
humildade simples, desprovida do ego e idolatria.
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As pessoas comuns têm que liderar o caminho, espalhando a Verdade sobre a Minha
Segunda Vinda.
Por causa da rápida evolução espiritual, a escuridão, que se espalhou pelo ateísmo e pela vaga
de adoração Satânica, no mundo triste e ingrato de hoje, são as almas simples, os verdadeiros
crentes, que terão de assumir esta tarefa.
Orai agora pela salvação da humanidade, pois o mundo dirige-se agora para a Grande
Tribulação, como predito na Sagrada Escritura. Caberá à própria vontade livre da humanidade estar
ou não preparada para procurar a redenção dos seus pecados. Vós nunca deveis ter medo. O Meu
amor é sempre Misericordioso.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.

A humanidade enfrenta a limpeza final
Quinta-feira, 11 de novembro de 2010, 00:20

Sim, Minha amada filha, sou Eu. Eu e tu iremos trabalhar lado a lado, na preparação do
mundo para os tempos que a humanidade enfrenta, em que a Terra enfrenta a limpeza final.
É importante que esta limpeza ocorra, porque sem ela não pode haver vida eterna para os
Meus filhos. Haverá dificuldades que todos os Meus filhos enfrentarão, especialmente os Meus
seguidores, mas isso é parte da batalha que deve ser lutada para ganhar almas.
Relaxa. Deixa que o teu coração sinta o Meu Amor, Minha filha. Aceita-o como um Dom de
Mim. Tu podes ficar surpreendida, mas Eu Sou a tua família. Tu estás em casa Comigo, no Meu
Reino. Agora, tu tens um Trabalho a fazer. Segura a Minha Mão e eu tomarei a tua mente para te
guiar, para trazer os Meus filhos de volta ao Meu Sagrado Coração. Descansa agora, Minha filha.
O Teu Amado Jesus Cristo, o Teu Amoroso Salvador.

A Segunda Mensagem da Virgem Maria
Quinta-feira, 11 de novembro de 2010, 12:20

Tu, Minha forte filha de Deus, és muito especial. Eu vou sempre trabalhar contigo para que tu
vejas os dois lados da vida aqui na Terra. Tu, minha filha, tens de compreender que a Obra de Deus
é tudo. Deus te Abençoe, minha amada, e obrigado.
Sim, minha doce filha, foram-te dadas as graças para o teu Trabalho. No momento em que o
Espírito Santo entrou na tua alma, tu estavas pronta para Trabalhar.
O meu Amor incondicional por ti vai fazer-te mais forte com o passar dos dias. Por favor, não
te inquietes como se fosse uma emoção negativa, pois só te vai apoiar. Reza a mim, a tua Eterna
Mãe, todos os dias. Eu nunca te deixarei, ou te deixarei ir abaixo no teu Trabalho .Tu, minha doce
filha, foi-te dado um Dom muito especial e agora deves usá-lo do modo que só tu sabes como. Sim,
minha filha, Eu compreendo que isso é muito assustador para ti, neste momento. Podes estar sempre
certa que Eu Estou contigo a cada passo da tua jornada. A Paz esteja contigo.
No teu coração, Eu habitarei sempre. Abençoo-te minha filha, e obrigada por responderes.
Mãe da Paz e Esperança.

Os pecados estão a quebrar o Meu Sagrado Coração
Sexta-feira, 12 de novembro de 2010, 3:00

Escreve isto Minha filha. As horas estão a passar. Não ignores o Meu pedido para publicares
o Meu Aviso para a humanidade. Há agora necessidade de arrependimento. Os Meus filhos devem
ouvir o Meu Aviso agora. Minha filha, comunica primeiro com grupos Cristãos, para transmitires as
Minhas súplicas.
Mantém-te forte. Eu escolhi-te para este Trabalho para que os Meus pedidos de redenção
sejam ouvidos rapidamente. Escreve o Livro e comunica as Minhas Mensagens usando
comunicações modernas, como a Internet e os meios de comunicação. O Meu pedido é urgente. Eu
vou segurar a tua mão, para que possas compreender a Mensagem.
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Tu és mais forte do que pensas. Reza a Mim mais, diariamente, à Minha Divina Misericórdia.
Não temas. Porque estás tão assustada? A Vida Eterna, quando o Céu e a Terra emergir como um, é
bem-vinda. É por isso que o homem tem de se esforçar, porque o tempo começou. Não vos deixeis
enganar pelas atrações que a Terra tem para oferecer. Elas empalidecem em insignificância quando
comparadas com o esplendor do Reino do Meu Pai. Ser-vos-á enviada ajuda logo que o vosso plano
comece a desenrolar-se.
Estes últimos poucos dias têm sido esmagadores para ti, ainda que, no teu coração, tenhas
aceitado o que Eu Estou a pedir-te. É difícil, e talvez um pouco assustador para ti, aceitar tudo isso,
mas é importante que confies em Mim.
Mantém-Me no teu coração e apoia-te em Mim. Renuncia a quaisquer dúvidas que tenhas e a tua
tarefa será mais fácil. Deves lembrar as Minhas promessas às pessoas e referir a Minha Palavra escrita.
Sustenta-te nas Escrituras para fazer sentido. Nunca tenhas medo de lembrar às pessoas como os seus
pecados estão a quebrar o Meu Sagrado Coração e a perfurar a Alma do Meu Eterno Pai.
Nós, a Minha Mãe e todos os santos, seguraremos a tua mão e dar-te-emos força. Ser-te-ão
enviadas orientações práticas e as portas serão abertas para te ajudar no teu Trabalho.
Cuidado com aqueles que criam obstáculos para atrasar as tuas comunicações. Reza por
eles e segue em frente. Eu sei que estás cansada, mas o Meu pedido tem de ser respondido
rapidamente.
Agora está na hora de descansares, Minha filha. Estás a responder bem e com fé e coragem.
Nunca desistas.
O Teu Amado Salvador, Jesus Cristo.

Este Livro vai mudar a vida e salvar almas
Sexta-feira, 12 de novembro de 2010, 15:00

Vai em frente, faz o que precisa de ser feito para que as pessoas vejam e oiçam as Minhas
Divinas Mensagens.
Eu confio em ti, querida filha, para usares o que quer que sintas necessário para garantir
que as pessoas leiam as Mensagens. Precisas de toda a tua energia para escreveres o Livro. Este
Livro4 vai mudar vidas, salvar almas e foi predito. Sim, o Livro foi profetizado. Tu és a escritora.
Eu Sou o Autor.
Não fiques surpreendida ou sobrecarregada porque esta é uma tarefa muito sagrada e tu
foste escolhida para fazer este Trabalho Comigo. Irá demorar três meses. Eu quero que tu o
publiques em todo o mundo. Ele deve ser grande, poderoso e visto completamente por milhões,
como a Bíblia Sagrada.
Minha filha, tu podes publicar isto “em conversa com o profeta secreto”. Não há problema em
fazer isso. Porque tens medo, Minha filha? Tu estás a ser guiada do Céu. Tu deves permanecer
forte. Confia em Mim. Entrega-te. Eu segurarei a tua mão a cada passo do caminho. Eu falarei
contigo mais tarde.
O Teu Amoroso Salvador, Jesus Cristo.

O aviso do Inferno e a Promessa do Paraíso
Sábado, 13 de novembro de 2010, 03:00

Minha amada filha, chegaste de uma terrível perseguição, na qual Eu permiti libertar a tua
alma dos tormentos do Inferno. Tu agora és livre e o teu espírito permitirá que espalhes a Minha
Palavra, para que a humanidade possa ser libertada do sofrimento que os espera, a não ser que eles
sejam tão insensatos ao ponto de sucumbirem às mãos do maligno.
4

O Livro: Jesus refere-se ao Primeiro Volume das Mensagens, apresentado ao mundo em Fevereiro de 2011.
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Tu, Minha filha, foste enviada justamente desde o início. Eu Estou fazer-te mais forte o tempo
todo, mas dentro de alguns dias. O que tu pensas que serás numa semana, um ano ou dois? Uma
combatente valente, até ao fim, tu trabalharás Comigo para limpar as almas dos Meus queridos e
amados filhos, por quem Eu tenho uma profunda amorosa e total Compaixão. O Amor percorre
através das Minhas Veias como um rio. A Minha Compaixão nunca diminui, ainda que eles se
voltem e mudem para outros caminhos.
Eu vou salvá-los dos Tormentos do Inferno
Diz-lhes, Minha filha, que Eu vou salvá-los dos tormentos do Inferno. Eu preciso deles para
voltarem para Mim, no seu estado de confusão e tristeza. Há apenas um caminho para o amor e a
paz. Que haverá no Meu Novo Paraíso, quando o Céu e a Terra se tornarão um só. Eles não sabem
disso? Nunca ouviram a Minha promessa do passado? A promessa da vida eterna, onde eles – toda a
humanidade que se voltarem para Mim – serão elevados em corpo, alma e mente dentro da Nova
Terra e Céu, onde eles se reunirão de novo no Paraíso, como há tanto tempo foi prometido aos
filhos do Meu Pai.
Acreditai. Eu suplico-vos. Pensai. Se vós nunca fostes expostos à Sagrada Escritura, então
interrogai-vos a vós mesmos com esta simples pergunta. Se sentis amor nos vossos corações, de
onde achais vós que ele vem? É o amor que vos faz sentir dóceis, humildes e livres em todo o ego?
Se sim, então esse é o amor que Eu prometo a todos os Meus filhos que se voltem para Mim.
Como as ambições mundanas vos deixam vazios
É difícil, Eu sei, queridos filhos, acreditar num mundo diferente daquele em que vós viveis.
Lembrai-vos que este mundo foi Criado por Deus, o Pai Eterno em seguida, ele foi contaminado
com as obras do enganador. Ele, Satanás, é extremamente astuto. Vós, Meus filhos, deveis
certamente saber que as ambições mundanas que vós achais insaciáveis não vos realizam? Vós
sentis um vazio que não podeis explicar ou compreender. Não é assim? E então vós lutais mais e
mais. Mas, ainda assim, vós não ficais satisfeitos, quando sentis que deveríeis estar. Porquê isso?
Tendes vós olhado para dentro dos vossos corações e perguntado porquê? Porquê? A resposta é
muito simples.
Deus criou a humanidade. A humanidade foi tentada por Satanás. Satanás existe neste mundo
maravilhoso, que o Meu Eterno Pai criou por Puro Amor. Infelizmente, ele Satanás, existirá até à
Minha Segunda Vinda. Ele, então, expõe as torpes mentiras, enganos e decepções em que que ele se
manifesta aos Meus filhos. Até que, depois, será tarde demais para muitos dos Meus filhos,
incluindo aqueles que estão inseguros ou hesitam em acreditar na superior Divina Criação do Reino
do Meu Pai.
Não Me rejeiteis
Escutai! Eu, Jesus Cristo, o Salvador, fui enviado para vos dar a segunda oportunidade de
entrardes no Reino do Meu Pai. Ouvi agora a Minha promessa. Escutai a Minha Voz, enviada pela
Divina graça através dos Meus videntes e profetas do mundo de hoje, e compreendei que todos os
Meus filhos são iguais aos Olhos do Meu Pai.
Aqueles que O seguem são abençoados, mas sofrem torturas pelas almas que não acreditam e
que se recusam a escutar. Deus fez o mundo. Ele não apareceu do nada. O homem não fez, nem
poderia, inventar um tal Milagre que a ciência nunca será capaz de explicar. O Divino Sobrenatural
nunca pode ser verdadeiramente compreendido, até que todos os filhos de Deus se submetam em
mente, corpo e alma ao Amor Puro que Eu ofereço.
Por favor, Eu suplico a todos vós que não rejeiteis o vosso Criador. Por favor, não escuteis o
engano das mentiras que têm sido ditas pelo impostor, através de divisões de maçons livres, os
Illuminati, os falsos profetas e os cultos bizarros e totalmente satânicos que evoluíram pela
ingenuidade do homem.
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Satanás é real
A humanidade é fraca. Mesmo o mais sagrado dos seguidores cai como presa nas tentações
constantes do maligno. O problema é que eles, aqueles que procuram os prazeres, não acreditam que ele
é real. Outros sabem que ele é real e que ele existe. Esses são os que Me causam maior desgosto.
Feridas abertas de novo e purulentas
Eu Estou a sofrer numa tal dimensão que as Feridas infligidas sobre Mim, por meio da Minha
terrível Crucificação, pela qual Eu sucumbi, estão a abrir de novo e a ficar purulentas, deixando-Me
em extrema agonia, dolorosa no Corpo, Alma e Divindade. No entanto, Eu nunca desistirei de amar
a todos vós.
Eu chamo-vos dos Céus, e em favor do Meu Eterno Pai, Que criou todos e cada um de vós
por Puro Amor, a permanecerdes firmes. Rejeitai Satanás. Acreditai que ele existe. Aceitai que é
assim. Abri os vossos olhos. Vós não podeis ver os estragos que ele provoca nas vossas vidas? Vós
estais cegos?
Uma Mensagem para os ricos
Aos ricos, Eu digo, parai, pensai e perguntai a Deus apenas por um momento, é a vossa regra
de vida agradável aos Mandamentos de Deus? Sentis-vos bem? Vós, que Me negais à custa de
excessos mundanos? Esses mesmos excessos e prazeres deixar-vos-ão vazios de coração. Sabeis,
nos vossos próprios corações, que não vos sentis bem. No entanto, vós ainda sentis sede de mais
vazio, e ainda vos excitais com as promessas feitas pelo enganador em troca da vossa alma.
Uma Mensagem para aqueles que seguem os Illuminati
Eu imploro a todos vós, especialmente aos Meus filhos que têm sido sugados para dentro do
Illuminati e de outras entidades do mal. Uma vez lá, estais condenados à maldição eterna. Vós não
compreendeis que o que tem sido prometido em troca da vossa alma é uma mentira, é uma mentira
enganosa e assustadora. Vós nunca recebereis as graças prometidas por esse sinistro mensageiro das
profundezas do Inferno. Como vosso Salvador na Cruz, Eu dei a Minha Vida para vos salvar. Por
favor não Me deixeis perder-vos agora. Eu amo-vos Meus filhos. Eu choro porque Eu vos imploro,
uma última vez, para não Me rejeitardes em favor do enganador.
Eu perdoarei a todos os que se confessem
Eu não posso interferir com o vosso livre-arbítrio, porque é um dos Dons que vos foi dado
quando nascestes na Luz de Deus. Eu virei, como as Escrituras anunciam, muito em breve – mais
cedo do que qualquer um pode compreender. O mundo vai mergulhar na escuridão e desespero. No
entanto, Eu perdoarei a todos e a cada um dos Meus filhos quando os seus pecados lhes forem
revelados, não importa quão ofensivos sejam, instantaneamente, no momento da confissão.
Eles entrarão de corpo e alma no Paraíso, onde o Céu e a Terra se tornam um só, em que
todos vós vivereis até à eternidade com as vossas famílias para todo o sempre.
As promessas que o Paraíso tem para oferecer
Nenhuma doença, nem decomposição do corpo, nenhum pecado – apenas amor. Esta é a promessa
do Meu Paraíso. Ninguém vai necessitar de nada. Cada um vai viver em harmonia, alegria e amor.
A realidade do Inferno
Não rejeiteis esta vida pela vida que vos tem sido prometida por Satanás! Vós estais a ser
enganados. Se vós seguirdes este caminho, de que Deus, ou Eu, Jesus Cristo, o Vosso Salvador, não
fazemos parte, então vós estais no caminho da condenação eterna. Vós gritareis de terror quando
perceberdes o erro. Então vós apelareis por Misericórdia. Vós rasgareis o vosso rosto, puxareis o
cabelo, mas, vós tendes o livre-arbítrio, uma Dádiva do Meu Pai, que não vos pode ser retirada.
Quando escolherdes esse falso caminho, vós sofrereis a condenação e queimar-vos-eis no Inferno
para sempre. É muito real.
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A maior condenação é quando vós souberdes que nunca vereis a Face de Deus
A maior condenação é perceberdes, finalmente, que há um Deus. Que Eu, o Vosso Salvador
Jesus Cristo, Existo realmente e não haverá forma naquele período para vos salvardes. A vossa
família pode olhar para vós do outro lado. Quando isso acontecer e vós perceberdes a terrível
verdade, será tarde demais. Lembrai-vos destas Palavras.
A maior condenação é quando vós souberdes que nunca vereis a Face de Deus. Aquele será o
maior tormento, e único que ficará convosco para sempre no fogo do Inferno, onde a dor é
constante e incansável. Vós, em vez de desfrutardes do Paraíso que vos foi prometido, através das
mentiras do enganador, acabareis nos terríveis corredores do Inferno. É muito real e representa o
sofrimento até à eternidade.
Por favor, a todos vós que não acreditais que Eu Estou a comunicar com a humanidade, Eu
peço que vós oreis ao Meu Sagrado Coração. Orai à Minha Divina Misericórdia às 3 horas da tarde
de cada dia. Eu responderei à vossa solicitação com o Amor, que vós sentireis imediatamente.
Agarrai a Minha Mão, filhos, não a deixeis. Eu amo tanto a todos vós que Eu dei a Minha Vida por
todos e por cada um de vós, para que pudésseis ser salvos.
Desta vez, Eu venho para Julgar. Tanto quanto Eu vos amo, Eu não posso interferir com o
Dom do livre-arbítrio que vos foi conferido por Meu amado Pai. Eu espero que, através dos Meus
videntes modernos e profetas, vós escuteis finalmente. A Verdade é o caminho, lembrai-vos, da
salvação eterna e do novo começo, no qual o Paraíso retorna à Terra.
As mentiras de Satanás
As mentiras, não importa quão sedutoras, são apenas isso. Mentiras, preparadas para roubar as
amadas almas que não podem ser resgatadas por Meu Pai, o Criador e Mestre da Terra.
O Vosso Divino Salvador, Jesus Cristo.

O Sinal do Fim dos Tempos – Mas a glória voltará à terra
Domingo, 14 de novembro de 2010, 23:00

Minha querida filha, não te sintas culpada pelas dúvidas que tu sentiste hoje. Isso é natural. A
tua compreensão para assuntos espirituais não é tão forte como deveria ser, mas está bem.
Eu vou guiar-te e tu compreenderás, com o tempo, o objetivo da tua Missão. Eu preciso que te
mantenhas forte no teu Trabalho e na tua obediência a Mim. Esta é uma tarefa difícil e será
emocionalmente desgastante para ti.
Eu estou a enviar um diretor espiritual para te ajudar a lidar com a enormidade da tarefa que deve
ser concluída. Tal é a tarefa que, sem esse Trabalho, muitas almas serão perdidas para o maligno. Minha
filha, tu comprometeste-te a fazer esta tarefa, antes de Eu te mandar fazer este Trabalho.
Eu Estou a guiar o teu diretor espiritual. Ele saberá a Verdade quando tu falares. Para já, tu
terás que recolher apenas alguns dos pecados da humanidade dos últimos dois dias, de uma forma
que não seria possível para ti antes. Tu viste a diferença? Tu sentiste-te estranha quando olhaste
para os Meus filhos? Viste-os numa luz diferente, não foi? Esse é o poder do Espírito Santo, pelo
qual Eu te abençoei.
O amor que sentiste no teu coração pelos Meus filhos e pelo sacerdote que tu viste na
Missa de hoje, também é pelo dom que Eu te dei, com o Poder do Espírito Santo. Tu vais agora
ver, sentir e ouvir os pecados da humanidade, a tal ponto que sentirás a dor que Eu sinto.
Também verás o Amor que Eu sinto pelos Meus filhos, através dos teus olhos, que espelham o
Meu Coração.
Não tenhas medo desses Dons Minha filha. Não sintas que não podes lidar com essa tarefa,
pois a força que te vai ser dada através das Minhas graças vai fazer-te tão forte que tu nunca olharás
para trás. Nem tu vais querer.
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Tu sentes-te fraca, agora. Esse é o sentimento do Meu Divino Poder fluindo através do teu
corpo. O calor é o Amor que Eu tenho por ti. Não chores, Minha filha. Até agora tens sido
extraordinariamente forte e muito receptiva, embora haja apenas alguns dias desde que Eu falei pela
primeira vez contigo. Não, Minha filha, tu não estás a imaginar isto. Tu continuas a questionar-te a
ti mesma e aqueles próximos a ti.
Aqueles que vendem as suas almas a Satanás
Agora, escreve isto. O mundo está carregado com o peso da escuridão e do mal provocado
pelo maligno, que continua a atrair e seduzir os Meus amados filhos. Eles foram enredados de
tal modo que muitos deles se contorcem como animais, mesmo perante a humanidade. Quantas
pobres almas alimentadas pela luxúria, ganância e vaidade, aparecem àqueles com fé, em estado
de pobres arrependidos? Eles, pela sua vaidade, acreditam que têm um poder real. O poder que
lhes foi prometido por Satanás. Muitos desses filhos têm optado de fato por vender as suas
almas, e orgulhosamente.
Muitos dos Meus filhos são atraídos pela sedução e riqueza das suas promessas, para todo o mundo
ver. Não, eles não têm vergonha de alardearem o fato de lhe pertencerem. As promessas que ele fez, não
são apenas mentiras que lhes foram dadas a eles, foram puro ódio. Satanás odeia a humanidade.
Ele mente para os Meus filhos e diz-lhes que pode dar-lhes tudo mas, infelizmente, é uma
mentira. Aqueles que o seguem e às suas promessas vazias não irão, e não podem, ser salvos.
Rezai, rezai, rezai pelos Meus filhos. Minha filha, Eu sei que tu estás cansada, mas presta
atenção a isto. Para os crentes que são mornos e que, no limite, não estão alinhados diretamente
com o maligno em extremo – eles também têm que ser cuidadosos. Eles, incluindo os Meus
seguidores e alguns dos Meus servos sagrados, bispos e cardeais, que zombam da fé dos Meus
filhos. A espiritualidade deles perdeu-se por trás da cobiça, em determinados sítios, onde o ouro e
as riquezas mascaram os Dons Divinos que lhes foram dados como discípulos de Deus.
A Igreja perdeu o rumo e está a mergulhar na escuridão. Isso, Minha filha, foi predito e esse é
um sinal do fim dos tempos. Isso é quando o último papa surgir e o mundo se perder sob a direção
equivocada do falso profeta.
Revelações sobre o que precederá a Minha Segunda Vinda ser-te-ão dadas a ti, Minha filha,
de modo que as tuas palavras possam ser escutadas a fim de que as almas sejam preparadas antes de
O Grande Aviso. Não te preocupes. A vida continuará. A Glória voltará à Terra. Os Meus filhos
serão redimidos das garras do maligno, que será destruído. É importante que ele, por meio de seu
engano, não leve os Meus filhos com ele para as profundezas do Inferno.
A Minha Palavra tem que ser forte. Os Meus filhos devem escutar. É por Puro Amor que Eu
estou a dar-vos este Aviso, porque Eu venho como Juiz e não Salvador. É através das orações da
Minha amada Mãe e dos Meus seguidores em todo o mundo, que o tempo para o Julgamento foi
adiado no passado. Desta vez não o será.
Ninguém saberá a data da Segunda Vinda
Não te será dita a data, nem aos Meus filhos. Ela não pode ser revelada. É por isso que é
importante que todos os Meus filhos estejam preparados. Aqueles que não se prepararem não
podem dizer que não lhes foi dada a Verdade. Quando O Aviso acontecer eles vão perceber a
verdade. Sim, se eles confessarem e admitirem os seus pecados receberão a Minha bênção. Se não o
fizerem serão lançados dentro do Inferno. A Minha Misericórdia terá expirado, então.
Vai agora, Minha filha. Prepara a Palavra para o mundo ouvir. Diz aos Meus filhos, aos crentes,
para não terem medo. Diz-lhes para orarem pelos não-crentes. Então, diz aos não-crentes para voltarem
para Mim. Faz todas as coisas possíveis para os exortá-los a abrirem os seus corações.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo, que vem para Julgar os vivos e os mortos.
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A Segunda Vinda
Segunda-feira, 15 de novembro de 2010, 03:00

Obrigado, Minha filha, por perseverares na Minha Verdade e na compreensão de que a Minha
comunicação contigo é muito real. Tu sentirás o Meu Espírito no teu corpo quando Eu vier para te
revelar a Minha Divina Mensagem, que é necessária para que a humanidade compreenda nestes
tempos. Eu trago uma Mensagem de Puro Amor e Paixão para os filhos do Meu Pai. Estas
Mensagens são para explicar a todos os seguidores de Deus, em primeiro lugar, a necessidade de
cair de joelhos agora, e de compreender a Verdade do Livro de João.
Chegou o tempo para a Minha Segunda Vinda, os Sinais que estão a ser revelados aos que
conhecem as profecias preditas há muito tempo. Olha, o que vês agora? Os sinais são visíveis agora.
O homem não percebe a queda terrível que está a ser exposto. A mentira perversa, conduzida e
aceite por governos confiantes, escondidos sob o disfarce da salvação.
Ouvi-Me agora, Meus filhos. O anticristo está pronto para saltar. Ficai em guarda, abri os
vossos olhos e corações para a Verdade ou vós morrereis. Não temais, Meus amados seguidores,
pois vós levareis o Meu rebanho para a Santa Adoração do Meu Eterno Pai. O Alimento da Vida
será abundante para aqueles fiéis, durante os dias negros pela frente. Ficai juntos. Amai a todos e a
cada um de vós. Dai a cada um a força, para que possais unir todas as raças, credos e crentes, em
todos os lugares, em direção ao Reino do Meu Pai.
Este será o vosso trabalho para demonstrares o Amor de Deus, a Bondade, o Amor, a Esperança e
a Verdade da vida eterna, que espera toda a humanidade. Será pela oração juntos, deixando cair a parede
exterior de orgulho e timidez, que vós tereis a força poderosa. Juntos, sereis fortes. A vossa fé em Mim,
o vosso Divino Salvador, ajudará a converter os não-crentes. Essas pessoas, muitas das quais, não por
culpa própria, são ignorantes do Meu Amor. Elas podem sentir o amor de um pelo outro, mas não
compreendem de onde isso vem. Guiai-os, Meus filhos de Deus, em direção à Luz.
Eu sou o Pão e Eu Sou a Luz. A Minha Luz vai manter-vos seguros. Mas peço-vos para
serdes generosos de coração e alma, que pensais nas pobres almas que precisam de orientação. Vós
deveis fazer isso através do exemplo e mostrar a essas almas como ficar mais perto de Mim. Eles
devem ser estimulados suavemente, mas com firmeza, ao longo do caminho. É importante acordálos da sua sonolência de ignorância, antes que seja tarde demais.
Meus filhos, vós não entendeis os Ensinamentos do Livro de Meu Pai? O Livro que revela o
sinal da Minha vinda à Terra deve ser estudado e aceite como a Verdade. Deus, o Meu Eterno Pai,
não mente através dos profetas. Ele não se contradiz. Já vos estão a ser mostrados os sinais celestes
preditos e deveis preparar-vos agora.
Vós e as vossas famílias sereis elevados Comigo num piscar de olhos
Por favor, por favor, orai por orientação. Os crentes, preparai-vos agora para lutar em Meu Nome,
e levantai-vos contra o anticristo. As pessoas irão sorrir quando as lembrares das profecias contidas no
Livro de João. Vós sereis acusados e repreendidos com olhares de esguelha pelos vossos pontos de vista
e preocupações. Ignorai isso, vós tendes agora um dever para Comigo. Agora, rezai, rezai e convencei
os não-crentes a aceitarem os Ensinamentos. Não vos assusteis por muitos de vós, com medo do futuro
e das vossas famílias, Eu tenho que dizer isto. Quando chegar o momento, vós e as vossas famílias
sereis elevados Comigo, num piscar de olhos, para os Céus. Em seguida, vós recebereis o Dom da vida
eterna, quando o Céu e a Terra se tornarem num só. É isso o que se entende por Novo Paraíso. Será um
momento de grande glória, amor e perfeição para todos os Meus seguidores.
Permanecei fortes. Vós deveis passar por um curto período de tormento, mas a vossa fé vai
manter-vos fortes. Lembrai-vos de que Eu amo a todos vós. Amai-Me de volta, e ajudai-Me a salvar
tantas almas quanto possível. Vós sois o Meu poderoso exército e é agora o tempo de vos
preparardes para a batalha. Eu vou levar todos vós para o Reino do Meu Pai.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.
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O Poder Global, o Anticristo e a Marca da Besta
Segunda-feira, 15 de novembro de 2010, 11:00

Tu estás a perceber agora a Verdade e a aceitar a Minha Mensagem, pelo que ela é. Escreve
isto, Minha filha. A velocidade com que as profecias estão a desenrolar-se está a tornar-se evidente,
para todos verem. Observai as mudanças que se tornam perceptíveis na Minha Igreja, como um dos
primeiros sinais. Isso é quando o enganador conduzir os Meus discípulos extraviados.
O segundo sinal será visto na maneira como muitos de vós já não estiverdes no controle do
vosso próprio país. Isto inclui todo o controle material e militar. Meus filhos, os vossos líderes e
todos aqueles com responsabilidade para cuidar do vosso povo perderão todo o controle. Eles serão
como um barco sem leme. Esse barco que dirigem ficará sem rumo e eles estarão perdidos.
Meus filhos, vós deveis orar arduamente agora para desviar o cerco que esses grupos de
pessoas malignas exercerão sobre vós. Eles não são do Reino de Deus e, através do engano e astúcia
exterior, vós não percebereis que essa é uma força poderosa que tem o cuidado de não se revelar.
Vós, Meus filhos, ficareis na mesma. Vós pensais que estais a viver tempos difíceis, mas essa
fachada é planeada para vos fazer pensar isso. Levantai-vos, Meus filhos, agora.
A Marca da Besta
Não aceiteis a marca. Se a maioria de vós não aceitar, então vós sereis mais fortes em número.
Esta marca – a marca da besta – será a vossa queda. Não é o que parece. Ao concordar, vós sereis
afastados para mais e mais longe.
Cuidado com o plano, impulsionado pelo enganador, para remover todos os sinais do Meu Eterno
Pai e o Ensinamento das Escrituras da vossa vida. Vós vereis isso em escolas, faculdades, hospitais e na
constituição dos vossos países. A maior abominação, que Me causa dor profunda, é a abolição dos
Ensinamentos da Escritura por quem pratica a sua Adoração a Mim, o vosso Divino Salvador. Muito em
breve vós vereis que a Minha Palavra e os Ensinamentos da Verdade serão abolidos e punidos.
Vós, Meus filhos muito amados, sofrereis muito em Meu Nome. Essas forças malignas são
responsáveis por isso. Elas são lideradas por Satanás. Vós encontrá-las-eis em todos os lugares e,
especialmente, nos líderes de autoridade de quem dependeis para sobreviver. Filhos, não sereis
assustados por vós mesmos. Em vez disso, sereis assustados por aquelas pobres almas equivocadas,
tão infestadas elas estão com o enganador que é difícil afastarem-se, tal é a garra que os aperta.
Essas pessoas não são confiáveis. Tende cuidado como vos comunicais com eles. Eles vão mantervos num grande aperto, porque eles vão controlar tudo. Vós tereis dificuldade para os combater,
pois eles vão controlar até mesmo o vosso banco, a vossa propriedade, os vossos impostos e os
alimentos que precisais para sobreviver.
Mas isso não vai durar muito tempo, pois os seus dias estão contados. Se eles cumprirem a
sua escravidão ao maligno, serão mergulhados num abismo de terror tal que descrever o seu destino
seria muito assustador, tão assustador que o homem cairia como uma pedra – morto – se
vislumbrasse apenas um minuto do tormento que vai sofrer.
A batalha está prestes a começar e a desenrolar-se, assim como a Mão do Meu Eterno Pai
cairá rapidamente em punição pelos seus pecados, que estão prestes a ser testemunhados na Terra,
os pecados pelos quais Eu morri. Nenhum homem é um filho de Deus se testemunha ou conspira
nesse exército sinistro, mas ordenado, de destruição. Este exército do mal, preenchido com os
demônios das profundezas do Inferno, realiza ações de tal maligna magnitude que as pessoas
inocentes não poderiam compreender.
Eu não tenho nenhum desejo de assustar, Meus filhos, mas a verdade será exposta pelo
que ela é, a seu tempo. Levantai-vos agora, Meus filhos. Lutai contra as forças do mal antes
que elas vos destruam. Desconfiai da Regra Global, em qualquer formato, tamanho, forma ou
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código. Olhai para os vossos líderes cuidadosamente e para aqueles que controlam o vosso
acesso diário ao dinheiro, que irá alimentar-vos e manter-vos vivos. Vós precisais de
aprovisionar alimentos, agora.
Vós não recebeis esta Mensagem de uma forma que reflita os Meus Ensinamentos, mas ouviMe agora. Estas profecias foram preditas. Os Meus filhos devem ouvir atentamente. O espírito da
escuridão está a crescer e vós, Meus seguidores, deveis ficar fortes. Mantende viva a vossa crença
em Mim através da oração. Todos os Meus seguidores devem recitar a Oração da Divina
Misericórdia em cada dia. Reforça as almas e ajuda a encontrar graças na hora da morte.
Meus filhos, por favor não deixeis a Minha Mensagem assustar-vos. Os Meus seguidores têm
um dever para Comigo, agora. Deixai-Me dizer isto. Lembrai-vos que vós sereis cheios do Espírito
Santo, logo que aceiteis a Minha Palavra. Não tenhais medo, pois fostes escolhidos. Vós, o Meu
exército de seguidores, levareis o maligno à derrota. Para o conseguirdes, vós deveis orar.
Eu venho com uma Mensagem de Amor Puro. Vós não percebeis que ides experimentar o
Paraíso, quando o Céu e a Terra se juntarem como um só? Não há nada a recear por vós. Meus
seguidores, sereis elevados em corpo, alma e mente para os reinos da Hierarquia Divina. Ireis ver os
vossos entes queridos. Aqueles entes queridos que tiveram as graças do Meu Eterno Pai.
Fazei o que Eu digo. Rezai, falai Comigo, amai-Me, confiai em Mim. Em troca, dar-vosei força. Orai por proteção através da recitação do Santíssimo Rosário, que vos foi dado com as
bênçãos da Minha amada Mãe. Esta oração deve ser dita para ajudar a proteger-vos do
maligno, por um lado. Por outro lado, vós deveis pedir proteção para aquelas pessoas com
quem entrais em contato, para que elas não possam contaminar-vos ou diluir a fé que vós
tendes por Mim no vosso coração.
Orai pelos Meus videntes e profetas para que eles sejam protegidos. Orai pelos Meus amados
servos sagrados, os santos servos devotos enviados por Mim para vos guiar. Eles, assim como os
Meus seguidores, sofrem o tormento pelo maligno. Ele nunca parará de vos tentar cegar para a
Verdade e usará todas as táticas tortuosas para vos convencer de que a vossa fé é falsa. Ouvi-Me.
Ele, o enganador, usará a lógica e o raciocínio, expresso de uma forma suave e gentil para vos
convencer de que ele traz esperança às vossas vidas. Ele vai, através do anticristo, esforçar-se para
vos fazer acreditar que ele é o escolhido.
O Anticristo
Muitos dos Meus seguidores cairão presos nesse engano desprezível. Ficai em guarda. Ele
será visto como o mensageiro do amor, paz e harmonia no mundo. As pessoas cairão de joelhos e
adorá-lo-ão. Ele irá mostrar-vos o seu poder e vós acreditareis que é de uma fonte divina. Mas não
é. Ele irá instruir-vos de uma maneira que vai parecer estranha, às vezes. Os verdadeiros crentes
sabem que ele não é da Luz. O seu comportamento, prepotente e pomposo será escondido atrás de
pura maldade. Ele dá o braço e mostrará o que parece ser a verdadeira compaixão e amor por todos.
Por trás dessa fachada ele está cheio de ódio por vós, Meus amados filhos. Ele ri por detrás de
portas fechadas.
Meus filhos, ele vai confundir-vos terrivelmente. Ele vai aparecer poderoso, confiante, com
humor, carinhoso, amoroso e será visto como um salvador. O seu rosto simpático agradará a todos,
mas ele mudará em breve. Ele causará destruição no mundo e matará muitos. Os seus atos de terror
serão claros, para todos verem. Ele destruirá a vossa independência, e ele será um instrumento para
trazer a marca – a marca da besta. Vós, Meus filhos, tereis que ser fortes. Não aceiteis a marca,
porque se o fizerdes, vós ficareis sob a sua má influência hipnótica.
Muitos morrerão pela sua fé em Mim. Não, não tenhais medo, porque se vós sofrerdes por
Mim, em Mim, Comigo, vós sois escolhidos. Rezai, rezai para não vos submeterdes ao seu reinado
de terror. Levantai-vos, lutai por Mim.
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Não deixeis que o anticristo, com todo o seu charme convincente, conquiste as vossas almas.
Deixai-Me segurar-vos nos Meus Braços, envolver-vos agora com a Minha Divina Graça, para vos
dar força para lutar pela Verdade. O Meu Amor por vós nunca morrerá. Vós nunca deveis escolher
esse caminho ou também estareis perdidos para Mim. Vai ser difícil, mas será dada ajuda aos Meus
filhos de muitas maneiras para aliviar o seu sofrimento. Ide agora, rezai a Minha Divina
Misericórdia e preparai-vos para a batalha final.
Jesus Cristo, Rei do Meu povo, Salvador e Justo Juiz.

Aviso para o Clero
Terça-feira, 16 de novembro de 2010, 09:55

Minha filha, tu foste rejeitada, ontem, pelas pessoas que tentaram colocar dúvidas na tua
mente. Tu sofreste por isso. Não te desesperes, a Minha Palavra será ouvida. Terás de enfrentar os
obstáculos que vão fazer com que te sintas desiludida com o Trabalho.
Minha filha, Eu guio-te. Deves lembrar-te disso e nunca te esqueças da Minha promessa. Eu,
fiz como pediste, e permiti que dormisses tranquilamente na noite passada. Tu estás mais forte
agora. Sentes isso?
Tem cuidado com quem te comunicas. Os Meus seguidores, ou aqueles que tu pensas que são
os Meus seguidores, nem sempre são como parecem. Tu deves fazer o que o teu coração te disser.
O mundo pode parecer como sempre tem sido, mas há mudanças e isso está a acontecer
agora. Esta mudança está a levar a humanidade a uma escuridão que a envolverá e ofuscará o
seu amor por Mim.
Porque é que os Meus filhos continuam a questionar a Verdade? Eles não seguem os Meus
Ensinamentos, mas eles receberam esta graça dos Meus Apóstolos que, através do amor por Mim e
pelo Poder do Espírito Santo, deram ao mundo uma Graça muito especial. O Dom da Verdade foi
ensinado e espalhado para todos os Meus filhos em todo o mundo. Muitos filhos seguiram esta
orientação através dos tempos.
Outros, embora conhecendo a Verdade, decidiram distorcê-la para a adequar aos seus próprios
meios, desejos, luxúria e busca do poder. Os Meus seguidores, então, não puderam distinguir entre a
Verdade da Palavra de Deus e as falsidades espalhadas por aqueles que foram enganados. É assim
que o Enganador funciona. Ele provoca desespero, confusão e uma sensação de desesperança e isso
tem sido feito desde a Minha Morte na Cruz. Mas ouvi-Me agora. Ele não ganhará, Minha filha. As
forças da orientação Celestial incutirão nos filhos a sua crença, uma vez mais através dos
ensinamentos dos Meus profetas.
Peço aos Meus filhos para estardes alerta para as mudanças que observeis no mundo. Peço
para que abrais os vossos corações, olhos e mentes para testemunhardes as mentiras espalhadas por
Satanás. A partir dele, brota uma teia de promessas para que os Meus filhos se sintam atraídos por
maravilhas externas, falsa glória e vazio.
Essas promessas não refletem o amor nem oferecem qualquer conforto real, uma vez que o
vazio delas seja revelado.
As forças do mal estão agora a ficar mais fortes, Minha filha. Elas são planeadas por Satanás,
através de seu exército de seguidores perversos. Estes seguidores, através da ganância e do amorpróprio, seguem em adoração dócil e serão levados para o seu paraíso do nada. O paraíso prometido
não é nada mais do que uma negra escuridão e, no momento em que os Meus filhos perceberem
isso, o tempo da redenção terá passado.
Oração para a Salvação
Todos os Meus filhos têm, mesmo que seja pelo amor às suas próprias famílias, de acordar
para este mal, se querem salvar os outros. O Meu Amor vai mantê-los orientados, se voltarem para
Mim agora. Eles nunca devem ter medo de voltar e dizer:
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“Ó Meu Senhor, levai-me para o Vosso Reino e protegei-me da escuridão que tomou conta
da minha alma. Ouvi-me agora, ó Sagrado Coração, e, através da Vossa Bondade, deixai que a
Vossa Luz de Amor e Proteção brilhe em nós”.
Os Meus filhos que digam esta oração serão ouvidos. Os seus apelos para a salvação, deles e
daqueles a quem amam, serão respondidas. Através dos Meus visionários, meticulosamente guiados
pela Minha Mãe Santíssima, Eu tentei enviar avisos para o mundo. Muitas, muitas vezes os Meus
visionários, embora rejeitados no início, foram finalmente aceites. Desta vez, não lhes será
concedida a honra do tempo para que as suas Mensagens possam ser ouvidas por todo o Meu povo.
Cuidado com os Falsos Profetas
Sede Cautelosos com os Falsos Profetas. Eu devo avisar os Meus filhos para terem cuidado
com os falsos profetas. Muitos visionários genuínos foram enganados. Aos visionários que são
genuínos serão dadas graças para emitirem a Minha Verdade de tal maneira que ela será
acompanhada por ocorrências sobrenaturais e milagres que não podem, e não serão, negadas.
O Meu Coração parte-se quando vejo a maneira como muitos deles foram negados pelos
Meus discípulos mais sagrados. Estes mesmos discípulos, que Eu enviei para ensinar os Meus
filhos, estão a falhar na sua tarefa. Eles devem voltar agora para Mim, para Orientação, e rezar pelas
graças necessárias para conduzir o meu povo.
Os Meus servos sagrados são muito especiais e aqueles que receberam os sacramentos devem
ouvir o Meu apelo. O vosso dever agora é para Comigo. Renovai os vossos votos, agora. Acreditai e
segui a Minha Sagrada Mensagem. Sede fortes, pois vós todos estais agora a ser chamados a dar
testemunho da Verdade no Livro da Revelação, e aceitai que chegou a hora. Preparai-vos agora para
este Grande Evento. Não Me negueis ou volteis as costas. Pregai com força e convicção. Não
desvirtueis os Meus Ensinamentos e dizei aos Meus seguidores que tudo vai ficar bem. Esta não é a
mensagem para a qual fostes chamados. O vosso dever para Comigo, o vosso Divino Salvador, é
informar o vosso rebanho da Verdade.
Meus filhos, não deve ser dito que todos serão salvos. Isso é uma inverdade. Porque somente
aqueles que procuram o Meu perdão e se entregam a Mim e aos Meus Ensinamentos serão salvos.
Porque não seguis os Ensinamentos da Escritura? Porque usais vós desculpas? Porque vos
desencaminhais, e convenceis os Meus filhos de que Deus perdoará a todos? O Meu Eterno Pai
somente perdoará aqueles que acreditam em Mim e que se arrependam.
A Minha morte na Cruz não vos diz alguma coisa? Eu morri para salvar a humanidade da
loucura de Satanás. No entanto, vós, através de tolerâncias equivocadas, ensinais aos Meus filhos
uma mentira. Vós já ficastes vítimas da pressão da humanidade para camuflar a Santa Doutrina, a
qual fostes chamados a pregar.
Vós não tendes vergonha? Assim, apanhados nas atrações mundanas que a terra tem para
oferecer, vós seguis os falsos dogmas ditados pela tolerância popular que Satanás espalhou entre os
Meus filhos. Estes pobres filhos equivocados precisam de direção. Eles também devem entender a
diferença entre a interpretação humana e a Promessa Divina feita por Mim.
Porque, Meus filhos, não acreditais na intervenção Divina? Porque a menosprezeis quando ela
vos é apresentada? Meus sacerdotes, ouvi o Meu apelo. Orai para que a Minha Mensagem da
Verdade seja ouvida.
Mensagem aos Bispos
Aos Meus Bispos, Eu digo isto. Colocai as vossas vestes, virai as costas às riquezas a que vós
tendes dado crédito. Procurai a humildade que vos é exigida. Obedecei agora à Minha Palavra ou
enfrentareis as consequências. O vosso dever é para Comigo e Meu Eterno Pai. Como vos tornastes
cegos. Os sinais estão agora a ser dados do Céu, através de videntes, e vós não os seguis. Em vez disso
vós sentais-vos nos vossos castelos e os desprezais. Por isso os vossos pecados não serão perdoados.
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Os pecados dos Meus discípulos sagrados, aqueles que escolheram o Meu caminho,
ofendem-Me muito. Abri os vossos olhos, os vossos corações e voltai para os ensinamentos do
Meu Livro Sagrado.
Mensagem aos Cardeais
Aos Meus Cardeais, Eu digo isto. A que altura vos elevastes, que esquecestes os Sacramentos
ou a Verdade dos Meus Ensinamentos, para conduzir o Meu rebanho. Descei agora e segui a Minha
Orientação. Não vos deixeis distrair pelas falsidades que têm dominado a humanidade. Não Me
negueis vós, também.
Eu peço-vos que oreis pelo Meu corajoso Papa amado, o último Papa verdadeiro. Vós,
Meus discípulos, estais a ser desviados pelo Enganador. Ele fez-se conhecido nos corredores
da Minha Igreja e os seus maus caminhos apresentam-se agora. Aqueles de vós que tendes
olhos, continuai a observar à vossa frente e atrás de vós. Ele roubará as vossas almas se vós
cederdes ao seu engano.
Por favor, orai agora por todos vós. Implorai pela Minha Orientação. Pedi perdão e deixai-Me
guiar-vos novamente.
Aqueles de vós que questionam esta instrução, ouvi agora. Porque não comunicaria Eu
convosco desta forma? Eu ensinei-vos tudo através dos Apóstolos que, com a orientação do Espírito
Santo, deram ao mundo as Minhas Mensagens, que vigoram desde então. Agora o tempo está
próximo. Todas as vossas vidas orastes, pedindo Orientação. Agora, neste momento, Eu
recomendo-vos que ouçais o Meu apelo.
O Vosso Divino Salvador, Jesus Cristo.

Coloca todas as dúvidas de lado
Terça-feira, 16 de novembro de 2010, 23:00

Escreve isto, Minha filha. As dúvidas que rastejam na tua mente eram de esperar. Sim, tu
estás a ser tentada a virar a cabeça, mas ele, o Enganador, nunca vai vencer. Minha amada filha, tu
és mais forte do que pensas, porque muito poucas almas escolhidas seriam capazes de lidar com
este Grande Sagrado pedindo da maneira como tu o fazes. É preciso coragem para lidar com a
forma como Eu comunico contigo. Tu não fugiste de medo. Tu sabias exatamente, desde a primeira
vez, que esta era uma Comunicação Divina, da Altíssima e Santíssima Hierarquia.
Tu sentirás a iluminação adicional que te libertará de todas as tuas dúvidas remotas.
Quando isso acontecer a tua mente abrir-se-á mais para receberes essas graças especiais, que
devem te ser concedidas para te encheres da coragem e determinação necessárias para ajudar a
realizar esta profecia.
Sim, Minha filha, para teu grande espanto, tu és a escolhida para cumprir as profecias
contidas no Livro de João, para preparar a humanidade para a sua purificação, que deve ocorrer em
breve. Uma vez que o medo, a hesitação e a incerteza te deixem, Minha querida filha, tu vais
erguer-te e concluir esta tarefa muito especial que Eu te peço. Agora faz o que Eu digo. Tu recitas a
Minha Divina Misericórdia às 15:00 horas em cada dia para ajudar a salvar almas. Tu deves
continuar a recitar o Rosário dado ao mundo pela Minha muito preciosa Mãe, que está a trabalhar
Comigo a preparar a Minha Segunda Vinda a esta terra.
Muitas almas estão perdidas para Mim agora, com mais e mais a ser arrancadas de Mim
diariamente pelo Maligno. Elas não podem ser tiradas de Mim. Por favor, ajuda-Me a salvar estas
pobres almas. Põe todas as dúvidas de lado. Basta lembrares-te da tua tarefa. Ajuda-os a abrir os
olhos para que se possam redimir aos Olhos do Meu Pai Eterno. Se puderes cuidar de pensar apenas
no desenlace final, entenderás quão importante é este chamamento feito a partir do Puro Amor que
tenho no Meu Coração por todos os Meus filhos.
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Pensa nisto. O amor de um pai dedicado não conhece limites. Se um filho se desvia e segue o
caminho da destruição, o desgosto e a angústia causados e sentidos pelo pai é como se uma espada
lhe perfurasse o coração. Qualquer pai que ama os seus filhos se esforçará por lutar por eles até o
fim. Ele nunca desiste. Nunca. Assim é, Comigo. Eu farei tudo, através do Meu Poder Divino, sem
interferir com o livre-arbítrio do homem, para trazer os seus corações de volta ao Meu Sagrado
Coração. Tu, Minha filha, vais ajudar-Me a fazer isso.
Eu não preciso de te lembrar da necessidade de obediência e de completo abandono a Mim.
Este é o chamamento para o qual tu foste escolhida. Pega na tua espada agora. Tens que lutar lado a
lado com o teu Divino Salvador, numa última tentativa de trazer a salvação de todos os Meus filhos
antes do Dia do Juízo.
Vai agora em paz e amor, para receberes o Meu Corpo hoje.
O Teu Amado Salvador, Jesus Cristo.

Mensagem para os Agnósticos e Ateus
Quinta-feira, 18 de novembro de 2010, 21:00

Para aqueles que reivindicam não crer em Mim, Eu tenho que dizer isto. Fazei esta pergunta a
vós mesmos: Vós conseguis lembrar-vos daquilo que fizestes? Pensai no passado, quando fostes
crianças, quando acreditáveis em Deus. Não importa qual a religião que os vossos pais seguiam.
Será que vós acreditastes? O que mudou? Foi a influência de outras pessoas? Disseram-vos que
havia uma resposta racional para a vossa existência?
Tem sido difícil para os Meus filhos, desde o início dos tempos, aceitarem outra existência
além desta. No entanto, olhai ao redor do mundo, verificai as maravilhas da Criação do Meu Pai
Eterno. O sol, a lua, o mar, os rios, as plantas, os animais e todas as maravilhas da criação, e
respondei a isto. De onde veio tudo isso? Vós acreditais realmente que tudo surgiu de outra coisa
que não de um Ser Superior? Ficai advertidos, quando ouvirdes as mentiras espalhadas por
adivinhos, chamados contadores do destino, que existem no Movimento Nova Era. Eles estão a ser
levados para o que eles acreditam ser a verdade, no entusiasmo da vida que lhes foi prometida na
nova era. Esta era, na qual foram levados a acreditar, é um novo Paraíso. Um modelo controlado
pelo homem, o glorioso centro do universo. É uma falsa doutrina. Muitas pessoas de Deus,
incluindo crentes, erroneamente confundem a sua crença nesta doutrina com a da Luz.
Eles estão a ser conduzidos pelos demônios. Alguns, eles sabem quem são. Outros não. Orai
para que eles vejam a Verdade antes de continuarem o seu caminho fútil vazio.
Aos ateus Eu digo isto. Eu amo-vos, não importa quanto Me ofendeis. Aos ateus que estais a
ser levados e influenciados por outras crenças, parai e pensai. Na vossa persistência de seguirdes
um raciocínio artificial, vós sois simplesmente crentes noutra fé. A crença de que o homem está no
controle. Ele não está. Eles são ainda as mesmas pessoas. Porque lutaria Eu, Meus preciosos filhos,
por estardes a ser encorajados a seguir Satanás, o enganador e inimigo da humanidade. Perguntai
aos Ateus, que exercem forte pressão sobre os filhos de Deus, porque é que o fazem?
Simplesmente, não é suficiente negarem-Me? Por que mentem essas pessoas? Muitos desses
grupos ateus têm uma agenda para atrair e seduzir os Meus filhos para uma falsa doutrina. Não vos
enganeis na vossa crença, é outra forma de religião. Uma religião que exalta o poder da razão,
inteligência e orgulho. Eles imitam os verdadeiros traços de Satanás. Eles, e a sua cegueira, seguem
outra fé – a adulação das Trevas, onde não existe amor.
Tão arrebatados são esses ateus, tão orgulhoso da sua religião, que eles não compreendem que
o que eles sustentam é uma outra religião – a religião do enganador, a qual ri da sua estupidez.
Ateus, ouvi-Me pela última vez. Voltai atrás, para as Escrituras, agora. Examinai o Livro de
João e considerai a Verdade, como ela começa a revelar-se agora. Os eventos não vos parecem reais
agora, como quando os sofreis e testemunheis ao serem apresentados diante de vós, tal como são,
camada sobre camada.
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Não podeis vós ver que a Minha Palavra, a Minha Profecia, predita há muito tempo, pode ser
a Verdade? Abri os vossos olhos e falai Comigo uma vez, como segue:
“Deus, se Vós sois a Verdade revelai-me o sinal do Vosso Amor. Abri o meu coração para
receber orientação. Se Vós existis, deixai-me sentir o Vosso Amor para que eu possa ver a
Verdade. Orai por Mim, agora”.
Como Eu vos chamo, uma última vez, Eu digo isto. O Amor não é feito pelo homem. Vós não
podeis vê-lo, mas vós podeis senti-lo. O Amor vem do Pai Eterno. É um Dom para a humanidade.
Ele não vem da escuridão. A escuridão que vós sentis é desprovida de amor. Sem amor verdadeiro
não podeis senti-lo. Vós não podeis ver a Luz. Vós não podeis ver qualquer futuro. Eu sou a Luz.
Eu sou o futuro. Trago-vos glória e vida para sempre. Orai agora e pedi a Minha ajuda. Fazei isso e
Eu vou responder-vos e envolver-vos nos Meus Braços.
As Minhas lágrimas de alegria vão salvar-vos, quando vos tornardes de novo Meus filhos
amados. Vinde e uni-vos Comigo no Paraíso.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Ascensão de Grupos Satânicos e Controle do Mundo
Sábado, 20 de novembro de 2010, 07:20

Minha filha, diz aos Meus filhos que a serpente está prestes a saltar. Eles não devem deixar-se
cair na sua armadilha do mal, do qual não haverá retorno.
Ela, a serpente, tem muitos disfarces. Os seus seguidores, sofreram uma lavagem ao cérebro
com promessas de poder e glória e estão agora a planear a execução de uma série de conspirações
em todo o mundo, que causarão incalculáveis dores, angústias e horror em toda a parte.
Os Meus filhos não são os mais sábios. Aqueles filhos a quem tem sido mostrada a
Verdade, e dirigidos por Mim, são almas corajosas. Eles estão a tentar desesperadamente alertar
o mundo sobre esses grupos terríveis, que se espalham em todas as direções, todos com um
objetivo em mente. Ninhadas em todos os países, presentes em todos os níveis de autoridade,
eles conspiram em segredo.
Existem os membros inocentes, que fazem parte da sociedade do maligno, que não percebem
a realidade da Verdade. Em vez disso, fazem as suas boas ações, sem compreenderem os atos do
mal que os mais velhos estão a perpetrar em segredo. Que não haja engano, esses mais velhos são
devotos seguidores de Satanás envolvidos em rituais de adoração, os quais, quando outras pessoas
os testemunham, vomitam de horror pelos obscenos atos satânicos de adoração e de fidelidade às
promessas do mal, que estão no centro das suas organizações.
Aqueles de vós que acham que as palavras das Minhas almas corajosas são divertidas,
ouvi-Me agora. A falta de entendimento da Verdade e de escutarem aquelas vozes corajosas
destruirá as vossas vidas, a vossa fé e o vosso sustento. Há muito tempo que essas pessoas estão
a conspirar para o controle. Os seus trabalhos são evidentes em muitos, muitos países, que
foram escolhidos para isso, de tal forma que aqueles filhos que vão para o Trabalho diariamente
não percebem o que está a acontecer.
A Serpente saltará agora!
Quando Eu digo que a serpente está prestes a saltar, Eu quero dizer agora. Ela e o seu exército
perverso de bestas malvadas, orgulhosas bestas famintas, estão em marcha com rapidez e
determinação em cada caminho da vida. Eles fazem a sua vida de uma forma que vós não estais
cientes. Porque eles estão a ser guiados pelo enganador, eles são argutos, charmosos, inteligentes na
linguagem, gananciosos, cruéis e têm um único objetivo em mente. Eles, através de bancos,
comunicações modernas, organizações militares, religiosas e governamentais, pretendem dominarvos a todos. Observai e ouvi agora.
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Não são teorias de conspiração
O Meu Aviso e os dos Meus amados filhos serão dispensados como teorias da conspiração.
Infelizmente, não o são. Esta situação, Minha filha, não surgiu de repente. Este grupo, e Eu estou a
referir agora apenas um grupo, tem vindo a conspirar esquemas e intrigas, a partir dos escalões
superiores da sociedade, durante séculos. Eles assassinaram aqueles que se lhes opuseram no
passado. Eles assassinaram líderes, incluindo celebridades, figuras de renome e de talento, através
dos séculos. Eles são irmãos de sangue e devoram a carne da humanidade.
Relíquias Satânicas
Eles prestam homenagem a relíquias obscenas e sinais que a serpente deseja. Esta, não vos
enganeis, é um grupo poderoso e assustador. Eles são tão poderosos que será difícil escapar das suas
garras, uma vez que os vossos meios de subsistência, alimentos e dinheiro dependam deles.
Meus filhos, muitas, muitas pessoas no poder, em governos, bancos, indústrias alimentares e
agências de ajuda não sabem o que está a acontecer, nem saberão até ao final da Grande Tribulação,
que está prestes a acontecer. Em seguida, eles verão a besta a surgir e a trazer uma mudança rápida,
e todos vós tereis que lutar como nunca, antes de vos esconderdes do seu regime demoníaco.
Uma vez que a besta e os seus seguidores controlem o vosso dinheiro, eles controlarão tudo,
exceto uma coisa. Eles não podem e não devem nunca roubar as vossas almas. No entanto, é
exatamente isso o que eles tentarão fazer.
Aqueles de vós que questionam esta Mensagem da Verdade, que vos é enviada por causa do
desejo que Eu tenho de vos ajudar, orientar e revelar a Verdade, ouvi-Me agora. Se não acreditais
nesta mensagem, Eu vou pedir aos Meus seguidores, orações para vós verdes a Luz. Eu peço-vos
que observeis e fiqueis alerta para os sinais desses animais do mal famintos do poder, que salivam
com o plano e a falsa glória a que eles se entregam.
Não vos enganeis, controlando a vossa capacidade de ganhar dinheiro, o vosso espaço não será o
suficiente. Não, eles vão querer mais, muito mais de vós. Eles vão querer controlar o que vós comeis,
bebeis e onde viveis. Por isso vós precisais de tomar já as seguintes medidas, para vos protegerdes.
Encontrai Abrigos
Por favor, procurai abrigos com grupos de crentes. Eu vou enviar-vos a luz para vos ajudar a
sobreviver. Começai a aprovisionar o vosso próprio alimento. Resguardai o alimento que puderdes
e colocai-o aparte. Começai já a planear como se esperásseis por uma tempestade. Notai que a
escuridão irá descer a tal ponto que, para sobreviverdes, vós deveis estar preparados.
Escutai os profetas. Não cometais os mesmos erros que quando o Meu povo não quis escutar
o Meu profeta Noé. Viraram-lhe as costas. Recusaram ouvi-lo. Eles iam para o seu dia-a-dia
enquanto comiam e riam no alheamento do terrível destino que os aguardava.
Levantai-vos agora. Voltai para Deus, o Meu Pai Eterno, o Altíssimo, para vos orientar.
Preparai as vossas famílias para o futuro, protegendo-vos das trevas que vós não podeis
compreender agora. Rezai, rezai, rezai por coragem para não aceitardes a marca viciosa da besta.
Ela, através de seu exército do mal, vai tentar aplicar-vos o que, em princípio, será um carimbo de
identidade do demônio. Isso vai ser-vos dado e apresentado como essencial para conseguirdes
dinheiro para comprar alimentação, viver em vossas casas e comércio e viagens. Esse é o controle
final. Vós e os vossos verdadeiros líderes políticos sereis incapazes.
Exorto os meios de comunicação, os não infectados com este grupo do mal, para olhardes e
verdes o que está a acontecer. Exponham todos os que apoiam a serpente e o seu exército, mas
fazei-o com cuidado.
Meus filhos, receai este grupo e notai que eles estão realmente aí e que as alegações feitas por
aquelas pessoas corajosas, fortes, que estão a tentar expô-los, são verdadeiras.
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Os que sejais levados a pensar como uma Mensagem de fonte Divina pode ser um enorme
“disparate”, pensai de novo. Voltai e lede as Escrituras. As palavras contidas no Livro da Verdade
do Meu Pai, são de confiança e estão corretas. Elas falam de eventos desde os tempos antigos. Elas
dizem a Verdade, a fim de vos guiar para Deus. As Palavras dos Meus Profetas, antes e agora,
representam a plena Verdade da vida que há-de vir.
O Aviso contido no Livro de João, embora muitas pessoas hoje considerem difícil de decifrar,
baseia-se no evento que vos envolverá agora.
O Livro do Apocalipse prediz com precisão uma série de eventos que irão ser desencadeados por
Satanás, com a aproximação do Fim dos Tempos. Ele sabe a Verdade de que os seus dias estão
contados. Mas ele diz, Meus pobres filhos que o adorais, que um Paraíso diferente mas mais atraente
do que o prometido por Deus vos aguarda. Portanto, na sua batalha final com o Meu Pai Eterno, ele
fará tudo para roubar as almas, e tantas quanto possível, antes de descer a Ira do Meu Pai.
Ele, Satanás, tem pressa. Corre em diferentes caminhos. Cuidai das vossas famílias e rezai
como nunca fizestes por um tempo muito longo. A oração vai proteger a todos vós. Renovai agora a
vossa fé e, quando os três dias de trevas caírem sobre a terra, eles, os Meus seguidores, iluminarão
as vossas casas com facilidade. A escuridão terrível, que nenhum homem pode imaginar, é mais
negra do que a noite.
Os não-crentes e aqueles que cantam louvores à besta perceberão a verdade nessa ocasião.
Porque eles não vão escapar da escuridão à medida que ela desce.
Levantai-vos agora, Meus filhos, e lutai. O plano de sobrevivência, tanto do corpo como da
alma, assim como as ações malignas dessas pessoas, revelar-se-ão diante dos vossos olhos.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

A Conversão
Domingo, 21 de novembro de 2010, 01:30

Hoje, Minha filha, eu trago uma Mensagem de esperança e paz a todos os Meus filhos que
podem sentir que estas Mensagens significam medo. Saibam, mesmo para aqueles que acham difícil
acreditar em Mim, no Meu Pai Eterno e no Espírito Santo, que não deveis preocupar-vos. Muitos de
vós, Meus queridos filhos, quereis acreditar, mas por causa do vosso raciocínio lógico, pelo qual
avaliais todas as coisas com base no pensamento racional, achais que é difícil acreditar no sobrenatural.
Não temais. Pela oração, mesmo que apenas uma vez por dia, e pedindo ao Meu Sagrado
Coração para derramar o Meu amor sobre vós, em breve pensareis de forma diferente. Muitos de
vós – aqueles que são vagos nas suas crenças – invejam os que têm uma fé profunda. Vós deveis
entender que Eu amo a todos vós. Como Pai, cada um de vós tem um lugar profundo e especial no
Meu Coração. Vós nunca deveis sentir que não sois dignos do Meu amor.
Não vos amo Eu em tal dimensão que dei voluntariamente a Minha vida por vós, na esperança
de que vos seja dada uma segunda oportunidade de voltardes para Mim?
Filhos, vós sereis sempre afastados para o lado pelos outros ao expressardes a crença no vosso
Divino Criador. Quando isso acontecer, lembrai-vos que isso é algo que o homem deve sofrer nesta
terra pelo amor que Me tem. Nunca abandoneis essa crença em Mim, o vosso Divino Salvador, nem
fujais ou vos escondeis de quem vos olha com pena.
Sim, muitos dos Meus filhos, influenciados pelo lógico raciocínio humano, fechastes
deliberadamente as vossas almas, questionando as vossas crenças. Quanto mais vos insultam mais
envergonhados vos sentis pela vossa fé e, no entanto, eles não admitem publicamente mas sentem
um estranho ciúme. A causa do ciúme é que, certamente, emerge dentro das suas almas um
sentimento de vazio. Não importa quanto olhem para dentro, que eles não conseguem entender o
que se passa. Entretanto vós, os crentes, sofrereis a humilhação, através dos olhos embaraçados dos
observadores, de fraca fé ou nenhuma.
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Nunca tenhais medo ou vergonha de confessar o vosso próprio amor, que tendes nos vossos
corações pelo Meu Pai Eterno. Ficai abertos para a vossa fé. Usai orgulhosamente o vosso amor por
Mim, para todos verem. Ao fazê-lo assim, estais a liderar pelo exemplo.
Nunca tenteis, com demasiada dureza, de uma forma agressiva, impor através do raciocínio
lógico as vossas crenças aos não-crentes. Em vez disso, mostrai amor pelos vossos irmãos e irmãs e
ajudai-os, mesmo que saibais que eles precisam de orientação. Quando eles verificarem a maneira
franca como expressais abertamente o vosso amor por Mim, e com alegria nos vossos corações, eles
começarão a admirar-vos.
Pela orientação de outros, através do exemplo do amor, respeito e boas ações, eles serão
atraídos em direção à Luz. No início, muitos, não entenderão a razão. Mas com o tempo e,
especialmente, pelo poder das vossas orações, eles caminharão em direção a Mim.
Eu exorto-vos a todos a rezardes pela conversão de todas as almas. Isso inclui aquelas pessoas
que vós conheceis pessoalmente, que sintais que estão a necessitar de orações para as dificuldades com
que se deparam nesta vida. Orai também pela conversão à Verdade dos pobres filhos perdidos de Mim,
pela escuridão que os cega. Orai com compaixão e amor especialmente pelos que seguem, ativamente,
o caminho do enganador. Eles, mais do que ninguém, precisam das vossas orações.
Dai a conhecer a todos, com quem entreis em contato as condições para que cada um deles possa
ser resgatado, mesmo no momento da morte, através da recitação do Terço da Divina Misericórdia.
Por favor, por favor, dizei isso a todos os que quiserem escutar. Exortai-os, se vós o ousardes,
a rezar, e recordai-lhes, pois se vós o fizerdes e se eles o recitarem, que na sua última e fraca
respiração podem ser, e serão salvos, por Mim.
Nunca tenhais vergonha das Cruzes que usais.
Nunca vos sintais insultados quando os não-crentes rirem ou se intrometerem, em zombaria,
quando vós orais. Nunca tenhais vergonha das Cruzes que usais para vos protegerdes. Não oculteis
esses símbolos do amor que vós segurais por Mim, o vosso Divino Salvador, Meu Pai Eterno ou o
Espírito Santo. Ao usardes orgulhosamente essas Medalhas Sagradas com que Me honrais, vós
conduzireis os outros para Mim. Apesar do desprezo exterior vós podeis sentir da parte dessas
pessoas, interiormente, que elas invejam a vossa fé. Muitos desses observadores sentem um vazio
oco por dentro, devido à sua falta de fé. A oração, Meus filhos, pode ajudar-Me a ganhar mais
almas. Dizei esta oração por eles.
“Meu Querido Senhor, Eu estendo os meus braços para Vos pedir que leveis o meu amado
irmão/irmã para os Vossos ternos Braços. Abençoai-o/a com o Vosso Sagrado Sangue e dai-lhes
a graça necessária para lhes permitir receber o Espírito do Vosso Amor, para os conduzir até à
salvação eterna.”
Quando vós, Meus seguidores, sois desafiados abertamente por outros sobre a vossa fé,
primeiro dizei isto:
“Eu sou um seguidor de Cristo, que sofreu a morte às mãos dos não-crentes. Por isso, como
seguidor de Cristo, eu sofrerei sempre a indignidade por causa do meu amor por Ele em favor dos
outros. Essa é a Cruz que eu carrego e estou orgulhoso deste fato. Ele, o meu Salvador, não
morreu apenas pelos meus pecados, mas pelos vossos”.
Quando eles orgulhosamente se vangloriam pelo fato de serem agnósticos ou ateus, dizei-lhes
isto. Perguntai-lhes se eles pensarão de outro modo quando a sua vida nesta terra se aproximar do
fim. Em seguida, dai-lhes este conselho. No vosso leito de morte, lembrai-vos da oração da Divina
Misericórdia, mesmo que ainda tenhais dúvidas. Abri os vossos corações e pedi ao Meu Pai Eterno
para vos perdoar. Lembrai-vos da Minha promessa. Como Juiz, bem como vosso Salvador, Eu
perdoarei – justamente a cada um dos Meus filhos, no último suspiro nesta terra. Dizei-lhes para
rezarem muito para que possam abrir os seus corações uma vez.
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A oração traz todos os Meus filhos para mais perto do Meu Reino na terra, quando o Céu e a
Terra se fundirem como um. O poder da oração só será verdadeiramente compreendido quando os
Meus filhos abrirem os corações e apelarem. Pedi, e se for essa a Vontade de Deus, as vossas
orações serão atendidas.
Nunca negueis aos vossos filhos o Sacramento do Batismo
Por fim, rezai pelas crianças pequenas, os vossos filhos e filhas e os jovens do mundo.
Cada um deles merece que lhe seja mostrada a Verdade. Não lhes foi mostrada a Verdade do
Amor de Deus ou dadas orientações pelos seus pais, devido à escuridão espiritual que existiu na
terra ao longo das duas últimas décadas. Mesmo que a vossa própria fé seja fraca não fujais ao
vosso dever, como pais, para lhes dar o acesso aos sacramentos, especialmente o Batismo. Nunca
os leveis de modo a que eles próprios neguem esse sacramento tão importante para o vosso
próprio filho. Muitos pais que orgulhosamente são tão firmes quando gritam sobre as suas
opiniões de descrença, estão a prejudicar as almas dos seus filhos. Dai aos vossos filhos o Dom
dos Sacramentos. Com o tempo, eles irão agradecer por isso ou negar-Me. Isso será da sua
responsabilidade. Negai-Me se vós quiserdes, mas não roubeis as almas dos Meus filhos. Vós
podeis ser os seus pais na terra, mas eles são os filhos de Meu Pai Eterno, o Criador e Criador de
todas as coisas. Não tenteis levá-los para a escuridão convosco. Lembrai-vos novamente de que,
apesar da vossa própria crença, Eu Amo a todos vós.
O Vosso Divino Salvador e Juiz, Jesus Cristo, o Filho do Pai Eterno.

Chamamento a todas as Igrejas e Credos para se unirem contra o mal
Domingo, 21 de novembro de 2010, 15:00

Minhas Igrejas em todo o mundo, ouvi o Meu chamamento. Todos os filhos e seguidores Me
pertencem. Assim, muitos de vós estais a seguir os Ensinamentos da Igreja de Deus, o Criador da
Humanidade. Isso é bom. Muitos de vós interpretais os Ensinamentos do Meu Pai Eterno de diferentes
maneiras. Isto aconteceu através das interpretações dos profetas desde o início dos tempos.
Muitos profetas interpretaram os Ensinamentos de Deus tal como receberam as Mensagens.
Algumas das palavras dos Meus profetas foram adulteradas. A todos os Meus profetas foi dada a
Verdade. Nem todos os Meus profetas conseguiram que os seus seguidores ficassem no caminho
para a Vida Eterna.
Todos os caminhos levam a Deus, o Criador da humanidade. Os seguidores de Deus
interpretam os Ensinamentos de diferentes maneiras, que levam à confusão. Uma vez que a
confusão se estabeleceu, vós podeis ter a certeza de que o único caminho é simplificar as vossas
crenças. Simplesmente, acreditai e honrai o Vosso Criador.
Apelo a todas as Igrejas, religiões e crenças em todo o mundo para rezarem pela humanidade
e pelos que não têm fé – agora. O amor de Deus não tem nada a ver com a destruição da vida.
Nenhum homem tem o direito de, em Meu Nome, ou do Meu Pai Eterno, tirar uma vida em Seu
Nome. Em vez disso, perante o mal, que ele surge rapidamente à vossa volta, vinde juntos e uni-vos
no amor pelo Vosso Criador.
Meus filhos, deixai-Me lembrar-vos das leis de Deus. Os Dez Mandamentos, que vos foram
enviados por Meu Pai Eterno, através de seu Santíssimo e devoto profeta Moisés. Estas regras
foram desenhadas para instruir os filhos de Deus sobre a forma como deveis prestar homenagem,
para Ele vos guiar em direção à Verdade. São muitas as pessoas de hoje que esquecem isso.
Aqueles que não o fazem, raramente entendem o que elas realmente significam. Aqueles que não
compreendem os Dez Mandamentos optam por interpretá-los de uma forma que está muito longe da
Verdade. A esses Eu peço, por favor, que leiam Os Dez Mandamentos e a escutem ou arriscam
enfrentar a Ira de Deus. Os seus pensamentos não devem ser diluídos por trás de falso amor e
compaixão ou justificar o pecado em face do que vos tem sido dito.
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O primeiro Mandamento diz para Adorar um Único Criador, o Meu Pai Eterno, e para evitar a
idolatria. No entanto, esse primeiro Mandamento tem sido menosprezado a favor de falsos deuses. Por
falsos deuses, não se entenda, necessariamente, as pessoas de lugares elevados ou aqueles que se
exaltam ao mais alto nível para que vós, Meus filhos, caiais em êxtase aos seus pés. Sim, isso é uma
ofensa e extremamente insultuosa aos Olhos de Deus. A idolatria que Eu refiro agora para a
humanidade, é a do amor ao poder e ao dinheiro, que pode conduzir os Meus filhos para um vazio
desesperante. Esse desespero leva-vos a quebrar as regras dos outros. O pecado da auto-obsessão. O
desejo de cuidar do vosso próprio caminho durante a vida à custa da vossa alma, será a vossa queda. O
amor a vós próprios não é amor. É vaidade. Isso é uma doutrina popular hoje. Vós estais, sob o disfarce
da falsa compaixão, a exaltar-vos e a negar a Deus. A vossa falta de humildade será a vossa destruição.
Quando vos colocais à frente dos outros, das outras pessoas, sofrereis por isso. Este Mandamento
nunca deve ser quebrado. O raciocínio humano, que é usado para justificar o pecado, é um absurdo.
Obsessão por Celebridades
Os jovens que não tiveram orientação por um longo tempo, estão agora a ser sugados para o
abismo da idolatria, de forma clara para todos verem. Os próprios ídolos que são adorados, Meus
jovens filhos, na sua maior parte não são da Luz. Muitos venderam as suas almas ao diabo, um fato
de que orgulhosamente se vangloriam.
O seu apelo hipnótico, através das suas músicas e palavras convencem os Meus filhos de que
este é o verdadeiro caminho a seguir. As suas atraentes imoralidades encorajam os seus seguidores a
rivalizar com eles. Quando o fazem, os Meus filhos bloqueiam a Luz, e são também sugados para
dentro da escuridão eterna. A obsessão com a celebridade no mundo de hoje, significa que os Meus
filhos se sentem inquietos, o tempo todo, como se ambicionassem alcançar as mesmas alturas que
aqueles que seguem o enganador afirmam desfrutar.
Vinde agora todos os Meus filhos de todas as igrejas e credos. Uni-vos e lutai pelo direito de
manterdes a crença em Deus, o Pai Eterno. O direito de vos amardes uns aos outros. O direito do
Amor Puro. O Amor de Deus, o Pai Eterno, Criador do Céu e da Terra.
O Vosso Amado Salvador e Justo Juiz, Jesus Cristo.

O Grande Aviso – Um Dom para a Misericórdia
Segunda-feira, 22 de novembro de 2010, 02:00

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

Aviso da Guerra Nuclear
Terça-feira, 23 novembro de 2010, 03:00

Minha filha, tu estás a sofrer por causa do Trabalho que estás a fazer em Meu Nome. A
escuridão que sentes é proveniente do enganador, que ataca a cada hora, através de pessoas que
conheces, através da sua escuridão. Apesar dos teus sentimentos de desespero, em que estás de fato,
estás a ser protegida. Eu disse-te que o enganador, não irá prejudicar a tua alma. Deves continuar a
rezar o Santíssimo Rosário para a proteção constante desses tormentos. Ao rezares esta poderosa
adoração5 para a Minha Santíssima Mãe, verás a diferença.
O Trabalho, que te esforças para continuar a completar, em Meu Nome, não é fácil, mas deves
permanecer forte, Minha filha. Pois é o Trabalho que, quando for revelado ao mundo, vai trazer paz
e contentamento aos Meus filhos.
Quando os Meus filhos entenderem a Verdade, saberão que não estão a ser separados em
pedaços e esquecidos pelo seu Criador. O conforto que eles sentirão pelo conhecimento que lhes
será dado através deste Livro, atrai-los-á para junto de Mim.
Plano para a guerra futura
Não temas, Minha filha tu estás segura, não te sintas impotente pela incerteza e medo. O
mundo, incluindo o teu próprio país, está prestes a experimentar muita dor, em resultado do controle
global que irá tornar as pessoas impotentes, é importante que vos preparareis agora.
Eu já disse antes que deveis dizer aos Meus filhos para começarem a planear agora, antes
que a temível guerra mundial comece. A guerra de que Eu falo já está a ser orquestrada pelo
Dragão Vermelho. O Dragão, a energia do novo mundo, está a planear agora e vai destruir
cidades do Ocidente. O tempo está próximo. Orai, orai pela conversão, pois este mal não pode
ser parado porque não há oração suficiente para o impedir. Orai pelas almas que vão morrer
nessa guerra nuclear.
Três anos antes da Conspiração se desenrolar
Orai por essas almas agora. Quando uma potência global assumir, gentilmente, uma falsa
compaixão, ela o fará, Minha filha, com o objetivo de controlar a vossa liberdade de viver, comer e
rezar. É por isso que o Meu povo deve esforçar-se por ser auto-suficiente. Multiplicai os vossos
alimentos. Procurai abrigos a tempo onde possais reconhecer e homenagear o Vosso Divino
Salvador. Basta manter-vos fortes. Não faleis, também, a muitas pessoas porque estais a fazer isso.
Levará apenas três anos para os sinais dessa trama se desenrolarem diante dos vossos olhos. Até lá,
os vossos planos poderão revelar uma forma de apoio sobre que vos poderão questionar, de vez em
quando, por pensarem que isso é estranho. Multiplicai o vosso próprio alimento, agora. Comprai as
sementes que não estarão disponíveis para venda no futuro próximo. Isso vai alimentar a vossa
família quando a fome global ocorrer.
Ide agora e preparai-vos.
O Vosso Amoroso Salvador, Jesus Cristo.
5

Adoração = deixamos a palavra adoração, porque o Inglês foi escrito “adoração”, mas “adoração” tem vários
significados, dependendo de como e para quem nós queremos dizer: adoração, admiração, devoção, honra, veneração,
apreciasión, estima, reverência..) e correspondente a este caso é: devoção.
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Escada para a Perfeição Espiritual
Quarta-feira, 24 de novembro de 2010, 02:30

Escreve isto, Minha amada filha. A Fé tem uma maneira de desertar dos Meus seguidores mais
devotos, quando menos esperam. Isto é importante pois é como a vossa fé é testada, de modo que
volteis para o Meu Coração ainda mais fortes, pela experiência. Não por medo, pois este é um processo
que Eu autorizo para que os Meus filhos suportem, de forma que eles se tornem mais fortes.
Não é fácil manter a vossa fé em Mim, Meus filhos, já que existem tantos obstáculos que
bloqueiam a vossa devoção. Vós sentireis, de tempo a tempo, um vazio completo nas vossas almas.
Isso pode deixar-vos num estado de agitação, porque vos sentis sozinhos, sem suporte.
Meus fiéis seguidores, deveis compreender isto. Apesar da solidão vós deveis sentir que
Eu nunca estou distante. Todos estes episódios têm por objetivo fortalecer a vossa fé dessa
forma, de modo a assegurar que destes um novo passo em direção a Mim, para um novo degrau,
em cada momento. Isto é a chamada a escada da perfeição espiritual, para o Paraíso. É uma
longa escadaria e pode levar um tempo muito longo até alcançar os degraus mais elevados.
Cada passo pode representar uma nova Revelação das lições que deveis experimentar, antes de
alcançar as graças que necessitais para elevar as vossas almas à perfeição espiritual requerida
para entrar no Paraíso do Meu Pai.
Em cada degrau é definida uma nova consciência que Eu espero que realizeis. Por vezes é
Duro. Desleal, pode parecer noutros momentos. Mas, em cada degrau que escalais, mais perspicazes
vos tornais na compreensão da Verdade dos Meus Ensinamentos.
Alguns escalam estes degraus rapidamente, enquanto outros levam o seu tempo. Alguns dos
Meus seguidores devotos podem perder a coragem e dão um passo atrás, dois ou três passos de cada
vez. Isto é natural. Os outros que caminham muito rapidamente ganham uma confiança que os
convence que entendem todos os assuntos espirituais. Mas este é o papel do enganador, de vos fazer
acreditar e aceitar esta falsa certeza. Todos os dons concedidos a vós, só podem vir da Minha parte.
Eles são-vos concedidos, Meus fiéis seguidores, pelo Meu imenso Amor por vós. Nunca deveis
assumir que, porque a vossa fé é forte, que tudo isso é feito por vós. Sim, a vossa fé pode ser forte,
pela vossa ternura de coração. No entanto, este é também um Dom que vem de Mim. Vós deveis ser
determinados a fim de alcançar o degrau mais alto, mantendo-vos humildes no vosso amor por
Mim. Mostrai virtude em todos os momentos.
Manifestai confiança na vossa fé por todos os meios, e como isso é agradável para Mim. Mas
nunca caiais na armadilha de acreditar que vós sabeis os mistérios completos do Reino Divino. Como
seres humanos, nascestes com o pecado original, só o tempo vos revelará estes mistérios, Meus filhos.
Esforçai-vos sempre por aceitar tudo, mesmo as provas que possam ser enviadas, como um
Dom de Mim. Todos os Meus Dons são concedidos para vos tornar fortes no vosso amor por Mim.
Eu estou muito orgulhoso de todos os Meus filhos que acreditais em Mim e mostrais por Mim
honra e respeito. Para que Eu possa elevar-vos à Glória do Paraíso do Meu Pai, vós necessitais de
aspirar à Glória em perfeita união Comigo.
Para isso, Meus filhos, é preciso um pouco de tempo e requer paciência, antes de vos
submeterdes ao abandono total da vossa alma, por Mim. Uma vez que isso aconteça, vós fareis
parte do Meu Corpo Místico, para a eternidade.
Rendei-vos, Meus filhos, ao Meu Amor absoluto e Puro Amor e vós nunca tereis que olhar
para trás, nem tereis medo, porque estareis seguros nos Meus Braços.
Permanecei fortes Meus filhos fiéis, mesmo face aos obstáculos, porque Eu nunca desertarei
dos Meus queridos seguidores dedicados. Nunca.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.
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Plano Global para esgotar a população mundial e derrubar os Líderes Mundiais
Sexta-feira, 26 de novembro de 2010, 03:00

Minha querida filha, ser-te-á enviada a orientação de um diretor espiritual em breve. Mas lembrate, muitos dos Meus seguidores são chamados por Mim, mas nem todos aceitam. Eu não posso, como
sabes, interferir com o livre-arbítrio, um Dom para a humanidade. Não interessa, o que é importante
agora é continuar com este Trabalho urgente, para que Meus filhos escutem e sejam salvos.
Os Sinais
Não cometam o erro de alterar o que está em pé e, em breve, haverá muitos sinais de que
haverá poucas pessoas nesta terra que deixem de notá-los. Os sinais de que Eu falo, como aqueles
estão a ser dados através dos Meus videntes, através das aparições da Minha Querida e Abençoada
Mãe Santíssima na Europa. Muitas pessoas que abram as suas mentes e as suas almas presas,
compreenderão, então, que esta comunicação vem dos Céus. Quando os Meus filhos virem os sinais
miraculosos, que serão visíveis através do sol, então eles conhecerão a verdade.
Ignorai o desprezo, escárnio e ódio que será mostrado quando as pessoas lerem o conteúdo
deste manuscrito. A mesma coisa aconteceu com os Meus apóstolos que, com o Dom do Espírito
Santo, produziram os seus Trabalhos. Minha filha, foi-te também dado esse Dom. Nunca o rejeites
ou duvides. É real e já sabes isso. As tuas dúvidas têm, finalmente, começado a desaparecer.
Eu enviarei, como Eu disse e tenho dito, ajuda. A evidência desta promessa está agora a
começar a manifestar-se. Eu também te darei informações de eventos futuros, que deves revelar a
todos, incluindo os incrédulos. Que importa se eles não vão acreditar, em primeiro lugar? Porque,
como os eventos se movimentam, eles não terão escolha, a não ser reconhecer a Verdade!
Plano para orquestrar uma guerra
Há um plano em andamento, vicioso, das potências mundiais, para orquestrar uma guerra – a
intenção de reduzir a população mundial. Rezai, rezai agora para ajudar a desviar o nível de danos
que estas pessoas más querem causar na Terra. A sua estúpida fidelidade ao enganador significa
que, através dos poderes satânicos que recebem, e sob a sua influência, eles estão determinados a
realizar esta tarefa a qualquer custo.
Planos para derrubar o Papa Bento
Também estão em andamento os planos para assumir as igrejas e as diversas religiões,
incluindo o Vaticano. O Meu Papa, o Meu amado Bento, está cercado por aqueles que tramam a sua
ruína. Outros líderes mundiais, sem saberem dos poderes subjacentes escondidos dentro das suas
próprias fileiras, também serão alvo de alguns para os derrubarem.
Meus filhos, acordai e lutai. Esta é uma guerra real diferente de qualquer outra guerra
testemunhada sobre a terra. É uma guerra contra vós, contra todos e cada um dos Meus filhos. Vós
sois o alvo. O problema é que vós não podeis ver o inimigo. Os covardes de coração, eles não têm a
coragem de se revelar.
Reuniões secretas
Os auto-obcecados encontram-se em segredo dentro da vossa própria comunidade e estão
espalhados em todos os caminhos da vida. Encontram-se não só nos corredores dos vossos Governos,
mas nos vossos sistemas de justiça, polícia, comunidades empresariais, sistemas de ensino e exército.
Nunca deixeis que essas pessoas vos ordenem como rezar. Vede como eles tentarão gerir a
vossa vida e começarão a preparar-vos para as mentiras que virão pela frente.
Aviso sobre Vacinas globais
Em primeiro lugar orai em grupos. Orai por essas pessoas que são ardorosos defensores de
Satanás. A oração ajudará a evitar alguns desses desastres. Cuidado com as atrocidades que eles
tentarão infligir através da vacinação. Não confieis em iniciativas globais para vacinar subitamente,
o que pode parecer uma manifestação de compaixão das suas intenções. Ficai em guarda. País sobre
país, serão coniventes para controlar tantas pessoas quanto possível.
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Não temais, porque Eu protegerei os Meus seguidores que orem a Mim. Orai muito por essas
almas corajosas, dentre vós, que decidiram espalhar a Verdade. Muitas dessas pessoas estão a ser
ridicularizadas, mas elas estão a dizer a maior parte da Verdade.
Aprovisionamento de alimentos
Não confieis nos fornecedores de alimentos. Preparai-vos agora para o futuro. Iniciai o
armazenamento de alimentos e plantai os vossos próprios. Guardai-os, como se estivesse para vir
uma guerra. Aqueles que o fizerem ficarão bem. A oração e a devoção fortalecerão as vossas almas
e salvar-vos-ão dos caminhos dessas pessoas perversas. Nunca deixeis que elas controlem as vossas
mentes ou crenças, através da sua insistência para introduzir leis destinadas a destruir as famílias.
Eles esforçar-se-ão para separar as famílias, incentivando a separação, incluindo a promoção do
divórcio, da liberdade sexual e religiosa.
Assassinato de Líderes Mundiais
Eles vão promover o ódio entre as nações, assassinando os líderes mundiais e capturando a
liberdade das pessoas, forçando-as a confiar na sua ditadura.
A Ira de Deus será vista em breve, pois Ele não tolerará a maldade por muito mais tempo, a
menos que essas pessoas, que escolheram seguir as organizações inspiradas por Satanás, virem as
costas para essa atrocidade do mal. Orai por eles.
Cuidado com as pessoas por quem votais nos vossos países. Vede como eles vos são
apresentados, pelas palavras que eles dizem. Escutai aqueles que tentam avisar-vos. Exorto-vos a
rezar por aqueles que não sejam como os outros, de modo que também possam ser convertidos, e
possam ser salvos.
Estes eventos de que Eu falo, começarão a acontecer em breve. Ficai bem juntos, mantende os
vossos próprios alimentos prontos, procurai cultivar os vossos próprios vegetais e outros bens de
sobrevivência. Esta é uma guerra contra vós, mas não parecerá que é. Basta-vos ficardes em alerta.
As Igrejas serão proibidas
Aqueles de vós que ganhastes coragem para voltar à vossa Igreja, nunca deveis ter medo de orar
ou de mostrar a vossa fé publicamente. Para aqueles de vós que tomais a Minha Igreja como garantida,
pois ela não o está. Por isso somente quando essa verdadeira Dádiva, que representa a vossa fé pública,
vos for retirada é que a Verdade irá finalmente despontar em vós. E isso vai irritar-vos.
Minha filha, diz ao Meu povo, que não entre em pânico. Eles, os Meus seguidores, serão
salvos e serão elevados Comigo nas nuvens para aguardar o Meu Novo Paraíso na Terra. Eles vão
maravilhar-se no Meu Novo Paraíso e reunir-se-ão com os seus familiares que partiram, nesta nova
Vida Eterna. Eles devem permanecer fortes, orarem e mostrarem amor uns aos outros. Rezai, rezai,
rezai, especialmente pelas almas perdidas, levadas pelo maligno, que não têm ideia do que as suas
ações significarão para o seu futuro na próxima vida.
Os de almas mornas
Para os Meus outros filhos, aqueles com as almas mornas, rezai também. Eles devem voltar para
Mim em breve. Filhos, pelo amor de uns pelos outros, não hesiteis em avisar essas pessoas da Verdade.
Mostrai-lhes, através do exemplo, a importância da oração e, assim, eles também não se perderão.
Ficai fortes. Nunca vos rendais ao exército do enganador. Nunca. Levantai-vos por aquilo em
que acreditais. Protegei as vossas famílias, agora. Voltai para Mim. Orai a Minha Divina
Misericórdia todos os dias. Para os Cristãos em todos os lugares rezai o Rosário. Deixai que a
Minha Mãe vos traga de volta para Mim através da sua intercessão.
Meus filhos Eu choro por todos vós e preciso agora dos Meus seguidores, para vos reunirdes
em força Comigo contra este mal. A Oração é a resposta.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.
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O Livro da Revelação
Sexta-feira, 26 de novembro de 2010, 12:00

Minha amada filha, hoje é um dia em que o Meu Coração está quebrado pela inquietação e
profunda infelicidade do mundo. Eu assisto, em aflição, como o mundo se levanta em raiva, uns
contra os outros. Muita desta tristeza deriva do entendimento de que estas profecias serão reveladas
a grande parte da humanidade, mas não aos mais sábios.
Orai para que a Rússia seja consagrada à Minha Santíssima Mãe
Eles ainda se recusam a reconhecer que esses eventos foram preditos no Livro de João.
Assim, muitos sofrem agora por causa da falta de fé. Orai agora, pois a Rússia vai finalmente ceder
e permitir ser consagrada ao Nome da Minha Santíssima Mãe. Rezai, rezai, rezai, para que isso
aconteça. Porque será através da oração que esta grande conquista será possível. Se isso acontecer,
então milhões serão salvos. Porque o perigo é que as forças comunistas se elevem com a serpente e
se juntem, deixando-vos, Meus filhos, impotentes.
Olhai agora a velocidade com que as nações se erguem para lutar. A velocidade dos
acontecimentos mundiais, que se desdobram em intensidade, vai causar muita consternação.
Meus seguidores, deveis ouvir. Os grupos de oração serão essenciais para a expansão da
conversão e para dar a conhecer esses eventos desastrosos. Mesmo aqueles de vós, complacentes
nas suas vidas, que tomais tudo como garantido, não sereis mais capazes de ignorar esses
eventos. Vós tendes que escutar-Me agora e aceitar que os eventos previstos no Livro da
Revelação estão a chegar.
Mantende as vossas mãos em oração, agora. Mesmo que tenhais apenas uma centelha de
carinho dentro do vosso coração, pedi-Me para vos ajudar para que Eu possa iluminar-vos e
fortalecer a vossa fé em Mim.
Vou lutar por cada um de vós
Eu vou lutar até à amargura final para vos trazer a todos para junto do Meu Coração; se vós
sois crianças, adolescentes, jovens adultos, de meia-idade ou idosos – aos Meus Olhos vós sois
iguais. Vós sois a Minha preciosa e amada família – todos e cada um de vós. Ninguém está
excluído. Mesmo aqueles de vós que não aceitais que Eu existo. Mesmo aqueles de vós que Me
mostrais ódio – Eu ainda vos amo. O Meu Amor é apaixonado, além do vosso entendimento, e
farei tudo ao Meu alcance para vos trazer de volta ao Meu acolhimento. Eu não vou deixar as
vossas almas para Satanás tão facilmente.
Por favor, voltai para Mim
Por favor, voltai para Mim – não importa quantas dúvidas tendes – e deixai-Me encher o
vosso coração com o Meu Divino Amor. Só esse Amor vos ajudará a preparar-vos para a Vida
Eterna no Paraíso, Comigo, com o Meu Eterno Pai, e com os vossos irmãos e irmãs. Esta é a vossa
herança. A vossa legítima herança.
Não desperdiceis esta oportunidade de salvação. Quando a vossa vida na Terra chegar ao
fim, tereis depois duas opções de vida. O Paraíso no Céu, ou as profundezas do Inferno, com
Satanás, que vos levará com ele pelos pecados que ele vos levou a cometer na terra. Abri os
vossos olhos, agora. Lembrai-vos que a morte na terra pode ter lugar em qualquer dia, a qualquer
momento e quando menos o esperais.
Através desta mensagem, Eu peço-vos que vejais a verdade antes do Dia do Juízo. Lembraivos sempre de que Eu vos amo. Não importa como vós pecastes gravemente. Quando vos virardes
para Mim e Me pedires perdão do fundo do vosso coração, sereis perdoados. Mesmo durante o
vosso último suspiro.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.
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Chamai os Crentes para converter as Almas Perdidas
Sexta-feira, 26 de novembro de 2010, 15:00

Minha amada filha, a Santíssima Trindade une-se contigo como um, para incutir a Verdade
Divina em cada alma no mundo, por uma questão de urgência.
Minha filha, tu sentes agora a dor e o sofrimento no teu coração, em união Comigo, por causa da
humanidade. A fé deles, perdida, traz-te uma profunda tristeza e sentimento de medo pelo seu futuro.
Os Meus amados, leais e devotos seguidores, já estão a unir-se neste momento, em todo o
mundo, pelo vínculo do poderoso Amor Divino, em luta para salvar as almas da condenação.
Estes, Meus filhos da Luz, vêm de todas as nações. Eles reconhecem-se uns aos outros de
imediato, independentemente da sua raça, cor ou credo. Eu estou a guiá-los para que esse exército
de amor ajude a fortalecer a fé da humanidade neste momento da história.
Nunca antes Eu tornei a Minha Presença tão evidente nos corações dos crentes. Eles sentem o
sofrimento que Eu sofro, assim como Eu testemunho o empurrão da maldade que emerge do
homem, mesmo daqueles de vós que julgais serdes gentis e atenciosos. O amor por si mesmos está a
destruir os Meus filhos.
O egoísmo e a falta de consideração por aqueles que os rodeiam e para os mais vulneráveis,
deixa uma mancha de vergonha que é difícil de apagar. A crueldade que o homem mostra pelo seu
próximo, apenas com um motivo na mente – autossatisfação – chegou ao ponto mais alto. A
obsessão com as suas próprias necessidades é um pecado aos olhos do Meu Pai Eterno.
Tantas desculpas falsas, feitas em nome da autoestima, são totalmente inaceitáveis e contra os
Meus Ensinamentos. Amai-vos uns aos outros. Tratai os outros como esperaríeis de serdes tratados.
Pensai nas necessidades dos outros antes das vossas. Defendei os direitos humanos dos vossos
irmãos e irmãs, quando eles enfrentarem a injustiça dos outros. Nunca, jamais, justifiqueis a
punição de uma pessoa a fim de obterdes vantagem material. Mostrai amor e compaixão, mesmo
pelos vossos inimigos. Isto não é uma tarefa fácil por causa das inseguranças materiais que os Meus
filhos sentem. Os sintomas da própria obsessão com a riqueza, beleza e o tão chamado sucesso, que
muitas pessoas acreditam ser atributos naturais do ser humano, podem causar uma confusão terrível.
A ideia de que as pessoas fizeram uma lavagem cerebral para colocar as suas próprias
necessidades em primeiro lugar, em nome da autoestima, foi implantada na psique humana há longo
tempo, mas esta filosofia tem sido reforçada pelos poderes da moderna comunicação. Quando os
Meus filhos ouvem estas mensagens quase diariamente através da televisão, cinema, música e
internet são levados a aceitar estas Mensagens como sendo importantes.
Apesar da falsa promessa dessas crenças, que são atraentes no que elas oferecem em
autoestima, que é difícil de rejeitar, elas representam, Meus filhos, aceitar a mentira. A mentira que
foi implantada pelo enganador – Satanás.
A inquietação que sentem logo em seguida, após vos terdes aproveitado de outra pessoa é,
para eles, difícil de entender. Eles, Meus filhos, tendo conquistado e cobiçado o prêmio não são
felizes, então, procuram cada vez mais, de forma insaciável, para satisfazer os seus apetites. Mas é
inútil. Eles não podem satisfazer-se plenamente a si próprios. Eles são desprovidos da verdadeira
alegria, do contentamento natural, e não entendem o vazio que sentem por dentro.
Quando vos colocais primeiro, antes dos outros, isso é egoísmo. Quando tirais vantagem injusta
sobre aqueles que são mais fracos e mais vulneráveis do que vós, isso é pecaminoso. Quando
abusivamente usais de habilidade para com uma pessoa que vive com dignidade, e em seguida a
privais do direito de alimentar as suas famílias de forma adequada, ofendeis-Me profundamente. Eu
sofro por essas almas. Fazer ao vosso próximo estes erros é o mesmo que fazê-lo Comigo. Quando vós
feris o vosso próximo através de palavras de rancor, sois culpados de infligir dor no Meu Coração.
Quando o homem pune o outro através da violência, renova a dor da Minha Paixão na Cruz.
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Eu revivo-a. Eu sinto a sua dor como se Me infligísseis um dano corporal. Quando sois
assassinos, sois culpados da indignidade final de Me pregar Cruz.
Os Meus filhos sabem isso. O pecado vai levá-los para o Inferno. Isso é assustador para
aqueles crentes que Me vêem como um misericordioso juiz. A Minha Promessa de Misericórdia
ilimitada, que Eu vou dar a todos e a cada um de vós que se arrependa, ainda é garantida. Mas como
posso salvar aqueles que não querem ver o erro das suas vidas?
Anunciar a Verdade dos Meus Ensinamentos é importante. É por causa do apelo das muitas
distrações que são oferecidas, que muitos dos Meus filhos têm extrema dificuldade em reconhecer a
Palavra de Deus. Muitos não têm conhecimento dos Ensinamentos de Deus através dos profetas ou
das Sagradas Escrituras. Muitos simplesmente não querem saber. Outros, recusam-se a escutar,
mesmo quando a Palavra é espalhada pelos Meus profetas e visionários de hoje, com sinais claros
para que todos possam ouvir. É por isso que é necessário que os crentes rezem pelos outros. As
orações especiais são necessárias agora. Pela oração à Divina Misericórdia, a oração poderosa dada
a Minha amada Irmã Faustina, muita conversão acontecerá.
Quando isso acontecer, Eu peço que todos os Meus filhos se reúnam em grupos de oração
para continuarem a orar e a dar orientações aos Meus filhos pródigos – vossos irmãos e irmãs.
Em Meu Nome e da Santíssima Trindade, exorto os Meus filhos queridos para unirem forças,
em união com o Meu Coração, e ajudarem-Me a salvar essas almas. Eu amo a todos eles tanto que
Eu choro lágrimas tristes e amargas de dor por eles. Eu não quero perdê-los.
Ajudai-Me, Meus seguidores na Luz, para reunirdes essas almas perdidas à Minha
família, para que elas também possam experimentar o Verdadeiro Paraíso, para o qual se
devem esforçar continuamente.
Estendei-lhes a mão. Falai com eles. Escutai-os. Mostrai-lhes compaixão, mesmo quando eles
voltam o seu rosto com desprezo. Mostrai paciência. Acima de tudo, fazei-lhes sentir o Meu Amor
por eles através de vós.
Eles terão dificuldade em aceitar-vos e zombarão de vós. Pelas vossas orações podereis, e
ireis, salvar as suas almas.
Eu vos saúdo Meus seguidores preciosos. Vós trazeis lágrimas aos Meus olhos pelo amor
e devoção que mostrais por Mim, pela Minha Mãe Santíssima, Rainha dos Céus e pela
Santíssima Trindade.
Nós, e todos os anjos e santos no Céu alegramo-nos pela vossa resposta a este chamamento.
Então ide fazer o vosso Trabalho em Nome do Meu Pai Eterno. Trazei de volta o Meu Rebanho.
O Vosso Dedicado Salvador, Jesus Cristo.

Perseguição aos Visionários Genuínos
Segunda-feira, 29 de novembro de 2010, 12:48

Minha filha, escreve isto, para alertar o mundo sobre a perseguição que vitima as Minhas
almas escolhidas, enviadas ao mundo para difundir a Verdade, a fim de salvar as almas antes da
Minha Segunda Vinda.
Percebereis que a Minha visionária escolhida, videntes e profetas, são aqueles que serão
rejeitados de imediato, além dos falsos profetas. Estas Minhas almas belas, escolhidas pela sua
devoção simples, sofrerão, em união Comigo, a rejeição que Eu sofri às mãos da humanidade.
Aqueles que sofrem em Mim, Comigo e por Minha causa, são profetas genuínos. Eles são as
almas que serão atormentadas, tratadas com desprezo e condenadas abertamente em Meu Nome.
Elas serão também rejeitadas pela Minha própria Igreja, embora não por todos os Meus servos
sagrados. Os seguidores devotos, que seguem de perto os Meus Ensinamentos, também serão
tentados a rejeitá-los, até que, com o tempo, a Verdade desperte neles, lentamente.
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Desde o início dos tempos, em que Eu escolhi enviar profetas ao mundo, pela Minha Divina
Misericórdia, para vos lembrar todos os Meus Ensinamentos, muito poucos tiveram crédito no
início. Muitos foram desprezados, sofrendo pressões, e foram acusados de sofrerem de excesso de
imaginação, de depressão, ou simplesmente condenados como que se estivessem a iludir. A maioria
destes profetas, eles próprios, hesitavam quando experimentavam o primeiro encontro Divino.
Muitos deles duvidaram dessas experiências místicas, por algum tempo, antes de aceitarem a sua
autenticidade. Eles foram lentos a revelar as suas experiências. Levou-lhes tempo a aceitar.
Todas as Minhas almas escolhidas, ao aceitarem ao seu Chamamento, estavam relutantes em
revelar as Mensagens, ou as Minhas instruções, mesmo os Meus servos sagrados, incluindo freiras,
padres, Bispos e Cardeais. Eles sentiram temor e sabiam, nos seus corações, que lhes seria muito
difícil lidar com os assuntos expostos. Muitos dos que foram chamados, como não revelaram as
suas Mensagens, puderam cumprir o seu dever para Comigo pela oração e sofrimento pessoal.
Outros, que revelaram as Mensagens, conforme as instruções da Minha Santíssima Mãe e
Minhas, não foram acreditados. Foi somente através das manifestações Divinas, que elas se
tornaram evidentes, no momento em que foram aceites.
Eu exorto todos os Meus seguidores para escutardes os vossos corações. Olhai para as
Mensagens transmitidas pelos Meus preciosos visionários e videntes. Estas Mensagens estão a servos dadas por Puro Amor, para ajudar a guiar-vos e a salvar almas. Este é o objetivo. Se decidirdes
que não são de origem Divina, orai, pedindo orientação. Se concluirdes que o são, então, rezai,
rezai, rezai pelos Meus visionários, que sereis ouvidos.
Agora deixai-Me avisar-vos dos sinais a observar quando os Meus verdadeiros visionários são
perseguidos em Meu Nome. Os seguidores do enganador, vendo a sua Luz, terão por objetivo não
tratá-los bem, mas com uma crueldade que os faz sofrer intensamente. Não só vão atormentá-los,
ridicularizando-os, mas vão ao extremo de os desacreditar. E tudo em Meu Nome. A dor que os
Meus discípulos sofrem não é comparável à dor que eles Me causam.
Os Meus sofrimentos atingiram um tal nível, nos últimos tempos, que Eu estou revivendo,
mais uma vez, a terrível tortura que Eu suportei quando Eu morri pelos pecados dos homens. Por
todos os pecados. Por toda a humanidade. Incluindo aqueles que atormentam os Meus videntes.
Incluindo os assassinos, as pessoas que Me negam publicamente, e que têm o domínio sobre o
terrível mal do mundo atual.
Por favor, ouvi os Meus visionários. Vós sentireis, nos vossos corações, quando ouvirdes
a Verdade. Por favor, não caias na armadilha dos que perseguiram os videntes da Minha
Santíssima Mãe, incluindo a Santa Bernadete ou os Meus filhinhos, em Fátima. Eles foram
tratados com o máximo desrespeito, especialmente pelos Meus servos sagrados. Eles são os que
ferem mais, quando as Minhas manifestações Divinas são dadas à humanidade, por Amor. O
Meu Coração sofre mais quando eles não acreditam no Divino sobrenatural, nem o reconhecem
quando lhes é apresentado.
Por favor, orai pelos Meus visionários e especialmente pela Minha visionária, cujas
Mensagens não podem ser negadas, pelo amor que mostram e pelas advertências que contêm. Pois
eles são os Meus verdadeiros visionários. Vós reconhecê-los-eis pelos insultos, calúnias, tormentos
e abusos que recebem por parte dos Meus filhos.
Se olhardes para o abuso que recebem e, depois, para as mentiras que são espalhadas sobre
eles de forma degradante, durante tanto tempo, interrogar-vos-eis então a vós próprios. Se essas
pessoas, que foram atormentadas por tanto tempo, até agora, não pensam porque continua o abuso,
tão severamente? Então vós tereis a resposta. Orai ao Espírito Santo por orientação e discernimento,
Meus verdadeiros profetas, videntes, para os outros que vos estão a desapontar.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.
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A Procura de Riqueza
Terça-feira, 30 de novembro de 2010, 12:00

Minha querida filha, concentra-te e escuta o que Eu tenho a dizer. Estás agora no meio de uma
transição, a partir do momento que recebeste a primeira Mensagem te foi apresentada. Por favor,
entende que estas Mensagens vêm de Mim e por favor, deixa as tuas dúvidas agora. Isto permitir-teá a concentração no Trabalho para o qual foste chamada.
Em relação às questões que estão ocorrendo no mundo a cada dia, estão a ficar mais claras,
porque a Ordem Mundial do maligno, está a tentar atacar o mundo. A Organização das Nações
Unidas, uma das muitas frentes desta Nova Ordem Mundial, está a tentar acabar com todos os Meus
Ensinamentos e todas as armas letais à sua disposição serão usadas para o fazer.
Não temas, porque os Meus crentes lutarão muito e não Me negarão, especialmente nos países
que são consagrados a Mim e que têm uma fé devota e inabalável. Eles não ficarão para trás a
permitir isso. Mas muitos, por causa dos custos envolvidos para garantir que os seus filhos são
levados à Luz, serão impotentes.
Visto que a Ira de Meu Pai Eterno está prestes a ser mostrada na terra, os homens terão mais
tentações para O negar.
O mundo parece o mesmo. As pessoas parecem as mesmas. O mundo da televisão com os
seus apelos, cada qual mais atrativo, parece o mesmo. As pessoas enterram a cabeça na areia. Eles
pensam que o mundo vai continuar como está. Infelizmente, eles estão enganados. O Meu dever
para com os Meus filhos é salvá-los. Não permitais continuar a ser sugados para dentro de um
vácuo de promessas vazias, sonhos e ambições falsas. Estes são os prazeres aos quais fostes leais
por muitos e muitos anos. Essas foram as promessas às quais vós, não por culpa vossa, fostes
convencidos que era o caminho mais favorável a seguir. Ganho próprio. Autorrecompensa. Foi-vos
dito para olhardes para os números a qualquer custo. Vós fostes números. Vós, pelas ambições e
desejos de riqueza para vós e para os vossos filhos, o desejo de vos tornardes melhores do que os
vossos irmãos e irmãs, numa busca constante e incansável pela autoaclamação, fostes enganados.
Essas ambições foram alimentadas pelos Meus filhos, devido ao recurso do enganador ao
brilho destas ambições. Muitos dos Meus filhos ridicularizarão esta Mensagem e dirão que isso não
é verdade. Infelizmente, o enganador existe e a maioria dos Meus filhos não aceita que ele existe.
Astuto, ele esconde-se por entre coisas, pessoas, atos e incentivos atraentes. O seu fascínio
glamoroso significa que, atualmente, se se perguntar a uma pessoa o que ela aceitaria – dinheiro ou
a possibilidade de se reunir com a sua família – faria opção pelo dinheiro. Perguntai-lhes se trairiam
o seu irmão ou irmã pelo ganho material. E a resposta seria sim. Perguntai a um jovem se trocaria a
sua vida simples por uma vida de admiração e emoção, e a resposta seria sim.
Então, porque é que os Meus filhos encontram dificuldade em compreender, de uma vez por
todas, que se o grande prêmio lhes for concedido, então eles sentem necessidade de mais e mais?
Um homem rico que ganha uma vez continuará constantemente a querer mais. A razão para isso é
que os dons de Satanás deixam um sentimento cru e vazio dentro de vós, e vós não entendeis.
Então, continuais em busca de mais e mais e, é habitual, à custa do bem-estar do vosso próximo.
Ninguém ganha enorme riqueza sem as pessoas que conheceu no percurso sofrerem algum grau.
Nenhuma pessoa que ganha fama atingirá o objetivo, a menos que alguém tivesse que fazer algo.
Um homem que não partilhe a sua riqueza está condenado. Uma pessoa que nada tem, tende a
partilhar mais do que os são abençoados com o conforto material.
Os Meus Ensinamentos não podem ser revestidos
Porque ignoram os Meus filhos estes Ensinamentos, ministrados pelos Meus Apóstolos, desde
que foram feitas as Novas Escrituras? Porque não aceitam a doutrina que elas contêm? Será que eles
acreditam que foram escritos pelos Meus discípulos, e então não os aceitam? Estes Ensinamentos
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não mudaram desde que Eu saí desta terra. Eles estão lá por uma razão. Vós podeis mudar a sua
interpretação, deitá-las água abaixo, adicionar um novo significado ou apagar algumas partes, mas
permanecerão na mesma. Essa é a Verdade. A Verdade sempre ficará na mesma. Não pode e não
será alterada para atender a humanidade. Prestai atenção a isto agora. Sentai-vos e escutai. Vós não
podeis esperar seguir este rumo e entrar no Reino do Meu Pai. Muitos de vós justificais a riqueza e
glória que ganhastes e atribuis isso à sorte. O que vós podeis não perceber é que, no processo,
muitos de vós vendestes as almas ao maligno.
Alguns dos Meus filhos sabem que cometeram esse pecado grave e acham que não é nada.
Outros, acreditam genuinamente que estão simplesmente a fazer o melhor para si e suas famílias,
mas eles devem entender que a segurança financeira é aceitável. A busca de luxo e riqueza não é.
A realidade é que grandes quantidades de riquezas são obtidas através do pecado. A riqueza
que possa ser adquirida sem pecado, levará ao pecado.
Apesar dos Ensinamentos da Igreja de Meu Pai em todo o mundo, as pessoas ainda não
aceitam os Meus Ensinamentos. As pessoas ricas, que lutam por ganhos materiais, têm um Deus. As
pessoas pobres, que lutam por riqueza, têm um só Deus. Ambos são o mesmo. Dinheiro. O dinheiro
é inútil se for adquirido de forma desonesta, em que os menos afortunados não beneficiam.
O Dinheiro, a riqueza material e todas as coisas boas adquiridas pelas pessoas que se
consideram felizes, devem ser partilhadas entre aqueles que mais necessitam. O dinheiro doado para
a caridade não tem sentido se isso for feito para adquirir glória ou atenção.
Estai certos de que com o mal que está a ser planeado agora no mundo, o desejo de vos deixar
com os bolsos vazios torna-se uma realidade, e só então percebereis como o dinheiro tem pouco
valor. Quando eles, a entidade do mal, vos tirar o vosso dinheiro, ficareis impotentes para o
movimentar, sem concordar com os seus termos, e então, ireis finalmente perceber, que precisais de
uma outra alternativa para a felicidade.
O vosso dinheiro será inútil. Precisais de sobreviver no caminho da selva. Aqueles com
instintos de sobrevivência terão mais facilidade do que aqueles que nunca tiveram que trabalhar
com os joelhos dobrados antes. As ementas para cultivar nas vossas casas a vossa própria comida,
significará mais para vós do que um milhão de dólares. Uma fruta simples significará mais do que
um carro do último modelo. Porque, quando estiverdes despojados chamareis pelo vosso Mestre,
vosso Criador. Só então, e somente então, vós percebereis que o que importa é o amor nos vossos
corações. Porque, sem amor, não podeis crescer, nem podeis entrar no Reino do Meu Pai.
Pensai agora. Tende cuidado na vossa busca de riqueza. Parai agora antes que seja tarde
demais. Compartilhai, dividi e segui o Meu Caminho. Esta é uma dura lição para os Meus filhos,
que sentem uma sensação de insegurança.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

86

Livro da Verdade

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

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

A Próxima Vida
Sábado, 11 de dezembro de 2010, 09:15

Minha querida e amada filha, estás agora pronta para avançar e continuar com a tarefa de
completar o Meu Sagrado Livro da Verdade. Minha filha, tu tens sido submetida à limpeza
necessária para te dar força para este Trabalho.
Meus filhos, assim apanhados neste mundo, em duas partes, não percebeis que em breve
todos serão um. As duas partes envolvem tristeza e alegria. A tristeza existe no mundo de uma
maneira que causa profunda confusão e desespero. É uma tristeza diferente de qualquer outra, desde
a fundação da terra.
A tristeza que é sentida hoje assenta na perda, causada porque as coisas materiais foram
retiradas. Há também uma ânsia de paz, no corpo, mente e alma. Isso só acontece através da
humildade, da aceitação e do amor do Meu Pai Eterno. Depois, há a alegria. Eu sorrio com amor
quando os Meus filhos dão gargalhadas, sorriem e se alegram. Esta é uma Dádiva de Mim. O riso e
a alegria é um Dom importante para a humanidade, uma vez que é puro e não à custa do outro.
Meus filhos de pouca fé, é difícil, Eu sei, parar e dizer Eu estou a voltar para Deus. Assim,
muitos de vós estais conscientes de quem é o Pai Eterno. Poucos entendeis que Ele vos observa
todos os dias das vossas vidas – a todos e cada um de vós. Ele sorri, ri e sente uma grande sensação
de alegria quando os Seus filhos estão felizes. Contudo, Ele não olha com favor aqueles cuja
alegria, ou assunção de alegria, é conseguida sem amor nos seus corações.
Eu, o Vosso Salvador, Jesus Cristo, também amo a todos os Meus filhos. No entanto, Eu Sou
um com o Meu Pai Eterno. Eu sorrio para todos vós e espero que vós volteis para Mim.
Vinde para Mim, Meus filhos, como um, e dirigi-vos em direção a Mim com os corações abertos.
Para muitos dos Meus filhos, as Mensagens que referem a Minha Segunda Vinda à terra traz
medo aos seus corações. Não há necessidade de temer. Este será um momento de alegria absoluta,
de glória e pura felicidade. Porque, para todos os que voltais os vossos corações para Mim, Eu
seguro-vos nos Meus Braços e chorarei lágrimas de alegria.
Os crentes, por favor, por favor, orai agora por aqueles que não acreditam ou que perderam o seu
caminho. O camponês que agrupa o seu rebanho esforçar-se-á sempre por procurar implacavelmente
aqueles que estão perdidos. A doçura da vitória, que ele sente quando eles voltam ao seu curral é
semelhante ao sentimento que Eu tenho quando os Meus filhos perdidos voltam para Mim.
Filhos, mesmo durante os momentos de alegria e risos na terra, por favor lembrai-vos de uma
coisa. Este é apenas um vislumbre da pura felicidade e alegria que existe na Nova Terra, quando o
Paraíso perdido emergir. Quando isso acontecer, o povo escolhido, aqueles que vivem uma vida
boa, que acreditam no seu Criador, juntar-se-ão com os mortos ressuscitados. Aquelas pessoas, os
amigos e familiares, que se passaram da vida, juntar-se-ão Comigo nesta nova e gloriosa eternidade.
Lembrai-vos filhos, é importante que não tomeis esta terra por adquirida. Nem que assumais que
tudo está sob o vosso controle. Porque não está. Como vós continuais a ser consumidos por
promessas, desapontamento, alegrias e maravilhas, lembrai-vos que este é apenas um lugar
temporário. O estágio de passagem, antes de entrardes no Reino do Meu Pai, o Novo Céu e Terra,
que se tornam um.
Uma chamada final, Meus filhos, orai a Mim com as vossas próprias palavras. Pedi-Me para
vos guiar. Pedi-Me para vos mostrar o amor e a Verdade de uma forma que faça sentido. Não
mantenhais a vossa cabeça enterrada na areia ou vós não gozareis a glória da Nova Terra.
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Caminho Vazio para o nada
Os filhos que Me zombam e negam, dir-vos-ão que não há vida depois desta. Deixai-Me
assegurar que eles não estão apenas a negar, a eles próprios, o acesso ao Paraíso. Em vez disso eles
estão a escolher um caminho vazio para o nada. Em alguns casos, eles seguem o engano do
enganador – o maligno – que se move tão silenciosamente e com uma destreza mortal, que eles, não
acreditando que ele existe, continuam cegamente a agarrar a sua mão para os portões do Inferno.
O Meu sofrimento no Jardim de Getsêmani
Quando os Meus crentes virem essas pessoas a pavonear-se arrogantemente, gabando-se do
seu ateísmo, eles sentirão um terrível sofrimento. Eles, que tomaram a Minha Cruz, sentem a agonia
que Eu sofri durante o Meu tempo no Jardim do Getsêmani. Era aqui, Eu sabia que, mesmo
voluntariamente, Eu faria o sacrifício final, pelo qual Eu aceitei a morte como um meio para dar aos
Meus filhos uma oportunidade de ganharem um lugar no Reino do Meu Pai, o que não faria grande
diferença para alguns dos Meus filhos. Esta foi a pior agonia e a que Me fez suar Sangue. O terror
que Eu senti por aquelas almas perdidas ainda permanece em Mim, hoje.
Os que perguntais – se tu és Deus, ou Jesus Cristo, então certamente podes fazer qualquer coisa?
A Minha resposta é, certamente, exceto uma coisa. Eu não posso interferir com o vosso livre-arbítrio,
dado à humanidade. Caberá aos Meus filhos fazerem esta escolha final, de vossa livre vontade.
O Vosso Amado Cristo, o Vosso Salvador, Jesus Cristo.

Pedi para parar o Assassinato / Aborto
Quinta-feira, 16 de dezembro de 2010, 13:10

Escreve isto Minha filha. A Morte provocada sobre vítimas inocentes é um dos maiores
pecados que o homem pode infligir aos seus irmãos. É o pecado mais grave da carne e causa-Me
uma dor profunda. A falta de respeito que a humanidade tem hoje para com a vida humana está a
tornar-se cada vez mais patente no mundo.
A Vida é um precioso Dom de Deus. Nenhum homem tem o direito de tirar a vida de outro.
Nenhum homem tem o direito de tirar a vida de uma criança que ainda não teve a sua primeira
respiração, no momento do nascimento. Este crime é hediondo e imperdoável. Todas as almas vêm
do Meu Pai Eterno e são geradas no momento da concepção. Filhinhos, as almas inocentes, estão a
ser assassinadas pelas próprias pessoas enviadas para as alimentar – as próprias mães, que são
responsáveis por lhes negar o direito de nascer.
Por que é que os Meus filhos ficam para trás e não fazem nada? Em nome da liberdade, esses
anjinhos do Reino do Meu Pai estão a ser atirados para fora desta terra antes de ter tido o lugar, o
tempo que lhes está atribuído, como filhos de Deus. Estas mulheres não compreendem que as vidas
que elas colocam tão pouco valor são de Deus? Essas crianças estão a sofrer. Elas suportam uma
dor agonizante durante o seu assassinato. E isso é justificado pelos governos, pela profissão médica
e pelas famílias dessas mulheres. Eles não têm remorso nas suas almas?
Será que eles não percebem que o seu ato hediondo não é diferente do ato em que o homem
assassina o homem?
Na verdade, é um pecado ainda maior, porque estas crianças são indefesas. Essas mulheres
devem pedir misericórdia, se são culpadas. Ou pedir a Minha orientação, se estão a pensar num
aborto. De qualquer forma, serão julgadas pelos seus pecados. Os pecados da carne são os mais
ofensivos aos Olhos do Meu Pai. Não há nenhum tipo de justificação para matar outro ser, que seja
aceitável por Mim ou pelo Meu Pai Eterno.
Acordai agora, Meus filhos, e entendei que tirar a vida levará os perpetradores ao fogo eterno
do Inferno. Não haverá retorno desse abismo cheio de demônios. Esses mesmos demônios, que
através do trabalho do enganador – Satanás – convencem o assassino que o que ele ou ela estão a
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fazer está certo! Ele vai astuciosamente convencer as mães, por exemplo, que elas estão a tomar a
“decisão certa”. Usando todos os truques inerentes ao raciocínio humano, ele faz com que a pessoa
justifique o seu ato mesmo que seja errado. Ele vai usar a falsidade de que o assassino tem direitos
próprios. Que ele deve tratar dos seus próprios interesses, em primeiro lugar. A mentira é afirmada
em nome dos direitos humanos, de maneira a que os direitos de uma mãe, bem como a sua liberdade
de viver a vida como ela deseja, mereçam admiração. A mentira, convence-a assim de que é certo e
correto assassinar o seu filho.
Por favor, compreendei que a escalada do genocídio no mundo foi profetizada. É um dos
muitos sinais referidos em relação ao Fim dos Tempos.
Parai todos vós, agora. Escutai. O assassinato é um crime muito grave. Cometei-o e vós não
sereis salvos. Não há volta a dar. Arrependei-vos, aqueles que cometeram esse terrível pecado. Pedi
perdão agora. Eu, através da Minha Misericórdia, ouvirei a vossa oração. Vós podeis, e sereis
salvos, se estiverdes realmente arrependidos pelo vosso pecado penoso. Eu Vou escutar. Eu Vou
perdoar. Mas o tempo não está do vosso lado.
Crentes, orai muito por essas Minhas filhas, perdidas e errantes, que foram iludidas pelo
enganador e seus asseclas em posições de poder. Elas precisam das vossas orações, agora. Vós
deveis, todos vós, defender o direito à vida humana, que não pode ser violado por mãos humanas
em qualquer circunstância.
Orai a Mim todos os dias. Oferecei qualquer sofrimento que possais ter pelas vítimas inocentes.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

O Livro da Verdade
Sábado, 18 de dezembro de 2010, 09:40

Bem, tu sabes agora que o que Eu prometo realiza-se. Eu enviei-te um diretor espiritual, a
pessoa que Eu escolhi logo no início da tua jornada. É preciso tempo para os poucos escolhidos
levantarem a Taça para o Meu Trabalho. Minha filha, precisas de um diretor espiritual para que as
Minhas Mensagens sejam totalmente compreendidas por um servidor Meu. De modo que a Palavra
seja espalhada e as pessoas percebam a Verdade. Este será um caminho cheio de solavancos e vielas
estritas que aparecem de repente para te lançares numa direção diferente, mas não tenhas medo.
Estás agora a ser guiada e sentirás uma maior confiança no teu Trabalho.
Agora, escreve isto. O Livro da Verdade está a ser apresentado à humanidade para vos ajudar
a redimir no Meu Coração. Está a ser-vos dada uma opção para proclamardes a Minha Glória antes
de Eu voltar como Salvador Misericordioso e Justo Juiz. Eu nunca quero infligir punição sobre os
Meus filhos, mas, em determinadas circunstâncias, aqueles que fazem parte do enganador, com
pleno conhecimento, e o colocam e aos seus asseclas do mal em tal consideração, a ponto de lhe
prestarem homenagem diante de um altar, não podem ser salvos. Eles sabem quem são. Eles terão
muita dificuldade em voltar para Mim. Orai por eles.
Quem Satanás ataca
O Impostor tem muito pouco tempo na Terra para provocar destruição, por isso ele tem
intensificado as suas atividades em todos os lugares. Ele tem como alvo principal os Meus servos
sagrados da Igreja do Meu Pai, o jovem e belo, assim como o altamente inteligente.
Aqueles que continuam a vangloriar-se de não acreditarem em Mim ou no Meu Pai Eterno,
será dada apenas mais uma oportunidade para abrirem os seus corações.
Dói-Me observá-los. É como olhar para um carro cheio de pessoas, Meus preciosos filhos, a
dirigir-se durante uma neblina espessa em direção a um penhasco. Eles tomaram um rumo errado e
agora, enquanto acreditam e estão a voltar para o conforto das suas próprias casas, estão prestes a
mergulhar na escuridão profunda, sem qualquer esperança.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

90

Livro da Verdade

Profecias preditas serão agora reveladas
Levar os Meus filhos a escutar não será fácil, Minha amada filha. Deves perseverar apesar dos
obstáculos. A paciência é importante. Estas Mensagens são muito preciosas e cheias de amor, assim
como advertências. Vós, Meus filhos, deveis parar e entender que as profecias preditas há muito tempo,
serão agora reveladas. Estes eventos estão prestes a ter lugar nesta terra e o tempo é muito curto.
Eu nunca revelarei a data da Minha Segunda Vinda
Eu nunca revelarei a data da Minha Segunda Vinda, Minha querida filha, porque isso não é
para o teu conhecimento. Mas antes de Eu vir, Eu estou agora a comunicar com o mundo inteiro
para que Eu possa mostrar aos Meus filhos a Minha Justa Misericórdia.
A Minha Mãe trabalha em Meu favor
A Minha Querida Mãe, trabalha em Meu Nome, está espalhar as Mensagens através dos
videntes escolhidos. Os outros profetas escolhidos estão a sofrer em privado, por opção, para salvar
almas. Eu permiti que eles sofressem a Minha dor como um gesto de generosidade muito grande
por esses crentes mais devotos. Eles são responsáveis pela salvação de muitos. Mas eles sofrem não
apenas os sofrimentos suportados por Mim, na Cruz, como sentem a dor que Eu sofro hoje. Além
disso, eles sofrem abusos ridículos e zombarias de tempos a tempos. Porém, por humildade, sofrem
em silêncio ou, nalguns casos, para todos verem. Outros, os Meus servos sagrados que optam por
uma vida de solidão, fazem-Me um grande serviço. O seu sacrifício especial, a autoflagelação,
ajuda novamente a salvar almas.
Dons de Deus tidos como garantidos
Comunicar a verdade num mundo moderno, onde a tecnologia se elevou a alturas
vertiginosas, é difícil. A Minha Voz é um grito fraco no deserto, empurrado para o lado em
benefício da exaltação.
Os Meus filhos não conseguem entender que as maravilhas que são trazidas para o bem do
homem através da tecnologia, são uma Graça do Pai Eterno. Todas as maravilhas de
desenvolvimento de medicamentos para o bem da humanidade são também um dom. No entanto,
essas Dádivas são um dado adquirido, porque os Meus filhos pensam que tudo isso é o homem que
faz, mas não é.
O Dom da Inteligência
O Dom da inteligência, assim como o Dom da música, é um Dom do Reino Divino. E é
precisamente porque estes são dons de Deus que eles são alvejados por Satanás, o maligno. É
através de sua influência, que a tecnologia é adulterada para destruir e causar destruição no mundo.
Como ele ri quando vê as guerras a irromper e quando a tecnologia é usada para espionar ou matar.
Como ele ri, novamente, quando a tecnologia médica é utilizada não só para matar, mas para
justificar a matança. Todos esses crimes terríveis contra a humanidade, habilitados pela tecnologia,
estão a ser escondidos por detrás de uma fachada chamada tolerância.
A Tolerância como uma máscara para o mal
A tolerância pode ser a máscara mais perfeita para o mal. É certo que qualquer um que esteja
de alerta, através dos Meus Ensinamentos, pode detectar imediatamente quando esses crimes contra
a humanidade se desenrolam diante dos seus olhos. Em nome da tolerância, os povos são
assassinados, negam-lhes a sua liberdade e, acima de tudo, o direito de lutarem pela justiça moral. Ó
sim, filhos, estai cientes, alerta e em guarda quando ouvirdes a palavra “tolerância”, pois ela é um
dos jogos favoritos de Satanás.
As pessoas não conseguem levantar-se para o Cristianismo
Os Meus filhos, apesar das modernas comunicações mundiais, não conseguem levantar-se e
confessar o seu Cristianismo. Isto deve-se, principalmente, ao fato de a maioria dos cristãos viver
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no mundo ocidental. Eles sentem medo de ser ridicularizados e intimidados. Eles estão
absolutamente corretos. Eles estão. Mas prestai atenção a isto. Os Meus filhos sofrem sempre algum
tipo de ridicularização quando tomam a Minha Cruz. Eles podem ter a certeza de que estão a fazer o
Meu Trabalho.
Aquele que sofre em Meu Nome receberá grandes bênçãos e muitas graças. Mas os Cristãos
que lutam pelo direito de proclamar o Meu Nome em público sofrerão mais. Ele ou ela devem
permanecer fortes. Vós sois a Minha esperança na terra. Sem os Meus devotos seguidores, os Meus
filhos não poderiam ser levados para o momento final do Reino do Meu Pai.
Eu amo a todos os Meus seguidores. Eu estou dentro dos seus corações e eles sabem disso.
Prestai agora atenção à Minha Palavra através desta profeta. Não ignoreis estas Mensagens. Elas
irão ajudar, através da palavra, de boca em boca, a salvar milhões de almas em todo o mundo, antes
da Minha Segunda Vinda.
Ide agora em paz e amor.
O Vosso Devoto Salvador, Jesus Cristo.

A Grande Tribulação
Segunda-feira, 20 de dezembro de 2010, 10:00

Prestai atenção a isto, Minha filha. A humanidade está a ser advertida, através destas
Mensagens, sobre o machado que cairá sobre aqueles que continuem a rejeitar o Pai Eterno. O
tempo está a aproximar-se para o advento da Grande Tribulação. Este evento começará a partir do
final de 2012, e não deve ser confundido com o tempo ou a data da Minha Segunda Vinda à Terra.
Pois isso, Meus filhos, não está a ser predito nestas Mensagens. Qualquer um que tente dar aos
Meus filhos uma data para a Minha Segunda Vinda é um mentiroso e não é um profeta verdadeiro.
No entanto, Eu estou a revelar, através desta profeta, os anos de eventos específicos que antecedem
a Minha Segunda Vinda.
Deus não permitirá o plano para esgotar a população mundial
A Grande Tribulação, como foi predito há muito tempo, irá agora manifestar-se diante dos
olhos de um mundo incrédulo. Será então que a espada da justiça alcançará todos os lugares. O Meu
Pai Eterno não está preparado para recuar e permitir que o plano do mal, que está a ser traçado
agora atrás de portas fechadas, programado para esvaziar a população do mundo, seja realizado.
Este grupo do mal, seguidores devotos de Satanás, tentou no passado infligir o genocídio aos
filhos do Meu Pai. Eles falharam. Eles estão a tentar novamente. Eles vão falhar de novo, mas não
sem que antes causem uma terrível destruição.
Os Crentes não devem temer
O Meu Pai Eterno, na Sua Misericórdia, terá de intervir para os deter, muito embora O magoe
desencadear os desastres globais que estão pela frente. Crentes, não temais, por vós mesmos ou pelas
vossas famílias. Vós estais a ser protegidos. Mas por favor, por favor, rezai o Santo Rosário e a Minha
Divina Misericórdia em todos os momentos, para ajudar a aliviar e prevenir alguns destes desastres.
Começai a planear agora. Essas pessoas, na tentativa de controlar o vosso dinheiro, a vossa
saúde, o vosso alimento e até mesmo a vossa fé, vão lutar. Levantai-vos e protegei-vos e às vossas
famílias através da oração. Apelai a todos os santos que vós honrais para vos auxiliarem como
intercessores junto do Meu Pai Eterno.
Desastres globais atacam
Como estes desastres globais começam com mudanças drásticas nos padrões meteorológicos
– que já começaram de forma leve – eles serão vistos como o resultado do aquecimento global. Sim,
a humanidade tem danificado a terra de uma maneira muito feia, mas esses desastres não terão nada
a ver com a mudança climática.
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O Meu Pai Eterno poderia, se Ele o decidisse, sentar-se e não fazer nada. Então, esse
esfomeado poder do mal e os grupos iludidos teriam o poder de decisão e deveriam vencer.
Sugando os Meus filhos inocentes para a sua armadilha de fidelidade hipnótica a Satanás, o
perverso, iriam roubar almas. Isso não será permitido.
Chamo todas as religiões para que se unam
Este é agora o tempo para os filhos do Meu Pai e os seguidores, assim como aqueles que
acreditam no ser superior que é Deus, o Criador e Criador de todas as coisas, unirem forças como
um. Independentemente do caminho que seguis para Deus, ou se acreditais em Mim, o Seu único
Filho Amado, levantai-vos unidos como um. Lutai contra o grupo que representa o maligno. Ele é o
vosso inimigo, se vós acreditais em Deus, o Pai Eterno. Ele tenta impedir-vos de entrar no Paraíso,
mentindo aos seus seguidores, dizendo-lhes que também ele os levará para um paraíso igualmente
belo e divino. Aqueles pobres seguidores iludidos e fiéis não podem ver através do engano, porque
eles estão cegos pela sedução da glória materialista.
As profecias do livro de João vêm agora à luz
Rezai, rezai, rezai todos vós em cada dia. Muito em breve todos entendereis a Verdade da
Sagrada Escritura. Todos compreendereis, finalmente, que os Ensinamentos contidos no Livro do
Meu Pai são exatos. Elas não mentem. As profecias preditas no passado vêm à Luz. As profecias
contidas no livro de João vêm agora à Luz. Estas Mensagens, dadas a este profeta, são para preparar
os Meus filhos para entrarem no Reino de Meu Pai.
Ide agora e espalhai a Minha Verdade. Salvai-vos uns aos outros dos desafios do enganador,
antes que seja tarde demais.
O Vosso Amoroso Salvador, Jesus Cristo.

A Terceira Mensagem da Virgem Maria
Segunda-feira, 20 de dezembro de 2010, 22:00

Escuta-me, minha filha. Tu tens que ficar forte para o meu amado Filho Jesus Cristo. Ele é
demasiado importante e especial para ficares ausente, com dúvidas na tua mente. Sim, é fácil ficar
confusa neste Trabalho, mas deves confiar n’Ele completamente. Ele precisa que te submetas e que
lhe dês toda a tua confiança.
Minha filha, não tem sido fácil para ti este trabalho. Mas como Eu disse antes tu amas para
perseverar. Conseguirás realizar o teu trabalho. Eu exorto-te a voltares à tua rotina de oração diária.
Pois é através do meu Santíssimo Rosário que serás protegida. Este Trabalho é muito Sagrado,
minha filha, assim, por respeito, por favor obedece ao meu Filho, confiando n’Ele completamente.
Coloca de lado as tuas dúvidas, minha filha, porque te foram dadas graças especiais do Espírito
Santo. A verdade reside agora no teu coração, alma e mente. É por isso que achaste mais fácil
escrever as Mensagens que o meu querido amado Filho te dá.
Ele ama-te, minha filha, e escolheu-te para uma das tarefas mais importantes de sempre
neste século. O teu Trabalho está a ser comparado ao que foi pedido à Irmã Faustina. Estás a
passar por sofrimentos semelhantes aos que ela suportou. Não tenhas medo desses sofrimentos,
que incluem a falta de capacidade para rezar e as dúvidas quotidianas que são normais. Elas
irão passar. Todos os santos, incluindo a Santa Faustina, caminham contigo, minha filha, e
orientam-te todos os dias.
O Trabalho que estás a fazer, no meu interesse e do meu Filho amado, foi predito. É uma das
formas mais importantes para que possas salvar almas. Não vaciles ou hesites. Chama sempre,
sempre, a tua amada Mãe para te auxiliar. Eu estou lá para ti. Por favor, ora diariamente ao meu
Filho, recitando o Seu Terço da Divina Misericórdia. Dessa forma, ficarás mais perto d’Ele e vais
senti-Lo a mover-Se no teu coração.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

93

Livro da Verdade

Ganha coragem e segue em frente, agora. Olha com amor para o precioso caminho que leva à
Santíssima Trindade. Todos estão contigo. Tu vais sofrer, mas considera isso uma graça pois, sem
sofrimento, não podes permanecer junto ao coração do meu Filho.
É tudo por agora. Volta, e abre o teu coração agora para o meu amado Filho, Jesus, o Altíssimo.
Amor e Paz.
Nossa Senhora das Rosas.

A Minha Dor e Sofrimento hoje
Quarta-feira, 22 de dezembro de 2010, 02:40

Minha filha, Eu tenho sofrido terrivelmente pelos pecados da humanidade e pela rejeição
cruel da Minha Existência, que é tão comum hoje num mundo em que o número de crentes que Me
voltam as costas têm aumentado em proporções extraordinárias.
A dor, o sofrimento e a agonia são cada vez mais acentuados, quando o mundo comemora o
Natal. Eu sei no Meu Coração que, enquanto esta é a Festa Cristã mais importante, os Meus
Ensinamentos não estão a ser proclamados na forma como deveriam.
Minha querida filha, deves perseverar nos teus próprios sofrimentos, tanto da mente como da
alma. Eles vão trazer-vos para mais perto do Meu Sagrado Coração. Só então, quando tu suportares
essas provações de sofrimento, ficas em união Comigo.
Minha filha, reza, reza, reza para que as outras almas aliviem a agonia que Eu suportei. Ó se
ao menos Eu pudesse salvar as almas rapidamente e abraçá-las nos Meus Braços Amorosos, o Meu
Coração ficaria bem. Mas, muitas almas não voltarão para Mim. Tu deves trabalhar arduamente
para os convencer da Verdade, Minha filha. Nunca, jamais, desistas.
Tu tens andado cheia de dúvidas, mas Eu sei que no fundo do teu coração, tu sabes que estas
Mensagens de Misericórdia, para a salvação das almas, são verdadeiramente vindas de Mim e do
Meu Pai Eterno.
Persevera, aceita o sofrimento, sê paciente e humilde, e age com dignidade quando desafiada
em Meu Nome.
Vai agora com renovado amor, vigor e força para trazer de volta as almas dos Meus filhos amados.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Porque Me tornei Eu Homem
Sexta-feira, 24 de dezembro de 2010, 20:15

Minha querida filha, obrigado por responderes ao Meu Chamamento. É com alegria que Eu
comunico contigo nesta celebração especial do Meu nascimento. O amor que enche o Meu Coração,
pela fé e devoção mostradas por todos os Meus filhos, é muito precioso.
Este é o momento para os Meus filhos, em todos os lugares, refletirem sobre a Minha vida na
terra. É o momento deles considerarem as implicações que o Meu nascimento representou para toda
a humanidade. É por causa do Meu nascimento que o homem obtém a salvação. É através do Amor
do Meu Pai Eterno, por todos os Seus filhos, que Ele fez o Sacrifício final. Que Ele teve que prestar
atenção a um bebé recém-nascido, vê-lo crescer como uma criança, até à vida adulta, mostrando
claramente o Seu Amor e determinação em salvar todos os Seus filhos. Ele ama tanto todos os Seus
filhos, que Ele Me pediu para viver a vida como um ser humano, mesmo sabendo que Eu seria
humilhado e ridicularizado. Ele permitiu que isso acontecesse.
O Meu nascimento é um Sinal de Deus, para todos, de que o Pai Eterno amava tanto os Seus
filhos que Ele fez um sacrifício enorme. Ao deixar que Eu viesse à Terra para viver entre todos vós,
Ele mostrou a Sua compaixão e o desejo de vos salvar, permitindo a Minha morte. Se Ele não Me
tivesse enviado, o homem não podia ser salvo. No entanto, aqueles que Me rejeitam ainda estão em
dúvida quanto à Verdade das promessas feitas por Deus, o Pai Eterno. Há muita confusão ainda.
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Tudo o que importa agora à humanidade é compreender as promessas e a realidade do novo
Céu e Terra, que foi concebido para todos os filhos de Deus. Este é o maior Dom de todos e é o
Dom para o qual todos vós fostes destinados a compartilhar com Ele, até que Satanás destruiu tudo
isso através da tentação de Eva.
Hoje, as pessoas vêem os Ensinamentos do Antigo e do Novo Testamentos de muitas
maneiras, como velhas fábulas. Muitos, ainda não entendem que os Ensinamentos contidos nestas
Escrituras foram e ainda são autênticos. Como, em muitos casos, são feitas referências a
acontecimentos que tiveram lugar no reino espiritual, as pessoas acham difícil acreditar que eles
poderiam ter acontecido. Eles chegam a essa conclusão porque avaliam o seu conteúdo através do
pensamento lógico, com base no que acontece na Terra. Mas eles estão errados.
A Minha vinda à terra, foi orquestrada como a última oportunidade de acordar o mundo para
que todos entendessem que Deus é totalmente clemente. O Meu papel foi o de mostrar, através dos
Meus Ensinamentos e morte na Cruz, o Caminho para o Céu.
Lembrai-vos, portanto, no Natal, que o Meu nascimento foi para vos ajudar a começar a
reavaliar a vossa crença nos Céus, para que todos vós ficásseis aptos a fazer parte dele. Ao lembrar
agora a Minha vida, vós podeis juntar-vos a Mim no Reino do Meu Pai, se vós abrirdes os vossos
corações e Me pedirdes para vos abraçar mais uma vez.
O Vosso Divino Salvador e Justo Juiz, Jesus Cristo.

Falsos Mestres e Profetas
Sábado, 25 de dezembro de 2010, 10:20

Eu sou o princípio e o fim. Foi através de Mim que o Meu Amado Pai Eterno criou o
mundo e será através de Mim que ele acabará. Eu sou a Luz e o Salvador, e levarei a todos
aqueles que acreditam em Mim para o Paraíso prometido. Aqueles que, apesar de todos os
Meus Ensinamentos e dos esforços dos Meus profetas, ainda se recusam a aceitar-Me, não
entrarão no Reino do Meu Pai.
Aqueles de vós a quem foi dado o Dom da Verdade, por meio das Escrituras, deveis abrir os
olhos e aceitar os Meus Ensinamentos e as profecias dadas aos Meus profetas. Está finalmente a
aproximar-se o tempo para Eu voltar à Terra, para recuperar os Meus amados seguidores. Infelizmente,
Eu sou ainda rejeitado, através dos Meus profetas modernos. Todos vós deveis ler e ouvir as Minhas
Mensagens, que estão a ser-vos dadas por Misericórdia, e entender o significado delas.
Os Meus Ensinamentos nunca mudaram
Vós deveis lembrar que os Meus Ensinamentos são os mesmos que sempre foram.
Aqueles que vêm em Meu Nome devem ser cuidadosamente vigiados. Se eles proclamam a
Minha Palavra, então eles são da Luz. Quando vós entenderdes que os Meus Ensinamentos
foram alterados, de algum modo que vos pareça estranho, afastai-vos. Não deis ouvidos. Essas
pessoas infelizes terão sido tentadas pelo Diabo para distorcer os Meus Ensinamentos,
deliberadamente, para vos desviar e confundir.
Qualquer doutrina que não tenha origem nas Sagradas Escrituras e que reivindique
proclamar a Verdade, é uma mentira. Este é um pecado contra Mim, e é um ataque penoso a
Mim e ao Meu Pai Eterno.
Falsos Messias
Os falsos mestres vão começar a ser conhecidos em todo o mundo, em breve. Ireis encontrálos em todos os lugares, gritando do alto das suas vozes. Tomai atenção. Alguns vão impressionar
os Meus filhos a tal ponto que até mesmo os Meus seguidores genuínos acreditam que eles têm
divinos poderes especiais. Um, em particular, exaltar-se-á a tais alturas que as pessoas acreditarão,
erroneamente, que ele é o Messias.
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Vai ser preciso ter muita coragem, uma mente singular e forte, para que os Meus filhos se
apoiem em Mim e Me permitam guiá-los através desta selva perigosa cheia de demônios. Os
demônios estão agora a ser lançados por Satanás, pelo que, como os últimos dias começam a
chegar, vêm disfarçados de Meus seguidores e profetas. Eles estão agora a conspirar para atingir os
Meus verdadeiros visionários, videntes e profetas. Eles vão tentar seduzi-los com a sua falsa
doutrina. Eles vão distorcer a Verdade para a ajustar às suas maneiras imorais, o que, a partir de
uma percepção exterior, será difícil de discernir. Os Meus devotos seguidores, sagrados servidores e
profetas saberão imediatamente quem são essas pessoas más. Eles acharão que as suas declarações
são dolorosas e perturbadoras, mas, o que vai causar terror nos seus corações, é o fato de que muitos
Cristãos cairão, pela personalidade encantadora deles. Eles serão tão convincentes que muitos dos
mais Sagrados Servos, que dedicaram as suas vidas a Mim e ao Meu Pai Eterno, serão atraídos
pelas suas armadilhas demoníacas.
Apelo aos Cristãos para se levantarem
Aos Meus seguidores devotos, abençoados com as graças do Espírito Santo, Eu chamo-vos,
agora. Pegai nas vossas armas de fé e ficai fortes. Desafiei-os. Ensinai às pessoas a verdade,
lembrai-lhes constantemente a Verdade que está contida no Livro do Meu Pai – o Livro da Verdade.
Esses Ensinamentos durarão para sempre.
Pode ser difícil para vós, Meus filhos, levantar-vos e atuar, mas ouvi-Me agora. Se vós
fizerdes isso ajudareis as almas. Os vossos irmãos e irmãs, no mundo, são a vossa família. Eu
levarei a todos Comigo para o Paraíso que Eu prometi a todos os Meus filhos. Por favor, por favor,
ajudai-Me a não deixar nenhum para trás. Quebraria o Meu Coração, se Eu não pudesse salvar todos
os Meus amados filhos. Será através do sacrifício da oração e perseverança, por parte dos Meus
seguidores, em todos os lugares, que a Minha Vontade será cumprida.
Tomai agora o Cálice da Salvação, em Meu Nome. Segui-Me. Deixai-Me guiar-vos a
todos. Deixai-Me abraçar-vos no Meu Coração, em união, para salvar a humanidade do
enganador.
Lembrai-vos disto. Eu amo cada um dos Meus filhos de tal forma que a vitória, sem trazer a
todos eles para a Vida Eterna, será amarga e quebrará o Meu Coração.
Rezai, Rezai. Orai agora todos vós e lembrai-vos das Palavras – Eu sou o Alfa e o Ómega.
O Vosso Amado Salvador Jesus Cristo, Rei da Terra e Justo Juiz de toda a humanidade.

Celebração do Natal
Sábado, 25 de dezembro de 2010, 12:30

Minha querida filha, porque hesitas? Não sabes que estás a ser guiada diariamente? Tu sabes
certamente, no teu coração, que tudo o que precisas de fazer é sentar, abrir o teu coração e em
breve, ouvirás a Minha Mensagem. Confia em Mim. Rende-te. Acredita que quando Me passares os
teus medos, preocupações, e perguntas, Eu levá-los-ei para longe de ti e responderei
adequadamente. Agora, deves usar o tempo a dar atenção a estas Mensagens mais urgentes para
toda a humanidade. Não hesites em avançar com este Sagrado Trabalho.
Presta agora atenção a isto, Minha amada filha. Os Cristãos em todo o mundo, por sua
vez, vão prestar homenagem ao Meu nascimento, em Belém, mas muitos mostrarão
simplesmente respeito, sem verdadeiro amor nos seus corações. Muitos, contudo, estarão junto
ao Meu Coração. Outros simplesmente acenam, sorriem e falam brevemente sobre o
significado deste momento, o mais importante momento de celebração da maior Dádiva
concedida aos Filhos do Meu Pai desde o princípio. No entanto, quando os Meus filhos, os
Meus seguidores devotos, celebram o Natal, eles estão distraídos com a pompa e cerimônia
associada aos bens materiais.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

96

Livro da Verdade

Quantos Cristãos explicam aos seus filhos a importância do Meu nascimento? Quantos se
lembram da humildade mostrada por Minha Amada Mãe e Seu Esposo, São José? Muitos entendem
que Eu Me tornei homem para salvar a raça humana do caminho para o Inferno? Essa Mensagem
simples, foi distorcida através dos séculos e foi camuflada pela ostentação. No entanto, tem sido
reconhecida pelos Cristãos devotos como um tempo de reflexão sobre a vossa fidelidade a Mim, o
Vosso Salvador. Por favor, peço que os filhos utilizem esta Festa para rezar por todos os que, no
mundo, que precisam de acordar para o fato de que têm uma herança. Que há um lugar especial, que
foi reservado para cada um deles, no Reino do Meu Pai, e que eles devem escolher aceitá-lo.
O tempo para O Grande Aviso está decidido
Tão apanhados estão os Meus filhos com notícias, a cada minuto do dia, que, embora
possam afetar as vossas vidas, não têm de nenhuma consequência na Vida Eterna. Filhos, é
agora a ocasião de todos vós examinardes a vossa consciência antes de O Grande Aviso, que
precede a Minha Segunda Vinda. Usai a oração, com as vossas próprias palavras simples, para
pedirdes orientação Divina.
O tempo para o Grande Aviso agora está decidido. Estai alerta. Ficai em guarda.
O Vosso Divino Salvador e Justo Juiz, Jesus Cristo.

Aviso aos Crentes para não rejeitarem os Profetas Genuínos
Terça-feira, 28 de dezembro de 2010, 11:00

Minha querida filha, estão agora a ser dadas as Mensagens finais para a humanidade, para
digerir antes do fim dos tempos, a fim de salvar as vossas almas.
Há agora um grande número de anjos, que estão ser espalhados por todo o mundo, como
predito, a preparar a terra para a Minha Vinda. Muitos desses anjos estão na forma humana e,
como tu, Minha filha amada, eles escolheram esse papel. A sua evolução desde o nascimento
foi programada para coincidir com o último Aviso e o Fim dos Tempos. Da mesma forma, os
demônios, liberados das profundezas do Inferno, estão s ser disseminados. Eles, quando se
apresentam nesta terra, fazem-no através da tentação e das mentiras. Eles atraem os Meus
filhos que estão abertos à sua influência. Eles infectam as almas que já estão no escuro. Eles
entram pelo seu espírito mentindo-lhes e convencendo-os de que sua crença em Mim e no Meu
Pai Eterno é um absurdo.
Essas pessoas não têm qualquer aparência que vós possais associar com o que considereis
ser o mal. Eles irão aparecer, ao invés, conhecedores, inteligentes e inspiradores. Eles também
serão muito convincentes, ao pregarem o que os Meus filhos bons pensam ser a verdade.
Infelizmente, porém, não haverá amor nos seus corações e vós precisais de estar em guarda
contra os seus Ensinamentos.
Agora. Eu quero chamar os Meus fiéis. Vós, Meus filhos, por meio da oração e fé recebestes
as dádivas prometidas a todos os que Me seguem. Foram-vos concedidas diversas Dádivas e cada
uma está programada para transmitir a Minha Palavra em diferentes formas.
Avaliar os Visionários
Aqueles a quem Eu dou o Dom do conhecimento, para ajudar a identificar os que vêm em
Meu Nome e os que vêm em nome de Satanás, por favor, tende muito cuidado. É justo que vós
estejais em guarda contra os falsos profetas. No entanto, nunca, nunca julgueis aqueles que dizem
que vêm em Meu Nome, sem avaliar primeiro, claramente, as suas mensagens. Vós nunca deveis
julgar as mensagens enviadas por Mim pelas “aparências”. Porque um homem diz que vem em Meu
Nome, não assumais que a vossa avaliação sobre ele é infalível. Cuidado com os profetas que são
ridicularizados ou que vos causem indignação, quando afirmam que estão a receber Mensagens
Divinas de Mim ou da Minha Mãe Santíssima.
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Não sucumbais à tentação de fazer um julgamento imediato sobre eles antes de ouvirdes
atentamente as mensagens em si. As Mensagens não relatarão simplesmente os Meus
Ensinamentos, elas relatam a Minha Palavra e estarão cheias de amor. Elas vão instruir-vos como
viver a vossa vida em Meu Nome, a fim de alcançardes a salvação.
Nunca vos assusteis quando os Meus profetas genuínos afirmam receber mensagens sobre
eventos futuros a que têm acesso. Não tenteis cometer o pecado do preconceito, julgando essas
Mensagens pela classe de pessoas que esses profetas representam. Alguns não têm educação.
Alguns vão ser o oposto e serão claros. Muitos não encaixam no vosso entendimento quanto ao que
constitui uma “Santa” pessoa.
Mas existem maneiras para vós terdes certeza da sua autenticidade. Aqueles que estão a
comunicar com a Minha Amada Mãe, na maioria dos casos prevêem as aparições, predizendo a
hora e a data. Muitos incidentes serão testemunhados por aqueles que aguardam tais aparições. No
caso das Minhas Mensagens, elas são transmitidas para a humanidade, e serão dadas ao mundo sem
o profeta tentar obter glória.
Fazer Julgamentos sobre Pessoas
Finalmente, Meus queridos, apesar da vossa lealdade a Mim, ainda desprezais e caluniais
aqueles que predizem eventos futuros, e difamais os que são abençoados com os poderes de cura do
Espírito Santo. Parai e acordai do vosso sono tranquilo. Esses profetas perturbam a vossa rotina
porque não vos sentis confortáveis com a sua santidade. Eles não se encaixam no que vós esperais.
Prestai atenção a isto. Se julgardes essas pessoas com base em boatos e ditos de terceiros ou
insinuações vós sois culpados de pecado. Os pecados contra os Meus profetas ofendem-Me
profundamente. Ao rejeitar os Meus videntes e profetas genuínos vós estais a voltar-Me as costas.
No entanto, é exatamente isso que está acontecendo no mundo de hoje, com mais visionários
a surgir em público. Não é fácil para os Meus fiéis. Basta lembrar que as Mensagens dos Meus
profetas devem ser lidas antes de julgar, e isso inclui mesmo aquelas que possam vir dos falsos
profetas. Pedi orientação quando vós estais a considerar essas mensagens. As Mensagens autênticas
estarão cheias de Amor. No entanto, elas serão firmes na sua autoridade. Mensagens que vão contra
tudo o que vós aprendestes sobre os Meus Ensinamentos e os dos Meus Apóstolos, não importa
quão sutis sejam, serão facilmente avaliadas.
Não mantenhais silêncio sobre a vossa fé
Ide, agora, Meus filhos, e abri os vossos corações aos Meus profetas. Eles estão lá para vos
assegurar que chegou o tempo para Eu vos preparar a todos e falar em Meu Nome. Lembrai-vos de
que glória é concedida aos Meus profetas que falam, apesar da humilhação e desprezo que eles têm
de suportar. A punição, no entanto, será experimentada por aqueles que dizem que Me seguem, mas
que permanecem em silêncio sobre a sua fé, e que, por outro lado, são céleres a falar contra os Meus
visionários genuínos. Vós sabeis, pelo vosso coração, que os que condenais estão a falar de eventos
que vêm, que vós achais muito difíceis de aceitar. Vós podeis perguntar, porque é que o meu
Salvador, Jesus Cristo, trabalha através de tais indivíduos? Afinal, eles não são santos seguidores de
acordo com meus padrões. Bem, a Minha pergunta é esta. Porque acreditais vós que só os poucos
escolhidos, que dedicam suas vidas à oração, têm autoridade para afastar os que falam fora dos
vossos círculos? Vós não aprendestes nada? Não entendeis que os que passam a vida dedicados à
oração também podem ser vítimas do enganador?
Os Meus profetas verdadeiros serão odiados
Lembrai-vos que também Eu fui ridicularizado, escarnecido, rejeitado e desprezado pelos
anciãos e sacerdotes, quando Eu estive na Terra. Se Eu fui odiado, então vós podeis ter a certeza
que os Meus profetas genuínos serão os mais odiados, da mesma forma que serão reverenciados
noutros lugares.
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É uma vergonha para todos vós. Os Meus profetas não vão brotar dos vossos grupos, ainda
assim é preciso honrá-los. Eles serão os profetas mais improváveis por causa da vida que levaram.
Alguns virão de famílias pobres. Alguns vêm de famílias mais ricas. Alguns virão com pouca
educação, enquanto outros vão nascer com o Dom da literacia. Estes são os Meus profetas
escolhidos. Ouvi a sua voz antes de os condenar.
Orai por eles. Orai para que a Minha Palavra, dada a esses profetas, não seja rejeitada. Senão
vós também rejeitais a Minha Palavra. Os incrédulos, tentarão sempre desacreditar essas almas
corajosas que falam a Minha Palavra em voz alta, mas isso é de esperar. Meus queridos, é quando
rejeitais os Meus videntes genuínos, especialmente os que estais em grupos de oração, conventos e
outros ministérios exteriores, que o Meu Coração se parte em dois. Ouvi as Minhas Palavras. Eles
nunca se desviam da verdade, não mais do que vós, Meus amados seguidores, que podeis
influenciar a Verdade através das vossas interpretações.
Abri os olhos. Acordai. Os sinais já começaram para que todos os possam ver. Vós, Meus
queridos, não tendes muito tempo. Ouvi. Rezai. Uni-vos e proclamai a Minha Palavra, em união,
para salvar as almas antes que o tempo se esgote.
O Vosso Amado Cristo, Jesus, o Salvador e Justo Juiz.
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MENSAGENS DO ANO 2011
MENSAGENS DE JANEIRO DE 2011
Outros Meios de Comunicação e as Censuras que virão
Sábado, 1 de janeiro de 2011, 02:00

Minha querida filha, chegou a hora de mais um ano, no qual os Meus filhos amados
aprenderão mais de Mim sobre como adaptar as vossas vidas, para que quando Eu vier como Juiz da
humanidade, vós estejais prontos.
Meus lindos filhos, todos aqueles que Eu mantenho junto ao Meu Sagrado Coração, vós
tendes que Me ouvir agora. Eu nunca vos abandonarei, quando vós Me reconhecerdes e à Verdade
do Novo Paraíso – a promessa que Eu vos dei a todos, antes de Eu morrer na Cruz pelos vossos
pecados. O tempo já está a aproximar-se, Meus amados filhos. Nunca temais. Se Me amais e
acreditais em Mim, o que há a temer? Pois o amor não é medo. O amor é felicidade, alegria, e para
todos os que acreditais na Vida Eterna no Céu não há nada a temer. Eu amo a todos vós.
O papel da Mãe de Deus na Segunda Vinda de Cristo
A Minha querida Mãe, que foi responsável por tomar o Cálice de aceitar a Minha Existência,
desde o momento da concepção até ao anúncio de um novo começo para a humanidade, também
proclamará a Minha Segunda Vinda.
Eu resgatarei todos aqueles que se voltarem para Mim por Misericórdia. A Minha Mãe,
enviada pelo Pai Eterno para trazer a Redenção e a Salvação ao mundo, estará ao Meu lado, nesta
segunda vez.
A Minha Amada Mãe, o Anjo da Luz, triunfará agora para entregar a Minha Misericórdia e
anunciar a Minha Segunda Vinda à Terra. A Minha Mãe dedicada, a Imaculada Conceição, como
Medianeira, ajudará a preparar o mundo para a Minha Segunda Vinda. Ela tem vindo a preparar a
humanidade há muitos séculos, mas agora, nos últimos 100 anos, tenta incutir amor nos vossos
corações para inflamar o amor, às vezes estagnado, que vós tendes por Mim e pelo Meu Pai Eterno.
Houve um tempo em que a Minha Mãe, através de Manifestações Divinas, concentrou a
atenção na terra. Infelizmente, desde Fátima e Garabandal, poucos dos Meus servos sagrados levam
as suas aparições Divinas a sério. Nem os Seus videntes, os poucos escolhidos, são levados a sério.
Desta vez, com o ano de 2011 começam muitas, muitas mudanças no mundo, as quais estão agora
prestes a ocorrer. Isso acontece porque o mundo, Meus filhos, como sempre o conhecestes, está
prestes a mudar.
O Segredo de Fátima, Conexão com o Futuro
Então muitos de vós, almas inocentes e confiantes, não conseguem entender o mal que está
prestes a acontecer. Os Meus filhos, e Eu incluo aqueles que estão a ler estas Mensagens pela
primeira vez, quer por curiosidade quer por poderem sentir uma lacuna no seu bem-estar espiritual,
ouvi agora.
Vós e os vossos e irmãos e irmãs estais a ser levados por um mundo ditado pelo bando,
anunciado no último segredo de Fátima, do qual vós não estais a par, em que vereis o seguinte.
1. O vosso dinheiro será inútil e a única maneira de negociar vai ser em ouro ou prata.
2. Vós precisais de orar em grupos e encontrar um servo sagrado bastante corajoso para se
levantar antes da perseguição.
3. Vós deveis encontrar abrigos para a oração, porque as vossas igrejas serão vendidas para o
lucro monetário.
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4. Guardai cópias das Escrituras, que vós podeis nunca ter lido antes, mas que, podeis estar
certos, será impossível comprar no futuro.
5. Criai grupos de oração para orar pela salvação da humanidade. No espaço de três anos, vós
entendereis porque isso é importante.
A censura dos Media
Para os meios de comunicação, eis o que Eu tenho a dizer. Como comunicadores para o
mundo, a arrogância que exibis hoje vai transformar-se em desespero, quando a vossa palavra
não for mais ouvida. Vós também percebereis a importância da oração, quando a humanidade
se desvia da Verdade. A vossa palavra de hoje, pode ainda representar a verdade independente
e importante. Mas esse Dom ser-vos-á agora retirado. Em vez disso, a Verdade será agora
escondida da humanidade, através da ditadura que vós estais prestes a testemunhar durante a
Grande Tribulação.
Em seguida, a vossa palavra será negada, assim como a Minha Palavra é.
O “Canal Secreto” de Comunicação
Ninguém vos ouvirá, porque a única palavra entregue à humanidade, que terá algum impacto,
será a do Canal Secreto que será dado ao mundo através da tecnologia. Vós ficareis no deserto e
acabareis a tentar comunicar a um mundo descrente, tal como Eu faço neste momento, em que a
vossa palavra não será ouvida.
Cuidado com os ditadores
Não tenhais medo, aqueles de vós que, independentemente do caminho pelo qual vós seguis
Deus, apenas ouvi-Me agora. Lutai contra aqueles que impõem a ditadura no vosso mundo, pois
eles são de Satanás. Nunca vos deixeis enganar por eles, não importa quanto eles vos paguem para
reportar mentiras. Eles enfrentarão a condenação eterna, a menos que se arrependam. Apesar do
tempo não estar a seu favor. Lutai pela liberdade de denunciar as injustiças que testemunhardes.
Não importa que vós acrediteis em Mim, porque quando vós virdes esta profecia a desenrolar-se,
então, em seguida, vós entendereis a Verdade dos Meus Ensinamentos.
Livro da Revelação
Hoje, num mundo que pode parecer golpeado e ferido por causa do colapso económico, é fácil
acreditar que as coisas vão ficar bem. Sim, Meus filhos, no passado, essa seria uma suposição
natural, mas não é mais. A Trama criada pelo núcleo de organizações, em todo o mundo, em cada
país, unidos num quadrante de origem Satânica, está agora pronta para se espalhar. Aqueles, dentre
vós, que não acreditais agora em Mim, compreendereis finalmente as profecias contidas no Livro do
Meu Pai e o Livro da Revelação.
Não temais, Meus filhos. Voltai-vos para Mim e falai Comigo em particular, nas vossas
próprias palavras, e Eu dar-vos-ei a força, a esperança e a energia para atravessardes este período
negro na história da humanidade.
Aqueles de vós que estais a ler esta Mensagem, pensai com cuidado. Se vós duvidais do seu
conteúdo, então olhai ao vosso redor e decidi se vos atreveis a deixar de considerar os sinais. Vós
entendeis que a vossa liberdade de livre-arbítrio, concedido a vós como uma Dádiva do Meu Pai
Eterno, está agora a ser adulterado? Eu e o Meu Pai Eterno nunca interferimos com essa Dádiva
Divina, tão Sagrada, uma Dádiva é isso. Mas, se o homem decidir aceitar Satanás e as chamas do
Inferno, então que assim seja.
Deus, Meu Pai Eterno, não pode impedir isso. No entanto, Satanás tentará tirar-vos esta
Dádiva do livre-arbítrio. Quando vós achardes que o vosso livre-arbítrio está a ser-vos retirado
através de forças poderosas sobre as quais não tendes controle, então sabeis que o maligno está por
detrás disso.
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Satanás nunca ganhará
Por favor, por favor, mantende-vos alerta, Meus preciosos filhos. Não vos entregueis. Se
bastantes de vós orardes e fordes firmes, salvareis as almas. Satanás e o seu exército nunca
ganharão. Eles não podem. É impossível. Só Deus tem o poder de acabar com esse conflito terrível.
Eu, o vosso Salvador e Juiz nomeado, apelo para que sejais firmes, corajosos e lutai pelo que
é certo no vosso coração, mesmo que sofreis de medo. O medo é-vos dado por Satanás. O medo
nunca é posto nos vossos corações por Mim ou pelo Meu Pai Eterno.
Colocai a vossa guarda, e abri o vosso coração para o amor e não para o medo. O Amor vem
de Deus. Eu já vos disse que o amor não é algo que vós sintais, a menos que abrais o vosso coração.
Amor e Deus, o Pai Eterno, o Criador desta terra, andam de mãos dadas. Eles não podem ser
separados. Quando eles o são, então, Satanás está a trabalhar.
Ide agora, Meus filhos, e pensai por vós. Quereis que o Amor vos envolva através do Meu
Sagrado Coração, ou o medo? A decisão é vossa.
O Vosso Divino Mestre, Salvador e Justo Juiz de Misericórdia, Jesus Cristo.

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

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

103

Livro da Verdade

Mensagem para os ricos
Aqueles de vós que tendes riquezas – Eu não vos condeno. Porque vós tendes conforto
material, isso não significa que não estais a seguir o caminho certo. Mas vós tendes a
responsabilidade de compartilhar e cuidar dos menos afortunados. Este é o vosso dever. Não é o
conforto ou a riqueza material que estão errados. Não é a alegria e o riso que experimentais quando
desfrutais a vida que estão errados. É quando isso se torna uma obsessão e quando o vosso desejo
de uma vida de luxo tem precedência sobre a sua própria fé e o bem-estar dos outros, que faz com
que isso seja ofensivo aos Olhos do Meu Pai.
A vossa riqueza, casas, roupas e posses são como as nuvens que passam pelo Céu. Elas estão
lá num minuto e foram-se no seguinte. Vós não podeis levá-las convosco para a próxima vida. É a
vossa alma que vai convosco. Cuidai da vossa alma, mostrai amor de uns pelos outros e por aqueles
que vos causam angústia na vida. Segui os Meus Ensinamentos. Pedi a Minha Misericórdia. Só
então vos juntareis a Mim na nova terra que é o Paraíso. Não percais a vossa herança e o vosso
lugar no Reino do Meu Pai.
O Vosso Amado Jesus Cristo.

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

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

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

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

107

Livro da Verdade

Eu amo a todos vós. Eu alegro-Me porque Eu sei que muitos mais dos Meus filhos voltarão
agora para Mim e para Deus, o Pai Eterno, pois o tempo para o fim dos tempos já está muito perto.
Estai preparados.
O Vosso Amado Salvado Salvador, Jesus Cristo.

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

Minha amada filha, a maneira pela qual Eu comunico contigo está a começar a mudar.
Embora em Mensagens anteriores Eu tenha alertado os Meus filhos para a urgência de se
arrependerem, a fim de alcançarem a salvação, as Minhas próximas comunicações concentram-se
em ajudar as almas e esforçarem-se para a perfeição espiritual.
O Paraíso, Minha filha, embora seja o verdadeiro lar para todos e cada um de vós, não é de
fácil de entrada. A entrada é pequena e assim muitos só podem entrar à vez. Para entrar, as almas
devem mostrar humildade e colocar-se totalmente nas Minhas Mãos. Elas devem deixar de lado o
orgulho, a força de vontade, o entusiasmo e o apego que têm para as coisas materiais desta terra, se
quiserem entreis no Céu.
Todos os Meus filhos que estão a começar a sua viagem espiritual em direção a Mim, agora
que eles entendem a Verdade, precisam de trabalhar arduamente, e compreender as qualidades
essenciais para entrar no Reino do Meu Pai.
A Importância da Humildade
A humildade é algo que muitos dos Meus filhos compreendem através dos Meus
Ensinamentos. Embora muitos dos Meus seguidores compreendam porque é importante, eles estão
confusos quanto ao que, realmente, ela implica. A humildade significa sinceridade. Significa aceitar
com dignidade as provações, os desafios e os abusos que vós encontrareis para enfrentar,
especialmente quando vierdes em Meu Nome. O Meu melhor conselho é este. Pensai em vós como
uma criança, uma criança simples e inocente, sem o conhecimento do mal da sociedade, que vós
normalmente experimentais como adultos. Comunicai Comigo todas as vezes, nas vossas orações,
através dos olhos e do coração de uma criança.
Mantende a oração e comunicai com simplicidade. Eu não espero que vós reciteis todas as
orações dadas por amor ao mundo. Olhai para cima e partilhai os vossos problemas Comigo.
Partilhai os vossos sofrimentos. Entregai-os a Mim. Vós sereis grandemente recompensados quando
aceitais a tristeza ou o sofrimento nas vossas vidas, por Mim. Vós podeis não perceber isso, mas
quando vós o fazeis estais a salvar muitas almas e estais a pavimentar o caminho para elas entrarem
no Céu. Esse fato não vos será revelado até que vós entrardes também, no Céu, onde
experimentareis a glória a vossa Dádiva generosa para Comigo.
Não percais a vossa serenidade quando defendeis a vossa fé
Mostrar humildade significa aceitar o que se passa ao vosso redor, por mais doloroso que isso
possa ser. Mostrai dignidade em todos os momentos, mesmo quando o Meu Nome está a ser
desprezado na vossa vida social. Defendei-vos, e por todos os meios, apaixonadamente, se assim
desejardes – mas nunca repudieis os abusadores publicamente, desprezando-os.
Explicai a Verdade dos Meus Ensinamentos, calmamente. Não percais a calma. Por outro lado, não
mostreis medo ao agressor. Sede firmes. Defendei-vos, mas apenas reiterando os Meus Ensinamentos.
Nunca tenhais medo de falar a Verdade abertamente. Não confundais humildade com covardia. Alguns
dos Meus seguidores, que compreendem a importância da humildade e a sua relevância na santificação
das almas, confundem isso com o silêncio, quando o Meu Nome é ridicularizado em público. Sim, vós
nunca deveis julgar a pessoa que Me ridiculariza ou ao Meu Pai Eterno, ou mesmo a Minha Amada e
Abençoada Mãe, mas vós deveis manter o vosso fundamento na defesa da Verdade.
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O Dom de sofrer por Deus
Quando falais Comigo, como um filho, compreendei isso. Se abrirdes os vossos corações e
colocardes toda a vossa confiança em Mim, Eu irei imediatamente até vós quando sofreres dor nesta
terra. Não Me vireis as costas. Embora seja extremamente doloroso, Meus filhos, considerai a dor
uma Dádiva de Deus. Uma Bênção. Porque é através da dor e do sofrimento que a Purificação tem
lugar. Oferecei-Me os vossos sofrimentos. Ao fazerdes isso vós estais a aliviar o tormento que Eu
suporto quando Eu experimento outra vez a dor da Minha Paixão na Cruz , a cada dia, enquanto Eu
testemunho o horror no mundo de hoje.
A Purificação que tem lugar quando vós aceitais a tristeza ou o sofrimento, não importa quão
maus eles sejam, quando oferecidos com alegria para a salvação da humanidade, não pode ser
verdadeiramente compreendida por vós, Meus filhos. Mas, como vos aproximais de Mim, abrindo
os vossos corações, abandonando a vossa vontade a Mim, e entregando-vos completamente,
entendereis mais. Porém, vós vereis que é apenas ao fazerdes isso que estareis em união Comigo. E
quando o fizerdes, as vossas provações e sofrimento na terra aligeirar-se-ão. Com o tempo, vós
aceitareis o sofrimento com alegria nos vossos corações. Especialmente quando vós o ofereceis
como uma Dádiva para Mim.
O sofrimento é um Dom de Deus e é permitido. As almas que vós ajudareis a salvar
garantem-vos um lugar no Reino do Meu Pai.
Estes Ensinamentos não são novos, Meus filhos. É que, justamente, não vos foi recordada a
simples verdade. As Minhas Mensagens e Ensinamentos nunca mudaram. Eles são simples e estão
resumidos nos Evangelhos e nos Dez Mandamentos. Lembrai-vos justamente que, quando vos dais
a vós próprios a todo o mundo, dais-vos a vós próprios a Mim. Mostrando amor pelo vosso
próximo, vós mostrais amor por Mim.
Tratai-os da maneira que vós desejaríeis ser tratados. E nunca vos esqueçais que quando vos
estiverdes irritados com os outros, e fordes tentados a fazer-lhes mal, ou a puni-los de qualquer
maneira, Eu estou presente neles – mesmo naqueles que Me odeiam. Infligi danos a qualquer um
dos Meus filhos e fareis o mesmo Comigo.
Com o tempo, Meus filhos, todas essas ações graciosas farão sentido. Rezai todos os dias pela
força de viverdes a vossa vida em Meu Nome. Sabei que cada vez que perdoardes o outro, embora
ele possa parecer um inimigo, expandis o Meu Coração de Amor e Misericórdia. Por isso, vós
recebereis a felicidade eterna no Céu.
Orai por perseverança. Imitar o exemplo da Minha vida não será fácil. Mas as vossas ações,
não importa quão pequenas, ajudarão as almas.
O Vosso Amado Mestre e Salvador, Jesus Cristo – Unido com Deus, o Pai Eterno e o Espírito Santo.

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

Sim, Minha amada filha, sou Eu. Esta tem sido uma longa curva de aprendizagem para ti, e tu
vais continuar a ser alimentada com o conhecimento da Verdade, através do Dom do Espírito Santo,
que enche a tua alma.
Minha filha, por favor garante que estas Mensagens, que são uma mistura de avisos prévios,
profecias e um resumo dos Meus Ensinamentos, sejam espalhadas por todos os cantos do mundo. É
vital que os Meus filhos entendam as maneiras pelas quais eles podem preparar as suas almas, a fim
de se redimirem aos Olhos do Meu Pai.
A Renovação Espiritual toma agora lugar no mundo
Há já uma devoção emergente, em honra de Mim, do Meu Pai Eterno, do Espírito Santo e da
Minha Amada Mãe, ocorrendo no mundo. Embora ainda não seja claramente visível, esta poderosa
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renovação espiritual ajudará a proteger os Meus filhos, até mesmo aqueles que Me viram as costas
em toda parte. O Evangelho será agora revisitado, pois as pessoas vão começar a sentir as dores da
fome da Verdade. Como a constante Purificação aumenta e se torna mais difundida em todo o
mundo, assim também essas almas, vazias de amor por Mim, abrem novamente os seus corações.
Como o amor se desenvolve através da luz dos Meus seguidores, os efeitos do maligno e o
comportamento daqueles que ele infesta, enfraquecerão. O maligno vai retaliar.
Os Dias de Satanás estão contados
Como os seus dias nesta terra estão por horas ele vai tentar causar danos, tantos quanto ele
puder. Os seus seguidores vão acelerar as suas atividades e erguer-se imediatamente para espalhar a
maldade em toda a parte. As suas ações, cujo testemunho será terrível de dar, tal como eles se
manifestam diante dos vossos olhos espantados, serão de curta duração.
A Fé, Meus filhos, fortalecida por meio da oração diária regular, acabará com essas
atrocidades. Voltai, Meus filhos, e redescobri os Meus Ensinamentos. Trazei-Me de volta para
vossas vidas. Tomai-Me nos vossos corações mais uma vez para que Eu vos possa agarrar nos Meus
Braços. Deixai-Me guiar-vos em direção à perfeição espiritual, de modo a que fiqueis preparados
para a Vida Eterna, quando a Terra e o Céu emergirem como um.
Imitai-Me, Meus filhos, nas vossas vidas diárias. Tomai a Minha Cruz, mesmo quando a
carga de o fazer possa parecer excessiva. Não tenhais medo de aceitar a Minha Cruz, pois Eu só
permitirei que façais o que vós podeis de fazer.
Significado do sofrimento nesta vida
Quando vós sofreis nesta vida, vós estais a carregar a Minha Cruz. Vós tendes duas escolhas.
Se rejeitais a Minha Cruz, gemeis e ficais amargos por causa disso, então o sofrimento aumenta sem
parar. Por outro lado, se vós aceitais a Cruz e ofereceis o vosso sofrimento para salvar almas, então
essa é uma Dádiva maravilhosa para Mim. Se vós aceitais esse sofrimento, as provações e as
tribulações, com alegria, então a vossa carga ficará mais leve. Eu ajudarei a levá-la. A dor atenuarse-á e a paz, o amor, a alegria e a pura felicidade reinarão em vós.
Levar vidas simples
Vivei a vida com simplicidade, filhos, e fazei tudo com moderação. Quando comerdes,
beberdes, dormirdes, descansardes e relaxardes assegurai que isso seja feito com moderação. Uma
vez que vossas necessidades físicas estejam atendidas não deveis continuar a almejar mais, como
alimento do vosso ego. A penitência, Meus filhos, é vital para que fiqueis mais perto de Mim. Com
isto quero dizer sacrifício pessoal. O Jejum é apenas um exemplo de Penitência. Eu preguei a
importância da Penitência durante o Meu tempo na Terra. Assim fez, também, o Meu precioso
profeta São João Batista.
Eu, por jejuar por 40 dias, fi-lo para vos dar o exemplo. É somente pelo jejum, filhos, que
ajudareis a afastar o maligno.
Meus queridos filhos, vós tendes muito à vossa frente. Vós não entendestes ainda o que vai
ser exigido de vós nos próximos anos. É importante, entretanto, que vos aproximeis de Mim, para
que fiqueis preparados para os desafios vindouros, que os Cristãos enfrentarão em todo o mundo.
Ide em Paz.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minha querida e amada filha, tu estás a tentar obedecer às Minhas instruções para santificar a
tua alma e isso é muito gratificante para Mim. Por favor, dá-Me uma hora inteira do teu dia em
silêncio, Comigo, e deixa-Me atrair-te para junto do Meu Sagrado Coração.
Vais sentir-te muito mais forte quando fizeres isso. Começa a partir de hoje a passar esse
tempo na Minha companhia para que Eu possa iluminar o teu coração e aliviar o tua carga.
Hoje, Eu anseio revelar-te o Meu desejo para a humanidade, para começar a avaliar as suas
vidas, em preparação para O Aviso. Minha filha, aqueles que não se prepararem precisam de
oração, e muita.
O Aviso, o grande Dom, será agora apresentado ao mundo. Todos terão a oportunidade de
saborear a alegria quando, finalmente, perceberem a Verdade. A Verdade da Minha Existência. Orai
por todos os Meus filho para que eles tenham a coragem de procurar o Meu perdão.
Por fim, Minha filha, os Meus filhos em todos os lugares estão a começar a abrir os olhos.
Eles já estão a perceber que o mundo está a mudar. O mundo que eles conheciam está a alterar-se
para uma nova fase. Esta nova fase levará a uma série de etapas, antes que eles, os Meus filhos,
estejam, finalmente, prontos para o Novo Paraíso.
Os parasitas do enganador lutarão, obstinadamente, até ao seu amargo fim, infelizmente. Orai
por essas pobres almas delirantes, agora, que uma centelha de luz vai inundar os seus corações
quando eles entrarem em contato com os Meus devotos seguidores. A Vós, Meus seguidores, estão
agora a ser dadas graças para vos ajudar a converter todas as almas perdidas no deserto, e em estado
de confusão, causado nas vossas almas por Satanás.
As Profecias de La Salette, Fátima e Garabandal desenrolam-se agora
Todas as profecias dadas aos videntes, Maria em La Salette, Fátima e Garabandal, vão agora
desenrolar-se, para que todos as possam ver. Para todos os milhares de crentes que conheceis e
aceitais estas profecias, sabei que, agora, Eu, o vosso Salvador, chamo a todos vós em oração pelas
almas de toda a humanidade. Abri os vossos corações mais uma vez para estas novas Mensagens – a
última profecia desta natureza concedida a todos os Meus filhos, antes de Eu voltar para Julgar.
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Apelo a todos os Ministros das Igrejas
Chamo, também, os Meus servos sagrados de todas as denominações, que honram o Meu Pai
Eterno, para ouvirem agora. Não permitais que o enganador, através do seu falso profeta, vos
engane em acreditardes na mentira que vai ser perpetrada em Seu Nome, em breve. Este será um
momento muito difícil para aqueles de vós que Me amais, porque vós ficareis muito confusos.
O Falso Profeta e o Anticristo
Basta ver com olhos claros, o falso profeta vai tentar levar a Minha Igreja, para que ela não
venha para a Casa do Meu Pai Eterno. Ele vai parecer como se o fizesse. Mas isso será falso.
Observai, também, a amizade que ele exibirá com o anticristo, pois eles serão dois dos seguidores
mais enganosos de Satanás – vestidos com pele de cordeiro. Eles terão poderes, que parecem
milagres do passado, mas estes poderes serão satânicos. Vós deveis estar em graça em todos os
momentos, a fim de defender vossa Fé. Orai pelos Meus Santos servos, que, mornos na Fé, serão
apanhados pelos braços do enganador. Ele vai apelar para eles, porque lhes vai oferecer emoção,
paixão, o assim chamado amor, que será auto amor, e, pela sua aparência, carismática será difícil de
resistir. Ide por este caminho, Meus servos sagrados, e vós estareis perdidos de Mim, para sempre.
Vós podeis perguntar porque apresentam estes eventos tais dificuldades. Então vós ficareis
admirados por Eu permitir que essas coisas aconteçam. Certamente Jesus, na Sua Misericórdia, não
apresentaria tais obstáculos? Bem, Eu devo permitir, pois será através destes desafios que a batalha
final entre o Pai Eterno e o maligno pode ter lugar. Sem um confronto final, ele, Satanás, não pode
ser jogado, finalmente, para as profundezas do Inferno Eterno.
Estai alerta para esse engano. Não permitais que as vossas almas se percam desta forma.
Rezai, rezai, rezai pelas graças do discernimento, para que vós possais ver esse falso profeta pelo
que ele realmente é. Um demônio enviado para vos distrair, desde as profundezas do Inferno. Sede
gratos, pois vós sois os seus alvos. Por causa de vossa fidelidade a Mim, ser-vos-á posto o teste
final. O teste à vossa fé. Nunca mais vós tereis que enfrentar um teste. Então, estai preparados.
Olhai para Mim, todos vós, Meus servos sagrados, agora, antes que seja tarde demais.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.
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MENSAGENS DE MARÇO DE 2011
A Democracia desaparece – Os Sacerdotes serão martirizados
Quinta-feira, 3 de março de 2011, 23:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minha querida e amada filha, o tempo não está do nosso lado agora. Acelera. Acelera estas
Mensagens para que cheguem tão longe quanto possas. O tempo para O Aviso está muito próximo.
Diz aos Meus seguidores, afastados da sua fé por Mim, para ajudarem a converter os não-crentes e
para se prepararem para O Aviso.
Minha filha, enquanto vós ainda podeis questionar essas Mensagens, estais a perder um tempo
precioso. O Tempo não está disponível para as Minhas queridas almas que estão desejosas da
redenção. O pecado, Minha filha, é galopante e espalha-se como um vírus em todos os cantos do
mundo. Satanás está a destruir a humanidade. Ele está em toda parte. Ele está a atormentar as almas
boas, bem como aquelas que estão perdidas para Mim. Ele tem que ser impedido. A oração e a
divulgação da Minha Palavra vão ajudar. Diz, aos Meus seguidores, como Satanás está a infestar a
humanidade. Não só ele está presente através da agitação mundial, como está infestar aqueles que
acreditam que estão a atuar fora do sentido de justiça. Ele está mesmo presente na jovem sociedade
descuidada, nas suas músicas e na cultura da celebridade.
Salvai as almas agora, pela oração à Minha Divina Misericórdia. Espalhai esta oração como
uma questão de urgência. O sentimento de pânico, horror, inquietação e ódio amargo, que agora
está a ser experimentado no mundo é sentido profundamente por Mim, o Divino Salvador do
homem, que choro lágrimas infinitas por essas almas perdidas.
A humanidade, certamente, não pode deixar de ver esse ódio, por si mesma, em cada esquina?
Eles não sabem que isso é Satanás, o enganador, a trabalhar? Como o pecado do ódio e as
atrocidades repugnantes próprias do homem se espalham como relâmpago, assim também a Mão de
Meu Pai Eterno cai agora sobre este mundo ingrato e cego. Tal como as atrocidades humanas
continuam, com as quais o homem inflige terror e assassinato sobre o próximo, assim também
aumentam os desastres ecológicos por castigo pelo pecado do homem contra o homem. Este
Castigo vai acontecer agora no mundo.
A batalha para salvar almas já começou
A batalha para salvar as almas já começou. Orai por vós e pelas vossas famílias
firmemente. Porque muitas almas inocentes serão apanhadas nesta calamidade. Não temais,
porque aqueles que Me são leais e ao Meu Pai Eterno serão salvos. Se o Meu Pai Eterno não
interferir agora, então o homem infligirá genocídio em tal escala, que a população do mundo
será esgotada em enormes proporções.
Divina Misericórdia
Mantende a vossa fé, todos vós, pois sem a vossa fé o vosso sofrimento será difícil de
suportar. Louvai o Meu Pai por Me conceder o Dom da Divina Misericórdia. A Minha Misericórdia
não conhece limites e isto será agora provado a todos vós. Este oceano de puro amor diluído será
derramado sobre todos os Meus filhos para ajudar a salvá-los do ódio e do mal que está a ser
espalhado pelo maligno. Lavai agora as vossas almas no Meu Amor, através da oração, porque o
tempo está próximo.
Lembrai-vos de que Eu vos amo, a todos vós. A Minha Dádiva de Misericórdia é para todos,
mesmo para os pecadores em pecado mortal. Eles vão ter oportunidade de se arrepender. Para
derrotar Satanás. E juntar-se ao Meu Reino eternamente Misericordioso, que virá.
Olhai em direção ao Céu. Deixai-Me segurar-vos a todos e abraçar-vos.
O Vosso Amado Salvador, Juiz Sempre Misericordioso, Jesus Cristo.
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Nunca julgueis as outras religiões, credos e outras preferências sexuais
Quarta-feira, 6 de abril de 2011, 00:05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plano da Nova Ordem Mundial para controlar o vosso dinheiro e a vossa comida
Domingo, 17 de abril de 2011, 09:00

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

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

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

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

Minha filha, o mundo divide-se em diferentes divisões – os que vivem uma vida simples
e ordeira, alguns em riqueza e paz, aqueles que estão aflitos pela pobreza e doença ou que são
vítimas de guerra e de quem está no poder –, mas todos testemunharão igualmente os próximos
eventos, maravilhados.
Muitos verão as catástrofes ecológicas como a Mão de Deus. Outros dirão que são um
sinal do fim dos tempos, enquanto outros dirão que tudo isso tem a ver com o aquecimento
global. Mas o que é mais importante agora, neste momento, é entender isto. O pecado, se
aumenta a níveis sem precedentes, causará destruição nas vossas vidas ordenadas, de qualquer
maneira. Mas quando se intensifica para os atuais níveis experimentados e testemunhados por
todos vós, no mundo de hoje, então vós podeis estar certos de que tais catástrofes não são o
trabalho da Mão de Deus.
Deus, o Pai Eterno, já respondeu e agiu dessa forma. Agora, como o tempo se aproxima para
destruir Satanás e seus seguidores, a agitação ecológica ainda será desencadeada por Deus, em Sua
Misericórdia. Ele vai fazê-lo para evitar que Satanás e todos os seus corruptos fantoches humanos,
que se emocionam com as perspectivas de riquezas e glória que ele lhes prometeu através dos seus
poderes psicológicos, destruam os Seus filhos.
Satanás incute maus pensamentos e ações em almas fracas, suficientes para as expor aos seus
poderes possessivos. Essas pessoas compartilham traços comuns. Elas são egocêntricas, obcecadas
com ambições mundanas e de riqueza, e são viciadas em desvios sexuais e de poder. Tudo vai
acabar no Inferno, se continuarem a seguir a glorificação do anticristo, que está prestes a tornar-se
conhecido no mundo.
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Muitas pessoas inocentes não acreditam em Satanás, o anticristo, ou mesmo em Deus, o Pai
Todo-Poderoso. Então elas fecham os olhos. No entanto, elas perguntam-se porque a própria
sociedade em que vivem entrou em colapso. Eles não entendem a velocidade assustadora do
colapso da unidade familiar tradicional. Elas explicam isso com os males da sociedade moderna. O
que eles não sabem é que Satanás tem como alvo a família, como uma prioridade. Isso, porque ele
sabe que quando a família se desmorona, então a sociedade entra também em colapso. Muitos
sabem isto, porque é cada vez mais evidente no mundo de hoje.
Então, olhai para a imoralidade sexual. Vós admirai-vos de como a sociedade foi
horrivelmente infestada por esta depravação. Mais uma vez o que vós não percebeis é que Satanás é
responsável por cada ato de imoralidade obscena no mundo. Entretanto, aqueles de vós que estais
presos num mundo de promiscuidade, desvio e abuso sexual dos outros, argumentam que estes atos
são uma fonte de diversão e, em alguns casos, uma forma de rendimento – vós deveis saber que esse
será o vosso passaporte para as chamas eternas do Inferno.
Por cada ato sexual depravado em que vós participeis, assim também o vosso corpo, mesmo que
ele esteja só em espírito, queima-se como carne para a eternidade. Cada parte do corpo humano de que
vós abusastes em pecado mortal sofrerá a maior dor no fogo do Inferno. Porque quereis vós isso?
Muitos de vós, pobres almas iludidas, não percebeis que nunca vos foi dita a Verdade. A Verdade de
que existe Purgatório, Céu e Inferno. Muitos dos Meus bem-intencionados Servos Sagrados das Igrejas,
não enfatizam estes Ensinamentos há longuíssimo tempo. É uma vergonha para eles. Eu choro pela sua
angústia, porque muitos deles não acreditam realmente no Inferno. Então, como é que eles podem
pregar sobre o horror que é o Inferno? Eles não podem. Por isso muitos optaram pela resposta fácil.
“Deus é sempre Misericordioso. Ele nunca iria mandar-vos para o Inferno. Como poderia Ele?”
A resposta é não – Ele não o faz. Isso é Verdade, porque Ele nunca poderia virar as costas aos
Seus filhos. Mas, a realidade, é que muitas almas bloqueadas pelo pecado mortal são atraídas e
viciam-se no pecado, que cometem uma e outra vez. Mais e mais. Eles estão em tamanha escuridão
– confortável dentro de sua própria imoralidade – que continuam a escolher essa escuridão, mesmo
até á morte. Eles não podem ser salvos, então. Eles escolheram este caminho por vontade própria –
um dom de Deus, em que Ele não pode interferir. Mas Satanás pode. E ele fá-lo.
Escolhei qual a vida que quereis. O caminho da vida para Deus, o Pai Eterno, do Céu, ou
o de Satanás, o enganador, do Fogo Eterno do Inferno. Não há maneira mais clara de explicar o
resultado para vós, Meus filhos. É por causa do Meu Amor e da compaixão, que Eu tenho, que
Eu vos ensino a Verdade.
Esta Mensagem é para vos assustar de alguma forma, porque, a menos que Eu vos mostre o
que está em causa para vós, Eu não estaria a revelar o Meu Verdadeiro Amor a todos vós.
É hora de encarar o futuro, não só para vós, mas para aqueles amigos, familiares e aos que vós
ameis, os quais influencieis através do vosso próprio comportamento. Comportamento gera
comportamento. É o caso de um inocente que poderíeis estar inadvertidamente a orientar, levandoos também para o caminho da escuridão eterna, por ignorância.
Cuidai da vossa alma. É um Dom de Deus. É tudo o que levareis para o outro mundo.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minha querida filha, Eu alegro-me esta noite por causa da maneira como Me obedeces. A tua
obediência em assistir à Missa diariamente e receberes a Santíssima Eucaristia é agradável para Mim.
Estás a tornar-te mais forte agora em mente e espírito para responderes rapidamente à Minha Santíssima
Vontade. Tu tens ainda muito trabalho a fazer para preparares a tua alma, Minha filha, relativamente à
perfeição que é exigida de ti. Nunca receies, porque Eu estou a guiar-te a cada passo do caminho.
Minha filha, como Eu Amo os pecadores. Como Eu anseio pela vossa lealdade por Mim. Eu
olho e vejo pessoas com amigos e familiares, felizes, com risadas em casa, e Eu estou cheio de
felicidade porque o Meu espírito está presente naquele lugar. Então Eu olho para dentro de outras
casas e vejo confusão, tristeza, raiva e, em alguns casos, o mal na forma de abuso. E Eu choro.
Porque Eu sei que Satanás está presente naquela casa. Depois, Eu assisto e vejo grupos de amigos
que trabalham juntos para o bem de outras pessoas no seu dia-a-dia e estou satisfeito. Eu, então,
olho para outros grupos que trabalham febrilmente para o bem deles mesmo com apenas um
motivo: gerar enormes quantidades de poder e de riqueza. Todas as suas ações têm um objetivo.
Cuidarem de si próprios. E isso é geralmente à custa dos outros. Então, Eu Choro porque Eu sei que
eles estão em trevas. Depois, Eu observo, com fascínio, os grupos inteligentes e educados que
querem convencer o mundo de que Deus, Meu Pai Eterno, não existe. Eles fazem discursos de
retórica e apresentam argumentos sofisticados em que eles, arrogantemente, Me negam também.
Para a seguir testemunhar os crentes de fé morna, a ser puxados para este antro de escuridão que
parte o Meu Coração. E tantos mais grupos com interesses diversos. Objetivos. Objetivos. Muito
poucos, infelizmente, investem tempo a comunicação com Deus, o Pai Eterno.
A fé abandonou muitos milhões de pessoas no mundo de hoje. O resultado é que muitas
pessoas se sentem confusas, não sabem quais são os objetivos a aspirar, nem procuram a orientação
dos Meus servos sagrados.
Este turbilhão de confusão continuará a menos que os Meus filhos Me chamem para os ajudar.
Orai por todos os Meus filhos em todos os lugares. Olhai ao vosso redor e vereis que as pessoas de
todo o mundo são as mesmas. Eles podem ser de diferentes nacionalidades, falar línguas diferentes e
ter a pele de cor diferente. Eles, no entanto, têm características similares. Alguns são felizes, alguns
sofrem, outros estão cheios de amor, enquanto outros estão com raiva e são violentos. A maioria das
pessoas tem um senso de humor e experiências destas em algum momento das suas vidas. Então,
quando olhais para a sua própria família e para os seus amigos, vereis as mesmas semelhanças.
Portanto, se vós sentis a necessidade de orar pelos mais próximos de vós, então peço-vos para
considerarem os vossos irmãos e irmãs em todos os cantos do mundo. Todos vós sois Meus filhos.
Ao rezar a Divina Misericórdia para todos os Meus filhos, em todos os lugares, vós, Meus
seguidores, podeis salvar a humanidade das trevas do Inferno. O poder desta oração garantirá que a
Minha Misericórdia abranja todos, ao redor do mundo.
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Deixai-Me levar a todos vós para o Meu Paraíso. Não deixarei de sofrer, de todo, pois que Eu
tenho que deixar alguns de vós nas mãos de Satanás.
Orai, orai a Minha Divina Misericórdia, todas os dias às 15:00 horas da tarde, apenas assim
vós podeis salvar o mundo.
O Vosso Sempre Misericordioso, Jesus Cristo.
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MENSAGENS DE MAIO DE 2011
Rússia e China causam perturbações
Domingo, 1 de maio de 2011, 21:00

Minha querida e amada filha, diz ao mundo que estão a caminho os preparativos para preparar
as almas para o Novo Paraíso na terra que Eu prometi.
A data para Minha Segunda Vinda na Terra não é para o vosso conhecimento. Estai
certos de que as Minhas promessas serão sempre cumpridas. Ninguém pode parar o Meu
grande Ato de Misericórdia para redimir a humanidade. Satanás não tem esse poder. Minha
filha, Ele, o enganador, é para ser destruído e não pode sobreviver. O seu tempo agora é muito
curto. Eu advirto aqueles que o seguem por causa do pecado que poucas possibilidades lhes
restam para se redimirem. Eles devem afastar-se agora do pecado, se querem ser salvos.
Aqueles de vós, seguidores, que podeis ter um membro da família ou um amigo especial que
esteja a seguir um caminho de pecado, então é vosso dever tentar abrir os seus olhos para a
Verdade.
Preparai-vos agora para evitar a Marca da Besta
Muitos eventos, tanto na terra como nos Céus estão agora prestes a intensificar-se, o que
transformará o curso da história. Preparai-vos todos durante este tempo. Eu já disse antes que o
dinheiro vos amedrontará, por isso, por favor, esforçai-vos para preparar as vossas famílias
para a sobrevivência, assim não tereis que aceitar a marca. Por favor, não ignoreis as Minhas
súplicas.
Os grupos de oração são agora vitais para vos proteger e salvar o mundo da perseguição da
política Bancária Global e das chamadas Organizações de Direitos Humanos. Um dos objetivos
deles é o poder e o controle sobre todos os Meus filhos, embora muitos de vós não consigais ver
isso. Vós vereis ainda a tempo. E o tempo está próximo. Começai agora a preparar a vossa futura
sobrevivência e mantende-vos em oração para Eu vos oferecer as Minhas graças especiais para
proteção de todos vós. Por favor, não tenhais medo, pois tudo o que importa realmente é a vossa
fidelidade a Mim.
Quando a Ordem Mundial Global tomar o controle do Médio Oriente, vós ficareis
surpreendidos como tantos países ficarão sob o seu controle. Quantas almas inocentes acreditam
que esses novos regimes lhes oferecerão a liberdade. Mas esse não será o caso.
Rússia e China causarão perturbações
Observai agora a Rússia e a China a tornarem-se a terceira entidade a causar rupturas. Muito
em breve aqueles que deram o controle dos seus países para os grupos sem rosto, que vos tratam
como marionetes, em breve verão os grupos sinistros, essas forças políticas que não são de Deus, a
tentar ditar como vós vivereis. Defendei-vos através da oração. Todos os dias e a toda a hora Eu
aliviarei o vosso sofrimento. Recebei-Me na Santa Eucaristia e ganhareis uma força que vos
sustentará a níveis extraordinários durante esta perseguição.
Eu, Jesus Cristo, não desejo causar pânico nas vossas vidas. Mas Eu não posso estar ao vosso
lado e não vos avisar destes eventos. Para lá da Minha Misericórdia Eu estou a dar a possibilidade
de vos preparardes, não somente para o vosso bem-estar espiritual, mas para o meio de subsistência
das vossas famílias. Para evitar a marca, por favor preparai-vos cuidadosamente.
O Aviso, sem dúvida, facilitará qualquer perseguição pelo que muitos se converterão. Orai,
orai agora pela conversão global e para diluir qualquer tormento que se desenvolva durante o
reinado do anticristo e do falso profeta.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.
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Satanás está a destruir o mundo, mas agora os seus dias são curtos
Quarta-feira, 4 de maio de 2011, 20:45

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

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

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

O Espírito Santo já foi derramado sobre todo o mundo6
Terça-feira, 10 de maio de 2011, 16:00

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

6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minha filha, os países de todo o mundo estão a borbulhar de agitação, tanto em relação ao
ódio mostrado do homem pelo homem, como pelos transtornos ecológicos que estão pendentes.
Este é o lugar onde a Mãe Natureza em breve desencadeará o inesperado, para mostrar ao homem
que ele não tem, independentemente da sua afirmação de arrogância, o controle sobre nada.
O homem tem muitas lições a aprender. Os constantes esforços para conquistar o poder ao
mais alto nível, por aqueles que têm autoridade, estão a ter efeito sobre o homem comum, o qual
tem que contar com os líderes governamentais e empresariais para cuidar das suas necessidades. A
ajuda de que o homem necessita só irá manifestar-se quando os líderes governarem com verdadeiro
amor nos seus corações pelo seu povo. Infelizmente, a ganância e o desejo de poder significam que
esse não é de fato o objetivo de muitos dos líderes mundiais de hoje.
Deus Pai não vai mais tolerar os vossos atos pecaminosos
O Meu aviso aos líderes de todo o mundo, que sois vós, é este. Infligi práticas desleais e
dificuldades sobre o vosso povo e a Mão do Meu Pai Eterno cairá rapidamente nos países e locais
em que vós residis. Ele não vai mais tolerar os vossos atos pecaminosos. Podeis esconder-vos, mas
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isso será inútil. As vossas armas de destruição serão destruídas. O tratamento que destes aos vossos
concidadãos criará uma situação à qual, quer queirais quer não, vós tereis que responder perante
Deus, o Pai Eterno. As vossas responsabilidades morais devem ser respeitadas, pois vós sereis
julgados pelas vossas eventuais ações.
Conduzi o vosso povo com amor, dignidade e respeito pelo seu bem-estar físico e moral.
Negai ao vosso povo o direito à liberdade religiosa ou infligi-lhe ditaduras de qualquer espécie, que
o obrigue a parar ou a reduzir as suas práticas religiosas em nome da unidade política, e então vós
estareis condenados. Não só sofrereis pelas vossas ações, mas o vosso julgamento será severo.
Qualquer um de vós que jure fidelidade ao seu povo em Nome de Deus, o Pai Eterno, e prepare
novas leis injustas que lhes neguem o seu direito à liberdade de alimentos, de abrigo e religiosa, terá
que enfrentar a Ira e a Mão de Deus Pai.
O mundo está agora a sofrer em todos os países por causa de ditaduras, embora não em
lugares que vós assumis. O mundo está também a sofrer por dificuldades financeiras, o que torna os
fracos mais vulneráveis. Eu digo agora aos líderes que têm algum sentido do dever cristão, que
luteis pelo direito de permitir que os Meus Ensinamentos influenciem as vossas decisões que
tenham um impacto direto sobre Meus filhos em todos os lugares.
Aqueles de vós que fazeis conluio nos corredores do poder, para suprimir um grande número
de países, de forma controlada, que afetará nação após nação e trará dificuldades a toda a parte,
estai cientes de que as vossas ações serão punidas. Deus, o Pai Eterno, tem sido paciente até agora
na esperança de que vós veríeis a futilidade dos vossos caminhos. Ao invés, empurrais para a frente,
como um Grupo de Elite que se considera mais importante do que o resto da raça humana. As
vossas ações, estais avisados, acabarão em desastre. A vossa fidelidade à dominação, riqueza e
ganância deixar-vos-á não apenas nus e vulneráveis, mas em pior estado do que aqueles de que
abusais através do abuso de poder.
Chegou o tempo da batalha para livrar o mundo do mal e do Estado de Satanás. Deus Pai está
agora prestes a desencadear muitos terremotos, tsnumais e inundações, num esforço para vos fazer
acordar. Os vossos planos para derrubar os líderes mundiais, que estão no poder de grupos
religiosos, e de introduzir medidas de controle, incluindo Uma Moeda Mundial, não serão
ignorados. Como testemunhareis agora esses eventos a desenrolarem-se, é impossível que vós os
ignoreis. Estes eventos abalarão a vossa cega ambição de poder. Vós acordareis para o erro dos
vossos percursos. Enquanto o fazeis, Eu estarei de pé, esperando. Vós correreis para Mim e
pedireis, não só perdão, como usareis o vosso amor por Mim para fazer a paz. Vós, Meus filhos,
que tendes um profundo amor subjacente por Mim, sois agora a Minha maior esperança para
derrotar o mal, a injustiça e a corrupção política no mundo. Orai pelas Graças que vos possam
ajudar a voltar para Mim.
Catástrofes climáticas não testemunhadas desde os dias de Noé
A oração, como Eu já disse antes, ajuda a diluir os desastres no mundo, que são agora
encabeçados por uma série de catástrofes relacionadas com o clima, nunca antes testemunhada pelo
homem desde os dias de Noé. O mundo, como sabeis, sofrerá tantos eventos de uma só vez que o
caos e a confusão serão a regra.
Porque permitis vós que isso aconteça? Eu falo para as pessoas com enorme influência
política e financeira que estão a par do que está a acontecer, por detrás de portas fechadas. Esta é a
última oportunidade que vos é dada, com um sentimento de Amor e de Compaixão para com o
homem, em todos os lugares, para voltardes agora e parardes os vossos caminhos demoníacos. Ou
enfrentai as consequências.
O Vosso Justo Juiz, Jesus Cristo, Rei de Misericórdia.
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Lidar com dificuldades financeiras
Quinta-feira, 26 de maio de 2011, 13:00

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

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

Minha amada filha, como Eu choro por todos os Meus filhos que pecam, porque eles não
entendem os Meus Ensinamentos. Muitos deles não estão conscientes de Me ofenderem porque
ou eles nunca foram ensinados da Verdade ou decidiram defender os seus pecados. Muitos dos
pecadores tentam justificar o seu ato, porque ouviram os outros mostrar tolerância, como
pretexto para justificar o pecado. O pecado sempre será pecado aos Olhos de Meu Pai, não
importa quão pequeno seja o pecado. Muitos daqueles que cometem pecado, penosos de
alguma forma, conseguem sempre defender o seu, assim chamado, “direito de pecar”, ficando
cegos para o mal que o pecado representa.
Os Meus filhos têm a sorte de Eu os perdoar pelos seus pecados
Se apenas os Meus filhos em todos os lugares soubessem da Minha Misericórdia, eles então
perceberiam quão afortunados são por lhes dado este grande Dom do perdão, o qual Eu lhes ofereço
nesta vida. Se não pedirdes perdão regularmente, então os vossos pecados levar-vos-ão a continuar
a pecar novamente e novamente. Quanto mais pecais, mais vos afastareis de Mim e mais difícil será
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voltardes para Mim. Ouvi-Me. A Minha Misericórdia é para todos vós beneficiardes. Aceitai isso de
Mim agora. Não permitais que o mundo vos prenda, deixando-vos amarrar às tentações do pecado.
Uma vez que vós pecais, ficais presos e não sabereis para onde deveis virar-vos. O pecado faz com
que vos sintais desconfortáveis, profundamente e dentro de vós.
A tolerância é moda hoje
Assim, muitos dos Meus filhos bradam que têm necessidade de “tolerância da sociedade”. A
tolerância está na moda hoje no seu sentido amplo. Ela pode ser moldada habilmente para defender
cada forma de pecado conhecido do homem no mundo de hoje. Todos reivindicam o direito à
tolerância. Qualquer que seja o pecado, ele será entendido na maioria dos casos como “um direito”.
Não importa que estes pecados sejam considerados como “sendo adequados” porque eles serão
sempre errados. É tempo de o homem enfrentar a Verdade. Para que se torne de novo responsável.
Para aceitar que os atos de pecado em que participa são moralmente errados. Para tratar os outros
seres humanos, incluindo as crianças no útero, como iguais em tudo.
Orai firmemente por graças para verdes a Verdade como ela é. E não a versão adulterada que
vós optastes por acreditar para favorecer os vossos interesses egoístas. Há apenas uma Verdade.
Nos vossos corações, cada um de vós conhece a diferença entre o certo e o errado. Aceitai isso
agora se vós quereis que Eu vos salve dos fogos do Inferno.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mensagem da Virgem Maria sobre a comunicação aos jovens7
Quarta-feira, 22 de junho de 2011, 18:00

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

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

Minha amada filha, agora fortalecida, depois de teres sofrido a prova mais difícil até agora,
vais passar a transmitir os Meus apelos urgentes para o mundo inteiro.
Eles, Minha amada filha, precisam de saber que, quando Eu chegar em breve, ficarão face a
face Comigo. Como Eu desejo mostrar-lhes que Eu realmente existo, e como Eu aguardo a alegria
nos seus rostos quando eles testemunharem o Meu Amor e Misericórdia.
Muitos dos Meus filhos cairão e chorarão lágrimas de alívio. Lágrimas de alegria e felicidade.
Lágrimas de admiração e amor. Pois, finalmente, será possível viver uma Vida Nova depois, onde
todos podem seguir a Verdade dos Meus Ensinamentos.
7

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

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

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

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

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

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

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

Primeira Mensagem de Deus Pai: Está na hora de Eu recuperar o meu Reino Glorioso
– o Novo Paraíso na terra durará 1.000 anos8
Sábado, 25 de junho de 2011, 16:00

Eu venho em Nome do Meu Amado Filho, Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Eu Sou
Deus Pai e Eu estou a falar contigo pela primeira vez. Minha filha, Eu escolhi falar hoje contigo
para que Eu possa informar a humanidade do Amor que Eu tenho por todos.
Muitos não Me conhecem. Eles pensam que sim, mas para milhões dos Meus filhos Eu Sou
apenas uma entidade sem rosto. Tão pouco sabem do Meu desejo de lhes conceder o Meu Amor por
eles, da forma como foi destinado.
O Meu Nome é usado livremente em todo o mundo, por muitos que não reconhecem que foi
pela Minha Mão que o mundo, e as suas criaturas, foi feito. Para aqueles que estão confusos a
respeito de quem Eu Sou e estão com um pouco de medo de Mim. Eu não estou para ser temido,
pois o Meu Amor é Puro por todos os Meus filhos. Tanto Eu vos amo, que Eu fiz o maior sacrifício
de todos para vos trazer de volta aos Meus Braços e dar-vos a oportunidade de serdes salvos do
enganador. Eu enviei o Meu Amado Filho, Jesus Cristo, ao mundo, para que vós possais
compreender a Verdade do Amor. Este Amor, quando aceite por vós, salvar-vos-á a todos.
O Meu Coração está partido pela forma como muitos de vós não vos voltais para Mim e Me
mostrais o vosso amor. Eu anseio por que vós possais simplesmente voltar e pedir-Me ajuda. Não
há necessidade de temer o Meu Amor, pois foi através do Meu Amor que vos foi dada a vossa
primeira respiração. Eu criei cada um de vós à Minha Semelhança, para que Eu pudesse ter uma
família. Eu criei o mundo por Puro Amor, para que vós, Meus filhos, pudesses compartilhar
Comigo este Paraíso. Assim, tão amorosa foi esta criação que cada detalhe foi muito
cuidadosamente construído. Então, Eu fiquei tão feliz quando o Paraíso na Terra foi criado, que os
anjos se alegraram e o Céu ficou iluminado com as chamas do amor, como nenhum ser humano
poderia jamais imaginar. E depois ele foi destruído pelo pecado causado, pela serpente.
Meus filhos, deixai-Me explicar. Está na hora de Eu recuperar o Paraíso que Eu criei
cuidadosamente para que possamos, novamente, tornar-nos numa família.
Uma família que se unirá, por causa dos poderes ilimitados do amor que a mantém unida.
Este Novo Paraíso na Terra já está a ser planeado para todos os Meus filhos.
Ele irá durar 1.000 anos na terra, e ninguém deve ser excluído, pois isso quebraria o Meu
Coração. O Meu Amado Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, estão a esforçar-se para vos trazer
de volta ao Meu abraço carinhoso, para que o Paraíso criado no início possa, mais uma vez, emergir
como a maior Dádiva de todas para os Meus filhos desfrutarem.
Este Paraíso será um lugar de amor, beleza, glória, e será a casa de todos os que são puros de
coração e de alma. Ele é para cada alma na terra, e é o objetivo contido dentro de cada alma na
Terra, incluindo aquelas que não entendem isso.
O Meu Filho fala para o mundo e prepara-se para mostrar a Sua grande Misericórdia, durante
O Aviso, para dar a todos os pecadores a oportunidade de desfrutarem do Novo Paraíso na Terra.
8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minha querida e amada filha, deves seguir em frente, olhar em frente e seguir as Minhas
instruções. Não te vires para o lado, quando estás a ser atacada pelo demônio a cada minuto do dia.
Concentra-te em Mim, apenas. Deves aprender a compreender que o tempo gasto na Minha
companhia, especialmente em Adoração, é essencial para te manteres no topo desta Missão. A
duração do tempo gasto em oração é também importante, porque quanto mais tempo tu gastares em
estreita comunicação Comigo, mais graças receberás. Não o fazer significa que estás deixar expor
aos ataques do enganador.
A Minha Palavra, Minha filha, está a ser ignorada por muitos que não querem escutá-la. Há
muitas razões para isso. Muitos dos Meus filhos, hoje, fecharam os seus olhos para a verdade da sua
existência espiritual. Eles abraçam o mundo e tudo o que ele oferece como um substituto para o Pão
da Vida. Muitos também, são cautelosos com os falsos profetas deste século, em que os falsos
profetas emergem em toda parte. Esta é a confusão que Satanás quer causar, a todos os Meus
mensageiros genuínos para passarem despercebidos. Por causa da humildade exigida aos Meus
visionários escolhidos, eles não podem exaltar-se aos olhos do mundo, pois não é a sua natureza. Os
falsos videntes empurram-se a eles mesmos para a ribalta. O foco deles é centrarem-se em si
mesmos. As suas mensagens podem parecer autênticas e cheias de linguagem rebuscada com
trechos da Bíblia Sagrada, que eles usam, mas haverá dois aspectos fundamentais nas suas
mensagens que irão expô-los para as inverdades que eles transmitem. Primeiro é que eles estão
centrados nas mensagens e apreciam toda a atenção dos que as recebem. Então, finalmente, vós
tendes as mensagens em si. Elas serão confusas, difíceis de ler e não deixarão uma impressão
duradoura sobre as almas. Tristemente, Minha filha, a Igreja tende a ignorar os videntes autênticos,
porque ela deviam revelar responsabilidade nestes assuntos.
É, portanto, muito mais fácil para a Minha Igreja apoiar aquelas mensagens que incluem
extratos da Bíblia Sagrada para declararem essas como autênticas. Não é tão fácil para eles aceitar a
simplicidade dos Meus Ensinamentos, especialmente quando hoje muita da Verdade é escondida
atrás da máscara da tolerância. Não é facilmente aceite, também, a lembrança do Fim dos Tempos,
quando, através do medo e da ignorância esses Meus Servos Sagrados se recusam a assumir o Meu
Cálice e atuar com responsabilidade.
Este é o momento mais importante na história do mundo. Todos os sinais dados aos Meus
videntes ao longo do século passado ainda são ignorados e postos de lado, como se eles enterrassem
as suas cabeças na areia. É justamente neste tempo que os Meus servos sagrados devem pregar
sobre a importância do Meu retorno à Terra. Eles devem preparar as almas, lembrando-as das
consequências de não se redimirem, enquanto eles ainda estão na terra. Porque eles não podem
pedir perdão depois da morte. Eu chamo os Meus servos sagrados agora. Porque não enfatizais vós
isso ao vosso rebanho? Por que não debateis ativamente as repercussões para os Meus Filhos
durante o Grande Castigo? Vós não sabeis que muitos dos Meus filhos vão perder as suas almas
para o anticristo, que já está aqui nesta terra pronto para saltar enquanto espera nas asas. Os Meus
filhos devem entender que O Aviso, enquanto um grande Ato de Misericórdia, é apenas a primeira
fase do que vai ser um momento muito difícil e desafiador para todos os Meus filhos. Mesmo
depois disso, os pecadores endurecidos e seguidores de Satanás negarão a Minha existência.
Os ateus irão dizer que foi uma ilusão global. Os cientistas vão procurar uma explicação
lógica, mas não haverá uma. Entretanto, os Meus seguidores serão divididos em dois. Muitos
milhões vão converter-se, mas eles serão confundidos com as mentiras espalhadas pelo Grupo
Demoníaco, o Novo Mundo, a organização mortal cujo objetivo é destruir os pequenos para o seu
próprio ganho financeiro.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

186

Livro da Verdade

Se suficientes pessoas não ficarem no rumo da Verdade, Filhos, então não será possível evitar
o impacto do Castigo. Por isso, é que Deus Pai se moverá para parar os pecadores de destruir a Sua
Criação e os seus filhos. Ele irá desencadear terremotos em magnitude nunca antes experimentada,
vulcões nos lugares mais improváveis, a terra abanará como um navio em águas agitadas, sem
âncora para a segurar em qualquer lugar.
Por favor, filhos, permiti que O Aviso vos salve a todos. Aceitai que esse milagre ajudará a
salvar milhões de pessoas que, de outra forma, seriam perdidas. Mas, aqueles que não querem
mudar as suas vidas, escolherão a casa de Satanás. Sem oração, não há esperança para eles, pois
eles perderão as Chaves do Novo Paraíso na Terra. Em vez disso, eles arderão nos Fogos do
Inferno. Se eles soubessem onde este Caminho do Mal os conduz, achais que iriam mudar o seu
caminho? Filhos, por favor ajudai-os, dizendo-lhes a verdade. Orai para salvar as suas almas, se eles
não querem ouvir. Pois isso é tudo o que vós podeis fazer.
O Vosso Amado Salvador, Justo Juiz e Rei de Misericórdia, Jesus Cristo.

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

Minha filha amada, hoje é um dia especial por isso agrada-Me dizer-te que, aqueles cuja fé foi
reforçada pelas Minhas Mensagens, podem estar certos de que a vossa recitação diária da Divina
Misericórdia salva almas. Meus filhos, nunca deveis esquecer que as orações, quando ditas com
sinceridade e com o coração, serão sempre ouvidas. As orações são sempre ouvidas e quaisquer
intenções especiais são cumpridas de acordo com a Minha Santíssima Vontade.
Meus filhos, por favor continuem com as vossas orações, porque elas ajudarão a aliviar o
período do Grande Castigo. O Meu Pai está pronto para assumir o Seu Santo Reino e a iniciar o Seu
reinado, mais uma vez, quando o novo Paraíso na Terra emergir. O mal no mundo nunca foi tão
intenso. Por causa da enorme população mundial e das obras do maligno, a guerra está em toda
parte. O ódio demonstrado pelo homem é palpável. Se este ódio se manifesta por ganância política
ou controle sobre os países por parte de outros, é tudo a mesma coisa. Satanás tem muitos
seguidores. Eles, os seus seguidores, em muitos casos, não estão cientes de como ele influencia
cada pensamento e ação em todas as vezes, durante todo o dia.
Se os Meus filhos pudessem ver a quantidade de demônios presentes em tais homens,
ficariam enojados. Eles possuem muitos dos Meus filhos, em que os únicos sinais visíveis são pelas
suas más obras. Rezai, rezai agora, Meus seguidores, para que essas pobres almas perdidas possam
ser salvas durante O Aviso.
Entre hoje e O Aviso tudo que Eu vos peço, filhos, são as vossas orações, considerando
especialmente a Divina Misericórdia. O Meu Pai salvará as almas que se dediquem a orar esta
oração da Divina Misericórdia uma vez por dia, de preferência às 3 horas da tarde.
Para aqueles Meus seguidores que denunciam estas Mensagens, Eu imploro-vos para orardes
ao Espírito Santo para pedir o dom do discernimento, antes de rejeitardes a Minha Santa Palavra.
Para aqueles de vós que insultais o Meu visionário e destinatário destas Mensagens, deveis fazer
esta pergunta. Se é Satanás, acreditais vós, quem influencia estas Mensagens, então porque vos
pediria ele para rezardes? Para buscardes o perdão? Para receberdes a Santa Eucaristia? Então,
sabeis que isso é impossível.
O enganador influenciará os Meus seguidores em primeiro lugar para vos incentivar a negar a
Minha Palavra, porque ele sabe que vai ser a vossa rejeição das Minhas Santíssimas Palavras, de
Amor, que me fará doer mais.
Rejeitai Satanás e seus maus caminhos agora. Virai-vos para Mim. Eu imploro-vos para que
não permitais que ele vos influencie desta forma. As vossas orações são necessárias agora para
salvar os Meus pobres filhos que não vão sobreviver a O Aviso.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.
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A importância dos Sacramentos – o Matrimônio e a Primeira Santa Comunhão
Quarta-feira, 6 de julho de 2011, 15:30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minha filha, a secura espiritual que tu tens tido nos últimos dias, quando percebeste que te era
impossível rezar, foi obra do enganador, que tentava que te afastasses de Mim.
Agora que tu estás empenhada em te tornares numa alma vítima do Meu Pai Eterno para Me
ajudares a salvar almas, ser-te-ão oferecidas protecções extraordinárias para prevenir que o
enganador te distraia.
Está a chegar o tempo de grande quantidade de orações nesta vossa oportunidade final, Filhos,
para ajudar a salvar as almas que não sobreviverão a O Aviso. Por favor, tomai atenção ao Meu
apelo para que rezeis arduamente por essas almas durante o mês de Agosto, designado como o mês
da Salvação das Almas.
Difundi pelo mundo para que rezem em grupos por todo o lado e para seguirem as Minhas
instruções de Missa diária, Eucaristia diária e um dia de Jejum por semana durante todo o mês. Não
subestimeis o valor que as vossas orações, terão quando for ocasião de salvar almas.
Começai a rezar pelos membros das vossas próprias famílias que estão em pecado ou que não
são crentes. Incluí amigos e conhecidos que voltaram as costas aos Meus Ensinamentos e que de
bom grado infligiram injustiças sobre outros. Eles precisam agora das vossas orações.
Este é o tempo para uma serena reflexão, porque o dia de O Aviso se aproxima. É o
chamamento ao silêncio, à oração ininterrupta, e Eu ordeno aos Meus sagrados servidores por todo
o lado que liderem os Meus filhos para que rezem pelas almas condenadas9. Apenas a oração as
pode agora ajudar, especialmente a recitação do Terço da Minha Divina Misericórdia.
Uni-vos no Amor a Mim.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

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

Minha amada filha, há momentos em que pensas que não serás capaz de suportar as provações
que recebes por causa das Minhas Mensagens, mas não deves temer. O medo não é algo que tu
precises de sentir. Se primeiro tu puderes deixar-Me tirar os teus medos, confiando em Mim
completamente, ficarás livre.
Ó, como os Meus filhos se esqueceram do poder do Reino Divino, Minha filha. Se eles
pudessem por um momento baixar o seu escudo, eles poderiam ver claramente as partes do Meu
plano Divino para a humanidade a manifestar-se. Este escudo, o escudo da inteligência humana,
impulsionado pela lógica humana, que por sua vez é incendiada pelos avanços que o homem tem
feito através da ciência, nada mais é do que palha. Parece sólida, mas está vazia de substância.
Contudo, o homem acredita que ela fornece proteção contra a Verdade, a Verdade da Presença
Divina de Deus.
9

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

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

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

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

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

Eu venho em Nome do Meu Filho Jesus Cristo. Eu Sou o Deus Pai e desejo comunicar com o
mundo inteiro. É minha intenção suster a severidade10 do Castigo, para dar à humanidade uma
oportunidade de abrir os seus corações para a Verdade da Minha existência. Os Meus preciosos
filhos devem saber que Eu Sou em primeiro lugar Deus da Misericórdia e da Justiça.
A Minha Misericórdia foi levada a limites extraordinários. Eu irei, devido ao poder da oração,
segurar a Minha Mão, em Graças, para que os homens possam aliviar o ódio que se manifesta em
muitas almas, por todo o mundo.
Estai atentos, Meus Filhos, quando Eu vos aviso que se falhardes em evitar a expansão do pecado,
é porque disso resultará um Castigo que destruirá a grande maioria da humanidade. Tamanho Castigo
não foi testemunhado desde os dias do dilúvio, que inundou e destruiu a terra no tempo de Noé.
Eu não permitirei mais que os Meus filhos ingratos destruam aqueles que Me têm
demonstrado lealdade. Nem Eu vou ficar parado e deixar que a Nova Ordem Mundial destrua a
Minha Criação. Os Meus Filhos. A Minha Terra.
Prestai atenção, agora, a este Aviso final que está a ser dado à humanidade. Afastai-vos agora
do caminho do pecado e sereis salvos. Afastai-vos da vossa cega sedução pela atração de Satanás,
que vos atrai através do amor a vós próprios e às maravilhas materiais. Se continuardes a profanar
este maravilhoso mundo Criado por Amor a vós, por esse caminho, então vós não ficareis mais aqui
e não causareis mais danos.
Eu Sou o Deus do Amor, de cólera lenta, mas a Minha paciência está a esgotar-se. Aqueles
que continuam a mutilar e a destruir os Meus Filhos através da guerra, e do controle das finanças
mundiais, saibam que os seus dias estão contados. A vossa oportunidade de redenção é agora a
última. Se não responderdes adequadamente durante a grande Graça de Misericórdia que é O Aviso,
então vós e os vossos seguidores sereis destruídos.
A Minha Glória será conhecida por cada homem, mulher e criança. Aqueles que escolherem
partilhar o meu Reino terão vida eterna. Aqueles que não o fizerem experimentarão uma vida de
escuridão, como nunca poderiam imaginar, nem querem.
Os seguidores de Satanás, que conscientemente idolatram a sua maldade, ouvi agora a Minha
promessa. A vós, Meus filhos perdidos, será oferecida a mão do amor e da paz, uma vez mais, durante O
Aviso. Agarrai-a porque será a vossa tábua de salvação para regressardes ao seio do Meu Amor. Ignorai
o Meu apelo e sofrereis por toda a eternidade, e não mais regressareis à Minha querida família.
10

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

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

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

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

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

205

Livro da Verdade

Tempo de espera – Diz aos outros para saberem o que esperar
Quinta-feira, 4 de agosto de 2011, 21:40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minha amada filha, a velocidade dos eventos globais que levaram a O Aviso, como predito,
continuam em escalada. A oração, Meus filhos, é essencial agora que os Meus seguidores em todo o
mundo, cheios das graças do Espírito Santo, trabalham para formar o Meu Exército. Esse exército,
embora bastante pequeno, no qual muitos dos Meus seguidores têm ainda que entender que cada um
deles desempenha um papel importante mesmo agora, aumentará e levará os Meus filhos até o fim.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

208

Livro da Verdade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

213

Livro da Verdade

O que incentiva os jovens a terem tanta vergonha de Mim?
Sexta-feira, 19 de agosto de 2011, 23:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mensagem da Virgem Maria – Abandono como Alma Vítima11
Domingo, 4 de setembro de 2011, 21:50

Eu venho em Nome do meu amado Filho, Jesus Cristo. Eu sou a Santa Mãe de Deus.
Minha filha, tu estás a sofrer por meu Filho e, na passada semana, não foi fácil tu combateres
a força do mal, a fim de permaneceres fiel ao meu precioso Filho. Eu venho a ti esta noite para
tentar explicar o que está a acontecer. Como alma vítima, tu experimentarás períodos de abandono
em que os pensamentos sobre o meu Filho são banidos da tua mente. Então, como tentas dedicar
tempo para orares, não encontrarás tempo para fazer isso. Depois disso, ficarás confusa, e depois, a
solidão pela falta da presença do meu Filho, causar-te-á angústia. Não te inquietes, porque esta
forma de sofrimento é difícil, mas como alma vítima deves vivê-lo.
Por favor, ora pela coragem e por graças para aceitares esta nova forma de sofrimento, te
confundirá. Mantém a tua Missa diária e recebe a Santíssima Eucaristia, Não importando o que
esteja pela frente. Serás incitada pelo enganador para virares as costas a este Trabalho. Tu vais em
breve, uma vez mais, permitir que as dúvidas invadam a tua alma. Peço a todos que orem agora por
ti, para que a tua entrega ao meu Filho continue a salvar almas em toda a parte. Nunca te esqueças
disso, não importa, quão difícil seja o teu sofrimento.
Minha filha, Eu comunicarei sempre contigo quando perderes o teu sentido de orientação,
pois Eu sou a tua amada Mãe. Eu estarei sempre aqui para te proteger e orientar para o meu Filho,
para que os Seus desejos sejam cumpridos. Vai em paz e amor.
A Tua Amada Mãe, Rainha da Paz.
11

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

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

Mantenham a vigília à Divina Misericórdia, agora – O Aviso está próximo12
Segunda-feira, 5 de setembro de 2011, 21:00

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

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

Eu vim em Nome do meu amado Filho Jesus Cristo. Eu sou a vossa Santíssima Mãe.
Vós, meus filhos, estais a ser perseguidos. Todas as tentativas estão a ser feitas pelo
enganador para vos enganar. Vós, meus filhos, deveis obedecer a uma só Voz, que é a Voz do meu
precioso Filho Jesus Cristo.
12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eu Venho em Nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Altíssimo. Eu Sou Ele.
Minha amada filha, porque quer o homem continuar a procurar respostas para a sua existência
através da ciência? Ele busca e pesquisa, mas as respostas que surgem são inverdades e tão afastadas
da verdadeira existência do reino espiritual do Meu Pai, que tu deves rezar por essas pessoas.
Eu sei que aceitar a Verdade da Minha Existência e a do Meu Amado Pai é muito difícil,
filhos. Por cada vez que os vossos olhos vislumbram a Verdade, Satanás vira-vos a cabeça para o
outro lado. Na maioria das vezes ele usará a lógica para convencer os Meus filhos de que o Reino
do Meu Pai é apenas fruto da imaginação das pessoas. Ele, então, usa os confortos do mundo
material para vos convencer do que deve ser a vossa prioridade.
Depois, há as almas que não compreendem a Verdade. Eles cometem um erro clássico ao tentar
aproximar-se de Mim. É fácil para eles assegurarem que, uma vez garantidos os bens materiais, então
eles podem seguir em frente com a sua própria jornada espiritual. Mas isso não é assim que funciona.
Vós deveis, por todos os meios, proteger as vossas famílias e as vossas casas. Vós deveis alimentar as
pessoas que dependem de vós. Depois, vós deveis colocar-Me antes de todos os bens materiais. Esse
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

230

Livro da Verdade

será o vosso passaporte para o Céu. O homem não é nada sem Deus. Não há luxos materiais que
substituam o amor de Deus, ou que o possam fazer. Nem vós podeis retê-los ou ao mesmo valor que
colocastes neles, se vós quiserdes realmente abraçar-Me no vosso coração.
Confiai em Mim e o resto será tratado. Se vós tentardes fazer tudo por conta própria e segurar
a riqueza, de modo a que possais ter o melhor dos dois mundos, decepcionar-vos-eis.
Lembrai-vos que o Meu Amor por vós alimentará as vossas almas. A riqueza material alimentará
os desejos do vosso corpo, mas eles deteriorar-se-ão ao longo do tempo e vós ficareis sem nada.
Por favor, filhos, não importa quão difícil seja, deixai-Me guiar-vos no caminho para a
verdadeira felicidade eterna. Basta pedir a Minha ajuda que Eu responderei.
O Vosso Amado Mestre e Salvador, Jesus Cristo.

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

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

Eu venho em Nome de Jesus, que veio em carne e se fez homem.
Minha querida e amada filha, tu estás agora muito perto do Meu Coração, mas podes sentir-te
muito longe. Às vezes tu pensas que foste separada de Mim, quando na Verdade apenas te tens
aproximado, em união Comigo.
Minha filha, Eu estou agora a pôr a tua confiança mais forte, para que tu possas continuar
a proclamar a Minha Palavra para a humanidade. Esta é uma Missão muito importante. Por
causa dos demônios desencadeados aos milhões por Satanás, nestes tempos, eles estão a atacarte em cada esquina. As primeiras pessoas que eles usam são os crentes que fazem fila para te
atirar a primeira pedra.
Como o Meu grande Ato de Misericórdia para a humanidade se aproxima, assim também os
demônios tentam bloquear a Verdade e evitar que as pessoas, pessoas boas, invistam o tempo que
Eu preciso delas para salvar as almas dos Meus filhos sem crença. Não permitas que a calúnia cruel
que está a ganhar impulso te distraia do Meu Trabalho.
Prestai atenção agora à Minha Profecia. Por cada homem que se arrepende neste momento,
mais três almas podem ser salvas por homem. Pensai nisso, desta maneira. As bênçãos concedidas
ao homem que procura o perdão, serão dadas às famílias dessas pessoas. Toda a alma que reza a
Mim agora, e Me pede para salvar a sua família mais próxima e os amigos, receberá a Minha
Misericórdia em abundância.
A oração é a vossa salvação, Meus filhos. Quanto mais vós rezardes, mais Eu abrirei os
vossos corações e revelarei a Minha Verdade. A Minha Bênção foi agora estendida de uma forma
que esta terra não testemunhou antes. No entanto Eu não posso derramar essas Poderosas Graças a
menos que vós Me peçais por elas.
Minha filha, fica avisada de que uma crueldade que te surpreenderá surgirá agora num ataque
montado a estas Mensagens Divinas. Ignora. Fecha os olhos. Bloqueia os teus ouvidos. Em vez
disso ora para que essas almas vejam a iluminação.
As dúvidas, Minha filha, são desafios vividos não só por ti, mas pelos Meus amados
seguidores. Embora possam ser perturbadores, eles estão autorizados por Mim, para te tornares mais
forte em todo o teu amor por Mim.
Relaxai agora, Meus filhos. Aceitai a Minha Palavra. Vivei as vossas vidas como Eu espero
de vós. Colocai as vossas famílias antes de tudo. Elas nunca devem ser negligenciadas em Meu
Nome. Orai agora com calma e confiança e tende a certeza de que as Minhas Profecias acontecerão
sob o Comando do Meu Pai Eterno. Elas acontecerão de acordo com o momento perfeito previsto
pelo Meu Pai.
Nunca vos esqueçais, Meus filhos, que muitos segredos dados aos Meus visionários e
videntes, predizendo eventos futuros, foram mitigados através da oração. Muitos, mas muitos
desastres ecológicos foram evitados por causa da devoção mostrada à Minha Abençoada Mãe. Os
Seus devotos evitaram muitos terremotos, inundações e tsunamis, com as suas orações. A oração
pode ser muito poderosa. As orações de uma pessoa e o sofrimento podem salvar uma nação.
Lembrai-vos que Eu Amo todos os Meus filhos. O poder de salvar o outro encontra-se nas
vossas mãos, filhos. Não vos esqueçais do que Eu disse antes. A oração é a vossa armadura contra o
mal neste mundo. A oração pode mitigar desastres globais. Continuai orando pela paz no vosso
mundo. Orai, também, para uma fácil transição para o Novo Paraíso na terra, o qual aguarda que
todos os Meus filhos procurem a Redenção.
O Vosso Amado Jesus.
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A adivinhação não vem de Mim
Quarta-feira, 21 de setembro de 2011, 23:30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

239

Livro da Verdade

MENSAGENS DE OUTUBRO DE 2011
Virgem Maria: O Maligno está também a preparar-se para o Aviso
Sábado, 1 de outubro de 2011, 20:30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Virgem Maria: O pecado da indiferença ao meu Filho é galopante13
Sábado, 8 de outubro de 2011, 14:22

Minha filha, há tantas almas destinadas ao exílio eterno, que não deveriam mais voltar ao Meu
Precioso Filho.
O meu Filho sofre grandemente de angústia por ver estes filhos balançarem de um caminho
pecaminoso para outro.
O pecado da indiferença ao meu Filho é galopante e, tantas vezes, quem conhece a Sua
Existência ainda escolhe de sua livre vontade renegá-Lo.
Agora é o tempo de vós compreenderdes Quem está Diante de vós, se não vos arrependerdes
durante a Iluminação de Consciência que em breve experimentareis.
13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minha querida e amada filha, por favor diz aos Meus filhos para estarem de alerta para os falsos
profetas que falam eu Meu Nome, mas que divulgam palavras que não vêem dos Meus Lábios.
Muitos desses autoproclamados visionários, que aparecem ao exterior como católicos, e com
maneirismos associados a esta e a outras doutrinas católicas, são de fato seguidores da Nova Era.
Os seguidores da Nova Era estão agora infiltrados no mundo para convencerem os Meus
filhos que foram enviados para divulgar a Minha Santa Palavra. As Palavras deles parecer-vos-ão
verdadeiras. A linguagem que usam é sofisticada, amorosa, aparentemente bem pensada, mas será
uma dissimulação da mentira.
Esta é a era em que falsos profetas emergem e muitos dos Meus filhos terão dificuldade em
discernir a Verdade da ficção.
Tu, Minha filha, estás agora a ser focada por esses visionários que foram enviados para
difamar a Minha Santa Palavra. Não permitais que isso aconteça ou que os Meus filhos sejam
arrastados para as trevas, das quais será difícil libertarem-se.
Lembrai-vos disto. Esses falsos profetas são também Meus amados filhos, por isso rezai por
eles. Lamentavelmente, estão equivocados por acreditarem numa imaginária hierarquia e num
universo que não existe.
Tente cuidado com os que se referem a estes mestres ascendentes, que falam acerca de uma
nova era de luz onde Deus Pai é simplesmente visto como apenas mais outra faceta. Estas almas não
tomam a Minha direção. Elas expõem crenças instigadas pelo enganador. Em muitos casos estas
almas iludidas acreditam que estão a receber mensagens divinas. É assim que Satanás trabalha. As
suas suaves e calmantes palavras resultarão numa séria, fria mas convincente, ladainha de palavras.
Elas não vêm de Deus, o Altíssimo.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

254

Livro da Verdade

Como vos disse antes, Eu falo ao mundo de forma simples. Eu não utilizo linguagem colorida,
disfarçada numa voz fria e superior. Eu tento não infligir medo nos vossos corações. Eu tento guiarvos unicamente para a Verdade e para a importância de amardes os vossos próximos.
Como são difíceis, para os Meus filhos, estes tempos confusos.
Orai, orai para que não vos torneis vítimas desta série de falsidades que são de difícil
entendimento e incutem temor nos vossos corações, que não vêm de Mim.
Filhos, ficai focados só em Mim. Eu tenho muito para vos dizer. Não vos deixeis distrair nem
por um minuto, pois isso vos será necessário para guiar as almas que estão tão mal que precisam das
vossas orações.
O Vosso Jesus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Virgem Maria: Orai pelo Papa Bento14
Quarta-feira, 16 de novembro de 2011, 08:00

Meu filho luta violentamente desde que começou esta Batalha para salvação das almas. Orai
por todas as pobres almas que necessitam da proteção de Misericórdia do meu Filho.
14

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

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

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

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

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

267

Livro da Verdade

Cruzada de Oração (2): Orai pelas regras globais
Sexta-feira, 18 de novembro de 2011, 21:00

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

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

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

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

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

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

Minha filha, o mundo deve oferecer esta especial oração em louvor e ação de graças a Deus
Pai pela Misericórdia que Ele proporciona ao mundo inteiro.
Ó Eterno Pai, nós Vos oferecemos as nossas orações com alegria plena, em ação de
Graças pela Vossa preciosa Dádiva de Misericórdia a toda a humanidade. Regozijamo-nos e
Vos oferecemos, nosso Gloriosíssimo Rei, o nosso louvor e adoração, pelo Vosso Amor e
terna Misericórdia. Vós, Deus o Altíssimo, sois o nosso Rei, e por esta Dádiva, que agora nos
trazeis, prostramo-nos aos Vossos pés em humilde servidão. Por favor, Deus, tende piedade
de todos os Vossos filhos. Amém.
O Vosso Jesus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Virgem Maria: “O castigo vai ter lugar”15
Quinta-feira, 1 de dezembro de 2011, 23:00

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

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

Minha querida e amada filha, mantém-te forte e pensa nas boas notícias pelas quais a Minha
Misericórdia vai trazer a maioria dos Meus queridos filhos de volta, ao Seio do Meu Sagrado Coração.
Aquelas pobres e infelizes almas que comprometeram as suas vidas à perversidade precisam do
vosso sofrimento para que possam ser salvas. Embora tal seja extremamente difícil de entender e, do
ponto de vista humano, muito difícil de aceitar, vós deveis confiar em Mim. O vosso próprio sofrimento
e o dos Meus devotos seguidores vão no sentido da salvação das almas. Nada disso será desperdiçado.
Esse sacrifício é uma Dádiva para Mim. Lembrai-vos, esse sacrifício também alivia o Meu fardo.
15

(Esta Mensagem foi recebida depois duma aparição nos últimos 30 minutos, durante a qual a Abençoada Virgem
Maria chorou continuadamente, para grande angústia da vidente Maria Divina Misericórdia que disse ser um
testemunho de partir o coração.)
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Cansado do Meu Próprio sofrimento, Minha filha, Eu anseio abraçar finalmente os Meus
filhos unidos com o Meu Eterno Pai.
Pensai desta forma. Quando qualquer membro amado de uma família de emigrantes regressa a
casa após muitos anos, que grande excitação existe. Como é grande o regozijo. Pensai na saudade dos
pais que têm um filho ou uma filha que não vêem há muitos anos e quanto esse reencontro significa.
Eu Amo-vos a todos, filhos, com uma permanente paixão. Eu anseio a nossa reunião, para que
Eu possa abraçar firmemente cada um de vós nos Meus Braços e apertar-vos junto ao Meu Coração.
A Minha Família está pronta para reunir, por fim, pela primeira vez desde que o Paraíso foi criado
para Adão e Eva.
Eu derramo o Meu Amor e Misericórdia, que cobre todos os Meu filhos em todos os cantos
do mundo, abrangendo todas as raças, todas as cores, todas as religiões e todos os pecadores.
Aguardai esse grandioso momento. Finalmente, o ódio miserável, o sofrimento, o mal-estar, a
desconfiança, a ganância, a violência e outros males, desaparecerão para o bem. Imaginai como
será, filhos. Uma nova e maravilhosa Era de Amor e Paz no mundo.
Fazei com que ninguém perca esta eterna felicidade. Devereis desejar que nenhum dos vossos
irmãos ou irmãs seja excluído. Pois, se assim não fosse, eles sofreriam as eternas trevas nos fogos do
Inferno, por toda a eternidade. Lembrai-vos filhos, eternamente. Não pode haver retorno depois disso.
Orai por todas as almas.
O Vosso Jesus, Salvador e Redentor da humanidade.

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

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

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

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

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

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

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

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

Virgem Maria: “Eu experimentei o mesmo sofrimento”16
Quinta-feira, 8 de dezembro de 2011, 21:10

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

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

Minha querida e amada filha, como desejo que os Meus filhos, especialmente aqueles que
sofrem na Europa sob a opressão, se voltem justamente para o Meu Pai, por ajuda.
O grupo do mal, a que Me referi uma e outra vez, está agora a aproximar-se nas suas
tentativas de controlar todos os Meus pobres filhos nesta parte do mundo.
16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minha filha, as dores de parto já começaram.
Chegou o momento para o nascimento de um mundo novo, um novo começo.
Muitas mudanças ocorrerão agora na terra, duma forma como nunca antes foi vista.
O Meu Pai Celestial está a enviar o meu amado Filho Jesus Cristo para, mais uma vez, salvar
a humanidade da sua maldade.
Tu, minha filha, vais testemunhar uma série de eventos que já te foram revelados.
Tu não deves ter medo, pois esta limpeza é essencial para despertar a humanidade, para que as
almas sejam salvas.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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Os sinais terão início como profetizado. Os meus filhos devem aceitar essas alterações com
um coração humilde e contrito.
Orai, orai pelas almas, para afastar o pecado do orgulho e pedir perdão pelas vossas ofensas
contra Deus Pai.
A incapacidade de se redimirem irá resultar numa severa punição.
A Misericórdia do meu Filho é tão grande que Ele vai dar tempo para que os meus filhos se
arrependam.
Mas vós deveis rezar agora para que todas as almas possam ser dignas de entrar na Nova Era
de Paz.
A Vossa Amada Mãe, Maria, Rainha dos Céus.

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

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

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

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

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

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

Sem o Meu Ato de Misericórdia as nações destruir-se-iam umas às outras17
Sábado, 31 de dezembro de 2011, 12:00

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

17

Extrato da Mensagem privada revelada a Maria Divina Misericórdia, a qual inclui a 16ª cruzada de oração, para que
as pessoas aceitem as graças que lhes serão dadas por Jesus durante o Aviso e o compromisso de proclamarem a sua
santíssima palavra ao mundo.
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MENSAGENS DO ANO 2012
MENSAGENS DE JANEIRO DE 2012
Virgem Maria: Paz temporária no mundo se as almas escurecidas se converterem
Domingo, 1 de janeiro de 2012, 15:00

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

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

Minha amada filha, sabei que não importa quão difícil é esta Missão, pois Eu não deixarei de
te orientar.
A Minha Voz encoraja-te em todos os momentos. O Meu Espírito molda o teu coração para
que tu, o não possas contrariar. O Meu Amor é tão envolvente, que tu és incapaz de virar-Me as
costas ou de negar-Me. Porém, tu achas que podes tropeçar pelo caminho.
Quando tentas analisar a Minha Palavra, tu achas-te incapaz de o fazer com sucesso.
Nenhuma quantidade de análises pode mudar a Verdade do que Eu digo.
Ninguém, incluindo tu, Minha filha, tens autoridade para destorcer o significado da Minha
Santa Palavra, para que Ela se torne mais aceitável aos teus olhos.
Isso aplica-se à Minha Palavra contida na Bíblia Sagrada e à Minha Palavra contida
nestas Mensagens.
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Tem mais confiança em Mim, Minha filha. Pede aos Meus filhos e a todos os Meus amados
seguidores para confiarem em Mim completamente.
Eu nunca deixarei cair a humanidade. Eu nunca voltarei as costas aos apelos dos Meus
queridos filhos. Eu responderei sempre às pobres almas que pedem a Minha Misericórdia.
O que eu nunca vou fazer, Minha filha, é falar com os Meus filhos para satisfazer as suas
necessidades e dar-lhes o que eles querem ouvir.
A Verdade deve ser dita. A Minha Santa Palavra nunca deve ser diluída ou adulterada da
Verdade.
A Minha Santa Palavra nunca deve ser alterada, ajustada ou destorcida, pois então Ela tornase numa mentira.
Sabei que o tempo para a Minha Justiça está próximo. Compreendei que a Minha
Misericórdia é grande, mas a maldade que Eu vejo no vosso mundo enoja-Me.
Esta maldade é justificada até por aqueles que professam a Minha Palavra, e que afirmam
conhecer-Me.
Eles têm destorcido os Meus Ensinamentos durante séculos para os adequarem à sua avareza,
luxúria, orgulho e ganância.
Como eles quebram o Meu Coração ao ver os atos de depravação desfilarem diante de Mim, e
testemunho como os Meus filhos estão enganados ao acreditar que esses atos são aceitáveis aos
Meus Olhos.
Acordai para a Verdade. A Minha Grande Misericórdia está disponível para cada alma,
durante O Aviso.
Mas, cuidado. Os Cristãos que acreditam que a verdade destorcida dos Meus Ensinamentos é
aceitável aos Meus Olhos, ficarão chocados durante O Aviso. Eles resistirão à Verdade, quando Eu
revelar como os seus o pecados Me ofendem tanto.
Exorto essas pessoas a aceitarem que Eu Sou a Verdade e a Luz. Existe apenas uma Verdade.
Uma Luz. Tudo o resto é mentira.
Examinai a vossa consciência, filhos, honestamente, antes de ocorrer O Aviso. Aprendei
a identificar a Verdade antes de virdes diante de Mim. Pois assim, e só assim, o vosso
sofrimento será menor.
O Vosso Mestre e Redentor, Salvador de toda a humanidade, Jesus Cristo.

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

Minha filha, o tempo do triunfo do meu Imaculado Coração não está longe.
Como o poder de Satanás diminui ele torna-se mais cruel na sua perseguição às almas.
Até as almas fortes vão achar este período difícil, pois a sua fé será testada até ao limite.
Minha filha, quando a fé dos meus filhos é testada desta maneira cruel, eles não devem vacilar
mas ficar alerta. Eles devem permanecer puros de coração em todos os momentos.
Eles devem também permanecer em silêncio quando sentem a inveja nas suas almas. A inveja
e o ciúme das almas escolhidas está a aumentar mesmo entre aqueles que amam o meu Filho.
Filhos, vós nunca deveis sucumbir a essa tentação, que é colocada nos vossos corações
pelo maligno.
Haverá agora um aumento generalizado da inveja por todos os visionários e santos
mensageiros em todo o mundo. Isso foi predito, pois estes estão entre os principais Santos dos Fins
dos Tempos.
A sua sorte é dura e eles sofrerão intensivamente devido às tarefas que lhes foram atribuídas.
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Minha filha, Eu peço a todos aqueles que Me reverenciam, à vossa amada Mãe, que orem a
mim para proteção dos visionários e dos Profetas dos Finais dos Tempos.
Eles precisam das vossas orações. Se vós tiverdes dúvidas sobre essas almas, que foram
escolhidas para transmitirem a Verdade ao mundo, orai por elas mesmo assim.
Todos vós sois uma Criação de Deus. Vós deveis mostrar amor uns pelos outros. Proclamai a
Santa Palavra do meu Filho, mas nunca à custa de insultos aos outros, aos filhos de Deus.
Os insultos não brotam do amor. Eles vêm do enganador, cujo ódio contra a humanidade não
conhece limites.
Se vós amais o meu Filho e encontrais falhas noutras almas, então vós deveis selar os
vossos lábios.
Nunca calunieis os outros em Nome do meu Filho.
O meu Coração é perfurado como com uma espada, quando Eu vejo as almas dedicadas a
mim, a Santa Mãe de Deus, a desprezarem os visionários escolhidos para Salvar almas.
Orai, orai, orai pelos visionários escolhidos por Deus Pai no mundo de hoje.
Ficai certos de que são eles os que sofrem os maiores insultos, porque falam em Nome do
meu Filho.
Aqueles cujas Mensagens são desafiadas e ferozmente desaprovadas e dilaceradas, são
geralmente as almas escolhidas.
Eles são os principais alvos do maligno que, através de outros, escarnece dos crentes para que
rejeitem esses videntes.
Lembrai-vos que esses mensageiros representam o meu Filho e a Sua Santa Palavra.
Ao rejeitardes os visionários autênticos, vós rejeitais a Palavra do meu precioso Filho.
Orai sempre por discernimento. Contudo, nunca deveis menosprezar publicamente essas
Divinas Mensagens, dadas à humanidade a fim de salvar as almas dos Fogos do Inferno.
Ao bloqueardes o Trabalho desses visionários vós bloqueais a salvação das almas.
A Vossa Amada Mãe, Rainha do Céu, Mãe da Salvação.

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

Minha filha, a Dádiva da visão de hoje, em que Eu te revelei o Rosto do Meu Filho e o Meu, o
vosso Amado Pai Celestial, é rara.
Tu és abençoada, pois foi-te dada esta Dádiva extraordinária dos Céus. Tal foi necessário
para te tornar mais forte. O teu sofrimento vai abrandar agora e tu tornar-te-ás muito mais forte
do que antes.
Nunca tenhas medo deste Trabalho, pois agora tu tens que saber que todo o poder sobre a
terra está em Minhas Mãos Celestiais. Ninguém tem poder sobre o Pai. Mesmo o enganador não
pode adulterar ou alterar o Meu Plano Celestial para a Humanidade.
O Céu rejubila por causa da conversão, que evoluiu a partir destas Minhas Mensagens para o
mundo. Mais de dois bilhões de almas18 irão agora converter-se como resultado direto destas
Divinas Mensagens.
Nenhum homem parará este Trabalho. Podem tentar, mas será inútil.
A Minha Divina Proteção cobre todas as almas que proclamam a Verdade da salvação eterna.
18

A referência a dois bilhões de almas – Maria Divina Misericórdia deseja que se saiba que, numa Mensagem anterior
privada, recebeu de Deus Pai para que ela, que “para cima de dois bilhões de almas seriam salvas por causa destas
Mensagens”. Muitas pessoas têm interpretado a Mensagem acima, como se significasse que apenas dois bilhões de
pessoas no mundo serão salvas, o que não é correto. Haverá muito mais do que isso, será para cima destes dois bilhões.
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Nunca desistais, filhos, não importa quão difícil se torne o vosso sofrimento. O sofrimento,
nunca vos esqueçais, aproxima-vos do Meu Reino Celestial.
Vós, Meus filhos, alegrar-vos-eis em breve, quando sentirdes as graças a serem derramadas
sobre vós, através do Meu Filho.
Ficai alerta. Continuai a orar por todas as almas e nunca duvideis, nem por um minuto, que
Eu, o vosso Pai Eterno, vos trago a paz de mente, corpo e alma, através destas Mensagens.
Tratai estas Mensagens como Sagradas. Elas são e estarão sempre de acordo com a Minha
Palavra, dada ao homem desde o início dos tempos. Elas irão incendiar a chama da vossa alma, de
tal forma que tereis dificuldade em as ignorar.
Permiti que o Meu Espírito chegue até vós e vos relaxe. Só assim Eu posso tocar as vossas
almas, para que uma faísca de reconhecimento acenda os vossos corações.
Convido-vos a correr para Mim, para que Eu possa abraçar-vos da única maneira que um Pai pode.
Deixai-Me oferecer-vos a Minha Proteção e Graças, para vos fazer suficientemente fortes para
lutardes no Meu exército contra o mal no vosso mundo.
O Meu exército vai trazer a paz que Eu desejo e o amor de que vós precisais para saciar a
vossa sede.
Ide em paz, filhos, no conhecimento de que a Verdade está contida nestas Mensagens, as
quais Eu tenho sancionado para todo o mundo.
Se fordes puros e humildes de coração, vós reconhecereis o Meu Amor. Fazei-vos pequenos,
como crianças, aos Meus Olhos. Só então Eu vos elevarei, como um anjo da Minha Hierarquia,
quando for a hora certa.
Ide em paz. Descansai a vossa cabeça cansada sobre o Meu Ombro e Eu vos trarei o conforto
e consolo de que precisais.
Eu vos Amo, filhos. A cada um de vós.
Eu rejubilo pela chegada do dia em que a Nossa Sagrada Família, toda reunida nos Céus,
cantará em Louvor e Glória por toda a Eternidade.
Deus Pai.

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

Minha filha, Eu Me darei a conhecer muito em breve.
Os preparativos estão completos, mas Eu preciso de mais orações para aqueles que vão morrer
de uma morte miserável, em estado de pecado mortal, durante O Aviso.
Exorto os Meus seguidores a orar, orar, orar por essas pobres almas.
Eu Amo-vos, Meus amados seguidores. Como Me alegro com o amor e pureza de coração que
Eu testemunho entre vós. Vós trazeis-Me muito conforto e minimizais o Meu sofrimento. A vossa
devoção é como um bálsamo nas Minhas Chagas Abertas.
Precisamente no mundo em que Eu fui expulso e rejeitado por muitos é a vossa lealdade,
Meus seguidores, que Me traz grande alegria.
O Meu sofrimento é determinado pelo nível da religiosidade no mundo. Este mundo que
honra a ambição, a auto glorificação dos falsos ídolos.
O Meu Nome não é considerado importante. A Minha Voz não é ouvida acima do ruído das
vozes dos obcecados por si mesmos.
Quão alto eles gritam e se orgulham dos seus ganhos mundanos. Mas são os sussurros dos
Meus amados seguidores que Me permitem falar de modo a que a Minha Voz seja ouvida.
Vós, Meus seguidores, estais agora em união Comigo de uma forma que vos surpreenderá.
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Vai, Minha filha, e diz aos Meus amados seguidores que Eu os Amo, e que as Minhas Graças
os tornarão suficientemente fortes para proclamarem a Minha Santa Palavra a um mundo que
precisa de ouvir a Verdade, para que as almas possam ser salvas.
O Vosso Jesus.

Tentativas de guerra nuclear no Oriente19
Quarta-feira, 4 de janeiro de 2012, 19:20

Minha querida e amada filha, orienta-Me tu agora enquanto Eu informo o mundo que as
nações tentarão começar a destruir-se umas às outras, no Oriente.
Muita oração é necessária para garantir que esta guerra nuclear e outras atrocidades sejam
evitadas. Nunca te esqueças que a oração é poderosa e pode atenuar muitos eventos demoníacos.
Devo lembrar-te do Meu desejo de serem ditas orações para salvar as almas.
Eu preciso de mais almas, Minha filha, especialmente aquelas que estão destinadas a morrer
durante O Aviso.
Tu deves saber que por ora é esse o Meu maior desejo e serão as orações dos Meus seguidores
que podem trazer a salvação dessas almas.
Exorto os Grupos de Oração em todos os lugares para rezarem agora arduamente por tais almas.
Meu Deus, o Pai Eterno, irá responder de acordo com vossos pedidos e oferecer a linha de
vida a essas pobres almas.
Tu estás cansada agora Minha filha. Vai em paz. Descansa.
O Teu Jesus.

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

Minha querida e amada filha, enquanto os Meus seguidores continuarem a lutar entre si
quanto à autenticidade destas Minhas Santas Mensagens para o mundo, mais e mais almas
continuam a ser afastadas de Mim.
Aqueles que proclamais conhecer-Me, ficai cientes de que o vosso amor por Mim deve ser
comprovado.
Não é suficiente dizer que Me amais. Vós deveis amar o próximo em primeiro lugar. Como
amais o próximo? Tratando-os com amor e respeito, não importa como eles vos ofendam.
Ai daqueles que caluniem os outros em Meu Nome. Estão perdidos para Mim. Sem humildade nos
vossos corações, ao julgardes e amaldiçoardes os outros em Meu Nome, cuspis na Minha Face.
Lembrai-vos que não Me representais quando caluniais e mostrais ódio público aos outros.
Porém, muitos daqueles que se autoproclamam como Meus apóstolos sagrados caiem nesta
armadilha, que lhes é posta por Satanás, para eles tropeçarem.
Afastai-vos, Eu Vos digo. Orai por perdão, é muito melhor que utilizeis mais tempo em
oração pela salvação de vossos irmãos e irmãs.
Ó como Eu queria que estes seguidores que dizem vir em Meu Nome se comportassem da
maneira que Eu lhes ensinei. Como eles prejudicam as pobres almas que fazem tudo para
permanecerem humildes aos Meus Olhos.
Há uma grande necessidade de discernimento em relação a estas Sagradas Mensagens dos
Meus Divinos Lábios, que são as últimas Mensagens desta natureza nestes últimos tempos.
Nunca crieis a vossa própria opinião baseada numa imperfeita compreensão de Quem Eu Sou
e dos Meus Ensinamentos.
19

Extrato de uma Mensagem, muita da qual foi pessoal, recebida por Maria Divina Misericórdia.
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Eu Sou, acima de tudo, um Deus de Misericórdia, antes de Eu vir como Juiz.
Eu amo a todos vós, mas Eu sofro hoje a mesma dor que vivi durante o Meu tempo no Jardim
do Gethsemane. Eu nunca descansarei até vos salvar do demônio.
Qualquer homem que diz que Eu não sofro não Me conhece. Qualquer homem que pensa ter
autoridade para julgar os outros em Meu Nome, verdadeiramente não Me ama. Em vez disso, ele
ama-se a si mesmo e está cheio de orgulho.
Qualquer homem, que aponta e agita o dedo para os outros para os oprimir e os forçar a
acreditarem em Mim, também não entendeu os Meus Ensinamentos de humildade, amor e
paciência.
Muitos Cristãos bem-intencionados acreditam que o seu papel é o de analisar e reavaliar os
Meus Ensinamentos. No entanto, grande parte da sua análise é baseada em raciocínio humano e
lógico, o qual tem pouca substância no Meu Reino.
Quando Eu vos exorto para que sejais pequenos aos Meus Olhos, Eu quero dizer como uma
criança, que não pergunta. Eu quero dizer como uma criança que confia completamente no seu pai,
sem medo no seu coração.
Até que vos torneis pequenos aos Meus Olhos, vós não estais aptos a falar em Meu Nome.
Quando vós encontrardes a humildade, procurai-Me, só então podeis ajudar-Me a salvar almas.
O vosso Mestre, O Redentor da humanidade, Jesus Cristo.

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

Eu Sou o Rei de toda a Criação. Eu Sou o Alfa e o Omega. Toda a Humanidade irá honrar-Me.
Minha querida filha, o tempo para a humanidade Me honrar, o vosso Pai Celestial, em toda a
Minha Glória, está delineado para muito breve.
As orações dos Meus filhos amados, os Meus humildes servos, estão a salvar almas e grande
parte da humanidade, contra as forças da escuridão que cobrem a Terra.
Eis o que Eu digo, a todos vós, Meus humildes seguidores, e aqueles que crêem em Mim o
Criador de toda a humanidade, uni-vos. Vós deveis unir-vos com força para Me honrar, o vosso Pai.
Orai agora em unidade para a conversão global. O Espírito Santo foi derramado por Mim
sobre o mundo inteiro em 10 de maio de 2011. Já estão assinaladas muitas almas boas para
proclamar a Minha Palavra.
Agora, que o poder de Satanás está diminuído, ele vai atacar tantas almas quantas lhe for possível.
Os piores ataques serão infligidos às Minhas Igrejas e a todos aqueles que Me honram, o Pai Celestial.
A fé da Minha Igreja continuará a enfraquecer, mas a fé daqueles que se curvam diante de
Mim influenciará as mentes dos bons Cristãos em toda a parte e trazê-los para perto de Mim.
Muita confusão está evoluindo entre os Meus filhos. A todos aqueles que estão distraídos de
orar a Mim, Deus o Altíssimo, ouvi agora o Meu apelo para a humanidade.
Nunca deixeis que alguém vos distraia da Verdade, da Minha Santa Palavra, dada à
humanidade para salvar almas.
Nunca permitais que ninguém vos impeça de orar pelas pobres almas atormentadas que foram
presas por Satanás.
Uni-vos como um só, filhos, e orai por Misericórdia pela última vez. As vossas orações dãoMe a ajuda necessária para salvar a maioria da humanidade.
Tu, Minha filha, és profeta do tempo final, que irás sofrer muitíssimo. Devido a esta Missão
tu receberás as últimas Mensagens desta natureza para o mundo e serás o alvo principal de Satanás
e seus asseclas.
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Existem hoje muitos profetas que receberam uma missão sagrada sancionada por Mim para
ajudar a guiar a humanidade.
Após a tua Missão Eu não vou enviar mais ninguém para dar as Minhas Mensagens, porque o
mundo, como tu sabes, terá mudado para sempre.
Como profeta do tempo final, a tua voz será rejeitada, em primeiro lugar pela maioria dos
crentes. Pois eles irão opor-se a estas Divinas Mensagens de forma tão agressiva que te irá
surpreender e assustar, Minha filha.
Satanás atacará as pobres almas santas como um meio de Me magoar. Ele já cegou os
corações dos crentes para a Verdade. Ele distorcerá a Verdade nas mentes daqueles que Me prestam
homenagem, a Mim, Vosso Pai Celestial, e ao Meu Filho amado, Jesus Cristo.
Alegrem-se, no entanto, porque muita conversão já foi alcançada com a ajuda de outros
videntes e profetas do mundo. Muitos eventos catastróficos foram já evitados por causa do vosso
trabalho. No entanto, um certo número de castigos que continuarão a acontecer sobre a humanidade,
a fim de purificar as nações.
Minha filha, o poder da serpente será esmagado, e em breve. É por isso, Meus filhos, que não
deveis temer o futuro. Meus amados filhos, vós tendes um futuro glorioso pela frente. Tudo o que
vós precisais de fazer é orar por vossos irmãos e irmãs e confiar completamente em Mim.
Até ao O Aviso, que terá lugar em breve de forma inesperada e salvará almas, muita oração é
ainda necessária. As orações que Eu agora vos peço, são especialmente para os jovens de todas as
partes do mundo.
Esses são os filhos aprisionados pelas mentiras perversas perpetradas por Satanás. Esses são
os filhos que passam grande parte do tempo vivendo na idolatria e na falsidade dum mundo de faz
de conta. São eles que mais precisam das vossas orações. Uni-vos filhos. Colocai as vossas
diferenças de lado. Largai a vossa pele de orgulho. Caí no amor, na humildade, e pedi-Me as Graças
que precisais. Essas Graças irão inundar as vossas almas com o Espírito Santo. Só então as vossas
orações serão ouvidas e atendidas.
O Vosso Amado Pai Celestial, Deus, o Altíssimo.

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

Minha querida e amada filha, Eu chamo todas as crianças a partir dos sete anos e a cada uma
das Minhas crianças no mundo. Vós, Meus filhinhos, sois como jóias aos Meus Olhos. Vós trazeisMe um terno amor e deleita-Me a vossa companhia. Sabei que Eu Vos amo muito. Alguns de vós já
Me conheceis, e isso é bom.
Eu convido-vos a falardes mais Comigo. Com as vossas próprias palavras. Como um amigo.
Nunca sintais que deveis aprender ou recitar orações com as quais talvez tenhais dificuldade. Em
vez disso vinde até Mim e partilhai todos os vossos pensamentos, receios, notícias ou problemas.
Eu Estou sempre do vosso lado mesmo quando vós Me ignorais. Eu Estou sempre esperançoso.
Aqueles pobres jovens cujas vidas são preenchidas com falsidades ou que estão envolvidos
com bebidas ou drogas, vós deveis saber isto. Embora possais sentir um vazio dentro de vós, deveis
dar-Me a vossa mão e Eu a apertarei. Eu vos salvarei do afogamento num mar de confusão.
Muitos de vós sentis que sois inúteis e sem significado. Vós sois tão oprimidos por aqueles
que idolatrais no mundo da música e pela sua celebridade, que vos sentis completamente
inadequados. Nunca vos sintais assim Meus pequenos filhos porque, aos Meus Olhos, vós sois
muito especiais. Cada um de vós tem um lugar único no Meu Coração. Permiti-Me levar-vos para
uma maravilhosa viagem num futuro novo.
Em breve, Eu irei introduzir-vos numa nova maravilhosa Era de Paz e Glória na Terra.
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Vós deveis manter-vos fortes. Nunca desistais quando vos sentirdes em baixo. Nunca
desespereis quando vos sentirdes inúteis.
Lembrai-vos de que nascestes por uma razão. Não importa em que circunstâncias e razão,
pois vós nascestes para vos juntardes a Mim, como parte de Meu Novo Reino Glorioso.
Eu sei que é difícil ouvirdes a Minha Voz, pois há muitos falsos deuses tentando chamar a
vossa atenção.
A Minha promessa para vós é esta. Vivei a vossa vida na esperança e no amor por Mim, o
Vosso Jesus, e Eu vos darei a Graça do Paraíso. Esse Paraíso é o que está à vossa espera se vós,
simplesmente, Me pedirdes para vos ajudar na vossa viagem até Mim.
Eu sou o amor que falta na vossa vida.
Eu Sou a paz que vós procurais.
Eu Sou a ajuda de que necessitais para sentirdes novamente o amor nos vossos corações.
Eu Sou o Amor.
Eu Sou a Luz.
Sem Mim vós permanecereis na escuridão.
Eu amo-vos, não importa o quanto Me podeis magoar e ofender.
Dizei esta pequena oração e Eu virei a correr para vós imediatamente.
(Abri os meus olhos: Oração para os jovens)
Jesus, se vós Me podeis ouvir, então ouvi o meu pedido de ajuda.Por favor, ajudai-me a
lidar com aqueles que me causam dor. Ajudai-me a parar a inveja que toma conta da minha vida
e pára os meus desejos, dessas coisas que eu não posso ter.Em vez disso, abri o meu coração para
Vós, querido Jesus.Ajudai-me a sentir o amor verdadeiro – o Vosso Amor –, e a sentir a
verdadeira paz no meu coração. Amém.
Alegrai-vos, Meus filhos, porque Eu agora falo aos vossos corações a partir dos Céus.
Eu Sou real. Eu existo. Eu amo-vos, nunca desistirei da Minha luta para vos salvar, para que
Eu possa levar-vos com as vossas famílias e amigos para o Novo Paraíso na Terra.
Este Paraíso foi criado para Adão e Eva e vai agora regressar à Terra.
Eu quero que vós sejais parte desta nova vida Gloriosa, que está para além dos vossos sonhos.
Eu vos abençoo agora.
O Vosso Amado Amigo, Jesus.

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

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

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

Minha filha, deves dizer ao mundo a importância da oração neste momento.
Os meus filhos estão a sofrer em todos os lugares e em todos os países.
É importante que todos os filhos de Deus se unam neste momento para que a escuridão possa
ser finalmente retirada da Terra.
Como Eu choro de tristeza quando essas almas escolhem ignorar as minhas visitas aos
visionários na Terra. Assim, muitos escolhem ignorar os sinais que Eu dou para garantir que a Fé
possa ser restaurada.
Tão frios são os seus corações, incluindo padres e clérigos, que estão cegos para a Verdade,
pelo que muito tempo foi desperdiçado.
Se eles tivessem, simplesmente, aberto os seus corações para as Mensagens que Eu tenho
dado ao mundo, então mais almas teriam recebido o alimento de que precisavam.
Estes são os dias finais, nos quais as minhas Palavras de encorajamento devem ser atendidas.
Orai, orai e orai, para que a Voz do meu Filho seja ouvida da forma como deve ser.
Pensáveis vós, filhos, que Ele não prepararia a humanidade para a Sua Grande Misericórdia?
Ele prepara-se agora para alcançar, através da conversão, tantas almas quanto possível.
Os Seus planos estão completos, com uma excepção – Ele precisa de mais orações para as
almas. Sem essas orações elas serão perdidas para o enganador.
Minha filha, o meu Filho vai trazer em breve o alívio tão necessário aos Seus amados filhos.
Na Sua Misericórdia, Ele irá agora também preparar o mundo para a Sua Segunda Vinda.
Orai para que todos aqueles que acreditam no meu Filho abram os seus corações para a
Verdade das Suas Santas Mensagens.
Se eles escutarem e seguirem as Suas instruções tudo ficará bem.
Se eles ignorarem O Aviso, que vos é dado por puro amor, negareis aos outros a oportunidade
da salvação.
Eu peço a generosidade das almas que juraram fidelidade ao meu amado Filho, para
marcharem com Ele para o Reino Glorioso no Novo Paraíso.
Os Mensageiros foram enviados ao mundo durante algum tempo para ajudar a preparar o
mundo para este Grande Evento.
Os estágios finais estão agora no lugar.
Ouvi agora a Voz do meu Filho quando Ele fala convosco. Não O rejeiteis.
A Vossa Mãe Amorosa, Rainha do Céu, Mãe da Salvação.
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A maior abominação desde o holocausto está a ser conspirada contra os judeus
Quarta-feira, 11 de janeiro de 2012, 15:00

Minha querida e amada filha, observa agora os esforços feitos pelo Poder Global, não pela
Luz, o qual tenta montar uma campanha contra o Meu povo. Refiro-me aos Cristãos e ao Meu povo
escolhido, os Judeus.
Planos perversos estão a ser conspirados para acabar com a prática do Cristianismo, através de
uma maneira tortuosa e sutil. Vão começar com mudanças nas constituições dos países em todo o
mundo ocidental.
Serão feitas todas as tentativas perversas para lançar reivindicações vis contra as Minhas
Igrejas Cristãs. Os Meus servos sagrados irão retirar-se lentamente, deixando o Meu povo com
pouco apoio espiritual. Todas essas leis serão ardilosas sob uma capa de tolerância.
A vossa fé, Meus filhos, está a ser posta à prova como nunca antes.
O Cristianismo, e qualquer tentativa de proclamar publicamente o Meu Nome, será frustrado.
Em seu lugar, emergirá uma doutrina vazia e as pessoas ficarão confundidas. Elas vão pensar que
esta doutrina é um bom e justo substituto para a Verdade, quando na Verdade será uma mentira.
Este grupo ímpio é tão poderoso que muito poucos sabem que eles existem. No entanto, eles estão
por toda parte puxando os cordelinhos.
Os Meus filhos são como marionetes. O Meu povo escolhido, os Judeus, estão a enfrentar
mais uma vez uma perseguição terrível. Planos para os derrubar estão em andamento. Aqueles que
eles acreditam serem os seus amigos são os seus inimigos. Eles vão sofrer tantas dificuldades que
Eu apelo a toda a humanidade para orar por Israel. A maior abominação desde o Holocausto está a
ser conspirada contra o Meu povo.
Orai, orai para que o grupo do anticristo pare de cometer tais atos demoníacos. Estas almas
escurecidas precisam das vossas orações, para que durante O Aviso reconheçam as suas ofensas.
Orai para que eles deixem de lado a sua armadura e implorem pela Minha Misericórdia. Se eles o
fizerem, então as guerras e conflitos em Israel podem ser diluídas.
Muitas profecias vão agora manifestar-se diante dos vossos olhos. Aos que estão cegos para
as Minhas Promessas deve-lhes ser dada a Luz da Minha Misericórdia, para que vejam de novo.
Não vos deixeis enganar, filhos. O que parece bom no exterior nem sempre é como parece. As
forças de paz, muitas delas peões inocentes, estão a ser enganadas.
Nunca receeis, porque a Minha Misericórdia irá ter uma influência importante sobre esta seita
que conspira contra a Minha Igreja há séculos.
Eles não podem, e não vão, ganhar. Mas eles causarão tremendo terror, a menos que oreis
para mitigar o seu domínio maligno. Orai a Nova Cruzada de Oração para ajudar a parar o anticristo
e o seu grupo sobre o qual Eu falo.
Cruzada de Oração (18) Ajudar a parar o anticristo e o seu grupo
Ó Querido Jesus, salvai o mundo do anticristo. Protegei-nos dos laços ímpios de Satanás.
Salvai do maligno, os últimos que restam da Vossa Igreja. Dai a todas as Vossas igrejas a força e
as graças necessárias para nos defender contra as guerras e perseguições, planeadas por Satanás
e seu exército de terroristas. Amém.
O Vosso Amado Jesus, Salvador e Redentor de toda a humanidade.

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

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

Virgem Maria: Cruzada de Oração (19) Oração para os jovens
Sexta-feira, 13 de janeiro de 2012, 08:00

Minha filha, estou profundamente triste hoje porque Eu sofro muito quando penso naquelas
pobres almas que morrerão durante O Aviso.
Tu deves pedir uma oração urgente para essas almas, que fazem entristecer o Meu Pai. O seu
comportamento é uma abominação aos Seus Olhos.
Por favor, orai, orai, orai por esses filhos que estão na escuridão, muitos dos quais não sabem
o que fazem.
A sua maldade faz com que o meu Filho chore e com que as Suas Feridas fiquem em chaga. É
importante que tantas almas quanto possível sejam envolvidas nos Braços do meu Filho, na Sua
Divina Misericórdia. Por favor, pedi que esta Cruzada de Oração seja dita a mim, a Mãe da
Salvação, para salvar esses pobres filhos.
Cruzada de Oração (19) Oração para os jovens
Mãe da Salvação, eu peço-Vos que rezeis pela Misericórdia das almas jovens, que estão em
trevas terríveis, para que reconheçam o Vosso Amado Filho, quando Ele vier para redimir toda a
humanidade. Não deixeis cair nenhuma alma pelo caminho. Não deixeis nenhuma alma rejeitar
a Sua Grande Misericórdia. Eu oro, Mãe, para que todos sejam salvos, e peço-Vos que cubrais
essas almas com o Vosso Manto Sagrado, para lhes dar a proteção de que necessitam, contra o
maligno. Amém.
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Minha Filha, todas as almas são importantes para o meu Filho. Mas são as almas jovens em
pecado mortal que mais O ferem.
Orai, para que a Luz da Misericórdia brilhe através da escuridão das suas mentes e almas.
Orai para que eles rejeitem as vidas terríveis de depravação e de vazio que levam. Orai para que
eles implorem e alcancem a Misericórdia, pois de outra forma eles nunca receberão as graças de que
necessitam para entrar no Novo Paraíso.
Que perda será a destes jovens, quando o resto de vós aceitar a Dádiva do Aviso e a entrada na
Nova Era do Paraíso na Terra. O Coração do meu Filho ficará quebrado se eles não puderem ser salvos.
A Vossa Amada Mãe, Maria Rainha do Céu, Mãe da Salvação.

Virgem Maria: Minha filha, a paz reinará muito em breve
Sexta-feira, 13 de janeiro de 2012, 20:15

Minha filha, a paz reinará na Terra em breve.
Haverá turbulência e conflitos, mas é necessário para eliminar a maldade final da Terra.
A Mão de Meu Pai cairá rapidamente sobre os que ignoram a Misericórdia do meu Filho. Ele
não lhes tolerará a desobediência depois de a Verdade lhes ser revelada.
Aos que viram as costas ao meu Filho, após O Aviso, ser-lhes-á concedido um determinado
período de tempo no qual deverão mostrar remorso pelos seus pecados, mas isso não vai durar
muito. Orai por aqueles cujas almas obstinadas serão a sua ruína.
Minha filha, as mudanças já estão em andamento e muita coisa vai acontecer rapidamente.
Olhai para os céus, filhos, para os primeiros sinais de Misericórdia do meu Filho. Os de coração
humilde e contrito, não tenhais medo porque este é o tempo de que tendes estado à espera.
Aquelas almas, que não reconhecem a Existência do meu Filho, vão ficar surpreendidas e
infelizes, quando a Verdade lhes for finalmente apresentada.
Aquelas almas atormentadas, que prometeram fidelidade ao maligno, serão arrasadas pelo
sofrimento, enquanto outros se esconderão da Verdade porque não poderão suportar a Luz.
Orai para que todas essas almas, através das orações de outras pessoas, possam e sejam
resgatadas aos Olhos do meu Precioso Filho.
A conversão evitará o Castigo e afrouxará os planos ímpios em curso do anticristo para
destruir a humanidade.
Orai para que a batalha entre o Céu e o maligno tenha como resultado que todos os filhos de
Deus sejam salvos e poupados dos fogos do Inferno.
A Vossa Amada Mãe, Rainha das Rosas, Mãe da Salvação.

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

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

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

Minha filha, quando Eu envio profetas ao mundo, eles são normalmente aqueles que vós
menos esperais.
Nunca os encontrareis nos mais altos escalões da Minha Igreja. Nem serão, aparentemente, as
almas mais santas. Em muitos casos, não serão dignos desse Dom especial.
No entanto, Eu escolho almas imperfeitas mas de vida simples, para que Eu os possa moldar
nas criaturas que Eu tanto desejo.
Os Meus profetas para o Fim dos Tempos não são diferentes. Eles não serão aceites com
facilidade. Como no início, quando Eu enviei os Meus profetas para preparar a humanidade para a
chegada do Meu Amado Filho, Jesus Cristo, o Messias, eles acharam difícil que as suas vozes
fossem ouvidas.
As vozes dos Meus mensageiros genuínos dos tempos finais não serão ouvidas no início da
sua Missão. Mas, com o tempo, eles serão reconhecidos. Pois será a Minha Voz, que se tornará
facilmente identificável. Tu, Minha filha, és a mensageira final enviada para anunciar a chegada do
Meu Amado Filho, Jesus Cristo, para a Sua há muito antecipada Segunda Vinda.
Isso é assustador para ti e, às vezes, muito difícil de digerir. No entanto, é a Verdade.
Este Trabalho, no qual tu dás as Mensagens Divinas para preparar os que restam da Minha
Igreja na Terra para a Segunda Vinda, será difícil.
Embora Eu tenha seleccionado muitas almas escolhidas até agora, e vá continuar a comunicar
com elas para o bem de toda a humanidade, a sua parte será a mais fácil.
A tua parte será extremamente difícil e tu serás perseguida por causa disso.
Eu te abençoo com toda a graça do Meu Reino Celestial.
Tu irás em frente como agente escolhida para transmitir a Minha Santíssima Palavra ao
mundo. Este Trabalho será protegido em todos os momentos.
Sim, tu serás atacada quase diariamente, mas sabe isto. Se este trabalho não fosse tão importante,
tu achas que poderias escapar à observação de Satanás e ao seu domínio de anjos caídos?
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Eles, Minha filha, infiltraram-se na Terra e têm perseguido, em muitos casos
insuspeitavelmente, os corações e almas de muitos dos Meus filhos.
O Caminho Sagrado do teu trabalho, mensageira final enviada à terra para ajudar a salvar a
humanidade das últimas garras de Satanás, foi profetizado nas Escrituras.
O mundo está a aguardar as instruções dos Meus Sagrados Mandamentos.
Muitos falsos profetas, tentarão bloquear esta Minha Santa Palavra, através da disseminação
de mentiras e confusão.
Estas Mensagens serão questionadas e examinadas pela Minha Igreja, por erros No entanto,
elas transmitem apenas a Verdade.
Grande parte da Verdade, ignorada pelas Minhas Igrejas ao longo dos séculos, vai
emergir de novo.
Mais revelações, como a Verdade da vossa Vida Eterna, filhos, vos serão reveladas.
Este Trabalho irá causar indignação, Minha filha. Tu serás cuspida, ridicularizada, desprezada
e bloqueada por todas as formas inimagináveis.
Aqueles que encontrem dificuldade com a Verdade que te foi dada, a profeta do tempo final,
ouvi agora os Meus apelos.
Vós deveis pedir-Me a Dádiva do Espírito Santo, antes de abrirdes os vossos ouvidos para
escutardes a Minha Voz, para a Verdade da Minha Santa Palavra e para as instruções que Eu vos
darei, para que vós possais ter a Vida Eterna.
As Minhas Palavras serão simples para que cada homem, mulher e criança possa seguir a
Minha Santa Palavra. Mas deveis saber isto. Embora haja muito amor e Luz que brilha através da
Minha Palavra, haverá também um ar de Autoridade Divina que vós achareis impossível de ignorar.
É assim que vós ireis saber que Sou Eu, o vosso Deus, vosso Eterno Pai, quem fala. O Meu
Amor vai invadir a vossa alma e levar o vosso coração a unir-se Comigo.
Todos os preparativos estão no lugar. Depois da Grande Misericórdia do Meu Amado Filho, o
tempo será reservado a preparar o mundo para a Sua Segunda Vinda.
Sim, filhos. Eu estou agora a preparar a Salvação dos Meus filhos das trevas. Estou a
reclamar a Minha Criação. Meus filhos, Eu levar-vos-ei para o vosso verdadeiro lar, a vossa
herança, o Novo Paraíso.
Sede pacientes, filhos. Basta lembrar-vos que Eu vos Amo. Confiai em Mim e na Minha
Santa Palavra, que vos é dada através da Minha Profeta final, Maria Divina Misericórdia.
O Vosso Pai Eterno, Deus o Altíssimo, Criador de Todas as Coisas.

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

Minha querida e amada filha, chegou a hora de dizer ao mundo para preparar as suas almas
para o Meu retorno à Terra, como foi profetizado.
O Meu povo se levantará e Me receberá bem quando Eu voltar de novo, desta vez para
recuperar o Meu Trono de direito como Rei da humanidade.
Os que reconheceis a Minha Voz, deveis confiar em Mim completamente.
Eu vou guiar-vos para o caminho da Verdade para que cada um de vós seja digno de entrar no
Novo Paraíso na Terra.
Rejeitai a voz das trevas que, em cada oportunidade, vos cegará e vos tentará para que Me
vireis as costas.
Eu sou o vosso amado Salvador, que morreu cruelmente na Cruz. No entanto, o Meu
sofrimento continuará até que Eu salve o resto de Minha Igreja na Terra.
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Eu venho para vos salvar de novo. Permitam-Me que o faça sem entraves.
Muitos de vós estão realmente a fazer ouvidos surdos aos Meus apelos à humanidade, para
que Eu prepare as suas almas para esta Era Gloriosa de Paz. Não sabeis que Eu vos amo?
É por causa do Amor compassivo que tenho por cada um de vós que Eu venho, não apenas
para vos avisar, mas para ajudar a que vos preparareis para este grande momento.
Eu percebo que aqueles que Me amam, especialmente os Meus Servos Sagrados, vos
previnam cautelosamente sobre os falsos profetas que podem surgir. Isso é muito importante.
Vinde agora e pedi-Me para vos encher com o Espírito Santo, para que a Verdade vos possa ser
revelada e o seja.
Se vós não voltardes para Mim, então deixareis de compreender o que Eu espero de vós.
Vinde a Mim. Ouvi-Me agora. O vosso sofrimento será difícil pois Satanás não vos dará um
momento de descanso.
Ele sabe que Eu estou a tornar-Me conhecido, não apenas através da Minha profeta Maria,
como através de muitas almas. Serão essas Minhas almas, escolhidas para serem os Mensageiros
dos tempos finais, as que mais serão bloqueadas pelos Meus Servos Sagrados.
Infelizmente, vós sereis conduzidos pelo enganador para o falso profeta, ou pelos seus
asseclas, que vomitam mentiras e inverdades em toda parte.
Aqueles de vós que sois céleres a condenar os Meus Mensageiros, tende muito cuidado. Vós,
Meus Servos Sagrados, sereis o principal alvo do enganador.
Serão as vossas mentes que primeiro vão ser viradas para o outro lado. Assim, se Me virais as
costas, ao Divino Salvador, então vós encaminhareis o Meu povo na direção errada.
Sem querer, vós ireis impedi-los de ouvir a verdade dos Meus Divinos Lábios.
Vós ireis morrer de fome, Meus filhos, do alimento essencial para o vosso crescimento espiritual.
Sabeis agora que o fim dos tempos está sobre vós. Não desperdiceis o tempo que vos resta
viver, num vácuo de mentiras e de confusão.
A batalha já começou e a Minha Igreja Remanescente será salva e marchará Comigo para o
Meu Novo Reino Glorioso.
Orai para que nenhuma alma seja deixada para trás. Orai também para que vós, Meus Santos
Servos, não sejais responsáveis por colocar os Meus filhos longe da Verdade. Da Luz. Da salvação,
a que têm direito.
Segui-Me agora e ajudai-Me a salvar almas.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

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

Minha filha, é necessária a perseverança de todos os filhos de Deus, durante este tempo de
apostasia no mundo.
Tão poucos acreditam no seu Divino Criador, meu Pai, Deus o Altíssimo.
Eles verão logo a Verdade, mas muitos ainda argumentam que não há Deus. Muita oração é
necessária agora, filhos.
O Papa Bento XVI está a ser conspirado dentro dos seus próprios corredores por uma
seita maligna.
Esta seita, é sabido, existe entre os servos sagrados dentro do Vaticano, os quais são
impotentes contra esse grupo do mal, que se infiltrou na Igreja Católica desde há séculos.
Eles são responsáveis pela distorção da Verdade dos Ensinamentos do meu Filho. Muito
pouco é conhecido sobre eles ou sobre as suas obras vis.
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Eles têm adulterado a Verdadeira doutrina da Igreja Católica e em seu lugar colocam uma
versão morna, uma versão diluída, que tem alimentado à força os católicos nos últimos
quarenta anos.
Tanta confusão tem sido disseminada por esta seita de ímpios, mas ocultos, que os meus
filhos se desviaram da Verdadeira Igreja.
Orai para que eles não afastem o Papa.
Orai para que o falso profeta não tome o lugar do Santo Padre e assim possa espalhar
mentiras.
Orai para que os servos sagrados do Vaticano sejam suficientemente fortes para resistirem a
essa trama do mal, projetada para destruir a Igreja Católica.
Eles planeiam substituir o Santo Vigário, o Papa Bento XVI, por um ditador de mentiras. Ele
vai criar uma nova igreja em aliança com o anticristo e o seu grupo, a fim de enganar o mundo.
Infelizmente, muitos dos meus filhos, na sua fidelidade à fé católica, seguirão cegamente esta
nova falsa doutrina, como cordeiros para o abate.
Acordai, filhos, para a Verdade. Este plano ímpio mudou os fundamentos de autenticidade da
doutrina católica ao longo dos anos.
Vós insultais o meu Filho quando recebeis a Sagrada Eucaristia na mão.
Foi isto que eles fizeram.
Vós insultais o meu Filho quando não procurais os Sacramentos nos membros regulares do
clero. No entanto, aqueles em que confiais não garantem o vosso bem-estar espiritual, porque eles
não ministram os Sacramentos válidos para todos.
Minha filha, um grande mal, escondido durante séculos nos corredores da Santa Sé emergirá
em breve para o mundo ver. Aqueles, dentre os meus filhos, que estão cobertos com o Espírito
Santo verão a Verdade, quando a mentira perversa for apresentado ao mundo.
Os outros, seguirão cegamente por um beco escuro.
Grandes divisões surgirão dentro das fileiras de sacerdotes, bispos, arcebispos e cardeais. Um
lado contra o outro. Os Verdadeiros discípulos terão que se esconder e pregar em privado ou então
serão mortos. Tão escondida vai estar a Verdadeira Igreja, que os verdadeiros fiéis vão ter que se
juntar a fim de praticar a sua fidelidade ao m eu Eterno Pai.
A Terra será sacudida em todos os cantos, devido à ira de Meu Pai Celestial contra essa farsa.
Minha filha, eles não podem vencer. Será pela fé e coragem dos remanescentes da fé cristã
que esses perversos impostores serão destruídos para sempre.
Aguardai agora e preparai-vos até que Igreja Católica anuncie essas mudanças.
Então vós sabereis a Verdade do que Eu vos digo.
Rezai, rezai, rezai pelo Papa Bento XVI e seus autênticos discípulos.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

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

Minha amada filha, vem agora com força para continuares a proclamar a Minha
Santíssima Palavra.
Para aqueles que ouvem e acreditam nas Minhas Graças, grandes graças podem ser obtidas
através da recitação da Minha Cruzada de Orações.
O Purgatório na Terra será em breve experimentado pelas almas que mostrem o verdadeiro
remorso pelos seus pecados, depois do Aviso, o que será difícil.
Esta penitência é importante, filhos. Não a combateis. Aceitai-a.
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Para aqueles que acreditam em Mim, vós deveis escutar agora. Vós ireis crescer em número, assim
que a Minha Grande Misericórdia for mostrada ao mundo, e as vossas vozes terão eco no deserto.
Será através da vossa força e luta espiritual que a Minha Igreja será capaz de sobreviver à
perseguição.
Vós, filhos, não tendes nada a temer quando caminhardes humildemente a Meu lado.
A vossa humildade e obediência são essenciais, porque vos estão a ser dadas Graças para que
fiqueis fortes; mantende-vos calmos e lutai no Meu exército contra o anticristo.
Meus filhos, ele está escondido nas asas, mas brevemente aparecerá perante o mundo.
Ele não tem vergonha e irá orgulhar-se dos seus esforços humanitários. Muitos irão
apaixonar-se pelo seu charme, quando ele apelar à vossa bondade de coração. Aqui está a Cruzada
de Oração para ajudar a parar o anticristo de destruir os Meus filhos.
Cruzada de Oração (20) Parar o anticristo de destruir o mundo
Ó Deus Pai, em Nome do Vosso Precioso Filho, eu Vos chamo para evitar que o
anticristo engane as almas dos Vossos filhos. Pai Todo Poderoso, eu peço que o impeçais de
contaminar a Vossa Criação, e peço a Vossa Misericórdia para aquelas pobres almas, que
sejam impotentes contra ele. Ouvi a minha oração, Querido Pai, e salvai os Vossos filhos
deste errível maligno. Amém.
O Vosso Amado Jesus Cristo.

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

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

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

Minha amada filha, a cada um dos Meus mensageiros no mundo, nomeados para espalhar a
Minha Santa Palavra, tem sido dado um papel diferente. Não há dois iguais.
É por isso que os Meus mensageiros nunca devem confundir cada Mensagem, comparando-as
com as dos outros.
Tu, Minha filha, como 7ª mensageira, foste escolhida para informar os Meus filhos da
Verdade. Grande parte da Minha Verdade já te foi dada, mas há muito mais a chegar agora.
Devido aos segredos contidos nelas, tu serás, quando elas forem reveladas, ridicularizada,
zombada, e vão fazer-te parecer uma tonta.
Estas Mensagens são para ajudar a purificar o Meu povo, incluindo aqueles que aceitam o
chamamento para Me seguir, bem como as almas vazias de amor e de coração frio.
Sem essa limpeza, a terra não pode ser purificada. Ela precisa de ser Purificada, para que seja
digna de Eu andar nela de novo.
Meus filhos, deveis alegrar-vos. O medo não é algo que venha de Mim.
O medo vem do mal. No entanto, vós sereis perdoados e justificados pelo vosso receio pelas
almas que andam na cegueira. Não porque elas não possam ver, mas porque elas preferem não ver.
Vós deveis-Me a obrigação, Meu amado exército de seguidores, de Me ajudar a preparar o
caminho para o Meu próximo Reino Divino na Terra.
Eu preciso da vossa ajuda. Eu preciso das vossas orações. As vossas orações vão enfraquecer o
trabalho do anticristo, bem como o do falso profeta que vai ocupar a posição na Santa Sé de Roma.
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A todos os Meus filhos, vós deveis saber que Eu Sou todo perdão. Mesmo os que estão
envolvidos com os grupos satânicos, dos quais Eu falo, podem ser salvos a partir de qualquer
descendente, ainda que a alguma distância dos portões do Inferno.
O pecado pode ser diluído através da oração. Vós não tendes que ir para a Batalha e lutar com
os punhos levantados, tudo que tendes que fazer é rezar.
O Meu Novo Paraíso é magnífico, filhos. Muitíssimos preparativos estão concluídos, com as
mesmas maravilhas apresentadas a Adão e Eva, as quais eles rejeitaram por causa do pecado. Tudo
está pronto.
Os Meus seguidores, como vós, beneficiareis do belo Novo Paraíso na Terra, sobre o qual Eu
vou reinar.
Porque vós, desta geração, fostes seleccionados para desfrutar este Paraíso não deveis parar
no vosso trabalho, para Me ajudar a levar Comigo todos os Meus filhos ao Meu Reino Glorioso.
Meus filhos, deveis no entanto saber que o falso profeta também vos levará a acreditar que ele
está a preparar-vos um lugar similar ao Paraíso.
As suas mentiras vão encantar um ingênuo grupo de seguidores católicos. Ele irá apresentar
um carisma externo maravilhoso e amoroso e todos os Meus filhos da Igreja Católica serão
confundidos.
Um sinal no seu olhar mostrará o seu orgulho e arrogância, que se esconde atrás de uma falsa
humildade exterior. Assim, ele enganará os Meus filhos, que vão pensar que ele é uma alma
excepcional e pura.
Ele será tratado como um santo vivo. Nem por uma palavra da sua boca será interrogado.
Ele parecerá também ter dons sobrenaturais e as pessoas vão instantaneamente acreditar que
ele pode fazer milagres.
Qualquer um que se oponha a ele será criticado e considerado um herege.
Cada uma dessas almas, os tais acusados de hereges, serão deixadas de lado e serão alimento
para os cães.
Toda a Verdade sobre os Meus Ensinamentos será distorcida. Tudo será uma mentira. A
perseguição irá evoluir lentamente e será basicamente sutil.
Os Meus verdadeiros Servos Sagrados terão que celebrar Missas em privado e, em muitos
casos, não em Igrejas Católicas. Eles terão que oferecer Missas em refúgios. Filhos, quando isso
acontecer vós não deveis perder a esperança. Isso acontecerá durante um curto período de tempo.
Rezai pelas almas comprometidas com o falso profeta, esquecidas da Santíssima Trindade,
que é o Verdadeiro fundamento sobre o qual a Igreja Católica foi erguida.
Muitas religiões seguirão apenas uma entidade da Santíssima Trindade. Algumas honram o
Pai, outros, o Filho, mas todas são uma Minha filha.
Há Um só Deus Verdadeiro. Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Três Pessoas distintas
todas em Uma só Essência Divina. A todas as religiões será dada a Verdade em breve e muitas
aceitarão esse Mistério Sagrado.
Segui-Me até ao caminho da vossa salvação, Meus seguidores, pois tendes um futuro glorioso
pela frente, mas deveis permanecer fortes.
Esta é a geração eleita para o Meu Novo Paraíso na Terra.
Não rejeiteis esta Dádiva Gloriosa de Vida, que brilha em toda a sua magnificência. Nenhuma
alma o vai querer negar. O Meu Novo Paraíso na terra será uma Era de Paz e felicidade, sem pecado.
Esta é a Divina Vontade de Meu Pai, e foi precisamente essa a Sua promessa para a
humanidade desde o início.
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Sede alegres e felizes, filhos, pois vós tendes muito que olhar em frente.
Os desafios que tendes pela frente parecerão ténues quando vós testemunhardes o Reino
Glorioso que está a vossa espera.
Eu amo-vos, filhos. Eu sei que vós Me amais. Por isso vos peço para mostrardes amor por
aqueles que estão cegos para o Meu Espírito Santo.
Orai por eles em todas as oportunidades, para que eles possam ver de novo a Verdade da
Minha Promessa feita à humanidade, quando Eu morri para garantir a vossa Salvação Eterna.
O Vosso Amado Jesus, Salvador de toda a humanidade.

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

Minha querida e amada filha, o mundo está prestes a mudar para além do reconhecimento.
Pois o Meu tempo já está quase a chegar.
Exorto a todos aqueles que crêem em Mim, o vosso Divino Salvador, e no Meu Eterno Pai,
para suspenderdes o que estais a fazer, e escutai.
Acreditais vós ou não nestas Minhas Mensagens ao mundo para estes tempos, ouvi agora o
Meu apelo urgente.
Orai, orai e orai com todo o amor que tiverdes no vosso coração por Mim, pelas almas dos ateus.
Muitos morrerão durante O Aviso.
Muitos não terão oportunidade de se arrepender a tempo.
Exorto-vos a que ofereçais todo o vosso sofrimento e orações por essas almas, para que Eu
possa salvá-las dos fogos do Inferno.
Orai por aqueles que não quiserem voltar para Mim, mesmo quando a Verdade lhes for
apresentada. Orai, também, pelos que vão encontrar no Purgatório da Terra a penitência que vão
aceitar de bom coração, pois será muito difícil. Muitos acharão que é muito doloroso. Orai para que
eles recebam a força de que precisam para perseverar.
Ide, filhos, e fazei tudo o que Eu vos pedi, pois resta pouco tempo.
Eu amo-vos. Lembrai-vos que não há nada a temer, se vós Me amais.
Simplesmente, orai agora por aqueles que Me rejeitam hoje e pelos que viram as costas à
Verdade.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

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

Minha querida e amada filha, sou Eu, o vosso Jesus, que vem hoje até vós para dar a boa nova
ao mundo.
Muita oração e sofrimento, oferecidos por muitas das Minhas almas escolhidas na Terra,
fazem com que muitos mais dos filhos de Deus possam agora ser salvos.
Se entenderdes o poder do sacrifício e da oração, filhos, vós nunca pararíeis de orar.
Deus, Meu Pai Eterno, sancionou a salvação de grande parte da humanidade.
Isto significa que muitos irão converter-se durante O Aviso, aqueles que não deviam ser
salvos, pelo poder da oração.
Isso não significa que todos serão salvos, porque infelizmente não serão.
Essas pessoas endurecidas, cuja primeira lealdade é para com Satanás e as seitas do mal que
ele controla no mundo, não vão querer salvar-se.
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Em vez disso vão escolher um Paraíso diferente. Um paraíso que eles são levados a acreditar
que existe fora do que o Meu Pai prometeu à humanidade.
Este falso paraíso, em que os seguidores da besta satânica acreditam, não existe.
Foi criado por Satanás nas mentes dos seus discípulos e é simplesmente uma ilusão. E
muito é prometido.
As almas das trevas acreditam num universo diferente, numa entidade diferente, onde Deus
não existe.
Eles acreditam noutras formas de vida, noutras criaturas e num regime pacífico, todo ele
baseado na mentira.
Nada disso é real, filhos. Não é, nem podia existir, porque não foi criado por Meu Pai.
Deus, Pai Todo-Poderoso, criou todo o universo – as estrelas, os planetas e a Terra, bem como
todos os espaços no meio.
Orai por aqueles que seguem tais cultos.
Orai para que mais dos Meus filhos, porque eles estão em sofrimento, saiam dessas lojas
espirituais que não são de Deus.
Orai agora, em ação de graças, por este Dom especial que já está a ser oferecido à
humanidade por Meu Pai, nesta Cruzada de Oração.
Cruzada de Oração (21) Ação de Graças a Deus Pai pela salvação da humanidade
Nós Vos louvamos e agradecemos, ó Santo Deus, Todo-Poderoso, Criador da
humanidade, pelo Amor e Compaixão que Vós tendes, para com a natureza humana.
Agradecemos pelo Dom da Salvação que dais aos Vossos pobres filhos. Rogamos-Vos, ó
Senhor, que salveis aqueles que seguem o maligno, e que os seus corações sejam abertos para
a Verdade da sua Vida Eterna. Amém.
Alegrai-vos, filhos, por esta grande Dádiva. Mas vós tendes ainda muito Trabalho a fazer para
ajudar as almas que, como muitos dos vossos irmãos e irmãs, permanecerão teimosamente contra a
Verdade da Minha Santa Palavra.
O Vosso Amado Jesus, Salvador de toda a humanidade.

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

Minha filha, muita coisa está a acontecer agora no mundo, pois o exército de Satanás continua
a espalhar o caos em toda a parte.
Eles estão a tentar tomar o controle de todas as instituições financeiras para poderem infligir
uma terrível atrocidade aos meus filhos.
Eles, o grupo demoníaco, conduzido pela luxúria e pelo poder, estão a tentar criar também
uma guerra nuclear no Irão.
Tu, minha filha, deves orar para que Deus Pai, na Sua Grande Misericórdia, abra os corações
deles para impedir que essas coisas aconteçam.
Nunca percais a Fé, filhos, porque as vossas orações estão a funcionar.
Grandes males, incluindo o aborto, a eutanásia, a prostituição e as perversidades sexuais,
estão agora a começar a enfraquecer no mundo.
Rezai, rezai, rezai, meus filhos, o Santíssimo Rosário em grupos, se possível em todos os
lugares.
Satanás está a perder o seu poder rapidamente, pois o Meu Calcanhar começa a esmagar a
cabeça da serpente.
Já não vai agora demorar muito, a chegada do meu Filho à Terra.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

310

Livro da Verdade

Primeiro Ele vos dará esta última oportunidade de conversão.
Depois, Ele vai preparar rapidamente o mundo para a Sua Segunda Vinda.
O tempo é curto agora.
A oração é a arma, filhos, para afastar o exército de Satanás da perseguição final que eles
estão a planear contra a humanidade.
Lembrai-vos que o Meu Pai Eterno protegerá, através do Seu Amor e compaixão, todos os
que n’Ele crêem.
Para os que vão continuar a desobedecer-Lhe, e a negar a Verdade da Existência do meu
amado Filho, orai, orai, orai pela sua salvação.
O tempo está pronto. Abri os vossos corações para a Divina Misericórdia de meu Filho.
O céu vai começar a mudar agora e, em seguida, todos ireis ver este Grande Milagre
manifestar-se diante de vós.
Estai prontos.
Preparai as vossas casas e rezai o meu Santo Rosário em todas as oportunidades, para afastar
o aperto do maligno.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

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

Minha amada filha, é tempo da Verdade plena dos mistérios do Reino Divino ser revelada ao
mundo. A Verdade foi escondida por algum tempo.
O conhecimento da Minha Divina Intervenção no mundo, através de milagres, aparições
e comunicações divinas às almas escolhidas, foi empurrada para o lado, pela Minha Igreja, por
muitos anos.
Porque sentiu a Minha Igreja a necessidade de atenuar a Verdade, quando ela era necessária
para fortalecer a fé dos Meus filhos em todos os lugares, e a manteve conhecida apenas por eles.
Todos os Meus verdadeiros visionários e da Minha Santíssima Mãe foram ignorados no início
e tratados com desprezo pela Minha Igreja.
Minha filha, mesmo o segredo final de Fátima não foi dado ao mundo, porque revelava a
verdade da seita maligna de Satanás que entrou no Vaticano.
A última parte do segredo não foi revelada para proteger a seita perversa que entrou no
Vaticano, em grande número, desde o aparecimento da Minha Mãe no Santuário de Fátima.
A Minha filha Lúcia foi silenciada pelos poderes que controlam parte do Vaticano, sobre os
quais os Meus pobres e amados Papas têm pouco controle.
Vede como eles não só têm distorcido a Verdade dos Meus Ensinamentos, como introduziram
novos métodos de culto católico que Me insultam e ao Meu Pai Eterno. A Igreja Católica é a única Igreja
verdadeira e como tal é o principal alvo de Satanás e sua seita de ímpios. A Verdade vem de Mim.
A Verdade torna a humanidade desconfortável, porque pode envolver sacrifício pessoal.
A Verdade causa indignação em alguns casos e, em muitos casos, é tratada como heresia.
No entanto, somente a Verdade pode libertar-vos das mentiras. As mentiras vêm de Satanás e
criam um pesado fardo nas vossas almas.
Chegou a hora da Verdade ser revelada a um mundo que está cheio de mentiras.
Muitas mentiras, Minha filha, foram apresentadas aos Meus filhos, falsas religiões, falsos
deuses, falsos líderes da Igreja, falsos líderes políticos e organizações, bem como uma
comunicação social falsa.
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Muita Verdade está escondida. No entanto, se a Verdade do que está a acontecer no mundo
fosse revelada hoje, muito poucas pessoas a aceitariam.
O mesmo se aplica aos Dez Mandamentos do Meu Pai. Essas regras foram estabelecidas pelo
Meu Pai Eterno e dadas ao Seu profeta Moisés.
A Verdade nunca muda, não importa quanto a humanidade tente mudá-la.
Os Mandamentos de Meu Pai não são mais aceites, mesmo entre as Igrejas Cristãs.
Não matarás, significa que vós não podeis matar outro ser humano. Ele não se refere a auto
defesa, mas a quaisquer outras circunstâncias.
Ninguém pode justificar o assassinato – execução, aborto ou eutanásia. Ninguém.Esse é um
pecado mortal e a punição é a vida eterna no Inferno.
Minha filha, devem os Meus filhos aceitar isso? Não, mesmo se eles aprovam leis que tornam
isso não só aceitável, mas desculpável, aos Olhos de Deus. Mas não é assim.
Cada um dos Dez Mandamentos de Meu Pai é quebrado todos os dias.
No entanto, nunca a Minha Igreja prega sobre a gravidade do pecado. Nunca diz às pessoas
que irão para o Inferno, se cometerem um pecado mortal e não mostrarem remorso.
O Meu Coração está profundamente ferido. As Minhas igrejas, em todo o mundo não pregam
a Verdade. Muitos dos Meus Servos Sagrados não acreditam mais na existência do Inferno ou do
Purgatório.
Eles não aceitam os Mandamentos do Meu Pai. Eles desculpam todo o pecado.
Eles falam sobre a Misericórdia de Meu Pai, mas não conseguem explicar as consequências
de morrer em estado de pecado mortal. Por não realizarem as suas funções, as quais lhes foram
atribuídas, ofendem-Me muito.
Eles são, em muitos casos, responsáveis pela perda de muitas almas. Acordai para a Verdade todos
aqueles que professam ser crentes de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de Todas as Coisas, e sabei isto:
Existe apenas uma Verdade. Não pode haver mais do que uma Verdade. Outra coisa que não
seja uma Verdade é uma mentira, e não vem de Meu Pai Celestial, Deus o Criador Todo-Poderoso
de Todas as Coisas.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Chamada para o Clero: Preparai o Meu Rebanho para a Minha longa esperada
Segunda Vinda à terra
Sexta-feira, 27 de janeiro de 2012, 23:50

Minha amada filha, nunca te esqueças que quando trabalhas para Mim serás perseguida, pois
a humanidade não vai gostar de ouvir a Verdade que Eu aqui te revelo sobre o fim dos tempos.
A Minha Santa Palavra foi anulada por muito tempo, mas esse não será mais o caso.
A Minha Voz será ouvida em todo o mundo. O Meu Amor será revelado em toda a Minha
Glória e o homem será capaz, finalmente, de se libertar dos grilhões do mal, colocados ao redor dos
seus tornozelos por Satanás.
Assim, a Verdade irá penetrar nas almas dos Meus filhos e trazer-lhes a liberdade que eles
estão a aguardar, por um longo tempo, mas ela vai, lamentavelmente, causar divisão.
Meus amados servos sagrados, sacerdotes e todo o clero religioso dentro da Santa Igreja
Católica, sabei que Eu vos amo a todos.
Muitos de vós deram as vossas vidas por Mim, com generosidade de coração. Vós precisais
de vos apoiardes em Mim agora.
Vós deveis orar pedindo orientação, para permanecerdes fortes na vossa fé, e discernimento
em todos os tempos.
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Nunca tireis os olhos de Mim, nem por um momento.
Eu preciso de vós, para preparar o Meu rebanho para Me acolher durante Minha longa
esperada Segunda Vinda à terra.
Vós precisareis de perseverar e de não permitir que o vosso amor por Mim seja dissuadido,
não importa quanta pressão seja colocada sobre vós.
Vós sois os Meus verdadeiros discípulos e devo exortar-vos a pegar nas vossas armas para
salvar a Minha Igreja. Esta verdadeira Igreja, edificada sobre a Rocha pelo Meu amado discípulo
Pedro, nunca falhará.
O inimigo pode acreditar que ela está destruída, mas isso seria uma suposição insensata.
Ninguém vai, ou pode, destruir a Minha Igreja. Ela surgirá das cinzas para proclamar a Minha
Glória, quando Eu voltar para salvar o Meu Reino na Terra. Vós nunca deveis desistir de Mim, o
Vosso amado Salvador, nunca.
Porque sem Mim, não há Luz. Sem Luz, não há futuro. Minha filha, Eu dou ao mundo esta
Cruzada de Oração para o Clero Católico recitar.
Cruzada de Oração (22) para a Igreja Católica apoiar os Ensinamentos da Igreja
Ó meu Amado Jesus, mantende-me forte e que a chama de meu amor por Vós ilumine, cada
momento do meu dia. Nunca permitais que esta chama de amor por Vós vacile ou morra. Nunca
permitais que eu fraqueje, na presença da tentação. Dai-me as graças necessárias, para honrar a
minha vocação, a minha devoção, a minha lealdade, e para apoiar os ensinamentos da Igreja
Católica Ortodoxa. Eu ofereço-Vos a minha fidelidade, em todos os momentos. Eu garanto o meu
compromisso de lutar no Vosso exército, para que a Igreja Católica possa ascender novamente, em
Glória, para Vos receber, Querido Jesus, quando vieres de novo. Amém.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo, Rei de toda a humanidade.

Virgem Maria: Orai pelo Papa Bento com todo o vosso coração
Sábado, 28 de janeiro de 2012, 21:00

Minha filha, o poder de Satanás está a ficar mais fraco e a cada dia, pois o Espírito Santo
continua a alargar as suas asas sobre todos os filhos de Deus.
A fé e o amor por Deus estão a crescer em todos os lugares por causa das orações e das
Graças especiais dadas aos meus filhos pelo Meu Pai, Deus, o Altíssimo. A conversão é crescente.
Muitos dos meus filhos podem não estar cientes disso, mas vereis isso se abrirdes os vossos olhos.
Por favor, minha filha, deveis rezar pelo Papa Bento, com todo o vosso coração. Ele sofre
muito e, em muitos aspectos, está sozinho na sua tristeza pela apostasia que ele vê nos dois lados –
fora e dentro do Santo Vaticano.
Os seus dias na Santa Sé foram estendidos e, por isso, grande parte da distruição causada pelo
maligno tem sido evitada.
A oração, meus filhos, é como um rolo compressor de raios dos céus. As vossas orações estão
a ser ouvidas e atendidas nos Céus, filhos.
Isso é bom. Continuai a rezar as Cruzadas de Oração que vos foram dadas, minha filha. Aqui
está uma oração especial, Cruzada de Oração para segurança do Papa Bento.
Cruzada de Oração (23) pela segurança do Papa Bento.
Ó Meu Pai Eterno, em Nome de Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, e do sofrimento que Ele
suportou, para salvar o mundo do pecado. Peço-Vos agora, que protejais o Vosso Santo Vigário,
o Papa Bento, chefe da Vossa Igreja na Terra, de modo que também Ele possa ajudar a salvar os
Vossos filhos e todos os Vossos sagrados servidores, do flagelo de Satanás, e seu domínio de
anjos caídos, que caminham sobre a Terra roubando almas. Ó Pai, protegei o Vosso Papa, para
que os Vossos filhos possam ser orientados no caminho certo, em direção ao Vosso Novo Paraíso
na Terra. Amém.
A Vossa Rainha Celestial da Terra, Mãe da Salvação.
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A Minha Divina Misericórdia é para ser compreendida, como foi revelada a Santa
Faustina
Domingo, 29 de janeiro de 2012, 21:18

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

A Virgem Maria apela para um dia de oração e de jejum como preparação para o Aviso20
Segunda-feira, 30 de janeiro de 2012, 13:00

Minha filha, ao passo que o meu Filho vem agora para cobrir o mundo inteiro com os Raios
de Misericórdia, é com o coração pesado que Eu devo dizer-te que muitas pessoas vão morrer
durante O Aviso.
Rezai, rezai, rezai pelas suas almas.

20

Esta Mensagem foi recebida por Maria Divina Misericórdia depois de duas aparições separadas da Virgem Maria –
aquela que ocorreu à meia-noite de 29 de janeiro e a segunda às 13:00 horas de segunda-feira, 30 de janeiro de 2012 –
durante o qual a Virgem Mãe apareceu muito triste.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

314

Livro da Verdade

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

Jesus revela a Indulgência Plenária para a Absolvição Total
Terça-feira, 31 de janeiro de 2012, 21:30

Esta Mensagem foi dada a Maria Divina Misericórdia, após uma hora e meia, durante a
Adoração Eucarística
Minha querida e amada filha, como Me alegro com o amor que Me foi demonstrado pelos Meus
preciosos seguidores, cujo amor está tão intimamente entrelaçado com o Meu Sagrado Coração.
Deleito-Me com os Meus filhos leais, cujo amor Me traz tamanha alegria no meio da Minha
dor. Eles são a Luz que Me traz a força necessária para liderar o Meu Exército. Eles, os Meus filhos
escolhidos, acreditam que foi exclusivamente a sua fé que os trouxe até Mim. O que eles não
entendem é que o Meu Espírito Santo desceu sobre eles, especialmente sobre os de coração aberto,
para que pudessem juntar-se à Minha remanescente Igreja na Terra.
Eles, os Meus amados seguidores, que mostram obediência e determinação de vontade e puro
amor em suas almas, serão o alicerce sobre o qual Eu vou agora reparar a Minha Igreja na terra. O
Meu exército, pelo seu amor por Mim, receberá agora graças muito especiais.
Eu concedo-lhes esta Indulgência Plenária para que possam levar a Minha chama de fogo e
possam então espalhar a conversão. Esta Minha Dádiva vai torná-los capazes de difundirem a
Verdade da Minha Santa Palavra, para que Ela toque os corações em todos os lugares onde vão.
Eles devem dizer esta oração durante sete dias consecutivos e receberão a Dádiva da
Absolvição Total e do Poder do Espírito Santo.
Cruzada de Oração (24) Indulgência Plenária para a absolvição
Ó Meu Jesus, Vós sois a Luz da Terra. Vós sois a chama que toca todas as almas. A
Vossa Misericórdia e o Vosso Amor não conhecem fronteiras. Nós não somos dignos do
sacrifício que Vós fizestes, com a Vossa morte na Cruz. Porém, nós sabemos que o Vosso
Amor por nós é maior do que o amor que temos por Vós. Concedei-nos, Senhor, o Dom da
humildade, para que sejamos merecedores, do Vosso Novo Reino. Enchei-nos com o Espírito
Santo, para que possamos marchar em frente e levar o Vosso Exército a proclamar a Verdade
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da Vossa Santa Palavra, e a preparar os nossos irmãos e irmãs para a Glória da Vossa
Segunda Vinda à Terra. Nós Vos honramos. Nós Vos louvamos. Nós nos oferecemos a Vós,
assim como as nossas tristezas e os nossos sofrimentos, como presente para a salvação das
almas. Nós Vos amamos, Jesus. Tende Misericórdia de todos os Vossos filhos, onde quer que
estejam. Amém.
Ide em paz Meus amados seguidores e lembrai-vos que o vosso amor por Mim inflama o Meu
Coração e traz grande alegria ao Meu Pai Eterno, à Minha Amada Mãe, aos anjos e a todos os
santos no Céu.
Eu Amo-vos a todos. Eu aguardo o momento em que vos abraçarei a todos e a cada um de vós
nos Meus Braços, para que vós encontreis o amor, a paz e a alegria que tendes esperado em toda a
vossa vida na Terra.
O Vosso Amado Jesus Cristo.
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MENSAGENS DE FEVEREIRO DE 2012
Virgem Maria: Ninguém impedirá que o Livro da Verdade seja revelado ao mundo
Quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012, 20:15

Minha filha, quando tu trabalhas para o meu amado Filho, Jesus Cristo, deves mostrar
obediência em todos os momentos.
Nunca questiones a Sua Santa Palavra, porque Ele fala a Verdade e somente a Verdade.
Muitos dos meus filhos questionam cada palavra que Ele diz desde o início. Por todo aquele
que obedece à Sua Santa Palavra, conforme consta no Livro de meu Pai, há sempre outro que
interpreta a Sua Palavra de uma forma diferente.
Tu deves fazer tudo o que é pedido sob a direção de meu Filho. Nunca cedas aos que exigem
que as Suas Palavras sejam adaptadas às interpretações deles.
Move-te agora, minha filha, com rapidez, para levares ao mundo as Mensagens dadas pelo
meu Filho para salvar os pecadores que estão perdidos. O meu filho tem uma intenção, que é salvar
almas. Não tenhas medo, minha filha, porque tudo que o meu Filho diz não contradiz os
Ensinamentos da Sua Santíssima Igreja na Terra.
As Suas Dádivas para os meus filhos são muito especiais e estão a ser dadas nestes últimos
tempos para todas as almas.
Tão generoso e misericordioso é o meu Filho que Ele quer banhar os pecadores com graças
especiais para garantir a sua salvação.
Qualquer pessoa que tente parar o meu Filho, na Sua Missão de preparar o mundo para a Sua
Segunda Vinda, será impedido pela Mão de meu Pai Eterno.
Este Trabalho para revelar o Livro da Verdade, em que os Selos são quebrados é, para o meu
Pai, uma das Missões mais importantes do mundo.
Neste momento foi prometida a Verdade ao mundo.
A todas as almas, crentes e não crentes, deve ser-lhes dita a verdade, porque elas estão tão
afastadas da Igreja, que lhes deve ser dada dessa forma.
Todos os Anjos foram enviados à Terra para proteger a humanidade contra o maligno e as
mentiras que ele espalha sobre a Verdade da salvação eterna.
Talvez a humanidade não queira ouvir a Verdade e muitos obstáculos serão colocados diante
de ti, minha filha, mas será inútil.
Ninguém vai impedir que o Livro da Verdade seja revelado ao mundo pois, sobre todos
aqueles que possam tentar fazer isso, o poder de Meu Pai será desencadeado com chamas de
Fogo lançadas dos Céus. minha filha, nunca duvides destas Mensagens, tal como elas te estão a
ser dadas.
Nunca mudes uma Palavra para as adequar aqueles que tentam fazer com que tu alteres a
Palavra de Deus.
Apenas pode haver um Mestre, que é Deus, em Nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo.
Vai agora com as garantias que precisas.
Lembra-te que estas Mensagens do meu Filho são para todos os filhos de Deus e não apenas
para a Sua Igreja Católica ou para o seu povo escolhido, os Judeus. Elas são para todos.
Cada alma é amada pelo Meu Pai igualmente. Nenhuma alma é considerada mais importante
do que outra.
A Vossa Mãe Celestial, a Mãe da Salvação.
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Pensais que Eu vos iria ignorar até ao dia do julgamento?
Quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012, 15:30

Minha querida e amada filha, como Eu Estou feliz com a resposta dos Meus seguidores à
Minha Grande Dádiva da Indulgência Plenária para a Absolvição Total. Mas como Eu Estou triste
por aqueles corações ingratos que rejeitam a Minha Dádiva.
Essas almas não conseguem entender que somente Deus, o Pai, pode sancionar esta Dádiva da
Indulgência Plenária. Se é dada ao mundo através do Meu Santo Vigário ou de Mim, o Divino Salvador,
não é o importante. O que é importante é que resta pouco tempo para salvar as almas da humanidade.
Para aqueles que questionam a Minha Palavra, sabei que Eu sou o Vosso Divino Salvador,
falando para vós do Céu. Não aceitais que Eu existo? Que Eu vos desejo enviar uma Mensagem
nestes últimos tempos? Achais que Eu vos iria ignorar até ao Dia do Julgamento? Que Eu não iria
preparar as vossas almas, comunicando convosco desta forma?
Se vós acreditais em Mim, então deveis acreditar na Intervenção Divina. E se não o fizerdes,
então não abristes os vossos corações. Como sabeis que Sou Eu? Peço-vos para vos sentardes agora
e falardes Comigo em particular. Pedi-Me a graça do Espírito Santo e Eu responderei
imediatamente às almas abertas e puras.
Tirai a vossa armadura e permiti-Me que vos dê esta Dádiva especial. Sabei que Me ofendeis
quando rejeitais as Minhas ofertas. Isso significa, também, que vós rejeitareis a Minha
Misericórdia? Baixai a cabeça e pedi perdão. Quando vós vierdes até Mim, em humilde gratidão Eu
vos iluminarei para a Verdade.
Quando abrirdes os vossos olhos para a Verdade, derramareis lágrimas de entendimento e
agradecer-Me-eis, por fim, pela Minha grande Dádiva da Absolvição.
O Divino Salvador Jesus Cristo.

Virgem Maria: Ódio é ódio. Não há dois tipos. Eles são o mesmo
Sábado, 4 de fevereiro de 2012, 10:09

Minha filha, o mal está a espalhar-se rapidamente em certos quadrantes do mundo.
Enquanto as guerras estão a ser orquestradas com o ódio na alma, o Espírito Santo, ao mesmo
tempo, inunda as almas dos outros em diferentes partes do mundo.
A Batalha das almas já começou. O bem contra o mal.
Minha filha, nunca assumas que os de alma endurecida são os de nenhuma crença ou de fé
morna. Muitos dos que acreditam na compaixão do meu Filho, Jesus Cristo, vão agora ser
transformados pela tentação. As suas mentes ficarão cheias de dúvidas que os farão cegar para
Palavra do meu amado Filho, tal como Ele a diz ao mundo através de ti, minha filha. O seu ódio,
com o qual eles alteram a Sua Santa Palavra, será tão poderoso quanto o ódio demonstrado pelos
assassinos em relação às suas vítimas. O ódio vem do maligno.
As mentiras são espalhadas pelo maligno, que usa as almas fracas para minar a Verdade O
ódio é ódio. Não há dois tipos. Eles são o mesmo.
O orgulho das almas fiéis será mexido, numa tentativa final do maligno para evitar que estas
Mensagens, as mais urgentes para o mundo, sejam espalhadas.
O meu Filho precisa do apoio dos Seus amados seguidores para formar o Seu exército na
Terra. Este exército será erguido pelos Seus fiéis seguidores. Fica ciente de que será este o grupo
cujo coração será endurecido primeiro.
Não se pode endurecer uma alma que já está no escuro. E por isso serão as almas que estão na
Luz que vão ser tentadas pelo enganador. Eles estão, assim, a espalhar mentiras para magoar o meu
Filho e retardar o Seu Trabalho. Eles não vão entender que isso lhes está a acontecer, porque eles
acham que será seu dever defender a verdadeira Palavra do meu Filho.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

318

Livro da Verdade

Ao encontrarem falhas nestas Mensagens que o meu Filho te dá, o meu Filho será atormentado.
Os verdadeiros alicerces da Sua Igreja vão virar-Lhe as costas brevemente. Eles vão negá-Lo
e, assim, eles vão crucificá-Lo de novo.
O orgulho impede-os de abrir os olhos quando Ele está agora diante deles com os amorosos
braços abertos. minha filha, peço a todos os filhos de Deus que se unam como um só e lutem pela
salvação de todas as almas.
Então, muitos que não estão a ouvir estas Mensagens, minha filha, assim que O Aviso ocorrer
eles virão. Reza, reza, reza pelas almas que te magoam com calúnias, e que espalham inverdades sobre
ti. Agora vou dar-vos a Cruzada de Oração (25) para pedir proteção para todos os Meus visionários e
aos escolhidos por Deus Pai para espalhar a Sua Santíssima Palavra na Terra, nestes tempos.
Cruzada de Oração (25) para proteção dos visionários em todo o mundo
Ó Deus, o Altíssimo, eu apelo para que Vós protejais todos os Vossos santos mensageiros
do mundo. Eu oro para que eles sejam protegidos, contra o ódio dos outros. Eu peço que a Vossa
Santíssima Palavra, seja espalhada, rapidamente em todo o mundo. Protegei os Vossos
mensageiros do abuso, das calúnias, das mentiras e de todo tipo de perigos. Protegei a sua
família, e cobri-os com o Espírito Santo, em todos os momentos, para que as Mensagens que eles
dão ao mundo, sejam atendidas com o coração humilde e contrito. Amém.
Minha filha, o orgulho é o traço que é mais desagradável aos Olhos do Meu Pai. É muito
doloroso para Ele quando os pecados do orgulho invadem as almas piedosas e santas, quando
elas se recusam a aceitar a Verdade da Sua Santa Palavra dada ao mundo de hoje através dos
Seus mensageiros.
Eles devem pedir o Dom da verdadeira sabedoria, que só será concedido pelo poder do
Espírito Santo às almas humildes com um coração puro vazio de orgulho e arrogância.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Guerras envolvendo o Irã, Israel, Egito e Síria, interligados
Sábado, 4 de fevereiro de 2012, 10:55

Minha querida filha, a tua fidelidade para Comigo é testada a cada dia. Muitos tentam parar-te
no teu Trabalho para Mim, mas não o podem fazer por causa da proteção proporcionada pelos Céus.
Aqueles que tentam infligir dor, sofrimento e abuso serão punidos. Eu não vou tolerar tais ações.
Lembra-te que foi predito que ninguém pode parar o Fogo do Espírito Santo, que Eu derramei
nas Minhas Santíssimas Mensagens para toda a humanidade.
Peço, portanto, que continues a ignorar os obstáculos colocados diante de ti e que ignores o
ódio, pois ele vem de Satanás.
Se ligares ao ódio ele espalha-se.
Ignora-o e ele morrerá, por não encontrar o alimento de que necessita para crescer e apodrecer.
Agora, Eu quero que digas aos Meus filhos que os Eventos previstos no Livro da Verdade
estão a desenrolar-se agora no mundo.
Meus filhos, não deveis ter medo porque a vossa fé e as vossas orações ajudarão a diluir os
efeitos da guerra, genocídio, fome e apostasia.
Vão surgir guerras que envolvem o Irão, Israel, Egipto e Síria. Todas estarão interligadas.
Assim, também, a Itália vai sofrer consequências que estão associadas ao surgimento do falso
profeta e do seu parceiro, o anticristo.
Orai fortemente para que todos os países não caiam sob o poder de uma potência global que
irá controlar o vosso dinheiro. Para que eles venham a ter sucesso, isso será muito difícil.
Orai a Deus Pai para que Ele possa evitar tais atrocidades.
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Orar pelas almas dos outros salvará as vossas próprias almas. Isso, é tudo que Eu peço.
Oração. Orai também pela conversão. Não falta já muito tempo para que todas as coisas façam
sentido, Minha filha.
Todos ficarão bem quando a conversão tiver lugar após O Aviso. Vai, agora, e diz aos Meus
filhos que nunca temam quando proclamam a Minha Palavra. Eu permanecerei sempre junto deles.
Se eles forem ridicularizados, podem ter a certeza da Verdade d’Ela, da Minha Santíssima Palavra.
O Vosso Amado Jesus.

Deus Pai: O mundo submetido a um castigo. A minha intervenção é necessária
Sábado, 4 de fevereiro de 2012, 15:00

Minha filha, o mundo está prestes a sofrer um Castigo como resultado do terrível pecado
cometido pela humanidade.
Embora grande parte deste Castigo fosse evitado, a Minha Mão vai cair agora sobre a
maldade que está a ser perpetrada em todos os cantos.
Tanto ódio por Mim, Deus Pai, deve ser interrompido, ou os Meus filhos vão sofrer um horror
ainda maior.
Eu preparo agora o mundo para as mudanças necessárias, para Purificar a Terra de acordo
com o Meu plano para salvar a humanidade.
Muitas almas são atormentadas pelo pecado.
Eu Sou o Deus de toda a Criação e não vou sentar-Me a ver os Meus filhos a destruírem-se
uns aos outros.
Minha filha, há um plano perverso para destruir grande parte da humanidade, através da
guerra. Essas guerras não são acidentais. Já viste quantas estão ocorrendo, em tantas nações, em
todos os lugares? Isso é a mão do anticristo, que aguarda pacientemente o seu momento de glória na
Terra. Ele, quando as nações estiverem de joelhos, correrá a criar uma falsa paz, tortuosa, de sua
própria criação. Esta será a máscara do enganador.
O Meu Castigo será desencadeado sobre as nações que participem nesta grande fraude, para
controlar o mundo através da captura das nações. Sê forte, Minha filha, durante este período em que
a Terra vai tremer, que não vai durar muito tempo. É necessário, a fim de acordar os Meus filhos.
Eles, os Meus filhos, foram avisados, mas a Minha Voz é detestada. Os Meu pobres filhos,
que vivem vidas sãs e que assistem consternados ao mal no seu mundo, devem entender que a
Minha intervenção é necessária.
Se Eu não parar o que está a acontecer, então grande parte da humanidade será destruída. Ora
para que os Meus filhos orem pela paz dos seus países. Nunca tenhas medo de proclamar a Minha
Palavra, mesmo que sejas perseguida. Cada alma que professa a sua fé em voz alta é suficiente para
centenas de conversões.
Ide em paz. O tempo chegou para Mim, Deus Pai, para sancionar a Quebra dos Selos. Só
então a humanidade aceitará que é impotente.
Eles não controlam o mundo, isso não pode ser assim.
Somente o Criador de toda a humanidade tem poder sobre Satanás, e vou agora desencadear
um Castigo sobre os corações frios e as almas das trevas que lhe entregaram a sua lealdade.
Os estágios finais de Purificação terão início agora.
Deus Pai.

Virgem Maria: Quando dizeis o Rosário vós podeis ajudar a salvar a vossa nação
Domingo, 5 de fevereiro de 2012, 13:15

Minha filha, Eu peço a todos os meus filhos para rezarem pela unidade do mundo neste tempo.
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A crença no meu Filho está a desaparecer e os meus filhos estão a ficar para com as almas estéreis.
Eu sou o vosso Imaculado Coração e através do amor que Eu tenho pelo meu Precioso Filho,
Jesus Cristo, vou trabalhar com perto d’Ele para salvar a humanidade.
Orai por im por interação, que Eu vou implorar ao Meu Pai, Deus, o Altíssimo, para
guardar a Sua Mão de Justiça da severa punição. Ele derramará sobre a Terra para impedir que a
maldade se espalhe.
Eu ajudar-vos-ei, filhos, a aproximar-vos do Coração do meu Filho. Quando nós trabalhamos
juntos, meus filhos, podemos evitar desastres em todo o mundo.
Nunca vos esqueçais da importância do meu Santíssimo Rosário, porque quando vós o recitais
diariamente podeis ajudar a salvar as vossas nações. O poder de Satanás enfraquece quando vós
recitais o meu Rosário. Ele foge em grande dor e torna-se impotente. E o mais importante, não
importa qual a fé Cristã a que pertenceis, é que o recitardes pelo menos uma vez por dia.
Porém, muitas pessoas não me aceitam, à vossa Abençoada Mãe.
Como o meu filho, Eu sou rejeitada, desprezada, insultado e humilhada. No entanto, pedindo
a minha ajuda Eu posso levar as almas diretamente ao Sagrado Coração de meu Filho, Jesus Cristo.
O meu Filho, Jesus Cristo, é o vosso Salvador, filhos, e Ele nunca rejeitará os pecadores, não
importa quão enegrecidas estejam as vossas almas.
Se vos sentirdes arrependidos por tê-Lo ofendido, é só apelardes a Mim, a vossa Mãe
amorosa, e Eu levar-vos-ei pela mão até Ele.
O meu Filho está a preparar-se para vir e levar todos os Seus filhos juntos, para que todos vos
possais unir com Ele no Novo Paraíso na Terra. Somente as almas puras e humildes podem entrar.
Vós deveis agora iniciar os vossos preparativos. Começai por recitar o meu Santo Rosário.
Tão importante é esta oração que deve agora tornar-se legitimamente numa Cruzada de Oração.
Cruzada de Oração (26) – Rezai o Rosário para salvar a vossa nação
Senti a paz, filhos, quando vós meditardes sobre o Meu Rosário.
Como as Graças são derramadas sobre vós depois de o recitardes, então vós sabereis que o
enganador se afastou de vós e, em seu lugar, virá o amor. O amor vem do Meu Eterno Pai.
Quando vós sentirdes o amor nos vossos corações, sabereis que estais a ganhar a batalha para
derrotar o maligno.
A Vossa Amada Rainha dos Anjos, Mãe da Salvação.

Orai para que uma guerra nuclear global, que acabaria com um terço da humanidade,
possa ser evitada
Segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012, 20:15

Minha filha, os Meus amados seguidores devem unir-se como uma família e ficarem fortes.
Eu proporcionarei a todos os Meus amados seguidores a confiança para se manterem calmos e
receberem graças no meio da tempestade.
Enquanto a Terra continuar a abanar em todos os sentidos, as vossas orações durante esse
tempo serão reconfortantes para Mim.
Como se quebra o Meu Coração ao ver inocentes a ser mortos nas guerras do Médio Oriente.
Essas pobres almas são açoitadas e sofrem, assim como Eu sofri.
A maldade que Eu vejo será diluída e a Mão de Meu Pai não vai demorar, mas não impedirá
que essas nações se matem umas às outras.
Os Selos foram quebrados, Minha filha, e as guerras vão surgir rapidamente.
Orai para que a atrocidade de uma guerra nuclear global, que acabaria com um terço da
humanidade, possa ser evitada.
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Eu preciso de mais filhos de oração. Eu percebo quão duro é para vós orardes mas, por favor,
Eu imploro-vos que convideis muitos grupos de oração, amigos e famílias, para que rezeis pela paz.
Eu dou-vos agora uma nova Cruzada de Oração (27) Oração pela Paz no Mundo
Ó Meu Jesus, eu imploro por Misericórdia, por aqueles que sofrem por guerras terríveis, para
que a paz seja instaurada, nessas nações torturadas, que estão cegas para a Verdade da Vossa
Existência. Por favor, cobri essas nações com o Poder do Espírito Santo, para que elas parem a
perseguição e o poder sobre as almas inocentes. Tende Misericórdia por todos os Vossos países, que
são impotentes contra as atrocidades do mal, que cobrem todo o mundo. Amém.
Minha filha, Eu exorto-vos a serdes pacientes, pois não vai demorar muito antes da Confissão.
Uma vez que tenha lugar, tudo se tornará mais calmo.
Ide em Paz e Amor. Acima de tudo, confiai no vosso Amado Jesus. O vosso Salvador.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.

Os mistérios do Reino Divino, escondidos nos arquivos por tanto tempo
Terça-feira, 7 de fevereiro de 2012, 20:00

Eu Sou o vosso amado Jesus, Filho de Deus, o Altíssimo, nascido do Coração Imaculado de
Maria. Eu venho em Nome da Santíssima Trindade.
Estes são os dias, Minha filha muito amada, que vais achar mais difíceis. O teu sofrimento,
que Me entregaste com alegria e de coração rendido, salvará muitas almas. Tu deves ser valente
quando fizeres isso e não te preocupares com a tua saúde. Pois este é apenas mais um desafio, que
não vai durar muito tempo, mas que será um longo caminho para Me trazeres as almas perdidas.
O Meu Livro da Verdade está a ser dado para que os crentes testemunhem a Minha
proclamação dos mistérios, por tanto tempo escondidos nos arquivos do Reino Divino.
Agora, que a Verdade está a ser desvendada, a humanidade deve aceitar a Minha Santíssima
Palavra, que vai agora ser apresentada a todos para que a possam digerir.
Isso proporcionará um doce alívio às vossas almas mas, para aqueles que estão afastados de
Mim, será muito difícil de aceitar.
A amargura da Verdade é difícil de engolir mas, se for aceite, vai trazer conforto aqueles que
aceitem que sou realmente Eu, o vosso Precioso Jesus, que vem para vos abraçar nestes tempos.
Eu, o Cordeiro de Deus, venho agora para vos trazer a vossa salvação.
Sem essa Minha ajuda tal não seria possível.
Eu trago-vos agora a Luz e vós deveis caminhar atrás de Mim, pois Eu conduzo-vos ao
Novo Paraíso.
Eu chamo a todos vós para serdes corajosos, fortes e destemidos no deserto terrível em que
vos encontrais agora.
Não será fácil, mas Eu prometo que a força que vos darei fará com que esta viagem seja
menos árdua.
Aceitai o que vós ides testemunhar no mundo, como a Purificação continua e com grande
intensidade. Pois assim é necessário.
Rezai, rezai, rezai por paciência e resistência porque vós deveis vencer a escuridão e ajudarMe a trazer toda a humanidade para a Luz.
Nunca percais a esperança. Basta lembrar que tudo o que importa é a unificação da
humanidade. As vossas orações, o sofrimento e o amor por Mim vão ajudar a unir a Minha Santa e
preciosa família no Meu Novo Paraíso na Terra.
Olhai para a frente, filhos, para a vida que vos está destinada, se obedecerdes à Minha
Santa Vontade.
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Eu vos amo e vos abençoo, queridos filhos, pelo vosso amor e compaixão por Mim, o vosso
amado Salvador.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: O maligno não descansará enquanto a Igreja Católica não cair por terra
Quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012, 20:30

Eu sou a Imaculada Conceição. Eu sou a Virgem Maria, Mãe de Deus.
Minha filha, este pobre mundo está em tumulto e continuará assim, dia a dia, até ao momento
em que O Aviso se aproxime.
Foi predito que o ódio por meu Filho se estenderá à Sua Santa Igreja na Terra. Isso já está a
acontecer. O maligno não descansará até que a Igreja Católica bata no chão.
Quando a Igreja cair, dois lados emergirão. Não importa quanto a Igreja vai sofrer, ela não
pode, nem vai, morrer. Isso não pode acontecer, filhos.
Por enquanto, Deus Pai pode permitir que a Igreja na Terra seja flagelada, tal como sofreu o Seu
Amado Filho, Jesus Cristo, e será então que o meu precioso Filho se elevará em Glória uma vez mais.
Nunca abandoneis a Igreja Católica.
Nunca negueis as outras Igrejas Cristãs do meu Filho. Pois todos vós sois seguidores de
Cristo. Todos vós, com devoção ao meu Filho, ponde as vossas diferenças de lado. E uni-vos para
lutar contra o anticristo.
Cruzada de Oração (28) Oração da Virgem Maria pela unificação de todas as Igrejas Cristãs
Ó Deus O Altíssimo. Ajoelhamo-nos diante de Vós, para pedir a unificação de todos os
Vossos filhos, na luta para manter as Vossas Igrejas Cristãs na Terra. Não deixeis que as nossas
diferenças nos dividam, neste momento, de grande apostasia no mundo. Pelo nosso amor por
Vós, Querido Pai, nós vos imploramos que nos deis as graças, para nos amarmos uns aos outros
em nome do Vosso Amado Filho, Nosso Salvador Jesus Cristo. Nós Vos adoramos. Nós Vos
amamos. Unimo-nos para lutar contra a força, para reter as vossas Igrejas Cristãs na Terra, nos
desafios que teremos que enfrentar, nos próximos anos. Amém.
Confiai em mim para Vos guiar, filhos, até ao Novo Paraíso e ao Reino do meu Filho na
Terra, como deve ser.
A Vossa Mãe Amorosa, Mãe da Salvação.

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

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

Fornicação, pornografia e prostituição, são todos pecados mortais
Quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012, 15:00

Minha querida e amada filha, o homem deve afastar-se do pecado e depressa. Muitos pecados
não são hoje mais vistos como tal.
Assim, muitas ofensas contra o Meu Pai são cometidas sem qualquer culpa.
Filhos, vós deveis parar. Vós estais a destruir as vossas vidas. Satanás provoca-me quando se
orgulha daquelas almas que ele Me rouba em cada segundo. Se visses as almas, milhões delas,
caindo para os fogos da eternidade, vós morreríeis de choque.
Como se parte o Meu Coração ao testemunhar o terror que essas almas, que viviam em
terrível pecado quando estavam em Terra, têm que sofrer. Os pecados de que elas são culpadas nem
sempre são aqueles que vós entendeis como sendo pecados mortais.
Eu falo sobre fornicação, tão facilmente aceite no mundo de hoje, que participa e vê a
prostituição, a pornografia e o abuso sexual.
Refiro-me ao ódio pelos outros, bem como aos que causam dor e sofrimento aos menos
afortunados do que eles próprios.
Assim como o pecado da idolatria, quando vós adorais bens materiais mesmo que, acima de
tudo, não sejam nada além de cinzas.
Vós não entendeis que uma vez que seguis por esse caminho de pecado, ficais cada dia mais
distantes de Mim? Em seguida, torna-se muito difícil que vos liberteis das garras colocadas em cima
de vós pelo rei das trevas.
Acordai, filhos. Estai cientes da existência do Inferno e receai muito pela entrada nos portões
da condenação eterna.
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Eu não digo isto para vos assustar, mas para assegurar que vós entendeis que o pecado mortal
vos levará para lá, a menos que volteis agora para Mim.
Oração e muita, será necessária para voltardes para Mim, mas ouvi isto. Aqueles que estais
desesperados, tristes e vos sentis impotentes, por causa do abismo de pecado em que estais, apenas
tendes que pedir, que Eu vos perdoarei.
Vós deveis mostrar remorso verdadeiro e confessar-vos agora. Se não podeis ir à Confissão,
dizei então a Minha Cruzada de Oração para a Indulgência Plenária (24) para a Absolvição, por um
período de sete dias consecutivos.
Ó Meu Jesus, Vós sois a Luz da Terra. Vós sois a chama que toca todas as almas. A Vossa
Misericórdia e o Vosso Amor não conhecem fronteiras. Nós não somos dignos do sacrifício que Vós
fizestes, com a Vossa morte na Cruz. Porém, nós sabemos que o Vosso Amor por nós é maior do que
o amor que temos por Vós. Concedei-nos, Senhor, o Dom da humildade, para que sejamos
merecedores, do Vosso Novo Reino. Enchei-nos com o Espírito Santo, para que possamos marchar
em frente e levar o Vosso Exército a proclamar a Verdade da Vossa Santa Palavra, e a preparar os
nossos irmãos e irmãs para a Glória da Vossa Segunda Vinda à Terra. Nós Vos honramos. Nós Vos
louvamos. Nós nos oferecemos a Vós, assim como as nossas tristezas e os nossos sofrimentos, como
presente para a salvação das almas. Nós Vos amamos, Jesus. Tende Misericórdia de todos os Vossos
filhos, onde quer que estejam. Amém.
Eu nunca abandono os pecadores e sinto um carinho especial por eles. Eu amo-os de uma
forma muito especial, mas detesto os seus pecados.
Ajudai-Me, para vos salvar, filhos. Não deixeis até que seja tarde demais.
O Vosso Amado Jesus.

Deus Pai: Os terremotos serão sentidos como parte de um pequeno castigo antes de o Aviso
Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012, 19:50

Eu sou Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Eu venho em Nome da Santíssima Trindade.
Minha amada filha, Eu anuncio hoje que todos os preparativos já foram concluídos para a
Grande Misericórdia do Meu Filho.
Por favor, informa os Meus filhos sobre o dever de orarem por todas as almas que se retiraram
de Mim, o Vosso Pai Eterno. Só vós podeis, filhos, ajudar a salvar essas almas.
Também gostaria de informar que uma série de terremotos será sentida, pois Eu lancei um
pequeno castigo para punir as almas perversas que atormentam os seus compatriotas.
Minha filha, uma vez que este castigo termine, será o tempo para O Aviso. A humanidade vai
homenagear o Meu Filho, quando ela procurar o perdão pela forma como Me ofendeu.
Muitos vão converter-se. Muitos morrerão. Daqueles que vão morrer, as suas almas
podem ser salvas através das vossas orações. Depois o mundo acalmará um pouco e será dado
um tempo de arrependimento.
Lembrai-vos que Eu amo a todos os Meus filhos mas, como qualquer bom Pai, Eu devo
castigar os Meus filhos para que eles entendam a diferença entre o certo e o errado. Esta limpeza irá
acordar os Meus filhos e muitos mais aceitarão as graças, com gratidão, quando forem derramadas
sobre a humanidade durante O Aviso.
Eu Amo-vos, filhos, e é Meu desejo salvar cada um de vós, incluindo os de alma endurecida
que não aceitam a Existência da Santíssima Trindade.
O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo.

O Meu pobre Santo Vigário, o Papa Bento XVI, será expulso da Santa Sé, em Roma
Sábado, 11 de fevereiro de 2012, 11:30

Minha querida e amada filha, as guerras estão a aumentar em todos os lugares e muito em
breve a Mão de Meu Pai intervirá para dar fim a este mal.
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Não temas porque os planos para salvar a humanidade estão concluídos e não irá demorar
muito para a Minha Grande Misericórdia, que será dada a cada um de vós.
Nunca temais as obras do anticristo pois vós, queridos filhos, tendes poder dentro de vós para
atenuar o seu domínio sobre o mundo, através das vossas orações.
Outros líderes mundiais serão mortos em breve e o Meu pobre Vigário, o Santo Papa Bento
XVI, será expulso da Santa Sé em Roma.
No ano passado, Minha filha, Eu disse-te da trama dentro dos corredores do Vaticano.
Um plano para destruir o Meu Santo Vigário foi criado em segredo a l7 de Março de 2011 e
será consumado conforme foi predito.
Espalhai agora a Minha Sagrada Palavra por todos os cantos do mundo e preparai as versões
impressas das Minhas Mensagens, para serem distribuídas a tantos países quanto possível.
Vós estais sendo guiados, por isso deveis fazer o que é melhor. Pedi-Me em oração para vos
enviar ajuda e isso será feito.
O Vosso Jesus.

Os outros países seguirão a Inglaterra, proibindo a Oração Pública
Domingo, 12 de fevereiro de 2012, 10:30

Minha filha, como Eu choro quando vejo que muitos estão a tentar acabar com a homenagem
ao meu amado Filho.
Eu disse antes que a batalha começou. Os planos já começaram por proibir a oração pública a
Deus Pai e ao Seu Precioso Filho, Jesus Cristo, na Inglaterra.
Isto é apenas o começo. Muito em breve será aplicado às escolas e a outros locais públicos,
até passar a ser ilegal orar em Igrejas Consagradas ao meu Filho, Jesus Cristo.
O ódio entre os homens, e o daqueles que estão em elevados lugares, pelo meu Filho,
significa que eles estão a fazer tudo o que podem para banir a prática pública do Cristianismo.
Aqueles que odeiam o meu Filho, dizem que não acreditam no meu Filho. Como é que eles
podem mostrar tanto ódio por alguém em que não acreditam?
O seu desprezo pelo meu Filho ficará mais claro logo que os outros países seguirem a
Inglaterra para proibir a prática pública do Cristianismo.
Será uma ofensa à honra do meu Filho.
As outras religiões que acreditam em Deus Pai também vão sofrer.
No entanto, eles não vão sofrer tanto quanto a Igreja Católica Romana e as outras Cristãs. O
seu sofrimento tornar-se-á intenso.
Orai, filhos, para evitar muito deste mal que se torna mais evidente agora.
Por muito tempo, aqueles que dizem não crer no meu Filho ficarão escondidos.
Agora, eles vão surgir com confiança e perseguirão o meu Filho através dos sofrimentos que
vão infligir aos Seus seguidores.
Orai filhos, arduamente, para protegerdes a vossa fé e o direito à honra do meu Filho em
público, para não vos sentirdes envergonhados.
Por favor, orai esta Cruzada de Oração (29) para proteger a prática do Cristianismo
Ó meu Senhor Jesus Cristo, rogo que o Vosso Espírito Santo caia sobre todos os Vossos filhos.
Peço-Vos para perdoardes aqueles que têm ódio por Vós nas suas almas. Rezo para que os ateus
abram os seus corações endurecidos, durante a Vossa Grande Misericórdia, e para que os Vossos
filhos, que Vos amam, Vos possam honrar com dignidade, elevando-os acima de toda a perseguição.
Por favor, enchei todos os Vossos filhos com o Dom do Vosso Espírito, para que possam elevar-se,
com coragem, e levar o Vosso Exército para a batalha final contra Satanás, seus demônios e todas
aquelas almas, que são escravas das suas falsas promessas. Amém.
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Ide em paz, minha filha, e diz ao mundo para se preparar para esta grande injustiça.
Obrigado por responderes ao meu apelo de hoje.
Maria, Rainha de Todos os Anjos, Mãe da Salvação.

A Bíblia Sagrada não é posta de lado em favor destas Mensagens
Domingo, 12 de fevereiro de 2012, 15:00

Minha querida e amada filha, Eu senti a tua falta ontem. Acordei-te durante a noite, lembraste? Tu estavas muito cansada, mas Eu queria falar contigo então.
Hoje devo exortar-te para dizeres ao mundo que a guerra está escalada e que, a menos que os
Meus seguidores orem, uma guerra nuclear será infligida.
Isso está perto e a oração pode evitar isso, juntamente com a Mão de Meu Eterno Pai.
Eu preciso que mais dos Meus seguidores espalhem a Minha Santa Palavra, dada a toda a
humanidade, para o bem das suas almas.
Tu, Minha filha, estás a ser atacada por aqueles que dizem que o Livro Sagrado de Meu Pai
está a ser posto de lado em favor destas Mensagens. Isso não é assim.
As Minhas Mensagens de hoje são para reforçar os Ensinamentos contidos na Bíblia Sagrada
porque muitos, no mundo de hoje, não sabem o que está contido n’Ela.
Nem eles saberão quais os sinais de aviso para o Fim dos Tempos, a menos que Eu os revele
agora para ti. Para que é isto? Eu devo preparar as vossas almas para o Meu Novo Paraíso. Nunca
sintais que estou a tentar levar-vos para um caminho diferente.
Porque há apenas um caminho para o Paraíso e Eu Sou o único que vos guiará para os
seus Portões.
Prestai atenção à Minha Palavra. Ouvi a Minha Chamada. Caminhai Comigo, com as vossas
cabeças erguidas, sem medo nos vossos corações, quando Eu orientar o Meu Exército para Me
ajudar a reclamar o Meu Reino na terra.
O Vosso Amado Jesus.

Os Últimos Dias de Satanás – Como uma vespa quando morre a picada será mais dolorosa
Segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012, 15.30

Minha filha, por favor lembra-te que o homem tem apenas que olhar ao seu redor para
conhecer as grandes mudanças que vieram ao mundo.
Os eventos normais de todos os dias já não parecem os mesmos. As alegrias que vós
recebíeis, filhos, dos ganhos materiais, perderam o seu brilho. Já não são apelativos. Elas são
tingidas com uma máscara de insignificância.
Porque é assim? Vós não sabeis que é o flagelo do anticristo e sua presença na Terra que
lança essas sombras?
Ele, a semente de Satanás, infecta todos os níveis da vossa sociedade, incluindo a política, as
forças militares, as instituições financeiras, as organizações humanitárias e até mesmo as vossas
Igrejas. Nenhum sector foi poupado, para que ele possa infligir dor à humanidade nestes seus
últimos dias sobre a Terra.
Lembrai-vos que que Eu, o vosso Jesus, dei aos Meus seguidores o poder do Espírito Santo
para tornar impotentes esses agressores malignos. Quanto mais vos elevardes na batalha, com a
força da vossa fé, assim será mais fraco o aperto do anticristo.
A oração, e especialmente as Cruzadas de Oração, que te foram dadas, Minha mensageira,
ajudarão a expulsar esse mal. Todo o mal pode ser destruído através da oração. É simplesmente assim.
Os dias estão contados para a sobrevivência de Satanás e do seu exército. No entanto, como
uma vespa, quando morrer, a picada será mais dolorosa. Mostrai paciência e perseverança durante
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estas provações e vós, o Meu Exército, marchareis unidos com esperança e confiança em direção
aos Portões do Meu Novo Paraíso na Terra.
O Vosso Salvador Jesus Cristo.

Deus Pai: A Europa será o primeiro alvo do Dragão Vermelho, seguido dos E.U.A.
Terça-feira, 14 de fevereiro de 2012, 18:00

Minha filha, o Meu tempo, em relação ao Meu Castigo e ao Aviso, não é para teu
conhecimento.
Não há necessidade de preocupação acerca do Meu Tempo Divino, pois isso será apenas de
acordo com a Minha Santa Vontade.
Sabei isto, porém, o Dragão Vermelho sobre o qual vos falei há algum tempo, levantou agora
a cabeça, timidamente, mas com a intenção mortal de devorar os Cristãos em todo o mundo.
Paciente, após tanto tempo à espera, ele vai agora atacar violentamente com o fogo da sua
boca, destruindo tudo o que representa homenagem a Mim, Deus, o Altíssimo, e ao Meu Amado
Filho, Jesus Cristo.
A Europa será o seu primeiro alvo e, em seguida, os Estados Unidos da América.
O comunismo será introduzido e pobres daqueles que se oponham ao reino do Dragão
Vermelho.
Minha filha, Eu entendo que as recentes Mensagens Divinas que te foram dadas estejam a
distrair-te, mas a Verdade deve ser revelada.
É somente através das profecias dadas a conhecer que a fé será restaurada. Esta é a razão pela
qual as profecias estão a ser dadas agora aos Meus filhos, pois assim eles reconhecerão a Verdade
dos Meus Ensinamentos.
Todas as profecias dadas aos Meus Profetas Daniel e João vão desenrolar-se, camada por camada.
Os detalhes ser-te-ão dados, Minha filha, para ajudar a construir o resto da Minha Igreja na Terra.
Eles, os Meus filhos, necessitarão de ser consolados através das Minhas Mensagens de Amor,
e assim Eu os tranquilizarei.
Inclinai-vos perante Mim, filhos, o Vosso Amado Pai, e Eu vos darei as Graças necessárias
para derrotar o inimigo.
Eles não podem vencer, e o seu poder não apenas é de curta duração, como o Dragão
Vermelho e os seus cegos aliados serão lançados no fogo da condenação eterna.
Orai pelas suas almas, porque vós podeis ajudar, através das vossas orações, a salvá-los.
O Aviso terá pouca importância para os seguidores de Satanás, o Dragão Vermelho e seus
exércitos.
Tão endurecidos estão os seus corações que eles vão deliberadamente para o lado do maligno.
A sua lealdade é para com o falso paraíso que ele lhes promete.
Assim como às almas escolhidas é dado o Dom das aparições ou, como no teu caso, o Dom de
Me ver e ao Meu Amado Filho, Jesus Cristo, a certas almas são mostradas visões de Satanás e seus
anjos caídos.
Tão próximo é o seu compromisso com o mal, que muitos dos seguidores de Satanás
preferiam morrer a reconhecer-Me, ao Pai Todo-Poderoso.
A Minha Promessa é esta, filhos.
Eu protegerei todos os Meus filhos que tenham o Selo do Meu Amor incorporado nas suas almas.
Vós sereis poupados da perseguição, desde que vós permaneçais fortes a rezar com toda a
vossa força por essas pessoas más.
Isso ajudará a diluir o terror e a evitar a fome, a guerra e a perseguição religiosa.
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A oração a Mim, Vosso Pai, deve ser agora incluída nas vossas orações diárias com esta
especial Cruzada de Oração (30) Orai para evitar a guerra, a fome e a perseguição religiosa
Meu Pai Eterno, Deus, Criador do Universo, em Nome do Vosso Precioso Filho, peço-Vos
que nos façais amar mais. Ajudai-nos a ser corajosos, destemidos e fortes em face da
adversidade, a aceitar os nossos sacrifícios, sofrimentos e provas, como um dom, ante o Vosso
Trono para salvar os Vossos filhos na Terra, a amolecer os corações das almas sujas, a abrir os
seus olhos para a Verdade do Vosso Amor, para que assim eles possam entrar, com todos os seus
filhos, no Paraíso na Terra, amorosamente Criado por Vós, para nós, de acordo com Vossa
Divina Vontade. Amém.
Por favor, filhos, não ignoreis a Minha Intervenção Celestial nas vossas vidas, hoje.
Aqueles de vós com um amor profundo por Mim, o Vosso Pai, sabei que Eu tenho que vos
preparar para esta viagem importante.
Eu não estaria a fazer o Meu dever, como Vosso Criador e Pai Amoroso, se Eu não comunicasse
convosco neste últimos tempos, como vós os conheceis na Terra, tal como eles são agora.
Aqueles que possam ficar assustados pelas Minhas Santíssimas Palavras, deixai-Me consolarvos, dizendo-vos que isto não significa o fim do mundo. Porque não é.
É simplesmente o fim do reinado de Satanás na Terra, o que é bem-vindo, filhos. O tempo
está a aproximar-se para o Meu Filho ocupar o Seu Trono de direito, quando Ele vier, pela segunda
vez, para reinar sobre o Novo Paraíso Perfeito na Terra.
O Meu Coração explode de alegria quando Eu vos falo, filhos, da nova Terra que eu preparei
para vós.
Os Meus filhos viverão por 1.000 anos no Paraíso que criei para Adão e Eva.
Haverá paz, harmonia, amor e vós não querereis mais nada.
As pessoas irão casar, ter filhos e as flores, rios, montanhas e lagos são de perder o fôlego.
Os animais viverão com os Meus filhos em harmonia, e vós sereis governados com amor, sob
o reinado de Meu Filho, Jesus Cristo.
Só então é que a Minha Santa Vontade será feita na Terra como no Céu.
O Vosso Pai Amoroso, Deus, o Criador de toda a humanidade, Deus, o Altíssimo.

O grupo perverso perpetra a maior mentira para assumir o controle dos países
Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012, 20:00

Minha amada filha, tu deves dizer aos Meus filhos, a todos os Meus seguidores, para se
ligarem e formarem uma rede de proteção, em oração.
Ao juntardes como irmãos e irmãs em oração por aqueles filhos perdidos que vagueiam
buscando o Meu Amor, mas que não podem encontrar paz em suas almas, vós podereis salvá-los.
Eles precisam de vós para que oreis por eles, porque O Aviso não vai converter essas pobres
almas.
Vós, Meus seguidores leais, trazei-Me o consolo de que Eu preciso quando Eu vejo a terrível
dor e as dificuldades que estão a ser enfrentadas pelos Meus filhos em quase todos os cantos do
mundo.
Esse grupo perverso, composto por alguns dos mais poderosos do mundo e da elite, está a
perpetrar a maior mentira através da sua deliberada conspiração para tomar o controle dos países do
Médio Oriente, Europa e os E.U.A.
O plano deles está a revelar-se diante dos vossos olhos. Não o podeis ver? Esse plano levou
décadas para se desenvolver.
Cada um dos Meus filhos precisa de ficar acordado o tempo todo.
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Não lhes permitais levar os vossos países. Enfrentai-os. O dinheiro é a sua arma de engodo. O
colapso dos vossos sistemas bancários foi deliberado. Agora, eles agem para completar a próxima
fase do seu plano.
Vós, filhos, podeis parar esta evolução através das vossas orações.
O Meu Pai já está a colocar obstáculos no seu caminho.
Os Meus seguidores abrangem muitos países. Agora, vós deveis unir-vos em oração para
parar os líderes europeus, alguns dos quais são eles próprios que, nos seus perversos caminhos,
causam terrível sofrimento às pessoas inocentes.
Exorto-vos a recitardes esta Cruzada de Oração para os impedir.
Cruzada de Oração (31) Corrente de Proteção
Ó Meu Jesus, permiti que esta minha oração invoque o Vosso Espírito Santo, para descer
sobre os líderes movidos pela luxúria, avareza, ganância e orgulho, para parar a perseguição
aosVossos filhos inocentes. Peço-Vos que impeçais a fome, a pobreza e as guerras, de devorarem
os Vossos filhos. E eu oro, para que os líderes europeus abram os seus corações, para a Verdade
do Vosso Amor. Amém.
Minha filha, a rede de oração vastamente espalhada por toda parte, e o Poder do Espírito
Santo, ajudarão a que essas pessoas, que têm o Poder de acabar com o sofrimento, suspendam as
suas ações.
Espalhai a Minha Palavra, a fim de espalhar a conversão.
O Meu tempo de vir para reinar está perto. Então, não haverá tempo suficiente para salvar
todas as almas.
Fazei tudo que puderdes por Mim, o Jesus que ama e estima a todos vós.
Devemos trabalhar juntos, filhos, por causa de toda a humanidade, na nossa batalha, para
impedir o anticristo e o seu atroz plano enganador.
Esperança, amor e oração, filhos. É isso o que Eu espero de vós.
Eu agradeço-vos por toda a vossa lealdade e obediência.
Vós não havíeis ainda visto, porém acreditastes. Uma vez que ouvistes a Minha Voz, por
meio destas Mensagens, vós reconhecestes-Me.
Vós conseguistes fazer isso devido ao Espírito Santo que reina nas vossas almas.
Vós deveis partilhar esta grande Dádiva, para que assim possais trazer todos os vossos entes
queridos convosco para o Meu Novo Paraíso na Terra.
Eu amo a cada um de vós. Vós trazeis-Me consolo e alegria.
O Vosso Amado Jesus.

Virgem Maria: Introduzi o aborto na Irlanda e vós rompereis a ligação ao Meu Coração
Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012, 15:30

Eu sou a vossa amada Mãe, a Rainha dos Anjos, a Virgem Maria, a Imaculada Conceição.
Ó como Eu choro hoje porque a Irlanda, o País mais dedicado a mim, a vossa amada Mãe, cai
nas garras do maligno.
Grande escuridão desceu sobre esta nação. Assim como muitos perderam a fé, assim muitos
viraram os seus corações para longe do meu amado Filho, Jesus Cristo.
Os meus filhos na Irlanda têm permitido que o maligno transforme os seus corações em pedra.
Aqueles que amam o meu Filho estão em sofrimento, porque eles testemunham como o
secularismo tomou o controle desse santo país.
Estão a ser feitas tentativas para introduzir o aborto e, se isso vier a acontecer, irá ofender
profundamente o meu precioso Filho.
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Se vós, meus filhos, introduzirdes o aborto na Irlanda vós endurecereis a ligação que vos tem
trazido tão perto do meu Coração.
Muitas pessoas na Irlanda insultam agora o meu Filho pela falta de respeito que mostram por
Ele. Eu também não sou mais tolerada, e o meu Nome é aviltado.
Filhos da Irlanda, escolhidos como almas especiais para transmitir a Palavra de Meu Pai em
todo o mundo, vós deveis escutar-me.
Rezai, rezai, rezai, para que esses planos para introduzir as leis do aborto não tenham lugar.
Caso isto aconteça, a Irlanda vai perder muitas graças no Reino do Meu Pai.
O pecado do aborto é o mais grave aos Olhos do Meu Pai. É o pior tipo de genocídio.
Vós deveis combater este mal filhos. Vós deveis fazer isso agora ou o último elo Divino que
precisa de ser fortalecido será, em vez disso, enfraquecido.
Vós deveis erguer-vos, filhos, e reivindicar as vossas crenças Católicas e Cristãs, porque elas
estão a ser-vos roubadas.
Não permitais que aqueles que estão no poder zombem de vós quando proclamais a Santa
Palavra de Deus.
Esse espírito das trevas, está agora não só a abranger o vosso país como os Santuários
Sagrados em que Eu deveria ser reverenciada.
Eu choro de tristeza quando Eu vejo a minha amada Irlanda cair pelo caminho.
Ainda há esperança filhos. Mas agora vós deveis juntar-vos com vigor para proteger a vossa fé.
Em breve vós sereis forçados a abandonar não só a vossa fé Católica como a vossa fé Cristã.
Recuperai o vosso país do socialismo e ditadura.
Eles vão defender o direito dos cidadãos, mas vão negar esses mesmos direitos que eles dizem
proteger, incluindo o direito à oração.
Eles vão forçar-vos a aceitar, como lei, o direito de assassinar as crianças ainda não nascidas.
Lembrai-vos que cada alma foi amorosamente criada por Deus Pai Todo-Poderoso.
Qualquer homem que escolhe o aborto ou auxilia o ato perverso do aborto comete um
pecado mortal.
Orai, orai, orai a minha Cruzada de Oração pela Irlanda.
Cruzada de Oração (32) Oração para impedir o Aborto na Irlanda
Ó Mãe da Salvação, orai pelos Vossos filhos, na Irlanda para evitar que o ato perverso
do aborto seja infligido sobre nós. Protegei esta santa nação, de se afundar ainda mais no
desespero da escuridão, que cobre o nosso país. Livrai-nos do mal, que quer destruir os
Vossos filhos ainda por nascer. Orai para que os líderes tenham coragem de ouvir aqueles
que amam o Vosso Filho, para que assim eles sigam os Ensinamentos de Nosso Senhor
Jesus Cristo. Amém.
Vai agora minha filha e diz aos meus filhos na Irlanda que devem ser fortes. Eles devem
defender o que é certo.
Nunca deveis ter medo de proclamar a Verdade, a Santa Palavra de Deus, não importa quão
difícil isso possa ser.
A Vossa Amada Rainha do Céu , a Mãe da Salvação.

Os países europeus vão sucumbir a uma ditadura que não é melhor que os dias de Hitler
Sábado, 18 de fevereiro de 2012, 16:00

Minha querida e amada filha, é Minha intenção proteger muitos dos Meus seguidores, quando
a Mão do Meu Pai descer em breve, para punir a humanidade pela sua maldade, e para evitar que
atrocidades terríveis sejam cometidas por pecadores que querem destruir muitas nações.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

331

Livro da Verdade

Todos vós estareis protegidos, mas a vossa responsabilidade é para com os outros.
Presenciai agora como os países europeus sucumbem a uma ditadura que não é melhor do que
os dias de Hitler.
Os planos estão no lugar para que o grupo mundial assuma cada país na Europa.
A Babilônia vai cair como predito.
O Urso e o Dragão Vermelho vão para a guerra precisamente como foi profetizado.
Roma vai tornar-se a sede do governo perverso de dominação.
A Itália vai desmoronar-se.
A Grécia vai ser o catalisador que irá fornecer a desculpa para derrubar a Babilônia.
Tudo vai ser agora revelado ao mundo.
A oração pode aliviar o tormento dos Meus pobres filhos, que sereis obrigados a pedir a
comida que colocais nas vossas bocas.
Sereis tratados como crianças, mas sereis pisados quando fordes escravizados pelo grupo
global, que trabalha em conjunto com os líderes Europeus.
Eles são traidores, todos eles, e não apenas perante aqueles a quem servem, mas perante Deus,
Meu Pai Todo-Poderoso.
O Seu Nome é odiado por este grupo que já proibiu a homenagem a Ele em seus países.
Por isso, eles vão sofrer. Eles serão punidos e impedidos de cumprir a sua missão perversa. A
ira do Meu Adorado Pai já atingiu níveis sem precedentes, aumentando porque a ascensão do
grande Dragão Vermelho é iminente.
Tamanha destruição, filhos. Tamanho desejo de poder e controle. Tamanho ódio por Mim, o
Vosso Divino Salvador.
Os quatro mensageiros de Satanás desceram e trabalham agora dentro desses grupos.
Os líderes perversos e poderosos estão a ser controlados pelo anticristo, que está agora muito
ativo. O anticristo dirige uma organização muito grande.
Eles são tão astuciosos que poucos percebem o que realmente fazem.
Meus filhos, eles vão tentar assumir o controle, e todos os seus planos parecem estar a desenrolar-se.
Mas é então que o Meu Pai vai intervir.
Ai daqueles que tenham de enfrentar a Ira do Meu Pai.
Eles não vão ter mesmo nenhuma oportunidade de balbuciarem diante d’Ele, se não se
arrependerem de imediato.
A muito poucos de vós, filhos, está a ser dada a verdade, porque muitas dessas pessoas
controlam as notícias em que vós acreditais como sendo a verdade.
Vós não tendes outros meios de saber o que está a acontecer no mundo.
Aqueles que vós considerais como responsáveis das organizações que se preocupam com as
nações são, de fato, os verdadeiros grupos que correm pelo anticristo.
As nações que vós considerais como fracas, estão a ser vitimizadas e usadas como peões, para
que assim, em vez deles, apareçam como os maus perante o resto do mundo.
Vós não deveis sempre acreditar no que vos é apresentada em nome da justiça.
Orai fortemente por todos os vossos irmãos e irmãs que vão ser espezinhados por essas pessoas.
Orai para que O Aviso retarde a sua ação, e orai para diluir o impacto do plano que está a ser
orquestrado para abolir os vossos direitos, o vosso dinheiro, o vosso alimento e o vosso direito de
praticar o Cristianismo e outras religiões que honram o Meu Pai.
O Vosso Amado Jesus Cristo, o Salvador da humanidade.
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A União Europeia é a Besta dos Dez Chifres
Domingo, 19 de fevereiro de 2012, 3:00

Minha querida e amada filha, não te deves assustar com estas Mensagens. Pois elas estão a ser
dadas ao mundo por causa do Amor que Eu tenho por toda a humanidade.
O conhecimento dos eventos que vão chegar, ajudará a preparar os Meus filhos, para que eles
possam defender a Verdade.
Os Meus avisos podem ajudar a espalhar a conversão e prepararão os Meus filhos, uma vez
mais, para reconhecerem a Verdade da Minha Promessa de voltar de novo.
A Minha Segunda Vinda será realizada no vosso tempo de vida, filhos.
Vós, os desta geração escolhida, colhereis as maravilhas do Meu Glorioso Reino na Terra.
Incluo entre vós, Meus filhos escolhidos, aqueles que Me viraram as costas e que negam a
existência do Meu Amado Pai, Deus o Altíssimo.
O Meu Amor vai envolver os que Me desprezam. Com o tempo, eles converter-se-ão.
O conhecimento das Minhas Mensagens, que te foram dadas, Minha profeta do Fim dos
Tempos, a quem foi dada a responsabilidade da abertura dos Sete Selos, não será suficiente.
O que realmente importa é a salvação de todos os vossos irmãos e irmãs no mundo.
Os dois aliados Rússia e China vão unir forças. Isso acontecerá assim que a besta com os dez
chifres ao alto assuma o comando do longo sofrimento das pessoas inocentes.
A besta com dez chifres é a União Europeia, Minha filha, referida como Babilônia no Livro
da Revelação.
A Babilônia cairá e será dominada pelo grande Dragão Vermelho, a China, e o seu aliado
Urso, a Rússia.
Quando isso acontecer, o comunismo governará e ai de quem for visto a praticar religião na
sua presença.
Todas as religiões serão proibidas, mas os Cristãos sofrerão a maior perseguição.
Os Católicos Romanos não serão tolerados de todo, e eles terão que se proteger nas
massas, em segredo. Chegou a hora, filhos, todos os Meus seguidores, para começardes a
planear o vosso futuro.
Vou guiar-vos em todos os momentos.
Começai a preparar-vos agora, porque vos será dado tempo para isso.
Mais uma vez, Eu digo-vos, oração, e muita, diluirá o poder da Besta, do Urso e do
Dragão Vermelho.
Eles governarão por um tempo muito curto. Depois eles serão destruídos.
O Vosso Amado Salvador, O Redentor da humanidade, Jesus Cristo.

Deus Pai: Erguei-vos agora e aceitai o Meu Selo, o Selo do Deus Vivo
Segunda-feira, 20 de fevereiro de 2012, 00:20

Minha amada filha, o Meu Coração está ferido de tristeza pelos pecados dos Meus filhos.
Como qualquer Pai amoroso, o vosso ódio perverso de uns para com os outros, parte o Meu
Coração em dois.
É como uma espada que trespassa o Meu Coração sem parar.
Eu sou Deus, o Altíssimo, e por causa do livre-arbítrio que Eu dei a todos os Meus filhos,
terei que sofrer uma dor contínua, até que o Novo Paraíso na Terra se estabeleça.
Então, Meus filhos, juntar-vos-eis em uníssono com a Minha Santa Vontade. Até que isso
aconteça, não pode haver paz na Terra.
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Somente quando o maligno e aqueles que seguem servilmente as mentiras que ele prometeu
forem destruídos pode, finalmente, o mundo tornar-se calmo.
Minha filha, diz aos Meus filhos que Eu não quero pensar em punir os Meus filhos, pois
Eu Amo-os.
Vós sois Meus, a Minha querida Criação. Vede como o mal que corrompeu as vossas almas é
um tormento constante para Mim, o Vosso Amado Pai.
Eu desejo levar-vos a todos, filhos amorosos, que conheceis e compreendeis o Meu Amor por
vós, para o Meu Belo Novo Paraíso na terra.
Eu prometo-vos que a perseguição será rápida e que estareis protegidos.
Pois, agora, Eu lego o Meu Selo de Amor e Proteção.
Com isso, vós escapareis da intimação dos que vão causar sofrimento nos vossos países.
O Meu Selo é a Minha Promessa de Salvação. O Meu poder vibra até vós através deste Selo e
nenhum mal vos atingirá.
Isto é um Milagre, filhos, e somente aqueles que se curvem diante de Mim, o Vosso Senhor e
Criador de Todas as Coisas, como crianças, com amor por Mim nos vossos corações, podem ser
abençoados com este Dom Divino.
Erguei-vos agora e aceitai o Meu Selo, o Selo do Deus Vivo.
Recitai esta Cruzada de Oração para reconhecer o Meu Selo e aceitá-lo com amor, alegria
e gratidão.
Cruzada de Oração (33) Erguei-vos agora e aceitai o Selo do Deus Vivo
Ó Meu Deus, Meu Pai Amoroso, aceito com amor e gratidão o Vosso Divino Selo de
Proteção. A Vossa Divindade contém o meu corpo e alma para a eternidade. Eu curvo-me em
humilde gratidão e ofereço-Vos o meu profundo amor e lealdade a Vós, meu Amado Pai. Eu
Vos imploro proteção para mim e para os meus entes queridos, com este Selo Especial, e eu
penhoro a minha vida ao Vosso Serviço para todo o sempre. Eu amo-Vos, Querido Pai. Eu
consolo-Vos nestes tempos, Querido Pai. Eu ofereço o Corpo, o Sangue, a Alma e a
Divindade de Vosso Filho Muito Amado em expiação pelos pecados do mundo e para a
salvação de todos os Vossos filhos. Amém.
Ide, Meus filhos e não temais. Confiai em Mim, O Vosso Amado Pai, que criou
amorosamente cada um de vós.
Eu conheço cada alma, cada parte de vós é conhecida por Mim. Nenhum de vós é menos
amado do que outro.
Por isso, Eu não quero perder uma única alma. Nem uma.
Por favor continuai a orar o todos os dias o Meu Terço da Divina Misericórdia.
Um dia vós entendereis porque é necessária esta purificação.
O Vosso Amoroso Pai Celestial, Deus, o Altíssimo.

Deus Pai: Ou vós sois por mim ou contra mim. A escolha é vossa
Terça-feira, 21 de fevereiro de 2012, 00:30

Eu Sou Deus, o Pai Criador de Todas as Coisas. Eu estou a falar contigo esta noite em Nome
da Santíssima Trindade.
Minha filha, chegou a hora para o primeiro dos Selos ser quebrado e como isso Me entristece.
Prometi que, antes que isso aconteça, Eu oferecerei o Selo de Proteção na testa de todos
aqueles que acreditam em Mim.
Agora Eu dou-vos, filhos, a última oportunidade de vos levantardes e decidirdes.
Ou vós sois por Mim ou contra Mim. A escolha é vossa.
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Aqueles de vós que rejeitais a Minha Santa Palavra, dada a esta profeta do Fim do Tempo,
deveis ouvir agora o que Eu digo.
Eu dou-vos os profetas para vos guiar.
Porque rejeitais o Meu Amor?
Porque vos permitis a dúvidas que vos cegam para a Verdade?
Embora Eu vos ame muito, há pouco tempo, e tereis segundos para decidir sobre o vosso
próprio destino. Pois, com o tempo, a Minha Paciência acabará.
Ignorai a Minha Chamada e tereis dificuldades em Me encontrar no deserto que tendes pela frente.
Se vós aceitardes o Selo do Amor, estareis sob a Minha Proteção em todos os momentos.
Esta proteção cobrirá as vossas famílias.
Este é o Meu Apelo final para vos oferecer o Meu Selo do Amor.
Depois disso, vós tereis que enfrentar a desolação da Grande Tribulação, expostos, sozinhos e
sem uma muleta para vos apoiardes.
Eu nunca vos forçarei a amar-Me, filhos. Isso é de vossa própria opção e, naturalmente, o
amor só pode vir do coração.
Estendo agora a Minha Mão de Amor. Se vós Me conheceis, ireis reconhecer-Me.
Se vós dizeis que Me conheceis mas rejeitais o Meu gesto de Amor e Proteção, então vós
realmente não Me conheceis.
Meus filhos, mantende-vos agora perto de Mim, pois o Primeiro Selo foi finalmente aberto.
A Terra vai tremer toda, em várias partes do mundo e, em seguida, vós não tereis dúvidas.
Porque Eu vos amo, Eu vou aguardar a vossa resposta depois disso.
Nunca rejeiteis os Meus Profetas, pois vós estais a rejeitar-Me.
Se causais danos ou caluniais os Meus profetas, vós fazeis o mesmo a Mim.
Pois é a Minha Voz do Céu que insultais.
É muito melhor que nada faleis e que permaneçais em silêncio, em caso de dúvida.
Agora é o momento para as profecias serem provados.
Muitos cairão de joelhos, de vergonha e de arrependimento, quando virdes como a rejeição
das Minhas Mensagens, através dos Meus Profetas do tempo final, Me despedaçaram.
Com a vossa condenação e ridicularização, fizestes uma paródia da Minha Santa Palavra.
Como a Verdade era muito amarga para vós, e como as mentiras dos falsos profetas e videntes
vos deram o conforto superficial que procurastes!
Até onde, Meus filhos, vos afastastes de Mim?
Como vós sois ingratos.
Aqueles que Me conhecem e aceitam o Meu Selo, sabei que vós tereis a vida eterna. Tu nunca
duvidaste da Minha Palavra, porque a tua humildade e amor filial por Mim significa que não
permitiste que o raciocínio intelectual bloqueasse os teus ouvidos para a Verdade.
Assim, muitos dos Meus verdadeiros profetas enviados ao longo dos últimos vinte anos,
foram ridicularizados, abusados, maltratados e lançados no deserto.
Aqueles de vós que caluniastes as Minhas Mensagens, vós devereis ter vergonha.
No entanto, vós idolatrastes os falsos profetas, e curvastes-vos diante deles.
A vós Eu questiono. Qual é o Deus perante o qual vos curvais?
Vós sabeis quem sois. Chegou a hora de vós encarardes a Verdade.
Pois, ou vós sois por Mim ou contra Mim. Se vós não podeis reconhecer-Me, então estais
perdidos.
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Aqueles que ouvis a Minha Voz, segui-Me e ajudai-Me a edificar a Minha Igreja
Remanescente sobre a Terra.
Eu vou guiar-vos através do caos que será exercido pelo anticristo.
Vós não sofrereis o tormento que acontecerá com os que se recusarem a rejeitar os falsos
ídolos, a ganância, o materialismo e a luxúria pelo poder.
Eu apelo a todos os Meus filhos para que escuteis.
Peço-vos que abrais olhos antes que seja tarde demais.
O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo.

Porque rejeitais os Meus Avisos para vos preparardes para a Minha Segunda Vinda?
Terça-feira, 21 de fevereiro de 2012, 19:45

Minha querida e amada filha, como sofres em Meu Nome e do Meu Amado Pai.
Deves ser forte porque estas Mensagens provocarão indignação em alguns sectores, embora
elas inspirem e dêem forças a outras almas.
A Minha Santa Palavra foi rejeitada pelos homens eruditos durante o Meu tempo na Terra.
Eu fui afastado como uma fraude pelos padres e por aqueles que afirmavam serem homens santos.
Aqueles de vós que dizeis que o tratamento que Me foi dispensado foi bárbaro, estais corretos.
Que as pessoas que viveram naqueles dias não tinham instrução e eram grosseiras e perversas. Que
eles foram cruéis no seu tratamento para Comigo, o vosso Amado Salvador.
Alguns de vós podeis dizer que eles eram ignorantes e não sabiam nada acerca das Sagradas
Escrituras. Mas isso não é verdade. Porque aqueles que vivem no mundo de hoje, embora sejam
mais educados e com mais conhecimentos, não são diferentes.
Aqueles de vós, dos quais se poderia esperar que fosseis totalmente versados na Bíblia
Sagrada, e que estivesses atentos aos Seus Ensinamentos, permanecestes cegos para a Verdade.
Para compreensão total do Livro Sagrado de Meu Pai, falhastes na preparação para o tempo
em Eu que virei outra vez.
Quando é que vós pensastes que vos poderia ser concedido esse tempo?
O tempo está muito próximo para a Minha Segunda Vinda à Terra.
No entanto, a humanidade não se preparou para a Minha Vinda.
Mesmo os Meus servos sagrados não pregam a importância deste Evento tão Glorioso.
Porquê?
Vós não aprendestes nada? O que tenho Eu que fazer?
Quando achastes que Eu deveria vir e porque pensais vós que esse tempo não está próximo?
O que é que vos cega e bloqueia os vossos ouvidos para o Som da Minha Voz?
Deixai o vosso manto de ouro, prata e riquezas e aceitai que vós não sois nada sem Mim.
Sem as Minhas Graças, vós não podeis preparar as vossas almas para o Meu retorno Glorioso.
O Meu Amado Pai enviou sempre profetas para preparar os Seus filhos. Ele fez isso desde o
início dos tempos.
Então, por que rejeitais vós os Meus Avisos para vos preparardes para a Minha Segunda Vinda?
Peço-vos que Me escuteis.
Eu não posso ordenar-vos para escutardes, pois foi-vos dado o dom do livre-arbítrio.
Eu nunca posso forçar-vos ou dar-vos comando para agirdes. Pois isso é impossível.
O Meu Pai nunca irá interferir com o vosso livre-arbítrio.
Mas Ele nunca hesitará em avisar-vos, orientar-vos e inundar as vossas almas com graças para
vos tornar fortes.
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Para aqueles com o coração aberto, Ele irá dar-vos o Dom do Espírito Santo.
Aqueles que são culpados de pretensiosismo, orgulho e arrogância religiosa, achareis que é
impossível abrir os vossos corações, porque vos falta a qualidade mais importante de todas. Humildade.
Sem humildade e generosidade de coração, vós não podeis chegar perto do Meu Sagrado
Coração.
Vinde a Mim, filhos. Deixai-Me levar-vos para o Meu rebanho porque, como um Bom Pastor,
posso colocar-vos em segurança.
O Vosso Jesus, Redentor da humanidade.

O Jejum é importante para as vossas almas
Quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012, 19:00

Mensagem recebida por Maria Divina Misericórdia, durante a Adoração da Santíssima Eucaristia.
Minha querida e amada filha, diz aos Meus filhos que este tempo da Quaresma é um
tempo de reflexão silenciosa, de sacrifício pessoal, e uma oportunidade para rezar pela
mitigação da guerra no mundo.
Emulai o Meu Jejum no deserto, fazendo pequenos sacrifícios.
O Jejum é importante para as vossas almas. Ele Purifica o espírito e dá-Me grande conforto.
Vós podeis salvar muitas almas pelo jejum, apenas uma vez por semana.
Isso pode ser feito de acordo com o vosso desejo. Tudo o que importa é o que vós oferecestes
até ao dia de hoje pelas almas.
Usai esse tempo para Me ajudar na Minha Batalha pelas almas.
Refleti sobre a Minha Vida na Terra e sobre o Dom que Eu concedi pela Minha Morte na
Cruz, proporcionando a todos os Meus filhos a Vida Eterna.
Estas poucas semanas da Quaresma devem ser usadas para preparar as vossas almas e as dos
vossos irmãos e irmãs.
Por favor, preparai-vos para a Semana Santa e Páscoa recitando esta Cruzada de Oração
(34) A minha Dádiva de Jejum para Jesus:
Ó Meu Jesus, ajudai-me, na minha própria simplicidade, a imitar a Vossa Vida de sacrifício, a
fim de salvar a humanidade. Permiti-me oferecer-Vos a dádiva do jejum um dia por semana, ao
longo da Quaresma, para salvar toda a humanidade, para que todos possam entrar nos Portões do
Novo Paraíso na Terra. Eu ofereço-Vos, Querido Jesus, o meu sacrifício com amor e alegria em
meu coração, para Vos mostrar a extensão do meu amor. Através deste sacrifício, imploro-Vos a
salvação de cada alma, que possa ter caído em desgraça. Amém.
Não deixeis o medo turvar a vossa esperança de salvação eterna, filhos. A purificação será rápida.
Vós, Meus seguidores, que aceitais o Selo do Deus Vivo, sois abençoados.
Vós não vos deveis preocupar.
Vós deveis ser fortes.
Vós deveis ter esperança e focar-Me em todos os momentos.
Só então vos levantareis e caminhareis na estrada espinhosa, sem hesitação.
Eu vos guiarei e levarei na vossa jornada, em cada passo do caminho.
O Vosso Amado Jesus.

Virgem Maria: Orai para que a guerra nuclear no Irã possa ser evitada
Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2012, 16.00

Minha filha, é tempo dos meus filhos se juntarem como um só, em defesa do meu precioso
Filho, para que a guerra nuclear possa ser evitada no Irã.
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Esta guerra está muito próxima e vós deveis orar muito para a evitar, porque ela matará
milhões dos filhos de Deus.
Satanás e os seus demônios estão a trabalhar para causar esta terrível destruição.
Se eles matarem as almas antes de lhes ser dada a oportunidade de se redimirem aos olhos do
meu Filho, então elas estão perdidas.
Este é o plano do maligno.
Ele visa muitas almas, para evitar que elas entrem no Reino do Meu Pai.
O meu Santo Rosário pode, quando recitado, dizendo-se todos os mistérios numa oração,
prevenir a guerra, filhos.
Uni-vos agora por um dia e recitai o meu Santo Rosário para evitar a guerra nuclear que está a
ser planeada.
Orai pelas pobres almas, não somente do Irã, mas dos países que estão envolvidos
inconscientemente.
Orai também pelos pobres países que estão a ser usados como peões de um perverso jogo de
mentiras, que estão a ser planeadas por grupos que não são de Deus, o Meu Pai Eterno.
Ide, agora, meus filhos e levai todos os meus filhos a rezar juntos, para mitigar esta grande
atrocidade contra a humanidade.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Deus Pai: Chamada à Igreja Católica para que aceite a Nova Era de Paz na terra
Quinta-feira, 23 de fevereiro de 2012, 16:42

Eu sou Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de Todas as Coisas, Deus, o Altíssimo
Minha filha, é importante que aqueles que seguem os Ensinamentos da Igreja Católica
Romana aceitem o milénio, como prometido a todos os Meus filhos.
As palavras contidas no Meu Santo Livro, a Minha Bíblia Sagrada, não mentem.
A Minha promessa está contida nos Atos dos Apóstolos.
João Evangelista também falou sobre o retorno glorioso de Meu Amado Filho, em que Ele
reinará na Nova Era de Paz, durante 1.000 anos.
Porque é que aqueles que professam compreender a Minha Santa Palavra se recusam a aceitar
parte dela, mas não outra?
Aos Meus servos sagrados, Eu digo-vos agora para abrirdes o Livro da Verdade.
Vós tendes o dever de proclamar a Verdade.
Vós não deveis ouvir os que dentro das vossas fileiras distorcem a verdade em relação à Nova
Era de Paz na Terra.
O que motiva os vossos irmãos que, dentro da Minha Igreja Católica Romana, negam a Verdade?
Vós confundis os Meus filhos.
Devido à lealdade deles para com a única e verdadeira Igreja, a Igreja Católica Romana, estais
a negar-lhes a possibilidade de prepararem as suas almas para o Reino do Meu Filho no Novo
Paraíso na Terra.
O vosso dever é informar os Meus filhos da Verdade.
Aos Meus filhos, nunca deveis negar a Verdade contida na Bíblia Sagrada, a qual contém a
palavra verdadeira.
Vós, Meus filhos, deveis aceitar a promessa feita pelo Meu Filho, depois da Sua Gloriosa
Ressurreição dentre os mortos.
Ele disse que iria voltar.
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Esse tempo, da Segunda Vinda de Meu Filho Amado à Terra, está a aproximar-se.
Se vós acreditais nas promessas feitas pelo Meu Filho, então sabereis que Ele quis dizer o que
Ele disse.
Quando Ele vier de novo, Ele vem para governar e assumir o Seu Trono de direito no Novo
Paraíso que Eu criei para todos vós na Terra.
Nunca duvideis das palavras dos Divinos Lábios do Meu Amado Filho, Jesus Cristo.
Sabei que Eu, o Vosso Amado Pai, vos quero juntar a todos como uma família, com o Meu
Filho, no Paraíso.
Aceitai a Verdade. Não a altereis ou ajusteis para corresponder à vossa interpretação viciada
da verdade.
Eu Sou a Verdade.
Vós não Me podeis mudar ou a quem Eu sou.
A Verdade vos libertará.
O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo.

Não haverá morte, nem doença, nem pecado no Novo Paraíso
Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012, 15:30

Minha querida e amada filha, não deves nunca esquecer que, apesar dos Meus Avisos severos
à humanidade, Eu tenho um Amor muito especial no Meu Coração por todos os Meus filhos.
É necessário purificar a Terra agora pois, se Eu voltar agora, não será adequado para Mim
caminhar sobre ela.
Quando a humanidade for purificada, apenas aqueles com amor por Mim e por Meu Pai
Eterno permanecerão.
A Minha geração escolhida estará Comigo até à eternidade. Este Paraíso oferecerá 1.000 anos
de paz, amor e harmonia.
Após este período, terá lugar a Segunda Ressurreição dos mortos.
Só então a vida eterna pode ser oferecida a todas as almas, com a Luz de Deus brilhando
através delas.
Porque hesitas tu, Minha filha, não sabes que estas profecias foram preditas?
Que nenhum homem entenda mal. A vós, os filhos desta geração, será dado o Dom de viver
no Paraíso, ainda mais belo do que o que foi preparado para Adão e Eva.
A idade será inexistente, e o homem viverá em paz por gerações de famílias.
Tanto amor e satisfação será uma ocorrência diária. Finalmente, ser-vos-á concedida uma
verdadeira paz, duradoura nas vossas almas.
Porque não seria isto possível? Esta é a Terra que foi planeada por Meu Pai, cuja Divina
Vontade será, finalmente, realizada tanto na Terra como no Céu.
Alegrai-vos, todos vós. O Novo Paraíso deve ser saudado com entusiasmo e expectativa.
Não haverá morte. Nem doença. Nem pecado. Ser-vos-á dado o Dom da felicidade eterna.
Orai por aqueles que, através do pecado e desobediência, perderam qualquer direito à sua
herança de direito que foi planeada por Meu Pai Eterno desde o início dos tempos.
O Vosso Amado Jesus.

Nunca rejeiteis os profetas do senhor
Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012, 21:45

Minha filha, é imperativo que tu permaneças em silêncio quando a perseguição começar.
A Palavra Sagrada do Meu Pai Eterno será rejeitada por aqueles servos muito Sagrados que
dizem proclamar a Verdade da Sua Santíssima Palavra.
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A Igreja Católica é a única Igreja verdadeira.
Todas as Igrejas se unirão para se tornarem numa Igreja Santa e Apostólica, na Minha
Segunda Vinda.
Até que isso aconteça, cada Palavra do Meu Pai, dada a um mundo espiritualmente sedento,
será ignorada, contestada ou ferozmente afastada.
Aqueles que se opõem ferozmente às Minhas Mensagens, que são dadas a ti, a 7ª mensageira
dos tempos finais, serão divididos em dois campos.
Os que seguem a Satanás, através da fortuna da nova era e da magia negra.
E os outros, que são espiritualmente cegos, mas que acreditam que são divinamente inspirados
com o Dom do Espírito Santo.
Ambos rejeitam a Palavra de Deus, que te é dada através da Santíssima Trindade e da Minha
Amada Mãe.
Mesmo os bons sacerdotes, proibidos de passar publicamente estas Mensagens, vão sentir que
isso é justificação para vilipendiarem a Minha Santa Palavra, para todo o mundo ouvir.
Com pouca verdadeira humildade nos seus corações, eles irão enfraquecer esta chamada dos
Céus, que está a ser dada para ajudar a humanidade.
Estes sacerdotes, religiosos e outros, auto nomeados apóstolos, que afirmam conhecer-Me,
tentarão encorajar as almas a rejeitarem a Minha Palavra.
Eles não têm vergonha, porque arrogantemente colocam de parte o Meu Livro da Verdade, tal
como ele está a ser revelado para toda a humanidade.
Então, eles vão retalhar partes essenciais com veneno nos seus corações.
Eles não querem ouvir a Verdade, que lhes desagrada, e empunham o casulo de falsa
segurança dentro do qual eles se acolhem.
Ó, como Me ofendem.
Quantos danos vão causar e, no entanto, eles não entendem isso.
Orai para que estas almas, cegas para a Verdade pela influência do enganador, abram os seus
corações e aceitem a Palavra de Deus, tal como Ela lhes é hoje apresentada.
Eles não têm o direito de descartarem publicamente estas Mensagens, sem as discernirem com
a alma limpa, a qual deve ser humilde em todas as coisas.
Embora Deus permita os sofrimentos vividos pelos seus visionários na Terra, para garantir
que as almas sejam salvas, Ele não vai tolerar os abusos sobre os Seus profetas ungidos.
Tu, Minha filha, és uma profeta.
Tu aceitas o sofrimento como uma Dádiva para Mim.
Mas isto não é sobre ti, pois tu não és nada sem Mim, e tu conheces e aceitas isso.
Deus, Meu Pai, fala para o mundo através dos Seus profetas.
É a Sua palavra que vós rejeitais quando caluniais publicamente os Seus Profetas.
Pois isso é um pecado aos Seus Olhos.
Nunca rejeiteis os profetas do Senhor.
Nunca deveis ferir ou prejudicar os Seus profetas, de qualquer forma.
Permanecei em silêncio, na dúvida, em todos os momentos, e orai por eles.
Atacai o profeta verdadeiro e Eu derramarei o fogo dos Céus sobre vós, como castigo, pela
Mão do Meu Pai.
Ninguém impedirá que a Palavra do Senhor seja dada aos Seus filhos.
Esta é a promessa feita por Meu Pai, desde o início.
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Ouvi a Sua Voz.
Aceitai que vós estais no Fim dos Tempos.
Orai para que estas Mensagens sejam ouvidas, para que todos os filhos de Deus tenham a
Vida Eterna.
O Vosso Mestre, Redentor de toda a humanidade, Jesus Cristo.

Deus Pai: O bálsamo de que vós tão desesperadamente necessitais para acalmar as
vossas almas
Domingo, 26 de fevereiro de 2012, 21:45

Minha filha, aos Meus filhos chamados a proclamar a Minha Santa Palavra para preparar a
Terra para a Vinda de Meu Amado Filho, Jesus Cristo, Eu tenho a dizer isto.
Meus filhos, vós que Me conheceis, o vosso Amado Pai, deveis lutar contra as tentações
colocadas diante de vós a cada minuto do dia.
Vós estais cheios do Espírito Santo, através de uma bênção especial dada ao mundo pelo Meu
Filho, em 10 de Maio de 2011.
Vós deveis compreender as responsabilidades que agora enfrentais.
Como vós estais a juntar-vos num Exército, que constituirá o início do Meu Exército
Remanescente na Terra, sereis atacados por todos os lados.
A vossa fé e lealdade a Mim, o vosso Amado Pai, e ao Meu Precioso Filho, Jesus Cristo, será
testada para além da vossa resistência.
Vós, ao seguirdes o Meu Filho, tendes que suportar o peso da Sua Cruz e isso não será fácil.
Vós ficareis cheios de dúvidas, sofrimentos e desafios interiores e, por vezes, querereis virar
as costas.
Muitas pessoas em quem vós confiais podem tentar desanimar-vos.
Ser-vos-á dito que estais a imaginar coisas, que sofreis de delírios e então vós sereis
escarnecidos, zombados e rejeitados.
Vós podeis mesmo achar que sucumbireis às mentiras e enganos preparados para vos
persuadir a rejeitar estas mensagens.
Requererá tremenda fé e coragem tomar a vossa cruz e seguir o Meu Filho para ajudar a
preparar a humanidade para o Seu Glorioso Retorno à Terra.
Vós tropeçareis nas armadilhas que vos serão montadas.
Nunca vos deixeis cair na armadilha, se vos for pedido para julgar pessoas que não aceitem
estas Mensagens.
Nunca luteis contra os outros para defender a Minha Santa Vontade.
Amai-vos uns aos outros.
Mostrai paciência por aqueles que não apenas zombam e encontram falhas nestas Mensagens,
mas que vos desprezem como pessoas.
Permanecei em silêncio. Mostrai paciência. Mostrai amor por aqueles que professam falar em
Meu Nome.
Nunca julgueis os outros em Meu Nome, pois vós não tendes autoridade.
Nunca calunieis os outros em Meu Nome. Se o fizerdes vós quebrais os Meus Mandamentos.
Orai pelos que vos magoam, mesmo quando seja em Meu Nome.
Filhos, Eu preciso que vos unis como um só.
Colocai todas as vossas diferenças de lado.
As pobres almas que precisam da vossa atenção não são aquelas que já estão convertidas, mas
aquelas que não Me conhecem.
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Orai agora por todos os Meus filhos que não sabem nada sobre Mim.
Orai, também, por aqueles que Me conhecem mas que se recusam a reconhecer-Me, o vosso
Criador, o vosso Amado Pai, que vos ama com ternura.
Eu gostaria de unir todos os Meus filhos.
Eu exorto-vos a deixar cair todas as vossas armas de receio, raiva e impaciência, e permiti-Me
levar-vos na viagem para o Paraíso.
Esta viagem será tortuosa, mas o amor e a paz que encontrareis no final será o bálsamo que
tão desesperadamente necessitais para acalmar as vossas almas.
A calma é importante, filhos.
A paciência é necessária.
O amor de uns pelos outros, incluindo os que vos magoam ou ofendem, é essencial para
entrar no Reino do Meu Amado Filho, o Novo Paraíso do Céu na Terra, que Eu vos prometi há
tanto tempo.
O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo.

O mundo está prestes a sofrer o próximo estágio de limpeza
Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2012, 15:30

Minha querida e amada filha, como os Eventos de ruptura no mundo continuam a aumentar
está a aproximar-se o tempo da Minha Divina Misericórdia.
À medida que as guerras e a agitação se propagam em todas as direções, a fé da Minha Igreja
vai continuar a enfraquecer.
O cisma na Minha Santa Igreja está prestes a desenvolver- se rapidamente.
Padre contra Sacerdote.
Bispo contra Bispo.
O mundo está prestes a sofrer o próximo estágio de limpeza.
A raiva contra o Meu Pai vai surgir em todos os países do mundo.
Os Meus seguidores sofrerão pela sua fé, de uma maneira que nunca experimentaram antes.
A dor sentida por essas pobres almas é um reflexo da dor que Eu sofro agora.
Todos os que estais unidos Comigo, o vosso Amado Jesus, sabereis, sem dúvida nas vossas
almas, que o Meu Espírito Santo repousa agora dentro de vós.
Vós sabereis instantaneamente quando testemunhardes o pecado ao vosso redor e como ele
Me magoa.
Quando virdes as guerras infligidas a inocentes, sentireis o Meu tormento em todos os ossos
dos vossos corpos.
Quando virdes o pecado do aborto desfilar na vossa frente, como se não houvesse nenhuma
consequência, sereis crivados com a Minha dor.
O pecado está a aumentar. A fé da Minha Igreja está a dissipar-se.
A lealdade de Meus servos sagrados está a enfraquecer.
A crença nos Meus Ensinamentos está a ser diluída pelos Meus servos sagrados, dizendo
mentiras às Minhas ovelhas sobre a gravidade do pecado.
Contudo, há os Meus amados sacerdotes, freiras e sacerdotes de todas as denominações
religiosas, que acreditam em Mim e em Meu Eterno Pai, e que estão a sofrer a dor de terem que
testemunhar a propagação do pecado, como um incêndio que está a engolir nações em toda parte, a
uma velocidade feroz.
Não importa como isso é difícil, vós tendes que ser fortes e que vos manter unidos em Meu Nome.
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A oração é necessária agora, e vós deveis passar pelo menos uma hora por dia orando a fim de
mitigar os Eventos que agora se desenrolam no mundo.
As Igrejas Cristãs estão a ser o alvo e são atormentadas por grupos seculares.
Eles vão procurar abolir todas as coisas que Me honram, o Vosso Divino Salvador Jesus Cristo.
O ódio é instilado nas suas almas pela mão de Satanás.
Rezai, rezai agora por aquelas almas que infligem dor e sofrimento aos filhos de Deus, para
que possam ser salvas.
O Vosso Jesus.

Vós não sabeis que o Espírito Santo não pode, e não vai, entrar nas almas dos que têm
o coração endurecido?
Quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012, 17:30

Minha querida e amada filha, o tempo da Vontade do Meu Pai não é para o teu conhecimento.
Os Meus seguidores devem ser pacientes, pois tudo no mundo vai evoluir como está
profetizado no Livro do Meu Pai.
Tudo isto será de acordo com o tempo do Meu Pai e as vossas orações serão para ajudar a
evitar as guerras mundiais.
Não falta muito tempo para que todas as Minhas promessas sejam cumpridas.
Vós, Meus seguidores, deveis confiar em Mim, o Vosso Amado Jesus.
Orai pelas almas e deixai todas as coisas nas Minhas Mãos.
Nunca vos esqueçais de orar ao Meu Pai, quantas vezes vós puderdes, pelo Selo do Deus
Vivo, a fim de vos protegerdes e às vossas famílias.
Cruzada de Oração (33) para pedir o Selo do Deus Vivo e aceitá-lo com amor, alegria e gratidão.
Ó Meu Deus, Meu Pai Amoroso, eu aceito com amor e gratidão o Vosso Divino Selo de
Proteção. A Vossa Divindade contém o meu corpo e alma para a eternidade. Eu curvo-me em
humilde gratidão e ofereço-Vos o meu profundo amor e lealdade a Vós, meu Amado Pai. Eu Vos
imploro proteção para Mim e para os meus entes queridos, com este Selo Especial, e eu penhoro a
minha vida ao Vosso Serviço para todo o sempre. Eu amo-Vos, Querido Pai. Eu consolo-Vos nestes
tempos, Querido Pai. Eu ofereço o Corpo, o Sangue, a Alma e a Divindade de Vosso Filho Muito
Amado em expiação pelos pecados do mundo e para a salvação de todos os Vossos filhos. Amém.
Assegurai também que vós encorajais os outros a rezarem durante sete dias a Cruzada de
Oração (24) para procurarem a redenção dos seus pecados.
Ó Meu Jesus, Vós sois a Luz da Terra. Vós sois a chama que toca todas as almas. A Vossa
Misericórdia e o Vosso Amor não conhecem fronteiras. Nós não somos dignos do sacrifício que
Vós fizestes, com a Vossa morte na Cruz. Porém, nós sabemos que o Vosso Amor por nós é maior
do que o amor que temos por Vós. Concedei-nos, Senhor, o Dom da humildade, para que sejamos
merecedores, do Vosso Novo Reino. Enchei-nos com o Espírito Santo, para que possamos marchar
em frente e levar o Vosso Exército a proclamar a Verdade da Vossa Santa Palavra, e a preparar os
nossos irmãos e irmãs para a Glória da Vossa Segunda Vinda à Terra. Nós Vos honramos. Nós Vos
louvamos. Nós nos oferecemos a Vós, assim como as nossas tristezas e os nossos sofrimentos, como
presente para a salvação das almas. Nós Vos amamos, Jesus. Tende Misericórdia de todos os
Vossos filhos, onde quer que estejam. Amém.
Para aqueles que desafiam este Dom especial de oração, pelo qual Eu vos ofereço a
Absolvição Total, vós deveis saber isto.
Eu Sou Jesus Cristo, o Filho do Homem, e foi-Me dada autoridade para perdoar todos os pecados.
Os Meus sagrados sacerdotes também têm o poder de perdoar o pecado, através do Santo
Sacramento da Confissão.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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Eu peço para que vós aceiteis a Minha Dádiva das absolvições para benefício daqueles que
não podem receber o Sacramento da Confissão, que não são membros da Igreja Católica Romana.
Vós negaríeis a essas preciosas almas o direito à Minha Dádiva?
Porque irieis vós tentar desencorajar as almas que aceitam a Minha Divina Palavra de
receberem a Absolvição? Preferíeis vós que não se redimissem, elas próprias, aos Meus Olhos?
Vós deveis mostrar amor pelos vossos irmãos e irmãs e ficardes felizes porque eles estão a
receber esta Dádiva especial de Mim, o vosso amado Jesus.
Mesmo que nunca tenham lido as Minhas Mensagens, que te foram dadas, Minha filha,
todos os pecadores têm o direito de Me pedir perdão, uma vez que mostrem verdadeiro remorso
em suas almas.
Abri os vossos corações e rezai pelo Dom da humildade.
Não sabeis vós que o Espírito Santo não pode, e não vai entrar nas almas daqueles que têm o
coração endurecido?
O Vosso Divino Salvador, Jesus Cristo.
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MENSAGENS DE MARÇO DE 2012
Uni-vos quando entrardes nos portões do Novo Paraíso
Quinta-feira, 1 de março de 2012, 19:55

Minha querida e amada filha, muitos dos Meus filhos vão agora salvar-se por causa das
orações e sofrimentos dos Meus queridos seguidores, cujo amor por Mim excede o que é sabido por
grande parte da humanidade.
Neste período intenso, Eu resisto e confio nos Meus seguidores para Me ajudarem a salvar almas.
Muitas destas almas não sobreviverão ao ato da Minha Divina Misericórdia e morrerão em
pecado mortal.
Muitos de vós tendes respondido ao Meu chamamento com muita obediência e generosidade
de coração.
Vós trazeis-Me grande conforto.
Eu vos abençoo, Meus queridos seguidores, e peço que continueis a rezar pelas almas dos outros.
A toda a humanidade será dada em breve a Dádiva da Minha Misericórdia.
Nem um só deixará de compreender a Verdade da Minha Existência. Mas nem todos vão
querer abraçar-Me, mesmo quando a Verdade lhes for revelada.
Essas são as almas que Me consomem.
Estas são as almas perdidas por quem a Minha Amada Mãe derrama lágrimas.
Estes são os pecadores que vós deveis ajudar-Me a salvar, porque Eu quero salvar todos os
filhos de Deus.
Orai e uni-vos para Me ajudardes a salvar cada alma, para entrarmos em grupo nos Portões do
Novo Paraíso.
Cruzada de Oração (35) Oração para as almas entrarem no Paraíso
Ó Meu Jesus, ajudai-me, para que Vos ajude a recuperar o resto dos Vossos filhos na
Terra. Eu oro para que, pela Vossa Misericórdia, Vós salveis as almas do espírito das trevas.
Aceitai as minhas provações, sofrimentos e dores nesta vida, para salvar as almas do fogo do
Inferno. Preenchei-me com Graças, para Vos oferecer estes sofrimentos, com amor e júbilo no
meu coração, para que nos unamos todos, como um só, no amor à Santíssima Trindade e na vida
Convosco, como uma santa família, no Paraíso. Amém.
Filhos, vós sabeis o quanto Eu vos amo.
Vós, que Me conheceis, entendereis as profundezas da Minha dor e sofrimento por causa do
número de pessoas que rejeitam a minha Mão de Misericórdia.
Só vós, através das vossas orações, podeis ajudar essas almas e assim trazer-Me o conforto
que Eu desejo.
Mantende-vos perto de Mim agora.
Não será por muito tempo.
Sede pacientes e orai.
Relaxai, senti o Meu Amor.
Tudo ficará bem.
O Vosso Amado Jesus Cristo.

Deus Pai: Aviso sobre os cultos satânicos e as doutrinas da Nova Era
Sexta-feira, 2 de março de 2012, 00:20

Minha filha, as provações da humanidade vão intensificar-se, durante a limpeza final
requerida, antes da Vinda do Meu Amado Filho, Jesus Cristo.
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A Terra está a ser preparada para este Evento Glorioso, prometido como a Minha maior
Dádiva desde a Criação do Paraíso.
Aguardai este Evento com grande expectativa pois todos, homens, mulheres e crianças, vão
lutar por este Novo Paraíso.
Preparai-vos para que vós, a vossa família e os vossos amigos, estejais aptos a pisar o chão do
Meu Novo Reino, que ficará sob o reinado de Meu Filho Amado, Jesus Cristo.
Ignorai este pedido, filhos, e perdereis a vossa herança.
Se os pecadores vislumbrassem apenas um minuto desta Gloriosa criação, eles cairiam no
chão a implorar Misericórdia para entrarem nos Portões.
Apenas aqueles que possuem um amor simples e puro por Mim, o Vosso Pai Celestial e pelo
Meu Amado Filho, Jesus Cristo, serão capazes de desfrutar esta nova existência pacífica e gloriosa.
Infelizmente, Satanás manchou as almas de muitos dos Meus filhos para que eles não sejam
capazes de discernir a verdade da ficção.
Minha filha, estão a ser perpetradas terríveis mentiras por cultos satânicos e por doutrinas da
nova era.
Os Meus pobres filhos, seduzidos por mentiras que se expressam por miragens coloridas,
acreditam num novo planeta.
Está a ser-lhes prometido um tipo diferente de Paraíso. Mas isso não existe.
Quando Satanás seduz e conquista os corações daqueles que acreditam nele, ele atormenta-os
até à eternidade.
Se vísseis o terror nos seus rostos quando, após a morte, se vêem nas garras de Satanás, vós
rasgaríeis o vosso coração em dois.
Eles são tão desgraçados, que é importante que vós alerteis essas almas para o tormento que
se avizinha.
Orai por eles. Nunca pareis. Em muitos casos, só o sofrimento das almas vítimas pode salválos do Inferno.
Para aqueles que crêem em Mim, o Deus Pai, peço-vos agora que denuncieis os falsos deuses,
falsos ídolos, falsas doutrinas, cartomantes e a doutrina da nova era, os quais, todos eles, nada valem.
Todos foram criados pelo rei do engano, Satanás, um mentiroso astuto.
Ele não parará perante nada, para afastar de Mim os Meus preciosos filhos.
Peço-vos, filhos, que oreis por estas almas, como consolo para Mim, o vosso amado Pai.
Confortai-Me. Com o tempo vós entendereis o mistério do Meu Reino Celestial.
Com o tempo, o mistério da Minha Divina Vontade será revelado.
Com o tempo, pela vossa lealdade e amor por Mim, vós ajudar-Me-eis por fim a unir a Minha
família, no Reino criado para todos os Meus filhos, no início.
Obrigado, Minha filha, pelo teu sofrimento. Obrigado, Meus filhos, por responderes ao Meu
Chamamento dos Céus.
Eu dou a Minha Bênção a todos, mas agora vós deveis pedir-Me:
Pai Celestial, ajudai-me a tornar-me pequeno como uma criança aos Vossos Olhos. Eu
peço que as Vossas Graças caiam sobre mim, para que eu possa responder ao Vosso
Chamamento, para salvar todos os Vossos filhos. Amém.
O Vosso Amado Pai Celestial, Deus, o Altíssimo.

Virgem Maria: Acordai filhos, vós deveis abraçar a verdade
Sábado, 3 de março de 2012, 14:33

Minha filha, hoje o sofrimento do meu Filho é igual ao Seu sofrimento quando Ele esteve na Terra.
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A dor que então Ele suportou, o que Lhe causou maior tormento, não foi a Sua Crucificação,
mas a forma pela qual Ele foi rejeitado.
A Sua Palavra é rejeitada hoje, assim como foi então.
Ele é ridicularizado hoje de uma forma que traz lágrimas e sofrimento, não só para Mim, Sua
amada Mãe, mas aos Seus devotos seguidores na Terra.
Como é doloroso ver quantos filhos de Deus se afastaram dos Santos Sacramentos e dos
Ensinamentos da Igreja.
Assim, perdem-se muitas almas. Eu imploro-vos, filhos, para levardes a Cruz do meu Filho e
vos orientardes pelo exemplo.
Abraçai o meu Filho com simplicidade no coração.
Pois, filhos, amar o meu Filho e honrar o Meu Eterno Pai é muito simples.
Nunca analiseis a Palavra do meu Filho.
Simplesmente, segui os Seus Ensinamentos que nunca mudaram.
Escutai as Palavras de meu filho, tal como Ele fala agora convosco dos Céus.
Ele chama-vos para preparardes as vossas almas para a Sua Segunda Vinda.
Quando Ele agora fala convosco Ele faz isso pelo Seu Amor pela humanidade.
A Sua Santa Palavra nutrirá as vossas almas e torna-as fortes de novo.
Não rejeiteis vós o Seu chamamento agora.
Ele quer salvar cada e todas as almas. Mas para isso é preciso que recordeis a diferença entre
o certo e o errado.
Pois muitos de vós não estais a ser orientados ou informados da perversidade do pecado.
A tolerância, na vossa sociedade e nas igrejas, significa que aquilo que muitos de vós pensais
que não tem nenhuma consequência, pode muito bem ser um pecado grave aos Olhos de Deus.
A Igreja está em grande escuridão, neste momento, e tem sido alvo do enganador desde há
muitos anos.
O meu Filho deve intervir e orientar-vos agora, porque o cisma dentro da Igreja
implodirá em breve.
Acordai, filhos. Vós deveis abraçar a Verdade.
O mundo vai mudar agora e ficará irreconhecível.
Foram-vos enviados muitos Mensageiros no passado para vos preparar para este evento.
Estes são os últimos Avisos que estão a ser dadas à humanidade, para que sejais capazes de
vos preparardes para a grande Misericórdia do meu Filho.
Depois da Sua Divina Misericórdia, pela qual Ele abrirá os olhos de toda a humanidade para que
testemunhe os seus pecados, Ele irá dar-vos um pouco mais de tempo para que busqueis a redenção.
Então vós sereis orientados para preparardes as vossas almas para a Segunda Vinda de Cristo,
meu Filho amado, que de novo virá em Glória, como foi predito.
A Mãe da Salvação.

A Igreja Católica e a Casa de Israel serão perseguidas
Domingo, 4 de março de 2012, 15:30

Minha querida e amada filha, o momento da abertura dos Selos, de que resultará para vós a
abertura do Sétimo Selo, está perto de vós.
Por causa das vossas orações, muita agitação está a ser evitada.
Vós, Meus seguidores, estais a aceitar a Minha Cruz e unir-vos-eis ao Imaculado Coração de
Minha Mãe, quando marchardes para o Meu Glorioso Reino.
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Como as falsidades e depravações no mundo aumentaram, assim será também com a fé dos
que conduzem o Meu Exército.
As igrejas serão perseguidas, nomeadamente a Igreja Católica e a Casa de Israel.
Muitos ficarão satisfeitos. Estas duas religiões serão atormentadas e todos os esforços, tanto
externamente e dentro delas, serão feitos para erradicar qualquer vestígio de qualquer delas.
Haverá grande júbilo em todo o mundo quando elas caírem.
Muitos dos que consideram serão destruídos. O povo, então, ignorará os seus cadáveres.
Mas isso poderá ser uma tolice. Pois eles elevar-se-ão para formar o Novo Céu e a Nova
Terra, quando forem abertos os Portões do Paraíso. Ninguém pode, nem irá destruir, o Meu povo
escolhido sobre a Terra.
Podem infligir-lhes dor, tortura, morte, e demolir os muitos edifícios e templos que eles
levantaram em honra do Meu Pai.
Mas, então, eles se elevarão e reclamarão os seus tronos legítimos, pois eles reinarão Comigo
no Paraíso.
Nunca rejeiteis Deus.
Nunca rejeiteis as Suas Igrejas .Porque, se vós o fizerdes, estais a seguir o caminho do
engano, da maldição eterna.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.

O Livro da Verdade está a ser revelado á Sétima Mensageira dos Tempos Finais
Segunda-feira, 5 de março de 2012, 15:30

Minha querida e amada filha, Eu venho hoje para te confortar neste momento de tormento que
te invade por todos os lados.
Sabei que ao Evangelista João foi dado o Livro sem lacre – o Livro da Verdade – para o
mundo ouvir agora, nestes tempos.
Este Livro foi-lhe dado não selado pois os Selos já estavam abertos. Eles foram, então,
fechados, para não serem abertos até ao fim.
Chegou o tempo para que tu possas abrir o Livro da Verdade e revelar o conteúdo do mesmo,
para que todos os filhos de Deus preparem as suas almas para a Vida Eterna.
O Livro da Verdade está a ser-vos revelado á sétima Mensageira dos Tempos Finais.
Pelo som da tua voz, a Verdade será finalmente revelada e os Mistérios contidos no Livro da
Revelação serão apresentados a um mundo descrente.
Mas não por muito tempo. Apesar da apostasia, que não afetará somente os crentes, mas os
servos sagrados dentro da Igreja, o tempo para a Grande Confissão está perto.
Uma vez que esta tenha lugar, a grande conversão irá ocorrer em todo o mundo.
Então, eles vão estar com fome da Verdade contida no Livro não Selado, prometido ao mundo
para este Fim dos Tempos.
Tu és a mensageira, a quem foi dada a tarefa não só de preparar o mundo para a salvação das
almas, mas irás também anunciar o Meu Reinado.
O Vosso Amado Jesus.

Vejam agora como o homem da paz se apresenta a ele próprio ao mundo
Terça-feira, 6 de março de 2012, 15:20

Minha querida e amada filha, deves continuar a levar todas as Minhas Santas Instruções e não
deixes que nenhum homem te pare nesta Missão, embora continues a ser atacada por todos os lados.
Nunca duvides da Minha Palavra, mesmo quando não compreendas o que as Minhas
Mensagens querem dizer.
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Minha filha, todas as coisas que te estão a ser dadas, para o mundo ouvir foram preditas.
É somente o que a humanidade precisa para entender o que está contido no Livro de João.
Vejam agora, como o homem da paz se apresenta a ele próprio ao mundo.
Ele será visto a criar a paz no Médio Oriente.
Essa será uma falsa paz, e é um pretexto para a mentira que ele representa, a fim de esconder
a verdadeira razão para a falsidade que está a ser perpetrada.
Orai pelo Meu Santo Vigário, o Papa Bento XVI, pois ele terá de enfrentar uma terrível
perseguição. Desta vez, já está perto.
Orai todos vós, porque as vossas orações minimizarão a severidade destes tempos, a qual
pode ser atenuada.
Não se sabe muito, Minha filha, sobre o Fim dos Tempos.
Muitos estão com medo e assim deve ser, mas só se suas almas são impuras.
Para aqueles de vós que estais na Luz de Deus, vós tendes muito para olhar em frente, porque
isso significará o desaparecimento do pecado da Terra.
Por fim, o mundo vai emergir num novo começo cheio da Minha Luz Divina.
Não falta muito tempo para que estas coisas aconteçam.
Tudo o que importa é que todos os filhos de Deus vejam a Verdade a tempo e se convertam.
Caso contrário, não farão parte do Novo Céu e da Nova Terra, que se fundirão para se
tornarem num só.
Pois então eu virei para Julgar.
Assim, apenas aqueles que Me reconhecem, o vosso Salvador Jesus Cristo, e ao Meu Eterno
Pai, terão vida.
Orai por todas as vossas almas. Isso é tudo em que vós precisais de vos concentrar agora, e
confiai em Mim completamente.
O Vosso Jesus.

O Primeiro Selo é a Apostasia
Quarta-feira, 7 de março de 2012, 15:40

Minha querida e amada filha, diz aos Meus filhos que nenhum homem tem o conhecimento
ou a autoridade para revelar a Verdade contida no Livro da Revelação.
Não importa quão conhecedores possam considerar-se somente Eu, Jesus Cristo,
Salvador e Redentor da humanidade, tenho autoridade para revelar ao mundo o que está
contido no Livro da Verdade.
Só Eu, o Cordeiro de Deus, tem o direito de entregar a Verdade, dada ao Meu discípulo João o
Evangelista, o instrumento da Verdade, ao mundo de hoje.
O Primeiro Selo é a Apostasia vista não só entre os incrédulos, mas também entre aqueles que
professam conhecer-Me e aqueles que proclamam publicamente o seu amor por Mim. Esse é o
tempo em que a Verdade da fé será destorcida, em que os Meus filhos apresentam uma doutrina
aguada, que é insulto aos Meus Ensinamentos. Eu digo-vos, filhos, que, quando virdes as novas
falsas fés e doutrinas religiosas a incrementarem-se, então vós sabereis que é o momento para o
Primeiro Selo ser revelado.
Olhai à vossa volta e que vedes, religiões que prestam homenagem a falsos deuses, dos quais
vós nunca ouvíreis falar. Religiões baseadas em ficção científica, que são um total disparate e
vazias de substância. Entidades espirituais que não são deste mundo, mas que muitos acreditam
representarem o Reino Celestial do Meu Pai
Atentai agora, vós que viveis num mundo de fantasia.
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Nenhuma destas crenças metafísicas representa a Verdade.
Qualquer doutrina que vos ensine a importância de vos colocardes a vós próprios antes de
tudo mais, é uma doutrina que provém de Satanás.
Não escuteis. Voltai as costas a esse engano cruel.
Aqueles que procuram falsos deuses e que dedicais as vossas vidas a idolatrar falsos deuses,
estais perdidos para Mim.
A menos que pareis e oreis a Mim, para obterdes orientação, Eu não poderei salvar-vos.
A vós e a todos aqueles que conscientemente afastarem agora o rei das trevas, ser-vos-á dado
o Dom do discernimento, se vós pedirdes nesta Cruzada de Oração (36) Ajudai-me a honrar o
Deus Verdadeiro.
Jesus, ajudai-me, porque estou perdido e confuso. Eu não conheço a verdade da vida, após
a morte. Perdoai-me, se Vos ofendi por honrar falsos deuses, que não são o Verdadeiro Deus.
Salvai-me e ajudai-me a ver a Verdade, com clareza, e salvai-me da escuridão da minha alma.
Ajudai-me a vir para dentro da Luz da Vossa Misericórdia. Amém.
Há um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em Um, na Santíssima Trindade.
Qualquer outro deus vem de Satanás não importa quão atrativo se disfarce.
Por favor, não percais a vossa vida eterna, pelo comprometimento da vossa lealdade com
essas crenças que honram as novas práticas da nova era, incluindo reiki, yoga, meditação da
nova era, cartas de tarot, clarividência, leituras psíquicas, e honras aos anjos ligados com
mestres ascensos.
Lentamente, mas certamente, estas práticas de ocultismo estão a ser aceites, não somente pela
vossa sociedade, mas também pelos Católicos e Igrejas Cristãs.
Estas falsas religiões e doutrinas estão a espalhar-se tão depressa que consumiram bilhões de
filhos de Deus, que encontram agora um falso consolo dentro deles, que já não reconhecem a
Existência do Único Deus Verdadeiro.
O Vosso Jesus.

A Minha Segunda Vinda não pode ser evitada, nem pode ser impedida
Quarta-feira, 7 de março de 2012, 20:30

Minha querida e amada filha, Eu vou proteger-vos com as graças especiais necessárias para
vos dar poder contra as forças do mal, que estão a caminho, para parar esta Santa Missão.
É importante compreender que a opinião humana não é importante.
Tudo o que importa é a Minha Santíssima Palavra.
A Minha Palavra é a Verdade. Eu Sou a Verdade. Qualquer um que vos diga que estas
Mensagens não estão de acordo com os Meus Ensinamentos é um mentiroso.
Eles não Me conhecem. Talvez eles pensem que sim, mas só podem conhecer-Me se
permanecerem humildes de coração.
Aqueles cujas opiniões contradizem a Minha Palavra são culpados do pecado de orgulho.
Estão cegos pelo orgulho, mesmo os Meus servos sagrados, para a Verdade da Minha
Santa Palavra.
As Minhas promessas para a humanidade, de que virei de novo em Glória para Julgar os vivos
e os mortos, devem acontecer.
Esta Minha Segunda Vinda não pode ser evitada nem pode ser parada.
Os Meus avisos para a humanidade, que vos são dados, porque Eu amo cada alma, são
importantes.
Eu devo preparar todos os filhos de Deus, adequadamente, para este Gloriosíssimo Evento.
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Muitos tentarão bloquear-vos. Muitos tentarão minar a Minha Santa Palavra e muitos tentarão
prejudicar-vos, para impedir que a Minha Santa Palavra seja ouvida.
Todas essas tentativas serão inúteis.
Só Eu, Jesus Cristo, tenho o poder de proporcionar a Salvação Eterna para toda a humanidade.
Só Eu tenho o poder de preparar as almas de toda a humanidade para a sua herança do Paraíso.
Ninguém, nem mesmo Satanás, o rei das trevas, ou os seus lacaios, podem impedir que
isso aconteça.
Lembrai-vos sempre disto. Eu protegerei todos aqueles que cumprirem a Minha Santa Palavra.
Podeis assustar-vos pelos eventos globais, pois as forças da escuridão envolvem os vossos países.
Os eventos irão afligir-vos, mas vós nunca deveis sentir medo, porque Eu vos levarei Comigo
para o Meu Novo Reino na Terra.
Tudo o que Eu peço é que vós confieis em Mim.
Deixai-Me guiar-vos.
Permiti-Me mostrar-vos o caminho para a Purificação das vossas almas, através das Cruzadas
de Orações que Eu vos dei.
Portanto, deixai tudo para Mim.
Lembrai-vos que o Meu Amor por todos vós é tão forte, que jamais nenhum homem pode
dissolver o Puro Amor e Compaixão que Eu tenho no Meu Coração Sagrado, por cada um dos
filhos de Deus.
O Vosso Amado Jesus, Redentor da humanidade.

Deus Pai: O Meu Selo de Proteção é Anunciado, enquanto o Segundo Selo é Quebrado
Quinta-feira, 8 de março de 2012, 19:52

Minha querida e amada filha, o mundo aguarda este momento há dois mil anos.
Alguns, com receio nos seus corações, outros antecipando a maravilha de saberem que este
momento chegaria e agora aqui o têm.
Este é o tempo em que Eu envio o Meu benefício do tempo final, para que tu, Maria,
apresentes finalmente o Livro da Verdade, o qual revela o conteúdo do Livro da Revelação.
Eu Sou o Deus por Quem os Meus filhos estão todos a clamar nestes tempos terríveis.
É por Mim que os Meus filhos angustiados devem chamar agora.
Eu reuni a Minha família, junta neste momento, para que nos possamos unir nesta Batalha
final para matar o dragão, que tem atormentado a Terra por tanto tempo.
Filhos, não temais. Nenhum dano virá para aqueles que apresentam o Meu Selo, o Selo do
Deus Vivo.
Satanás e os seus anjos caídos, que infestam o mundo neste tempo, não têm autoridade sobre
aqueles que têm a Marca do Deus Vivo.
Vós deveis escutar-Me, Meus filhos, e aceitardes o Meu Selo, porque Ele salvará não só as
vossas vidas mas as vossas almas.
Recitai esta oração para receberdes o Meu Selo21 todos os dias.
Assegurai-vos que cada membro da vossa família e os entes queridos compreendem o
significado do Meu Selo.
O vosso amor por Mim, Vosso Pai Celestial, será a vossa graça salvadora e ele vos dará a
força de que precisais.
O Meu Selo de Proteção é anunciado, enquanto o Segundo Selo é quebrado.
21

Selo de Proteção, Oração a Deus Pai (originalmente recebida por Maria Divina Misericórdia em 20 de fevereiro de 2012).
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O cavaleiro do cavalo vermelho é o anjo negro vingativo que matará os Meus filhos em
muitas guerras que estão para vir. Mas ele passará por todos os Meus filhos com o Selo na testa.
Preparai-vos agora para estas guerras, que já estão a acontecer, e mais estão a ser planeadas
em todos os cantos da Terra e especialmente no Médio Oriente, e nas terras em que o Meu Precioso
Filho, Jesus Cristo, caminhou durante o Seu tempo na Terra.
O Vosso Amado Pai, Deus o Altíssimo.

Virgem Maria: Recitai o Rosário em todas as nações entre hoje e o Domingo de Páscoa
Sexta-feira, 9 de março de 2012, 19:15

Minha doce filha, como Eu choro ao ver o ódio armado, não só contra ti, mas contra a Santa
Palavra de meu amado Filho, Jesus Cristo.
Agora tu sabes como Ele sofreu no Jardim do Gethsemane, e como Ele ainda sofre hoje,
quando alguma tentativa Sua para intervir e salvar almas é frustrada pelo maligno. Como as guerras
estão agora a ser delineadas, é importante que o Meu Santo Rosário seja recitado todos os dias antes
da Páscoa.
Filhos, se puderdes dedicar cada dia da semana ao meu Santo Rosário, recitando os quatro
Terços em cada Sexta-Feira, entre hoje e a Páscoa, muita destruição no mundo pode ser, e será,
mitigada.
O Meu Filho está muito feliz com aqueles que aceitam a Sua Santa Palavra com amor e
pureza de coração.
Grandes graças estão a ser concedidas às almas limpas que confiam n’Ele completamente,
sem quaisquer dúvidas nos seus corações.
Vós, meus filhos, sois aqueles que restam, a pequena semente de crentes que ireis agora
ajudar a engrossar o Exército, como é necessário para eliminar o pecado do mundo.
As vossas orações e, muito especialmente o Meu Santo Rosário, são as armas necessárias para
destruir o maligno e aqueles que infestam todos os cantos da Terra.
Ide agora, meus filhos, e organizai as orações globais para que o meu Rosário seja recitado
em todas as nações entre hoje e o Domingo de Páscoa.
Vai em paz, minha filha. As graças que te estão agora a ser concedidas irão ajudar-te a lidar
com os ataques diários de Satanás e com a sua ira pelo incremento deste trabalho.
A Vossa Mãe Celestial, Mãe da Salvação.

É tempo para o Segundo Selo ser aberto, visto que as guerras aumentarão
Sábado, 10 de março de 2012, 15:30

Minha querida e amada filha, este é o tempo para o Segundo Selo ser aberto, visto que as
guerras aumentarão e se espalharão.
O escuro anjo vingativo vem de uma única fonte, Minha filha, e estas guerras estão todas
ligadas.
Elas não acontecem por causa da instabilidade regional, elas foram planeadas pelo Ocidente.
Estas guerras têm sido inflamadas deliberadamente para controlar muitas dessas nações, que
são denominadas como demoníacas, com mentiras espalhadas sobre os seus dirigentes políticos.
Filha, estas guerras foram ardilosamente criadas, ao mesmo tempo, com o objetivo de
deporem líder após líder.
As soluções pacíficas serão apresentadas e aplaudidas, mas serão falsas.
Vós, Meus filhos, estais a ser enganados.
Os rumores de guerras são apenas isso – rumores. Como começam os rumores? Quem os
começa e porquê?
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Porque pensais vós que tantos países se envolvem em guerras ao mesmo tempo?
Isso não é uma coincidência.
Existe um plano, organizado pelo anticristo, para controlar e conquistar essas nações, que têm
riquezas e recursos.
Uma vez controlados esses países, eles tornam-se poderosos.
Como estas guerras aumentam e se tornarão cansativas, em seguida o anticristo tornar-se-á
conhecido como o negociador pacífico.
A alguns de vós está a ser dita a Verdade, devido ao controle que o anticristo e as suas
organizações, no mundo, das comunicações.
Orai agora, pois as guerras aumentarão, e assim tornareis os seus planos impotentes.
Sabei que Israel, tão influenciado pelo Ocidente, será rejeitado e traído pelos E.U.A., quando
menos o esperar.
Será então que o Holocausto de que Eu falo ocorrerá.
Rezai, rezai, rezai, pelo povo de Israel que continuará a sofrer pelos seus pecados até à Minha
Segunda Vinda.
O Vosso Amado Jesus.

Virgem Maria: Nunca antes houve tanta oposição às revelações divinas
Segunda-feira, 12 de março de 2012, 19:00

Minha filha, é neste momento que todos os visionários, videntes de Deus e as almas
escolhidas, vão sofrer a maior perseguição.
Os dias de Satanás estão quase no fim, e ele vai usar todas as armas, especialmente alguns
sacerdotes sagrados, para tentar desacreditar a minha Palavra, da vossa querida Mãe, e a do meu
precioso Filho, Jesus Cristo.
Nunca houve antes tanta oposição às Revelações Divinas como existe hoje.
A escuridão continua a invadir a Igreja e, muitos dentro da Igreja, fazem tudo o que é possível
para atenuar a palavra dos visionários.
Eles não querem a Verdade a emergir e impedem que as orações, dadas aos videntes para
salvar almas, sejam proclamadas.
Orai, filhos, para que os seus esforços não bloqueiem o Trabalho do meu Filho, ou
ceguem os crentes para o Dom do Espírito Santo, que continua a ser derramado sobre as almas
que vêem estas Mensagens.
As vossas orações e a fidelidade ao meu precioso Filho nunca foram tão importantes, pois
essa nuvem de escuridão continua a cair sobre a Igreja do meu Filho.
Rezai, rezai, rezai, para que a Luz do meu Filho, ilumine, e que assim as almas perdidas
possam ser esclarecidas através da Sua Santíssima Palavra.
Obrigada por responderes ao meu chamamento, minha filha, especialmente neste momento de
grande tristeza na tua alma, causada pelo tormento que tiveste que suportar às mãos daqueles que
professam falar em Nome do Senhor.
A Vossa Mãe Celestial, Mãe da Salvação.

Está a ser feito agora um esforço concertado, por um certo segmento dentro da Minha
Igreja, para te silenciar
Terça-feira, 13 de março de 2012, 18:30

Minha querida e amada filha, hoje tu perceberás, finalmente, quanto a Minha Santíssima
Palavra, não é apenas mas rejeitada por alguns membros da Minha Igreja.
Aqueles que não estão aptos a cair aos Meus Pés, e a implorar Misericórdia, proclamam-se aptos a
julgar as Minhas Palavras Sagradas, que são dadas à humanidade para salvar as vossas almas.
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Eu Sou um Deus pleno de Misericórdia, cheio de desejo de salvar todos os Meus filhos, e sou
brando na cólera.
Hoje, a Minha paciência foi testada com outro ataque, desta vez de um homem que professa
falar em Meu Nome, feito para minar estas Mensagens.
Tu, Minha filha, desde este dia em diante, não podes envolver-te com qualquer representante
sem antes pedires a Minha permissão.
Há agora um esforço concertado, feito por um certo segmento dentro da Minha Igreja,
para te silenciar.
Meus filhos, são estes os momentos em que a fé dos Meus mais fervorosos seguidores,
incluindo os membros da Minha Igreja, será posta à prova, de maneira não testemunhada desde a
Minha Crucificação.
Assim como Eu fui cruelmente tratado e condenado à morte, por Me atrever a falar a
Verdade, quando Eu Vim pela primeira vez, assim também o mesmo tratamento será dispensado
aos Meus profetas líderes, até à Minha Segunda Vinda.
Eles serão menosprezados, ridicularizados, e farão o papel de bobos, quando derramarem a
Minha Palavra.
Eles serão acusados de heresia, por aqueles que proclamam os Meus Ensinamentos, mas que
não reconhecem a Minha Palavra, dada ao mundo de hoje.
Sois cobardes quando tentais bloquear o caminho que Eu agora coloco diante de vós, a fim de
salvar a humanidade.
Vós sereis punidos.
Vós tereis que responder perante Mim, pelas injustiças que infligirdes sobre os que são
enviados para proclamar a Palavra de Deus, nestes tempos finais.
Rejeitar os profetas do Senhor é rejeitar a Palavra do Senhor.
A vossa arrogância cega-vos para a Verdade, e vós não tendes o direito de Me representar.
Vós ofendeis-Me muito, e a vossa rejeição da Minha Santa Palavra, fere- -Me profundamente.
Eu choro pela vossa cruel rejeição de Mim e, ao mesmo tempo, vós pregais uma versão
alterada da Verdade dos Meus Ensinamentos.
Vós deveis agora passar o tempo em Adoração Eucarística, antes que possais comunicar
Comigo, para que Eu possa orientar-vos no caminho do discernimento.
Examinai os vossos motivos para rejeitardes as Minhas Palavras.
É porque vós não quereis ouvir a Verdade sobre o cisma, o qual está a apunhalar a Igreja Católica?
Será que é porque vós não aceitais que a Igreja tem sido infestada pelo enganador?
Vós não entendeis que tudo isso foi predito?
Vós deveis orar, para então verdes a Verdade e virdes a Mim para obterdes orientação, antes
que seja tarde demais.
O Vosso Jesus, Redentor de toda a humanidade.

O Amor é mais poderoso do que o ódio
Quarta-feira, 14 de março de 2012, 15:30

Minha querida e amada filha, Eu abraço-te bem dentro de Meu peito, à medida que suportas
esta dor em união Comigo.
Os Meus filhos, e especialmente os Meus seguidores, sentem uma ternura uns para com os
outros, que eles não podem explicar.
Eles podem ser estranhos, viver em lados opostos do mundo, mas o amor que eles sentem é o
Meu Amor.
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Eles amam-se como é natural que irmãos e irmãs o façam em qualquer família amorosa.
Eu Sou a Luz que cria esse amor espontâneo que une as almas.
É o Meu Espírito Santo que une todos os filhos de Deus como uma família.
Vós, Meus filhos, sois a Minha família.
A Santíssima Trindade é a cabeça da família e, quando o vosso amor é puro e humilde, vós
fazeis automaticamente parte desta família sagrada.
O Amor do Pai é através de Mim.
Quando vós Me amais, Eu levo-vos para os Braços do Meu Pai, que vai colocar o Selo de
Proteção à vossa volta e das vossas famílias.
O Meu Coração enternece-se, quando Eu testemunho, com alegria, o amor que vós tendes uns
pelos outros.
Vós confortais-Me, do tormento que Eu tenho que suportar pelos Meus pobres filhos, que
estão a ser perseguidos nos países devastados pela guerra.
Uni-vos agora a Mim, para que a Minha família de devotos seguidores, se junte como um só,
não importa os seus antecedentes ou de que país eles vêm, a fim de dominar o ódio no mundo.
O amor é mais poderoso do que o ódio.
O ódio é diluído, se é respondido com amor.
Se alguém vos trata injustamente, vós deveis responder com amor e Satanás vai encolher-se
de dor.
Se vos sentirdes tentados a buscar a vingança contra aqueles que vos magoam, vós deveis
então, em vez disso, orar por eles, perdoá-los e mostrar-lhes amor.
O amor que pontifica, através da Minha família na Terra, é uma força muito poderosa.
Vós nunca deveis acreditar, nem por um instante, que o ódio pode derrotar o amor.
O poder que exerce o ódio, embora feio e doloroso de testemunhar, pode ser derrotado pelo
poder do amor.
Como pode o amor enfraquecer o ódio no mundo de hoje? A oração é a resposta.
Amai-Me.
Escutai-Me.
Respondei aos pedidos da Minha amada Mãe e de Mim, Seu Filho, através das várias orações
que vos foram dadas.
Eis uma Cruzada de Oração especial, para a unificação dos filhos de Deus.
Ela vai espalhar o amor por todos os cantos da Terra, e dissipar o ódio que cresce a cada dia.
Esse ódio, causado por Satanás através da fraqueza da humanidade, e que gera atrocidades,
como a tortura, o assassinato, o aborto e o suicídio, pode ser evitado através desta oração.
Cruzada de Oração número (37) Para a unificação de todos os filhos de Deus
Ó Querido Jesus, uni todos os Vossos amados seguidores no amor, para que possamos
difundir a Verdade da Vossa Promessa, para a salvação eterna de todo o mundo. Oramos para
que essas almas tíbias, com medo de se oferecerem a Vós em mente, corpo e alma, caiam da sua
armadura de orgulho, abram os seus corações para o amor, e se tornem parte da Vossa Família
na Terra Santa. Abraçai todas as almas perdidas, Querido Jesus, e permiti que o nosso amor,
assim como o dos seus irmãos e irmãs, os levante desde o deserto, e os leve connosco para o Seio,
Amor e Luz da Santíssima Trindade. Colocamos toda a nossa esperança, confiança e amor nas
Vossas Santas Mãos. E Vos Imploramos que a nossa devoção se expanda, para que possamos
ajudar a salvar mais almas. Amém.
Eu amo-vos filhos.
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Vós nunca deveis sentir-vos desanimados, quando virdes a maldade, ao vosso redor.
As vossas orações podem diluir esta maldade.
O vosso amor vai derrotá-la.
O Vosso Amoroso Salvador, Jesus Cristo.

O casamento do mesmo sexo, é um pecado grave
Sexta-feira, 16 de março de 2012, 22:20

Minha querida e amada filha, a dor e o sofrimento dos Meus pobres seguidores que têm de
assistir, impotentes, às novas leis contrárias aos Meus Ensinamentos, estão a atingir níveis sem
precedentes, no mundo.
Não só vós tendes que testemunhar o pecado, filhos, como tendes que assistir à forma como
ele vos é apresentado, para que sejais forçados a aceitá-lo como sendo humano.
Eu refiro-me a um pecado em particular, o casamento homossexual, que é mesmo apresentado
como um direito natural.
Espera-se então, que seja aceite essa abominação, pois assim foi definida no Reino de Meu
Pai, na Igreja. Não é suficiente para essas pessoas que o casamento do mesmo sexo seja tolerado
aos olhos da lei, querem a seguir forçar Deus Pai a dar-lhes a Sua Bênção. Ele nunca poderia fazer
isso, porque é um pecado grave aos Seus Olhos.
Como se atrevem essas pessoas a pensar que é aceitável que este ato abominável desfile nas
Igrejas de Meu Pai?
Filhos, Eu Amo a cada alma.
Eu Amo os pecadores.
Eu detesto o seu pecado, mas amo o pecador.
Atos sexuais do mesmo sexo não são aceitáveis aos Olhos de Meu Pai.
Orai por essas almas, porque Eu as amo mas não posso dar-lhes as graças que desejam.
Eles devem saber que não importa quanto tentam desculpar os casamentos do mesmo sexo,
porque eles não estão autorizados a participar no Santo Sacramento do Matrimônio.
Um Sacramento deve vir de Deus. As regras para receber os Sacramentos devem provir dos
Ensinamentos de Meu Pai.
Vós não podeis forçar o Meu Pai, Deus, o Altíssimo, a dar a Sua Bênção ou o acesso aos Seus
Santos Sacramentos, a menos que eles sejam respeitados da forma como foram feitos para ser.
O pecado é agora apresentado ao mundo como uma coisa boa.
Como Eu disse antes , o mundo está virado do avesso.
O bem é apresentado como o mal, e as pessoas que tentam viver de acordo com as leis de
Deus Pai são ridicularizadas.
O mal, não importa como seja vestido, não pode ser transformado num ato de bondade aos
Olhos de Meu Pai.
O Meu Pai punirá aqueles que continuam a exibir os seus pecados diante d’Ele.
Prestai atenção a este Aviso, pois os vossos pecados, que realizais quando vos recusais a
obedecer a Deus, não vão nem podem ser perdoados.
Isto, porque vos recusais a aceitar o pecado pelo que ele é.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.

Eu virei das nuvens, cercado por todos os Anjos e Santos do Céu
Domingo, 18 de março de 2012, 16:00

Minha querida e amada filha, os Meus filhos devem saber que a razão pela qual o mundo é
espiritualmente vazio, é porque eles já não sabem a diferença entre certo e errado.
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Sem a Minha Luz, que preenche cada alma, incluindo a dos pecadores, o mundo deixaria de existir.
É ela, a Minha Luz, que mantém o mundo vivo.
Muitos dos Meus seguidores, que se consagram a sofrer em união Comigo, também ajudam a
manter viva esta Luz.
Pouco antes de Eu voltar, a Minha Luz vai desaparecer do mundo por um período de três dias.
Isso acontecerá mesmo no final, e não deve ser confundido com O Aviso.
Durante estes três dias, haverá choro e ranger de dentes e as pessoas vão movimentar-se à
procura da Minha Luz, mesmo as que Me rejeitaram.
Esta será a hora da Verdade.
Meus seguidores, não deveis temer esses três dias, ainda que não possais estar cientes da
Minha Presença, Eu estarei convosco.
Em seguida, após os três dias, Eu voltarei à Terra exatamente da forma que Eu ascendi ao Céu.
Eu virei das nuvens, cercado por todos os anjos e santos do Céu, em Grande Glória.
Como será belo e alegre esse dia, em que Eu virei para Reinar sobre a terra, de acordo com a
Vontade de Meu Pai.
Nenhum homem vai ter a menor dúvida de que Sou Eu.
Nem terá dúvida alguma sobre o seu futuro.
Esse será o dia em que Eu venho para Julgar.
Vou separar o Meu povo entre aqueles que Me amam e aqueles que Me odeiam.
Aqueles que Me rejeitaram e prestaram homenagem a todas as coisas demoníacas, serão
banidos no fogo eterno do Inferno.
Os outros virão morar Comigo no Paraíso, juntamente com os justos ressuscitados.
Este é o objetivo que todas as almas devem ter pela frente, para quando Eu voltar de novo,
como prometi.
Aos Cristãos, Eu digo isto.
Sabei que este grande e Glorioso evento terá lugar em breve.
A vossa geração testemunhará o Meu Glorioso regresso.
Eu nunca revelarei o dia, que só o Meu Pai sabe, mas Eu posso assegurar-vos que o tempo
para a Minha Segunda Vinda está próximo.
Aos Meus servos sagrados, digo-vos que é vosso dever preparar o Meu povo, essas almas por
quem vós sois responsáveis, de modo que sejam incluídas no Livro da Vida.
Peço-vos que trabalheis arduamente, através do poder das comunicações e da oração, para
preparar o mundo para a Minha Segunda Vinda.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo, Redentor de toda a humanidade.

Virgem Maria: Rogai pelo Papa Bento XVI que está em perigo de ser exilado de Roma
Terça-feira, 20 de março de 2012, 20:30

Minha filha, há um silêncio, como a calma antes da tempestade, visto que a Igreja Católica
será em breve mergulhada em crise.
Apelo a todos os meus filhos, em todos os lugares, para que rezeis pelo Papa Bento XVI, que
está em perigo de ser exilado de Roma.
Ele, o Mais Santo Vigário da Igreja Católica, é odiado em muitos lugares dentro do Vaticano.
Uma trama demoníaca, planeada há mais de um ano, será vista em todo o mundo em breve.
Rezai, rezai, rezai por todos os servos, do Santo de Deus na Igreja Católica, que serão
perseguidos por causa da grande divisão, que acontecerá em breve na Igreja.
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O grande cisma será testemunhado por todo o mundo, mas não será visto imediatamente como
um caso.
O falso papa está à espera para se revelar para o mundo.
Filhos, não vos enganeis, porque ele não é de Deus.
As Chaves de Roma regressaram ao Meu Pai, Deus o Altíssimo, que governará a partir dos Céus.
Grande responsabilidade será posta em todos os santos sacerdotes, bispos e cardeais que
amam o meu Filho muito querido.
Eles precisarão de muita coragem, e força divina para levarem as almas
Todos os esforços desses santos discípulos, para preparar as almas para a Segunda Vinda do
meu Filho muito amado, terão a oposição do outro lado negro.
Exorto a todos os meus filhos, para que rezeis com a força necessária, visto que o anticristo, e
o seu parceiro, o falso profeta, vão ganhar proeminência.
Vós deveis pedir-Me, como Mãe da Salvação, orações para garantir que a Igreja Católica será
salva e que a Verdadeira Palavra do meu Filho será reposta.
A Verdade da Promessa do meu Filho, de retornar em grande glória, será adulterada.
A vós, meus queridos filhos, será dada uma série de inverdades como se fossem em Nome do
meu Santo Filho, que se espera que vós não podereis aceitar.
A Minha Cruzada de Oração deve ser dita no próximo mês, em cada dia, para garantir que os
santos sacerdotes de Deus não caiam nos enganos ímpios que estão a ser planeados pelo falso
profeta e seus seguidores.
Cruzada de Oração (38) Oração de Salvação para a Igreja Católica
Ó Santíssima Mãe da Salvação, por favor, orai pela Igreja Católica, nestes tempos
difíceis e pelo nosso amado Papa Bento XVI, para aliviar o seu sofrimento. Nós vos pedimos
Mãe da Salvação, para cobrir os sagrados servos de Deus com o Manto Sagrado, para assim
lhes ser dada a Graça de serem fortes, leais e corajosos, durante os desafios que enfrentem.
Orai também para que eles cuidem do seu rebanho, de acordo com os verdadeiros
Ensinamentos da Igreja Católica. Ó Santa Mãe de Deus, dai-nos, à Vossa Igreja
Remanescente na Terra, o Dom da liderança, para que possamos ajudar as almas, levandoas para o Reino do Vosso Filho. Salvação, para afastardes o enganador dos seguidores do
Vosso Filho, na sua busca de proteger as suas almas, e assim ficarem aptas a entrar nos
Portões do Novo Paraíso na Terra. Amém.
Ide, filhos, e rezai pela renovação da Igreja e pela segurança dos servos sagrados, que vão
sofrer, pela sua fé, sob as regras do falso profeta.
Maria, Mãe da Salvação.

O tempo para o cisma na Igreja está quase aí, e vós deveis preparar-vos agora
Terça-feira, 20 de março de 2012, 21:20

Minha querida e amada filha, Eu gostaria de abraçar nos Meus Braços, todos os Meus
discípulos e seguidores por toda a parte, neste momento.
Preciso do vosso conforto, filhos.
Eu preciso do vosso consolo no Meu sofrimento, pois Eu choro lágrimas pela Minha
Igreja na Terra.
Tão distantes se tornaram alguns dos Meus servos sagrados, que muitos não acreditam na
Minha Segunda Vinda.
Os padres, bispos e cardeais, que acreditam, estão a ser empurrados para o lado e forçados a
ficar em silêncio.
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Como Eu choro por esses Meus pobres discípulos preciosos, que comprometeram as suas
vidas a Mim, e à difusão dos Meus Ensinamentos pela humanidade.
Em breve, eles terão de prestar atenção ao que dizem sobre a Minha Santa Palavra, pois eles
serão forçados a proclamar os ensinamentos de um mentiroso, cuja alma não vem da Luz.
Uni-vos, Meus filhos, Meus amados sacerdotes, e todos aqueles que Me amam agora, e Me
ajudam a salvar almas.
Para fazerdes isso, vós não deveis desperdiçar um momento. Vós deveis dizer aos outros da
Grande Glória, que está à frente de todos, e de cada um de vós, na Minha Segunda Vinda.
Este evento grande e Glorioso será o momento em que, finalmente, vos unireis Comigo, o
Vosso Precioso Jesus, que ama a todos vós.
Vós, Meus queridos seguidores, deveis permanecer em guarda, em todos os momentos.
Vós sereis tentados a abandonar-Me, a renegar os Meus Verdadeiros Ensinamentos, e sereis
obrigados a honrar e obedecer ao lobo com pele de cordeiro.
Assim, muitas pobres almas não só cairão sob o feitiço do papa falso – o falso profeta predito
há muito tempo – mas ele fará que vós acrediteis que ele tem poderes divinos.
Filhos, o tempo para o cisma na Igreja está quase aí e deveis preparar-vos agora.
Uni-vos, juntos como um.
Agarrai-vos uns aos outros.
Protegei-vos uns aos outros e orai pelos que irão seguir o caminho errado, e homenagear o
falso profeta.
Muita oração é necessária, mas se vós fizerdes como Eu vos digo, podereis salvar almas.
Vós, Meus preciosos seguidores, formareis a Igreja Remanescente na Terra, que será liderada
pelos sagrados servos corajosos que reconhecerão o falso profeta pelo que ele é.
Não tenhais medo, pois Eu estou a conceder graças de sabedoria, calma, e discernimento a
cada um de vós, que Me pedir para o fazer, com esta oração:
“Ó Jesus, ajudai-me a ver a Verdade da Vossa Santa Palavra, em todos os momentos, e a
manter-me fiel aos Vossos Ensinamentos, não importa quanto eu seja obrigado a rejeitar-Vos.”
Levantai-vos agora e sede corajosos, todos, pois Eu nunca vos abandonarei.
Eu vou andar convosco na estrada espinhosa, e levar-vos em segurança aos Portões do
Novo Paraíso.
Tudo o que tendes a fazer é confiar em Mim, completamente.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Diz à humanidade que tudo está agora nas minhas santíssimas mãos
Quarta-feira, 21 de março de 2012, 20:30

Eu venho junto de ti esta noite, Minha querida e amada filha, para dizer à humanidade que
tudo está agora nas Minhas Santíssimas Mãos.
Refiro-me aos planos em andamento pelo Grupo Mundial, que quer controlar a vossa moeda,
os vossos sistemas de saúde e a vossa soberania.
Não lhes será permitido controlar-vos e a Mão de Meu Pai cairá rapidamente sobre os que
tentarem prejudicar-vos, filhos.
Todos os crentes que têm o Selo de Proteção do Meu Eterno Pai, o Selo do Deus Vivo, não
sofrem danos.
É por isso que tu, Minha filha, deves assegurar que muitos filhos de Deus, em todas as partes
do mundo tenham acesso ao Selo.
As vossas orações, filhos, têm sido muito poderosas, especialmente daqueles de vós que
diariamente recitam as orações da Minha Cruzada, da Minha Divina Misericórdia e do Santo Rosário.
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Realmente, eles já atrasaram e impediram uma guerra nuclear, salvaram milhões de almas do
Fogo do Inferno, assim como impediram muitos terremotos.
Nunca vos esqueçais que as vossas orações são a vossa maior arma contra o mal.
O vosso amor por Mim, Jesus Cristo, espalhou-se por causa da vossa fidelidade a Mim.
Vós, filhos, sois os Meus discípulos dos tempos modernos, e já vos foi dada a autoridade e o
Dom do Espírito Santo, para difundir a Minha Santíssima Palavra.
Para receber o poder do Espírito Santo, vós deveis chamar pelo Meu socorro em todos os
momentos em que ides falar, a Verdade ao proclamar a Minha Santa Palavra.
A Cruzada de Oração (39) está agora a ser-vos dada, para que possais caminhar entre todos os
filhos de Deus, e ajudá-los a preparar as suas almas para o Novo Paraíso e para a Minha Segunda Vinda.
Cruzada Oração (39) Para nos ajudar a Preparar as Almas para o Novo Paraíso e para
a Minha Segunda Vinda
Ó Jesus, Meu Amado Salvador, peço-Vos que me cubrais com o Vosso Espírito Santo, para
que eu possa falar, com autoridade, a Vossa Santíssima Palavra, para preparar todos os filhos de
Deus, para a Vossa Segunda Vinda. Rogo-vos, Senhor Jesus, por todas as Graças que eu preciso,
para que possa chegar a todas as crenças, credos e nacionalidades onde quer que eu vá. Ajudaime a falar com a Vossa Língua, a acalmar as pobres almas com os Vossos Lábios, e a amar todas
as almas com o especial Amor Divino, que derrama do Vosso Sagrado Coração. Ajudai-me a
salvar as almas, que estão perto de Vosso Coração, e permiti-me consolar-Vos, Querido Jesus,
quando as almas perdidas continuem a rejeitar a Vossa Misericórdia. Jesus, eu não sou nada
sem Vós, mas com a Vossa generosa ajuda, vou lutar em Vosso Nome, para ajudar a salvar toda
a humanidade. Amém.
O Meu exército, que surgiu a partir destas Minhas Santas Mensagens, já atingiu
setecentas mil almas.
Ajudai-me a converter mais filhos de Deus, para que nenhuma alma se perca para Satanás, no
momento do Juízo Final.
Vou manter-vos fortes em todo o vosso Trabalho para Mim, filhos.
Eu amo-vos, Minha preciosa Igreja Remanescente.
O Vosso Amado Jesus.

Oposição à Minha Segunda Vinda será feroz
Quinta-feira, 22 de março de 2012, 23:00

Minha querida e amada filha, a Minha dor tornou-se agora, tua em plena união Comigo.
Embora isso seja muito difícil para ti, vai trazer-te muita alegria e muitas graças novas.
Eu concedo-te agora, o Dom de seres capaz de ler almas. Deixo-te este presente especial, por
dois motivos. O primeiro é oferecer-te a proteção que vais precisar, quando começares a conviver
com alguns dos Meus seguidores.
O segundo é para converteres os corações endurecidos, que te vão enfrentar, tal como
desafiam a Minha Santíssima Palavra.
Tu deves aceitar este novo sofrimento que estás a enfrentar, e olha que ele vai intensificar-se,
por causa do aumento da maldade no mundo.
Tu, Minha filha, e muitas das Minhas outras almas escolhidas, estais, agora todas a
experimentar o sofrimento, quer física quer interiormente, ao mesmo tempo.
Isso é devido ao sofrimento que o Meu Santíssimo Vigário está também a experimentar,
nestes dias, em que ele vai enfrentar a sua maior provação.
Aceita o Meu Cálice, Minha filha, e aqueles que aceitam a Minha Santa Palavra, através destas
Mensagens, sabei que a vossa generosidade de espírito está a salvar milhões de almas, em cada dia.
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Nem um minuto do vosso sofrimento é desperdiçado.
Eu entendo, Meus filhos, que, quando vós tomais a Minha Cruz e Me seguis, sofrereis
como consequência.
Mas sabei que, fazendo isso, vós estais a ajudar-Me a salvar a maioria da humanidade. Vós
também Me ajudareis no Meu Reinado na Terra, quando o enganador for banido, e o Meu Novo
Paraíso na Terra emergir.
Sabei também vós, que estais a sofrer Comigo, que ao seguires o Meu caminho, para o Paraíso,
tomareis o mesmo caminho para o Calvário, assim como Eu, quando vim pela primeira vez.
Cristãos de hoje, poderíeis crer que, quando Eu voltasse pela segunda vez, nunca seria tratado
com tamanha crueldade novamente. Bem, vós estais enganados.
A oposição à Minha Segunda Vinda será feroz.
A Minha Santa Palavra será, e já é, ridicularizada e questionada.
Os Meus filhos, especialmente aqueles com crenças rígidas e firmes, não conseguem compreender,
que os Meus profetas sejam exteriormente rejeitados pela maioria, tal como foram no passado.
A Minha Palavra, que te é dada neste momento, já está a ser ignorada em muitos quadrantes
da Igreja, e afastada, tal como foi pelos fariseus, durante o Meu tempo na Terra.
A Verdade dos Meus Ensinamentos, que nunca foram alterados, será considerada mentira.
Porque é assim? Eu digo-vos que é porque muitos têm destorcido a Verdade dos Meus
Ensinamentos, em tal extensão, que eles já não acreditam no pecado mortal.
Assim, muitos optaram por ignorar a Verdade, contida na Bíblia Sagrada.
Porque negais vós, por exemplo, a existência dos 1.000 anos do Novo Céu e Nova Terra?
Esta revelação é muito específica, a Verdade está lá para todos a verem.
A Minha Santa Palavra é mesmo desafiada.
O Livro do Apocalipse, assim como as profecias contidas no Livro de Daniel, foram-vos
dadas apenas em partes. Muitos de vós estais confusos.
Mas isso é porque os conteúdos, revelados a ambos os Profetas estiveram fechados e ocultos,
até ao Fim dos Tempos.
Só Eu, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, tenho autoridade para revelar os conteúdos à humanidade.
Como podeis vós afirmar que sabeis tudo sobre a Minha Segunda Vinda, quando conheceis
apenas partes? Se elas não foram ainda reveladas?
Vós deveis ouvir a Minha Sagrada Palavra, a qual está a ser-vos dada, para salvar as vossas almas.
Se, após O Aviso ocorrer, continuardes a negar a Minha Palavra, como estas Minhas
Mensagens para o mundo, vão continuar a desenvolver-se, vós sereis culpados por rejeitardes a
Minha Mão de Misericórdia.
Não importa o quanto vós acreditais em Mim ou afirmais conhecer-Me, cometereis o
pecado de Me negar. Como tal, vós estareis perdidos, para Mim, e não estareis aptos para
entrar nos Portões do Paraíso.
É agora Meu dever, que vos dou por Puro Amor e Compaixão, tentar preparar-vos para o Fim
dos Tempos.
Por favor não Me rejeiteis pela segunda vez, pois Eu venho para salvar a humanidade da
danação eterna, e oferecer-vos as chaves da Salvação Eterna.
É porque Eu vos Amo que Eu tenho que ser firme e levar-vos à Verdade.
Não espereis até ao Dia do Juízo para descobrir a Verdade.
Vinde Comigo agora e ajudai-Me a salvar as almas de toda a humanidade.
O Vosso Mestre e Redentor, Jesus Cristo.
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Vós não tendes muito tempo antes que Eu venha para julgar
Sábado, 24 de março de 2012, 11:45

Eu venho junto de ti hoje, Minha querida e amada filha, para informar o mundo da Minha
Grande Misericórdia.
Desejo também informar o mundo da Minha Justiça.
Filhos, vós não tendes muito tempo antes de Eu vir para Julgar.
É no período entre agora e Meu Dia do Juízo Final, que terá lugar a Minha Segunda Vinda,
que deveis usar sabiamente a preparar as vossas almas.
Como vosso Divino Salvador, é Meu dever guiar-vos, instruir-vos e revelar as maneiras pelas
quais vós podeis garantir que estais aptos a entrar, no Meu Paraíso.
Não rejeiteis os Meus profetas. Refiro-Me, em particular, aos Meus sagrados servos.
Vós deveis pedir-Me para vos cobrir com o Meu Espírito Santo, para o discernimento, com
humildade e pureza de alma.
Quando o fizerdes, Eu revelar-vos-ei vos a Verdade da Minha Santíssima Palavra, porque vos
é dada agora através desta profeta.
Depois disso, será vosso dever garantir que todas as almas que olham para vós, para
orientação, sejam ajudadas a preparar as suas almas, para a Minha Segunda Vinda.
Nunca tenhais medo de pronunciar a frase A Segunda Vinda de Cristo, pois muitos do Meu
rebanho não sabem o que isso significa.
Poucos deles foram ensinados sobre este Grande e Glorioso Evento, ou sobre a importância de
prepararem as suas almas, para que elas estejam em estado de graça.
Nunca tenhais medo de pregar sobre a existência do Purgatório ou do Inferno. É da vossa
responsabilidade dizer a Verdade ao Meu povo.
Olhai para Mim, para orientação, através desta oração.
Cruzada de Oração (40) Oração para o Clero, para preparar as almas para a
Segunda Vinda
Ó meu Jesus, eu sou apenas um servo humilde e preciso de Vós para me guiardes. Então, eu
posso preparar as almas, para a Vossa Gloriosa Segunda Vinda. Ajudai-me a converter as almas e a
prepará-las, de acordo com a Vossa Santa Vontade, para que elas fiquem aptas a entrar no Novo
Céu e Nova Terra, que Vós prometestes a toda a Humanidade, através de Vossa Morte na Cruz.
Dai-me as Graças, de que eu preciso, para que possa transmitir, a Vossa Palavra, às almas sedentas,
e para que eu nunca renuncie ao meu dever para Convosco, Querido Jesus, a Quem prometi a
minha fidelidade, através dos meus votos sagrados. Amém.
Ide agora, Meus servos sagrados, e aceitai o papel para o qual vós fostes escolhidos.
O desafio de preparar as almas para a Minha Segunda Vinda é o maior de sempre do vosso
ministério, e deveis aceitá-lo com amor e alegria, nos vossos corações.
Aceitai também o Dom de serdes escolhidos como um servo sagrado deste Fim dos Tempos,
em que o Novo Céu e a Nova Terra emergem como o Meu Novo Paraíso.
Vós sois abençoados por viverdes nestes tempos.
Mas vós sereis atormentados e obstruídos em cada parte da vossa jornada, quando ajudais a
salvar as Minhas almas na Terra, pelo enganador, e por todos cujos corações ele tenta afastar de
Mim, o Vosso Divino Salvador.
Nunca desistais da vossa Santa Missão, e sabei que Eu, o Vosso Jesus, caminho Convosco,
em cada passo do caminho.
O Vosso Amado Jesus.
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Mesmo o Aviso não vai converter todos os não-crentes
Domingo, 25 de março de 2012, 15:30

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

Virgem Maria: Pede aos meus filhos para fazerem um dia de jejum na Sexta-Feira
Santa, para impedir uma moeda mundial
Terça-feira, 27 de março de 2012, 18:00

Minha filha, o teu sofrimento, juntamente com o das outras almas escolhidas, vai intensificarse durante a Semana Santa.
Essa é a semana em que o enganador vai magoar muitos dos filhos de Deus, como ele pode,
através de guerras, perseguição e violência.
É nessa época que ele inflige grande sofrimento, tal como o meu precioso Filho suportou na
Cruz durante a Sua Paixão.
Tu, minha filha, deves dizer a todos aqueles que têm encorajado as almas, em todos os lugares,
para recitarem o meu Santo Rosário todas as Sextas-Feiras até à Páscoa, que Eu ficarei grata.
As almas que estão a ser salvas durante o sofrimento das suas próprias nações, estão a ser
ajudadas por estas devoções.
O amor do meu Filho, está agora a ser sentido por mais pessoas em todo o mundo, numa
época de grande sofrimento.
Ele mitiga a vossa dor com as Suas Graças Especiais, e acalma as almas pelo poder do
Espírito Santo.
Filhos, as orações, que tão amorosamente vós apresentais ao Céu, estão a ser ouvidas.
Vós deveis procurar a ajuda do meu Filho, e do meu Eterno Pai, em todos os momentos.
Qualquer simples oração, não importa quão pequena, é ouvida e respondida de acordo com a
vontade de Deus o Altíssimo.
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Minha filha, pede aos meus filhos para fazerem um dia de Jejum na Sexta-Feira, para impedir
que uma moeda mundial seja introduzida.
As vossas orações e o vosso Jejum podem consegui-lo.
Logo que esta oração seja dita durante o jejum, o Meu Eterno Pai evitará, que essas pessoas
inflijam a austeridade, que estão a planear para que vos possam controlar.
Essas mesmas pessoas querem abolir o Cristianismo, por isso é importante que vós eviteis que
isso aconteça, através de sacrifícios especiais.
Oração Cruzada (42) Um dia jejum para impedir uma Moeda Única Mundial
Ó Deus, O Altíssimo. Eu ofereço-Vos a minha dádiva de jejum, para que Vós pareis o
controle do maligno sobre o mundo, que está a planear que o meu país morra de fome, por
falta de alimentos, incluindo o Pão da Vida. Aceitai a minha oferta e escutai as minhas
súplicas, para outras nações, para impedir o sofrimento que está sendo planeado pelo
anticristo. Salvai-nos, Querido Senhor, de tamanha maldade, e protegei a nossa fé, para que
possamos honrar-Vos, com a liberdade que precisamos, para Vos amar e adorar, para todo o
sempre. Amém.
Minha filha, um dia de Jejum na Sexta-Feira Santa libertará as nações do maligno e daqueles
que seguem os seus perversos desejos para controlar as finanças de todas as nações.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação, Mãe de Deus.

Jesus revela detalhes da Sua Crucificação
Quinta-feira, 29 de março de 2012, 13:15

Minha querida e amada filha, o Meu tempo para mais sofrimento virá, com a comemoração da
Minha Paixão na Cruz.
Nenhum homem compreende a extensão do Meu sofrimento, durante a Crucificação, da
forma que Eu fui Flagelado.
A Minha Flagelação foi a pior. Eu fui espancado barbaramente pelos homens, e cada
centímetro do Meu Corpo foi cortado.
A Carne das Minhas Costas estava rasgada, e os Meus Ombros estavam visíveis.
Eu mal podia ver, e um dos Olhos foi ferido e esmagado.
Eu só podia ver através do Meu Olho esquerdo.
Na ocasião em que eles Me levaram diante de Pôncio Pilatos, colocaram uma Coroa de
Espinhos na Minha Cabeça e Eu mal conseguia ficar de pé.
Antes eles despojaram-Me, fiquei nu, e depois colocaram-Me uma veste curta vermelha, pela
Minha Cabeça e em seguida, colocaram um ramo de palmeira, na Minha Mão direita.
Cada espinho era como uma agulha, muito afiada. Um desses espinhos perfurou, também, o
Meu Olho direito, que Me deixou incapaz de ver.
Perdi tanto sangue que, vomitei, e fiquei tão tonto, que, quando comecei a Minha subida ao
Calvário, Eu não consegui segurar a Cruz.
Eu caí tantas vezes, que levou horas até chegar ao topo da colina.
Fui açoitado e chicoteado, a cada passo do caminho.
O Meu Corpo, estava todo ensanguentado, e coberto com um suor espesso, derivado de um
sol abrasador.
Desmaiei algumas vezes.
Tudo isto foi doloroso e angustiante, mas o mais assustador de tudo foi o ódio mostrado por
Mim, não só pelos adultos, ao longo do caminho, mas por crianças que Me pontapearam, porque
estavam a seguir o exemplo dos pais.
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Os gritos que saíam das suas bocas, e o ódio, não eram nada comparados com o medo, que
eles tinham de Mim.
Porque, por trás de tudo, eles ainda não estavam seguros se Eu era ou não, de fato, o Messias
de que estavam à espera, há tanto tempo.
Era mais fácil, portanto, odiar-Me, denunciar-Me, em vez de Me aceitar, o que significaria
que eles teriam de mudar o seu comportamento.
O Meu momento mais angustiante foi quando Eu estava no chão, sobre o Meu lado, e tendo
sido pontapeado, Eu rodei e vi a Minha Amada Mãe a olhar para Mim.
Ela estava de Coração partido, e teve que ser segurada por dois dos Meus discípulos.
Eu só podia vê-La através do Olho que Me restava e Eu não podia suportar ver o Seu tormento.
As vaias, os gritos e os rugidos de multidões, às centenas, podiam ser sentidos a partir do chão
em que Eu estava deitado, e foram precisas seis centenas de soldados, para organizar e
supervisionar a Minha Própria Crucificação e dos outros seis.
Eu era o principal foco da sua atenção, e os outros não sofreram como Eu.
Quando os Meus Punhos, na base do Meu Polegar, foram pregados na Cruz, Eu nada mais
consegui sentir.
O Meu Corpo foi tão maltratado e machucado, que Eu fiquei em choque.
Os Meus Ombros foram deslocados, e os Meus Braços foram arrancados dos seus encaixes.
O pior dano físico foi infligido sobre o Meu Corpo, antes de Eu ter sido pregado na Cruz.
Eu não deixei escapar nenhum grito.
Nenhum protesto.
Apenas um sussurro.
Isso enfureceu os Meus carrascos, que queriam uma reação para satisfazer os seus instintos.
Eu nunca Me envolvi com eles, pois fazê-lo significaria que Eu teria que Me envolver com
Satanás e os seus demônios, que infestavam as suas almas.
Por isso, é que a sua maldade para Comigo foi tão intensa.
Eu estive pendurado na Cruz durante cinco horas.
O sol estava escaldante, sem nuvens, para aumentar a queima de Minha Pele.
Assim que Eu dei o Meu último suspiro, o Meu Pai enviou nuvens negras, bem como trovões
e relâmpagos.
A tempestade, que ocorreu foi de tal magnitude, assustadora e tão repentina, que os
espectadores ficaram em dúvida, nessa fase, se Eu era de fato o Salvador, que tinha sido enviado
por Deus Pai.
Eu revelo-te isto, Minha filha, como um presente para ti, em troca do ato de enorme
sofrimento, que tu Me ofereceste.
Diz aos Meus filhos que Eu não Me arrependo da Minha Paixão na Cruz.
O que Eu lamento é que o Meu Sacrifício fosse esquecido, e que muitos neguem que a Minha
Crucificação ocorreu.
Muitos não têm ideia sobre o que Eu tive que sofrer, e muitos dos Meus apóstolos não
testemunharam a Minha subida ao Calvário.
O que Me dói hoje é que muitos ainda Me neguem.
O Meu apelo para vós, Meus seguidores, é que não permitais, que a Minha Crucificação seja
deitada ao lixo.
Eu morri por todos os pecados, incluindo os que são cometidos hoje.
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Eu quero e Eu preciso ainda de salvar aqueles que Me negam até hoje.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Eu peço-vos. Não me crucifiqueis de novo
Sexta-feira, 30 de março de 2012, 15:00

Minha querida e amada filha, é importante que todos os filhos de Deus entendam porque Eu
tive que morrer, para salvar o mundo da condenação eterna. Satanás tem reinado nos corações da
humanidade, desde a queda de Adão e Eva, o que significa que ele teve sucesso no roubo de almas.
A maioria da humanidade não aceitou a Palavra de Deus, sobretudo os Mandamentos, que lhes
foram dados por Moisés.
Eu fui então enviado para assegurar que a Verdade fosse dada à humanidade, na esperança de
que o mundo iria aceitá-la e voltar para o Pai.
Embora muitos o fizessem, aceitando a Minha Santíssima Palavra, a maioria recusou aceitarMe como sendo o Messias.
A Verdade, é que eles não aceitariam ninguém, inclusive os Profetas, porque eles estavam
contentes vivendo no pecado, o qual aprisionava as suas almas.
Se Me tivessem aceitado, Eu teria Reinado sobre a Terra, e a humanidade inteira poderia ter
desfrutado da Salvação Eterna.
Em vez disso, Eu fui rejeitado.
Os Judeus, o Meu próprio povo, desprezaram-Me.
Os Fariseus olharam de baixo para Mim, mesmo quando ouviram a Minha Santa Palavra, pois
não poderiam simplesmente ignorar-Me.
Foi assim, porque as Minhas Palavras provocaram uma Luz nas suas almas, que se tornou
difícil de afastar.
Assim, eles viravam-se para Mim, novamente e novamente a questionar-Me.
Hoje, o mesmo é Verdadeiro. Aqueles de vós que pretendeis negar a Minha Palavra, dita
através da Minha profeta, não podeis simplesmente ir embora.
Apesar de vossas reivindicações de rejeição, vós continuais voltando novamente, e novamente.
Com o tempo, vós aceitareis a Minha Palavra, que é dita hoje para vós.
Vós não deveis cometer o mesmo erro, feito por aqueles que não só Me rejeitaram, mas que
também Me Crucificaram.
Eu imploro-vos. Não Me Crucifiqueis de Novo.
Permiti-Me orientar-vos até à Salvação ouvindo-Me agora, pois Eu chamo-vos desde os Céus,
para vos preparar para a Salvação, e para o Meu Novo Paraíso.
O Vosso Amado Jesus.

Virgem Maria: Eu sou a Intercessora. Através de mim, eu levarei as vossas orações ao
meu precioso Filho
Sexta-feira, 30 de março de 2012, 23:45

Minha filha, tu deves saber que, tal como as Mensagens do meu Filho para ti mudam e
revelam eventos, quer do passado quer do futuro, tu serás mais atacada.
As Santas Palavras do meu Filho serão sempre rejeitadas por aqueles que se recusam a escutá-Lo.
A opinião da humanidade não é importante.
A comunicação do meu Filho para o mundo, neste tempo, é demasiado importante para
permitir, aos que se opõem a estas Mensagens, que te ataquem e te desviem deste Trabalho.
Agora é o tempo para uma humilde reflexão sobre a Paixão do Meu Filho na Cruz.
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Meus filhos, deveis honrar o Sacrifício, que Ele fez por toda a humanidade, fazendo o vosso
próprio sacrifício privado para Ele, durante a Semana Santa.
Orai, orai, orai filhos, pela paz no mundo.
Orai também pela proteção do Papa durante estes tempos de oposição feroz à Igreja Católica.
A oração, a humildade e a simples fidelidade ao meu Filho são necessárias, para que vós
fiqueis perto do Coração do meu Filho.
Eu sou a intercessora. Através de mim, Eu levarei as vossas orações perante o meu Precioso Filho.
Através de mim, Eu vos ajudarei a amá-Lo mais, e a dar-Lhe o conforto, que Ele precisa,
neste tempo em que o mundo comemora a Sua Morte na Cruz.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Os Meus Novos Milagres serão apresentados ao mundo
Sábado, 31 de março de 2012, 11:00

Minha querida e amada filha, tu deves manter-te corajosa no teu sofrimento, e não permitas
que o medo entre no teu coração.
Realmente, em união Comigo, o teu sofrimento coincide com a Semana na qual comemoras a
Minha Morte na Cruz.
Isso não é uma coincidência. Pois o sofrimento que tu e outras almas escolhidas ides suportar,
durante esta semana, salvará milhões de almas do Fogo do Inferno.
Assim como Eu suportei a tortura, a dor e a morte, para salvar a humanidade da condenação eterna,
assim também as almas vítimas salvam outras almas, para que lhes seja dado o Dom da Vida Eterna.
Não importa o quão difícil e assustador seja esse sofrimento. Lembrai-vos sempre da Dádiva
que ele representa, para a humanidade.
Filhos, quando a Semana Santa começar, meditai por favor sobre a Minha Paixão na Cruz.
Não apenas sobre o sofrimento, mas sobre o Dom da Liberdade, oferecido a toda a humanidade.
Nenhuma alma, incluindo os pecadores cruéis e endurecidos, influenciados por Satanás, será
excluída da Minha Misericórdia.
A Misericórdia, a qual se tornou possível devido à Dádiva que o Meu Amado Pai deu ao mundo.
Quando Ele Me enviou, o Seu Filho Unigénito, Ele fez o maior Sacrifício de todos.
Esse Sacrifício, a prova do Seu Amor ardente por todos os Seus filhos, fez com que seja
possível destruir Satanás de uma vez por todas.
Por causa do livre-arbítrio dado à humanidade por Meu Pai, a cada homem será dada a sua escolha.
Vós sereis ou pelo Meu Pai, ou contra Ele.
Vós escolhereis o Paraíso da Vida Eterna, ou o horror do Inferno.
Satanás, como os seus dias estão quase no fim, não descansará até que os Meus novos
milagres sejam apresentados ao mundo, neste tempo.
Não só vai atacar as almas das trevas, a fim de as tentar na maior escuridão, bem perto dos
seus domínios, como terá por alvo os Cristãos devotos.
Os Milagres, de que Eu falo, são em primeiro lugar as Minhas comunicações através de ti
Minha filha. A Minha Voz está a ser ouvida e a conversão está a multiplicar-se.
Milhões de almas já estão a ser reclamadas por Mim, através destas Mensagens.
Os outros milagres são o Grande Dom da Minha Misericórdia, que Eu trarei para o mundo,
em breve, quando O Aviso ocorrer.
Pela primeira vez, a cada homem, mulher e criança, será dada a prova não só de que Deus Pai
existe, mas de que Eu, Jesus Cristo, Seu Único Filho, também existo.
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Isso significa que todas as religiões, incluindo o povo Judeu, o Meu povo escolhido, do qual
Eu vim, perceberão a Verdade.
O milagre da conversão global vai enfurecer Satanás, que não vai desistir, mesmo nessa fase.
Aquelas pobres almas, já em terrível pecado, vão achar que é muito difícil afastarem-se dele.
Outros milagres incluirão eventos globais que envolvem maravilhas ecológicas, que serão
dadas por Meu Pai, pelo Seu Amor, que Ele testemunha aos Cristãos e aos Judeus.
Será dado poder a estas duas religiões, quando ambas estiverem a ser perseguidas.
Os seus inimigos vão sofrer, quando for infligida uma punição terrível sobre eles.
E então ocorrerá a Minha Segunda Vinda, o maior Milagre desde a Minha Ressurreição.
Esse será o dia que Eu virei para Julgar os vivos e os mortos.
Esse é o dia em que Eu venho para reunir a Minha Família, de modo a que, nos tornemos num só.
Será o começo do Meu Reinado, no qual o Céu e a Terra se fundem para se tornarem num só,
por 1.000 anos.
Então, todos viverão pela Divina Vontade de Meu Pai.
O Vosso Amado Jesus.
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MENSAGENS DE ABRIL DE 2012
Deixa-os orar a Mim por discernimento
Segunda-feira, 2 de abril de 2012, 15:30

Minha querida e amada filha, tu deves descansar agora dos ataques daqueles que não podem
aceitar que a Minha Verdadeira Palavra continue.
Não te é permitido defenderes a Minha Palavra. mas Eu estou, agora, a instruir-te para não te
envolveres com aqueles que duvidam da Minha Palavra, pois isso não é da tua responsabilidade.
Minha filha, não importa quão tentador seja, nestes tempos, provar a autenticidade da Minha
Santíssima Palavra para a humanidade, mas tu não o deves fazer.
Eu nunca respondi aos Meus algozes, durante a Minha Crucificação. Tu não deves tentar
responder aqueles que desejam perseguir-Me, através das Minhas Mensagens.
Não é contigo, Minha filha, que eles estão zangados, é Comigo.
Eu só posso dizer ao mundo como se preparar para Minha a Segunda Vinda, não posso forçá-los.
Ignora tais provocações. Muitos são genuínos de alma e sentem necessidade de fazer
perguntas. Mas tu não estás autorizada a fazê-lo. Deixa-os orar a Mim, por discernimento. Apenas
Eu tenho a responsabilidade pelas suas almas. Mesmo quando ofereces o teu sofrimento para salvar
almas, ainda assim isso não é da tua responsabilidade.
Então, vai e diz a quem está em dúvida, que era Eu que estava perante o Meu apóstolo Tomé,
depois da Minha Ressurreição, quando Eu apareci em frente dele. Foi só quando ele tocou as
Minhas Feridas, que ele acreditou plenamente.
Infelizmente, muitas almas do mundo não se podem dar a esse luxo.
Eles devem saber que o tempo é curto, para prepararem as suas almas. É de sua própria e livre
escolha responder ou não ao Meu Chamamento.
O Vosso Jesus.

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

Minha querida e amada filha, há um período entre agora e O Aviso que Eu quero que os Meus
seguidores compreendam.
As vossas intensas orações são necessárias para salvar as almas, que estão muito longe de se
ajudarem a elas próprias. Muitas destas almas não vão sobreviver a O Aviso, por isso é importante que
elas, e todas as outras que estejam em estado de pecado mortal, sejam salvas, por Intervenção Divina.
As vossas orações, pedindo a salvação das suas almas, são agora necessárias. Esta deve ser
agora a vossa prioridade, durante a Semana Santa, para que, quando vós pedirdes ao Meu Amado
Pai, em Meu Santo Nome, para salvar esses pecadores, as vossas orações sejam atendidas.
Cruzada de Oração (43) Salvar Almas, durante O Aviso
Ó Deus Pai, Todo-Poderoso, em nome do Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, e em
comemoração da Sua Morte na Cruz para nos salvar dos pecados, peço-Vos a salvação das
almas, que não se podem salvar, e que possam morrer em pecado mortal, durante O Aviso. Em
expiação pelos sofrimentos do Vosso Amado Filho, eu rogo-Vos o perdão para aqueles que são
incapazes de buscar a redenção, porque eles não viverão o suficiente para pedir a Jesus, Vosso
Filho, para os libertar do pecado. Amém.
Orai por todos os pecadores. O Meu maior desejo é salvar toda a humanidade. Apenas através
das orações de intercessão, essas almas na escuridão podem ser salvas.
O Vosso Amado Jesus Cristo.
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Por favor, recitai a minha Divina Misericórdia e começai a minha Novena na SextaFeira Santa
Quarta-feira, 4 de abril de 2012, 01:00

Minha querida e amada filha, está quase a chegar o momento de o mundo refletir, sobre a
Minha morte na Cruz.
É neste tempo, em 2012, que Eu necessito urgentemente das vossas orações, para aqueles que
não Me vão reconhecer, e para aqueles que nada sabem sobre Mim.
Cabe-vos, Meus queridos seguidores, ajudar-Me a salvar essas pobres almas, que Eu preciso
de trazer para junto de Mim, para os preparar para o Meu Novo Paraíso.
Filhos, Eu preciso que vós reciteis o Meu Terço da Divina Misericórdia, e que comeceis a
Novena da Divina Misericórdia no dia 9, Sexta-Feira Santa.
É importante que muitos de vós completem esta Novena pelas outras almas. Vós recebereis
grandes Graças, e por isso Eu nunca vos abandonarei. Eu vou salvar as vossas almas quando vierdes
perante Mim no Dia do Julgamento.
Vós nunca deveis cansar-vos de rezar para salvar as outras almas. Vós sois o Meu Exército e,
pelas graças que Eu vos dou, trabalhareis Comigo, para limpar a Terra do pecado antes da Minha
Segunda Vinda.
Orar não é fácil para nenhum de vós. A melhor maneira é unir-vos à Minha Dolorosa Paixão e
meditar sobre o Meu Sofrimento e, em particular, sobre a Minha Agonia no Jardim. A Minha
Misericórdia fica então mais poderosa. Foi precisamente por causa dos pecadores, incluindo os
pagãos, que nunca tiveram a oportunidade de Me conhecer, que acima de tudo Eu agonizei.
Aqueles de vós, que Me amais sabeis isto.
Quanto mais vós confiardes em Mim completamente, mais forte é a Minha Misericórdia.
Mais Eu posso perdoar. A Minha Misericórdia, é tão poderosa que pode acabar com os pecados
de toda humanidade.
Aqueles que acreditais em Mim, que confiais em Mim, podeis alcançar grande santidade,
ajudando a salvar as almas dos vossos irmãos e irmãs, como uma prioridade. Eles fazem isso
porque, além do seu amor por Mim, sabem que isso Me traz grande consolo.
Vós, Meus seguidores puros e simples, que muito Me amais, sabei que é através da vossa
generosidade de coração que Eu posso salvar os pecadores.
Pecadores, vós deveis compreender que sois aqueles por quem Eu morri e aqueles por quem
Eu tenho mais sede. Eu mostro grande Compaixão pelos pecadores.
Mas vós, Meus seguidores, que sois também pecadores, deveis confiar em Mim
completamente. Fazendo isso, Eu garanto uma série de Graças especiais.
Quanto mais vós pedirdes a Minha ajuda, mais recebeis. É por causa dessa ligação, que Eu
mantenho convosco, que vós Me podeis ajudar a salvar as outras almas de se afogarem na aflição e
no desespero.
Lembrai-vos do Poder da Minha Novena da Divina Misericórdia, e do número de almas que
salvareis para Mim este ano.
O Vosso Amado Jesus.

A Sexta-Feira Santa, e este ano especialmente, é o dia em que eu desejo ser lembrado,
pelo que realmente significa
Quinta-feira, 5 de abril de 2012, 08:00

Sexta-feira Santa é o dia que Eu desejo ser lembrado, e este ano especialmente, pelo que
realmente significa.
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O Meu Pai enviou-Me ao mundo e ofereceu-Me como resgate, para salvar o mundo do Fogo
do Inferno.
Eu vim para vos servir, filhos, e não para vos condenar. A Minha Morte, foi uma Graça
especial, livre de qualquer obrigação de vossa parte, a não ser aceitardes a Mão de Misericórdia,
que vos é dada pelo Meu Eterno Pai.
Esta Dádiva foi oferecida para permitir à humanidade receber o Dom da Reconciliação, para
que possais ficar aptos a entrar no Reino do Meu Pai.
Antes de Eu ser Crucificado, Eu participei numa Ceia de Páscoa muito importante, com os
Meus Apóstolos, na noite anterior à Minha morte na Cruz.
Esta Última Ceia providenciou um outro Dom especial. O Dom de celebrar a Eucaristia,
que é um Sacramento de Amor, uma Dádiva Única, onde vós podeis realmente receber-Me na
Sagrada Comunhão.
A Minha Verdadeira Presença, contida no mundo de hoje na Sagrada Eucaristia, quando
celebrada durante a Santa Missa, dá graças muito especiais aos que estão em estado de graça, que
Me amam e Me recebem.
A Minha Presença pode ser sentida de uma forma, que irá fortalecer a vossa fé, quando
aceitais a Minha Verdadeira Presença na Sagrada Eucaristia.
Se rejeitardes a Minha Presença na Sagrada Eucaristia, vós rejeitais um dos Dons mais
importantes que Eu deixei, quando Vim à Terra, para expiar os vossos pecados.
Eu morri para vos salvar e isso é, em si, uma grande Dádiva.
Mas, Eu deixei-vos um presente muito especial. pelo qual vós podeis receber-Me em Corpo,
Mente e Espírito.
Aceitai a Minha Presença e vossa alma ficará mais próxima, em Verdadeira união Comigo.
Aceitai-Me. Não Me abandoneis. Não Me negueis.
Acreditai, sem quaisquer dúvidas nos vossos corações, que foi por causa do Amor de Deus
Pai, que estes Dons vos foram concedidos.
Refleti agora sobre a Verdade dos Meus Ensinamentos.
Não aceiteis a Minha Crucificação, sem aceitardes também os Dons oferecidos na Minha
Ultima Ceia. Se o fizerdes, morrereis de fome, na vossa alma do Alimento da Vida.
O Vosso Amado Jesus, Redentor da humanidade.

A Páscoa é uma época em que a minha morte na Cruz é contemplada adequadamente
Sexta-feira, 6 de abril de 2012, 22:20

Minha querida e amada filha, como Me consolas nos Meus momentos de tristeza. Como Me dás
o amor e o conforto que Eu tanto desejo das almas. Se todas as almas se unissem e entrelaçassem os
seus corações com o Meu, a Sagrada Família de Deus ficaria inteiramente completa. Somente, quando
todas as almas forem salvas, será cumprida a Divina Vontade de Meu Pai.
A Páscoa é uma época em que a Minha Morte na Cruz é contemplada adequadamente, e a
Minha Ressurreição da morte é plenamente compreendida, pela liberdade que trouxe à humanidade.
A Minha Ressurreição significa que todos vós, que Me amais e proclamais a Minha Santa
Palavra, podeis também ser ressuscitados da morte.
Todos aqueles que morreram em estado de Graça e honraram o Meu Pai, serão também
Ressuscitados, em Glória da morte, no dia em que Eu vier para Julgar.
Irão juntar-se aqueles que estão vivos, e não apenas em corpo, mas no espírito do Senhor, e
ser-lhes-á concedida a Vida Eterna.
Muitas pessoas não entendem a Minha Promessa.
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Todos aqueles, cujos nomes estão contidos no Livro da Vida, serão elevados em corpo, mente
e alma, livres da corrupção corporal e em plena união Comigo.
Todos os escolhidos vivereis de acordo com a Divina Vontade do Meu Pai.
Vós vivereis em paz, amor e harmonia, durante o Meu Reinado Glorioso na terra por
1000 anos.
Vós ireis juntar-vos em Glória, com a primeira Ressurreição da morte. A essas almas,
incluindo a vossa amada família e amigos, que forem considerados aptos para entrar no Meu Novo
Paraíso na Terra.
Esta é a vida que todos devem procurar. Que não haja dúvida.
As pobres almas que não querem aceitar a Verdade da Minha Existência, ou a Minha
Promessa de Julgar os vivos e os mortos, arrancarão os seus cabelos, quando confrontados com o
terrível destino, que estará à frente deles quando a Verdade, for revelada.
Vós, os crentes, também deveis ser cuidadosos.
Muitos de vós, que não Me amais o suficiente, ou Me tendes por garantido, cometeis o erro de
acreditar que a Minha Misericórdia ignora os pecados quando não existe remorso.
A Minha Misericórdia é abundante, Eu quero derramar as Minhas graças sobre cada pecador.
Mas há aqueles que estão convencidos, na falsa suposição de que os seus conhecimentos sobre os
Meus Ensinamentos são suficientes para os salvar.
Eles são indiferentes ao Meu Amor. Falta-lhes um coração terno, têm pouca humildade nas
suas almas, e acreditam que certos pecados não são dignos de arrependimento. Este pensamento é
perigoso, e só serve para afastar essas almas para longe de Mim.
Não há um pecado tão pequeno que possa ser ignorado.
A Absolvição só vos pode ser dada, quando vos arrependerdes. Vós só podeis arrepender-vos
se estiverdes livres do orgulho e fordes humildes de coração.
Alegrai-vos, Meus filhos, nesta Páscoa. Assim como a Minha Morte na Cruz vos deu o Dom
da Salvação, também a Minha Ressurreição da morte vos dará a Vida Eterna, que foi planeada pelo
Meu Eterno Pai, há tanto tempo.
Vós tendes muito para olhar em frente. Pois a Vida Eterna que vos foi prometida significa
exatamente isso. A Vida Eterna, em corpo, mente e alma.
É importante que vos empenheis por esta nova vida e que prepareis as vossas almas.
Todos os esforços serão feitos por Satanás e seus demônios para vos convencer que a Vida
Eterna do Meu Novo Paraíso não existe. Que a Minha Segunda Vinda é uma mentira.
Os sacerdotes, os membros do clero e os cristãos devotos serão os primeiros alvos.
Rezai, rezai, rezai ao Meu Pai Eterno, para vos proteger com o Meu Precioso Sangue, de
modo a que nenhum de vós se desvie da Verdade.
O Vosso Amado Jesus Cristo, Redentor da humanidade.

Eu sou a Igreja. a Igreja foi fundada por Mim e nunca pode morrer
Sábado, 7 de abril de 2012, 10:00

Minha querida e amada filha, começou o cisma da Igreja Católica, de que Eu falei.
Os Meus Ensinamentos, que nunca mudaram desde as Minhas Sagradas Escrituras e que
terminam com o Livro das Revelações, estão agora a ser desafiados.
Houve uma série de desafios, opiniões e avaliações teológicas da Minha Santa Palavra ao
longo dos séculos.
Muitos homens refinados questionaram as instruções e os Ensinamentos que Eu transmiti
aos homens.
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Alguns dos Meus Ensinamentos foram desagregados, analisados, sujeitos a novas
interpretações e então aceites.
Porém, isso era desnecessário. Pois a Verdade foi dada ao homem por meio dos Profetas que
vieram antes de Mim, e depois por Mim, durante o Meu tempo na Terra.
A Verdade nunca mudou. A Verdade é simples.
Outras informações, não contidas nas Sagradas Escrituras, foram oferecidas ao mundo através
de almas escolhidas, por uma única razão. Para vos ajudar a refletir sobre o Meu Sacrifício para
com a humanidade e para mostrar e lembrar o Amor que Eu tenho no Meu Coração por todos os
filhos de Deus.
Todas as Revelações Divinas, dadas ao mundo de hoje, são para ajudar a preparar-vos para a
Vida Eterna.
Os Meus Ensinamentos, honrados pela Santa Igreja Católica e Apostólica, estão agora a ser
atacados, em primeiro lugar por provocações que resultarão na divisão da Igreja.
Novas leis serão introduzidas, adequadas com a opinião moderna, e assim tornam-se
confortáveis para aqueles que, com orgulho nas suas almas, sentem a necessidade de pacificar a
humanidade em vez de mostrar obediência aos Ensinamentos da Igreja.
Eu sou a Igreja. A Igreja foi fundada por Mim e nunca pode morrer.
Muitos, mesmo a partir de dentro da Igreja, assim como do exterior, tentarão quebrar a sua
estrutura.
Orai para que o Meu Santo Vigário, o Papa Bento XVI, continue forte face à oposição que ele
enfrenta agora.
Esta é uma tentativa deliberada daqueles que estão relacionados com o falso profeta para criar
uma nova igreja.
Essas pessoas ardilosas querem fazer crer que será a mesma Igreja, mas não pode ser.
Como pode a Minha Igreja, com novas leis, com versões destorcidas da Verdade que Eu dei
para o mundo, representar-Me?
Não pode. É por isso que o Meu Pai vai dirigir a Sua Igreja, os verdadeiros crentes fiéis, a
partir dos Céus.
Ele vai ter as Chaves até à Segunda Vinda, quando a Nova Jerusalém se erguer a partir das
cinzas, como a única verdadeira Igreja Católica, para ser reclamada por todos os filhos de Deus, de
todas as religiões e de todos os credos, como uma só.
Esta é a forma como foi concebida para ser, em união plena e definitiva, na Nova Era de Paz
na Terra.
O Vosso Amado Jesus Cristo.

O Céu e a terra tornar-se-ão num. Um não existe sem o outro
Domingo, 8 de abril de 2012, 15:30

Minha querida e amada filha, o tempo do Meu Reinado na Terra está a aproximar-se e não há
muito tempo para a humanidade entender a Minha Misericórdia e arrepender-se.
Também é importante que a Minha Igreja prepare o seu rebanho para a Vida Eterna e use
todas as oportunidades para estimular a Reconciliação.
Este é um momento importante do ano e deveis voltar-vos para Mim, o vosso Jesus, e rezar
por Graças para garantir que vós, Meus seguidores, tenhais a força da convicção para espalhar a
Verdade da Minha Segunda Vinda.
O sofrimento da humanidade, como o do Meu Eterno Pai e o Meu, Seu Amado Filho, está
finalmente a chegar ao fim.
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O reino de Satanás na terra cessará e Eu vou assumir o Meu Trono Legítimo.
Embora o Meu reinado, dentro da Minha Igreja, faça com que o Meu Espírito esteja presente,
com Grandes Graças oferecidas às almas merecedores, a Vontade de Meu Pai não pode ser
cumprida até que, finalmente, Satanás esteja preso.
Nenhum homem realmente entende o que é a Vida Eterna.
Ninguém entende totalmente o que vai acontecer na Minha Segunda Vinda.
Nenhum homem, por causa das limitações do conhecimento humano, pode entender os Meus
planos para o encontro das Minhas Doze Nações da Terra.
Assim, muitos acreditam que a Minha Segunda Vinda é o fim do mundo.
Pode ser o Fim dos Tempos, como vós sabeis, mas é apenas o começo do futuro Glorioso,
planeado por Meu Eterno Pai para todos os Seus filhos.
O Céu e a Terra tornar-se-ão num.
Um não existe sem o outro. O justo viverá no Meu Novo Paraíso e haverá grande abundância
de todas as coisas.
Tal maravilha nunca pode ser descrita em termos humanos. Será sentida muita paz e alegria
por todas as almas que herdem o direito de fazer parte do Meu Reino.
O Meu Coração parte-se quando vejo o medo nos vossos olhos, filhos, quando Me refiro ao
Fim dos Tempos.
Em vez disso, peço-vos que confieis no Meu Grande Amor por todos vós e sabei que a Minha
Promessa é que vós estareis verdadeiramente em casa, Comigo, e que as vossas tristezas serão
banidas por toda a Eternidade.
O Novo Paraíso, Eu prometo, vai ser revelado à humanidade muito em breve.
Não desperdiceis um único momento com medo. Alegrai-vos. Olhai em frente, para o
vosso futuro.
Confiai em Mim, completamente, porque Eu Amo-vos demais para vos desapontar.
Orai para que todos os Meus filhos sejam humildes de coração, para aceitarem as chaves
para o Paraíso.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: A Era da Paz de que eu falei em Fátima tem sido esquecida
Segunda-feira, 9 de abril de 2012,10:00

Minha filha, o mundo está prestes a sofrer as alterações finais, enquanto a batalha pelas almas
se intensifica.
Satanás prejudicará a Igreja Católica e Eu, a Mãe de Deus, vou estar envolvida na divisão da Igreja.
O meu papel como Corredentora, Medianeira e Advogada, não está a ser aceite por secções da
Igreja Católica.
Eu não sou aceite em muitos lugares com o papel que devo desempenhar, na salvação das almas.
O meu pobre Filho é muito ferido por esta situação, em que Eu, a Mãe de Deus, sou afastada.
O meu papel como destruidora, da serpente não é compreendido.
Eu fui abençoada com graças e poder para derrotar e destruir o maligno.
Ele, o maligno, tem muitos seguidores dentro da Igreja Católica que querem opor-se ao poder
que Me foi dado por Deus, o Altíssimo.
A Era da Paz, de que Eu falei em Fátima tem sido esquecida.
Esta Era da Paz, terá lugar após a Segunda Vinda de meu Filho e terá a duração de 1.000 anos.
Isso acontecerá, quando o Céu e a Terra se fundirem, num Novo Paraíso Glorioso.
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Por causa da fé de meus filhos e da sua devoção por mim, a vossa Mãe querida, muitas almas
vão entrar no Novo Paraíso.
Satanás está agora a trabalhar arduamente para persuadir os membros da Igreja Católica que
isto não é assim.
O meu papel, como Mãe da Salvação e Corredentora, trabalhando ao lado de meu amado
Filho, para anunciar a Segunda Vinda, está a ser negado.
Filhos, orai para que essas almas dentro da Igreja Católica, vitimas do enganador, não
orientem os meus filhos para longe do seu momento de Salvação.
Orai para que o Papa Bento XVI possa acabar com este mal, que se espalha por toda a
Igreja Católica.
Nunca desistais, filhos, na vossa luta para enfrentar a Verdade.
A promessa do meu Filho de voltar para levar a humanidade até à Vida Eterna, no Paraíso,
está prestes a ser cumprida. Mas Ele opor-se-á, em cada passo do caminho, às almas que permitam
que o engano do maligno lhes vire a cabeça.
A lealdade para com o meu filho, dentro da Igreja, vai enfraquecer.
O meu papel, como Corredentora, Medianeira a Advogada não será aceite.
Orai para que os sacerdotes do meu Filho, sejam fortes e defendam a Verdade.
A Vossa Amada Mãe, Mãe de Deus, Mãe da Salvação.

Virgem Maria: O tempo para eu esmagar a serpente está para breve
Terça-feira, 10 de abril de 2012, 20:45

Eu sou a tua amada Mãe, Rainha da Terra. Eu sou a Imaculada Conceição, a Virgem Maria,
Mãe de Jesus, que veio em carne.
Minha filha, o tempo para o triunfo do meu Imaculado Coração está próximo.
O tempo para Eu esmagar a serpente está para breve. Mas, até o dia em que Satanás e os seus
demônios forem lançados no deserto, muita confusão surgirá na Terra.
Para os crentes em meu Filho, será um momento de tormento. Eles vão ser puxados em duas
direções diferentes pela Igreja Católica.
Metade vai acreditar, por dever, na necessidade de seguir o falso profeta, o papa que seguirá
ao Papa Bento XVI.
Ele, a besta, está vestido como cordeiro, mas não é de Meu Pai, Deus o Altíssimo, e vai
enganar as pobres almas, incluindo padres, bispos e cardeais.
Muitos vão segui-lo e acreditar nele, como sendo enviado por Deus, para governar a Sua
Igreja na Terra.
Infelizmente, muitas almas seguirão os seus ensinamentos, que serão um insulto ao meu Pai.
Outros, cheios do Espírito Santo e a quem foram dadas as graças do discernimento, devido às
suas almas humildes, saberão instantaneamente, que é um impostor que se senta na Igreja, em Roma.
O novo falso papa é realmente uma maquinação, mesmo anterior à sua ascensão ao trono da
cadeira de Pedro, para denunciar os Ensinamentos do meu Filho. Então, ele vai denunciar-Me, a
Santíssima Mãe de Deus, e ridicularizar o meu papel como Corredentora.
Minha filha, o teu papel vai tornar-se ainda mais difícil do que antes. Pois muitos dos meus
filhos estão muito confusos. Os insultos que tu enfrentas todos os dias, os tormentos que suportas,
em Nome de meu Filho, vão aumentar.
Nunca tenhas medo de contar ao mundo a Verdade do meu Filho.
Tu estás a ficar mais forte em resultado do sofrimento físico e mental que aceitaste, em Nome
do meu Filho, a fim de salvar almas.
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Serão feitos todos os esforços, especialmente pelos que dividem a Igreja Católica, para que as
minhas Mensagens, dadas a vós, sejam rejeitadas.
A vossa obediência e lealdade a mim e ao meu amado Filho serão testadas como nunca antes.
Isso pode levar-te a afastares-te mas, se isso acontecer, não durará muito.
Ora, minha filha, por todos os filhos de Deus que, não por culpa própria, estão a ser puxados
da batalha final pelas almas.
Tudo isto tem que acontecer, pois está contido no Livro de Meu Pai.
Todos os anjos do Céu te protegem, minha filha, nesta Missão um pouco solitária.
Lembra-te sempre como a oração é importante.
Rezai, rezai, rezai porque, sem oração, especialmente a recitação do meu Santo Rosário,
Satanás pode tirar-vos da Santa Palavra do meu precioso Filho.
Lembrai-vos também da importância do jejum, pois ele mantém o enganador ao largo.
Sem oração, meus filhos, achareis que é difícil ficar perto do meu Filho.
Nunca temais o futuro, filhos, uma vez que vós ficareis perto do meu Filho, e estareis protegidos.
E foram dadas as graças necessárias para preparar as vossas almas e as das vossas famílias,
para a Nova Era de Paz, predita há muito tempo.
A Vossa Amada Mãe, Rainha da Terra, Mãe da Salvação.

O ódio contra ti aumentará. Ser-te-á dito que esse trabalho é de satanás
Quarta-feira, 11 de abril de 2012, 21:20

Minha querida e amada filha, por que é que, às vezes, tu questionas as graças que Eu te dei?
O Dom de ler almas foi-te dado, para que possas discernir as intenções das pobres almas, que
vão tentar destruir a Minha Santa Palavra.
Esse Dom permite-te sentir compaixão por essas almas, e ajudá-las a encontrar o caminho da
Verdade para a Vida Eterna, e a libertá-las do tormento que suportam.
Este Dom vai também permitir-te identificar os falsos profetas.
Saberás instantaneamente quem vem em Meu Nome, e quem não vem.
Sentirás primeiro uma sensação de vazio terrível, de medo, porque vais reconhecer o trabalho
de Satanás. Tu saberás imediatamente quando ele está presente, entre os outros.
Quando ele atacar, através dos outros, sentir-te-ás como se tivesses sido pontapeada no estômago.
Sentirás náuseas, quando ficares cara a cara com alguém, cuja alma foi roubada por Satanás, e
vais tremer e sentir-te atordoada.
No entanto, tu vais falar com essas almas, com as Minhas Palavras, e com uma força que
reconhecerás, como não sendo tu própria.
Muitos dos que vêm a ti com as almas puras, vão sentir a forte Luz da Minha Presença
percorrer os seus corpos.
Poucos, de coração humilde e com um profundo amor por Mim, deixarão de responder ao
Meu Espírito Santo, o qual inundou a tua alma.
Minha filha, esta é agora uma fase difícil da tua Missão.
O ódio vai aumentar contra ti.
Foi-te dito que esse Trabalho é de Satanás.
Tu não sabes como Satanás, o enganador, funciona? Que ele convence as almas boas que
quando a Minha Palavra é dita, não vem de Mim?
Ele tenta convencer os outros, através do receio dele, que as características que lhe são
associadas estão presentes nos outros.
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Ele provoca dúvidas e sofrimento nas almas, enganando-as. Cegando-as para a Verdade, e
impedindo-as de receber as Graças projetadas por Mim para santificar as almas.
Aqueles que ele ataca mais são os que estão mais próximos de Mim.
Incluindo não apenas os visionários e profetas, mas as próprias almas de que Eu preciso, para
ajudar a formar o Meu exército.
Esse exército derrotará Satanás. Ele sabe disso e nunca vai desistir da sua busca de almas.
Porém, lembra-te disto. Satanás não tem o poder que Eu tenho. Ele não pode derrotar a
Santíssima Trindade. Ele é impotente contra a Minha Mãe, a quem foi dada a autoridade para o
destruir. Ele teme-a.
Aos que duvidais da Minha Palavra, dada através destas Mensagens, por favor, pedi à Minha
amada Mãe, para vos aproximar do Meu Sagrado Coração.
Pedi-Lhe para vos cobrir com o Seu Manto Sagrado e dar-vos a proteção que vós precisais
contra o mal.
Lembrai-vos que o mal está cheio de ódio.
Quando vós encontrardes qualquer tipo de ódio no vosso coração, especialmente para com os
Meus santos mensageiros, sabei que Satanás está a tentar-vos ao pecado.
Portanto, é quando deveis pedir-Me graças para vos tornar fortes.
Lembrai-vos, Eu nunca virarei as Minhas costas para qualquer um de vós, incluindo aqueles
que odeiam os Meus mensageiros e as almas que Me rejeitam.
O Vosso Salvador Amoroso, Jesus Cristo.

O próximo Papa pode ser eleito no seio da Igreja Católica, pelos seus membros, mas
ele será o Falso Profeta
Quinta-feira, 12 de abril de 2012, 11:27

Minha querida filha, muitas pessoas no mundo ainda Me rejeitam, o que foi feito através da
opinião pública. Tamanha escuridão desceu sobre todos os filhos de Deus, que muito poucos têm a
coragem de proclamar publicamente a Minha Palavra.
Os crentes estão com medo do abuso verbal e da zombaria perversa, que teriam que suportar,
ao falarem abertamente sobre a Minha Santa Palavra.
Mesmo aos devotos seguidores, falta a coragem para se levantarem e lutarem contra as leis do
maligno, introduzidas nos seus países, que desafiam a Palavra do Meu Pai.
Os Sacerdotes ficam embaraçados ao serem vistos a defenderem a Verdade dos Meus
Ensinamentos, por medo de serem abandonados.
Agora, mais do que nunca, pela vergonha que têm que suportar, devido aos pecados perversos
de alguns das suas próprias ordens, acham que é impossível que as suas vozes sejam ouvidas.
Quando um sagrado sacerdote, corajoso, decide levantar-se e defender a verdade dos Meus
Ensinamentos, ele sofre terrivelmente. São acusados de falta de tolerância, falta de compaixão, falta
de amor e de falta de respeito pelos direitos humanos.
Observai, filhos, como a verdade dos Meus Ensinamentos, dita através dos Meus servos
sagrados, é tratada como uma mentira.
As mentiras, essas versões distorcidas da Verdade contida na Sagrada Escritura, são
apresentadas, por sua vez, como sendo a verdade.
Satanás conquistou tantas almas, incluindo líderes dentro da Minha própria Igreja, que faz
com que muitas pessoas inocentes achem difícil jurar lealdade à Minha Santa Vontade.
Como Eu fui abandonado, posto de lado, para permitir que as mentiras implantadas nas
mentes dos Meus servos sagrados, fossem aceites pela maioria.
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Essas mentiras maliciosas estendem-se muito para além disso.
A Verdade das Minhas Escrituras, contida no Livro do Revelação, foi interpretada por muitas
das Minhas Igrejas. Assim, existem muitas variantes, todas baseadas na interpretação humana.
O Meu amado Papa Bento XVI é o último Papa verdadeiro nesta Terra.
Pedro, o Romano, é o Meu Pedro, o apóstolo original, que vai governar a Minha Igreja dos Céus,
sob o comando do Meu Eterno Pai. Então, quando Eu vier para reinar, na Segunda Vinda, ele governará
todos os filhos de Deus, com todas as religiões a tornarem-se na única Santa Igreja Católica e Apostólica.
Eu só falo a Verdade, Minha filha.
Devo advertir-te que muitos novos autoproclamados profetas surgirão agora, os quais virão
contradizer a Minha Santa Palavra, que te foi dada como a verdadeira profeta dos tempos finais.
Primeiro, eles vão convencer os crentes de que as suas palavras provêm de Mim.
As suas palavras serão cuidadosamente escolhidas e os seus significados serão vagos e um
pouco confusos. Muitos desculparão essa fraqueza e abraçarão as suas mensagens, porque elas
parecem estar em consonância com a Sagrada Escritura.
Quando muitas almas forem seduzidas, o ataque começará.
Minha filha, eles estão a ser enviados para levarem os filhos de Deus a aceitar o próximo
Papa, que vem depois do Meu Amado vigário, o Papa Bento. Esse Papa pode ser eleito no seio da
Igreja Católica, pelos seus membros, mas ele será o falso profeta.
Os seus eleitores são lobos com pele de cordeiro, e são membros do grupo secreto maçônico e
do maligno liderado por Satanás.
É assim que Satanás vai tentar destruir a Minha Igreja.
Tristemente, esse falso profeta vai atrair um grande número de seguidores. Os que se
opuserem a ele serão perseguidos.
Fugi, filhos, enquanto puderdes. Denunciai as mentiras que serão apresentadas por aqueles
que tentam convencer-vos da autenticidade do falso profeta.
Sede fortes. Permanecei fiéis a Mim, o Vosso Jesus. Nunca duvideis da Minha Santa Palavra.
O Livro da Revelação é a Verdadeira Palavra de Deus. Ele não mente.
Nem todos os segredos contidos são ainda conhecidos por vós. Eu revelarei tudo através da
Maria Divina Misericórdia, embora a Verdade vá ser veementemente atacada e tratada como heresia.
Lembrai-vos de uma lição importante. A Minha Palavra, quando Eu estive na Terra, quando
Eu vim pela primeira vez, foi tratada como heresia.
A Minha Palavra, dada agora, na Minha Segunda Vinda, será também tratada como tal pelos
crentes, incluindo os Meus servos sagrados, que representam a Minha Igreja na Terra.
Satanás, vai sacrificar muitas almas, para satisfazer os seus desejos finais, e para causar uma
enorme aflição.
Tende a certeza de que será a Igreja Católica, fundada por Mim, e colocada sob o comando do
Meu amado apóstolo Pedro, a qual mais sofrerá no fim dos tempos.
Estai vigilantes a todo o momento. Por favor, recitai esta Cruzada de Oração.
Cruzada de Oração (44) pela força para defender a minha Fé contra o falso profeta.
Querido Jesus, dai-me forças para me concentrar nos Vossos Ensinamentos e para
anunciar a Vossa Santa Palavra em todos os momentos. Nunca permitais que eu seja tentado
a idolatrar o falso profeta, que vai tentar apresentar-se como vós. Mantende forte o meu amor
por Vós. Dai-me graças de discernimento, para que eu jamais negue a Verdade contida na
Bíblia Sagrada, não importa quantas mentiras me forem apresentadas, para me encorajar a
virar as costas à Vossa Verdadeira Palavra. Amém.
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A Verdade está escrita na Sagrada Escritura.
O Livro da Revelação não revela tudo, porque Eu, o Cordeiro de Deus, venho somente agora
abrir o Livro para o mundo ver.
Qualquer interpretação humana sobre os 1.000 anos não é confiável.
Vós só deveis confiar na Palavra de Deus.
O Vosso Amado Jesus.

As muitas mentiras em que a existência do inferno é negada, serão a perdição dos cristãos
Sábado, 14 de abril de 2012, 15:27

Minha querida e amada filha, não importa qual seja a dificuldade do teu sofrimento físico, deves
reconhecer que, como ele continua a intensificar-se é como Eu sinto. O teu sofrimento reflecte somente
uma fração do Meu próprio sofrimento. Em união Comigo, tu saberás que todas as tuas dores e
escuridão interior da tua alma são o tormento que Eu suporto, por causa dos pecados da humanidade.
Muitas pessoas acreditam, erradamente que o Meu sofrimento começou e terminou na Cruz.
O Meu sofrimento, não acabará até que todos os filhos de Deus estejam unidos no amor e
harmonia do Novo Paraíso do Meu Pai, onde não existirá o pecado.
Não importa o que a humanidade tenha dito sobre a Minha Existência, Eu ainda sou odiado.
Entre os crentes, embora Eu seja aceite, os Meus Ensinamentos, só são tolerados por eles com
base nos seus próprios termos.
Muitos tratarão os outros com amor e bondade, mas apenas se aqueles a quem oferecem esse
presente vierem até às suas próprias ideologias.
Por exemplo, muitos condenarão os pecadores, quando deveriam mostrar bondade e orar por
eles. Eles devem, em vez disso, dar o exemplo.
Alguns desprezarão os outros, em vez de mostrarem o amor, que se espera deles como Cristãos.
Nunca condeneis os outros, mesmo se vós não concordais com eles, porque não tendes esse
direito. Ninguém, somente Deus, tem autoridade para Julgar os outros.
Embora muitos crentes continuem a prestar-Me homenagem, fazem-no nos seus próprios termos.
Alguns sentirão a necessidade de se distinguirem dos seus irmãos e irmãs, para mostrarem ao
mundo como são instruídos em assuntos espirituais. Então, eles usam as suas próprias
interpretações do que a Minha Misericórdia realmente significa.
Quantas vezes vós já ouvistes dizer que Deus é Todo Misericordioso? Que ele é tão
Misericordioso que ama a todos, que Ele nunca iria condenar-vos?
Que Ele nunca enviaria uma alma para o Inferno?
Bem, isso é uma mentira. As muitas mentiras em que a existência do Inferno é negada, será a
perdição dos Cristãos.
As pessoas condenam-se ao Inferno. Eu não as coloco lá. Elas escolhem-no por se recusarem
a virar as costas ao pecado mortal.
Eles nem solicitam o perdão ou mostram remorso. Este é um pensamento perigoso e é dever
de todos os cristãos avisar as outras pessoas sobre os perigos do Inferno.
Assim, muitos, incluindo aqueles que recusam aos seus filhos o Sacramento do Batismo,
falam como se o pecado não importasse mais.
Acreditando que todo o pecado “será” perdoado. Isso não é correto.
Todo o pecado “pode” ser perdoado, não importa quão negro seja o pecado, mas apenas se o
pecador pede o perdão.
Eu falo-vos agora dos Céus, para preparar todos os filhos de Deus para a Minha Segunda
Vinda, e o que encontro Eu?
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Eu falo convosco por detrás dos muros da prisão e, na cela em que estais, vós afugentais-Me,
porque vos recusais a acreditar que Eu possa falar convosco dessa maneira.
Ó, como vós Me ofendeis!
Aos que passastes as vossas vidas dedicados a Mim e que estais bem informados sobre Minha
Sagrada Escritura, mas que agora Me rejeitais, Eu digo isto.
Ao rejeitares-Me agora, ficareis atormentados e em grande tristeza quando a Verdade vos
for revelada.
Porque aí vós tereis consciência das almas que deixastes de lado quando Eu precisei de vossa
ajuda para as resgatar.
Como vós Me fazeis chorar de frustração, na vossa cegueira, causada pela vossa falta de
humildade.
Vós duvidais da Minha Santa Palavra quando deveis abraçá-la, segurá-la, porque vós sois
almas em afogamento e com falta de generosidade no coração.
Eu peço que vós respondais ao Meu Chamamento.
O Vosso Amado Jesus, o Redentor da humanidade.

A Minha Igreja Remanescente, as duas testemunhas referidas no Livro da Revelação
Domingo, 15 de abril de 2012, 19:16

Minha querida e amada filha, Eu percebo que algumas destas Mensagens não fazem sentido
para ti, mas deves confiar em Mim e compreende que Eu devo revelar o conteúdo do Livro da
Revelação, para que as almas saibam o que têm a esperar nestes tempos.
Aos de pouca fé, mas que aceitais a Minha Palavra, que Eu vos dou através desta profeta,
sabei que a vossa humildade e anseio, nascido de um amor puro por Mim, vos trouxe para mais
perto de Meu Sagrado Coração.
Vós sois a Minha Igreja Remanescente. Vós sois a Igreja a que se refere o Livro da Revelação.
Vós sois o produto de uma mulher que deu à luz um filho, e o colocou num deserto, onde vós
sereis isolados, até que vos junteis como um só, para proclamar a Minha Santa Palavra, e pregar os
verdadeiros Evangelhos.
A mulher dá à luz a Minha Verdadeira Igreja, o Meu rebanho fiel, que não se deixa enganar
pelo falso profeta.
Vós, a Minha Igreja, sereis deixados de lado por 1.260 dias, durante os quais ficareis em
refúgio. Mas, com o Dom do Espírito Santo, vós sereis alimentados com os frutos do Meu Amor.
Serão os membros leais das Minhas Igrejas Cristãs, incluindo os Meus servos sagrados, e os
Meus seguidores que rejeitem o falso profeta, que terão que conservar a Minha Igreja unida.
Vós tereis que Me homenagear em segredo, porque a Missa vai ficar irreconhecível sob o
domínio do falso profeta.
Vós sois os Meus verdadeiros seguidores e todas as Graças do Céu que estão a ser derramadas
sobre as vossas preciosas almas.
Como Eu vos amo filhos, e como vós aliviais o Meu sofrimento. Mas quanta dor há no Meu
Coração, por causa dos Meus seguidores, que se recusam a ouvir-Me. Eles serão atraídos para a
escuridão através da internet pelo falso profeta, e Eu não os posso salvar.
De sua própria vontade, eles vão esbofetear-Me na Face.
A Minha Igreja Remanescente terá que espalhar a Palavra aos Meus outros filhos, incluindo
aos que não Me conhecem.
Vós, a Minha Igreja Remanescente, tereis que proclamar as Minhas Profecias, e a Minha
Santa Palavra àqueles que não são Cristãos, ou que não sabem os Dez Mandamentos.
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O vosso trabalho será garantir que a Bíblia Sagrada seja lida e compreendida.
Compete-vos informar o mundo sobre o significado completo dos Selos contidos no Livro da
Revelação, os quais Eu revelarei à Maria Divina Misericórdia.
As Duas Testemunhas do Livro da Revelação:
Vós, Meus seguidores, sois uma das Duas Testemunhas referidas no livro da Revelação, que
são protegidas a partir do Céu.
A Minha Palavra, que vos foi dada, à Minha Igreja Remanescente, pode ser posta de lado
como um cadáver, mas a Minha Palavra nunca morrerá.
Os Judeus serão a segunda das duas testemunhas.
As duas lâmpadas são as Minhas Igrejas Cristãs, a verdadeira Igreja tradicional, e os Meus
seguidores que serão postos de lado pelo falso profeta.
As duas oliveiras são a antiga Jerusalém de Israel e a Nova Israel.
Eles, os Judeus, reconhecerão por fim que Eu Sou o Messias, e a sua pregação da Verdade
será também posta de lado e jogada fora pelo falso profeta, e pelo anticristo, para apodrecer como
um cadáver. Uma vez mais, esta raça escolhida não morrerá.
Ambas irão sentir-se derrotadas, mas isso não será assim desde que dêem forma, juntamente com
todas as outras religiões, à única verdadeira Igreja – a Nova Jerusalém, que vai renascer das cinzas.
Vós ireis sobreviver ao terrível reinado do maligno, que surgirá sob a dupla liderança do falso
profeta, e do anticristo, os quais serão lançados no lago de fogo que é o Inferno.
Esta perseguição não vai durar muito tempo, e ser-vos-á dada grande força e proteção.
Ser-vos-á dada ajuda e, dentre vós, muitos líderes surgirão para vos guiar neste período.
Muitos de vós tornar-se-ão santos no Meu Novo Paraíso e, depois de ter ajudado a construir a
Minha Igreja Remanescente na Terra, reinarão Comigo no Novo Céu e Nova Terra, que surgirão na
Minha Segunda Vinda.
Aqueles de vós que não estais Comigo, tereis um tempo muito curto para optar.
Ou sereis pelo falso profeta e contra Mim, ou sereis por Mim.
Se escolherdes a primeira, a vossa alma será roubada pelo enganador. Por mais difícil que soe,
essa é a Verdade.
A prova da Minha Presença será dada a todos os filhos de Deus, durante O Aviso.
Orai para aceitardes a Verdade, pois é o que Eu Sou, e sereis amados por Jesus, que vos
chama do Céu para abrir os vossos olhos para que possais ver e, assim que vós escutardes, podereis
prestar atenção antes que seja tarde demais.
O Vosso Amado Jesus.

Eu, o vosso amado Jesus, nunca poderia prejudicar a minha própria Igreja
Segunda-feira, 16 de abril de 2012, 18:00

Minha querida e amada filha, Eu chamo a todos os filhos de Deus e garanto-vos que Eu, o
vosso amado Jesus, nunca poderia prejudicar a Minha Própria Igreja.
No entanto, não vou ficar para trás a ver a Minha Igreja desintegrar-se pela mão de uma
qualquer seita, que não tem o direito de desempenhar um papel na Santa Sé.
Pois é precisamente isso que o falso profeta, e os impostores que idolatram Satanás estão a
tentar fazer. Eles querem derrubar a Igreja Católica, e reparti-la em pequenos pedaços.
É assim, Meus filhos, como Satanás quer levantar uma rebelião final contra Deus, o Criador
de Todas as Coisas.
Este plano perverso para destruir a Minha Igreja está em curso há 100 anos mas, desde 1967,
intensificou-se.
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Muitos impostores, que são membros desta seita maligna, que adoram Satanás, entraram nos
seminários para ganharem uma posição no Vaticano.
Os seus poderes, embora permitidos por Deus Pai, estavam restritos até agora. Como o Fim
dos Tempos se aproximam, isso vai mudar.
Esta seita maligna desencadeia, agora, todo o seu poder para assegurar uma nova eleição para
a substituição do Meu Santo Vigário, o Papa Bento XVI.
Todos aqueles que conhecem os Meus Ensinamentos verão mudanças na recitação da Santa Missa.
Novas leis seculares serão introduzidas, o que será uma afronta à Minha Morte na Cruz.
Muitos dos Meus devotos seguidores verão isso e sentir-se-ão magoados. As suas opiniões
serão afastadas, e muitos dos Sacramentos deixarão de ser oferecidos.
É por isso que muita preparação é necessária.
Aos católicos, que ficarão magoados e desanimados, lembrai-vos que Eu estou aqui.
Ligai-vos a Mim, ao vosso amado Jesus, e sabei que não deveis ter medo de proclamar a
Verdade dos Meus Ensinamentos.
Vós não deveis ter medo de voltar as costas à heresia.
Eu vou guiar-vos e proteger-vos na vossa jornada e sereis guiados pelo Poder do Espírito Santo.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

As minhas Mensagens são para todas as religiões e credos, incluindo aqueles que
não crêem
Terça-feira, 17 de abril de 2012, 18:30

Minha querida e amada filha, sabe que as Minhas Mensagens, que te foram dadas, são
para o mundo inteiro, pois elas estão a ser dadas para todas as religiões e credos, incluindo
aqueles que não crêem.
A negatividade é causada por Satanás e os seus anjos demoníacos. Isso não vem de Deus.
Somente a paz e o amor podem vir de Deus.
Elas estão a ser dadas para todas as religiões e credos, incluindo aqueles que não acreditam na
existência de Deus, o Pai Eterno, Criador de todo o mundo.
Filhos, vós deveis saber, porque vos foi dada a Verdade do Deus Uno e Trino, a Santíssima
Trindade, constituída pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, que tendes a responsabilidade de
proclamar a Minha Sagrada Palavra, para o Mundo Inteiro.
Quer vós acrediteis ou não que Eu falo convosco através destas Mensagens, vós tendes que
ajudar as pobres almas que precisam de Minha proteção, para que possam ser salvas.
Muitos perguntam por que essas Mensagens se referem a Satanás tantas vezes. A Minha
resposta é esta:
Satanás e os seus anjos caídos vagueiam pela Terra para infestar os seres humanos.
Eles atacam-vos através dos sentidos, principalmente, incentivando-vos a cometer
pecados da carne.
Eles colocaram pensamentos nas vossas mentes de modo a que vós cometais atrocidades que
ofendem o Meu Pai.
No caso das almas já em pecado, eles podem possuir o corpo. Quando isso acontece, essas
pobres almas possuídas geram confusão ao redor delas.
Se eles estiverem em posição de poder, eles podem infligir injustiças terríveis sobre aqueles
que governam.
Eles vão introduzir leis que desafiam os Dez Mandamentos aplicados por Deus Pai.
Noutros casos, eles vão causar grande angústia na vida das pessoas.
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A negatividade é causada por Satanás e os seus anjos demoníacos. Isso não vem de Deus.
Somente a paz e o amor podem vir de Deus.
Todos os que quereis livrar as vossas vidas de pensamentos e sentimentos negativos,
necessitais da vossa devoção a Mim, o vosso amado Jesus Cristo.
A oração e simples conversação são suficientes. Nas vossas próprias palavras, pedi-Me para
vos ajudar.
Falai do fundo do coração, que Eu responderei imediatamente e ajudarei a aproximar-vos do
Meu Sagrado Coração.
Por favor filhos, deixai-Me segurar-vos junto de Mim e dar-vos-ei o conforto que vós
almejais, num mundo cheio de infelicidade, injustiça, crueldade e ódio.
Eu Sou a vossa Salvação. Só Eu vos poderei ajudar. Por favor, chamai por Mim nesta
Cruzada de Oração – Cruzada de Oração (45) Oração para vencer os pensamentos negativos
Ó Jesus, eu sei muito pouco sobre Vós. Mas, por favor, ajudai-me a abrir o meu
coração, para que Vós possais entrar na minha alma, para que possais curar-me, consolarme, encher-me com a Vossa Paz. Ajudai-me a sentir alegria,vencer todos os pensamentos
negativos, e aprender a maneira de saber como Vos agradar, para que eu possa entrar no
Vosso Novo Paraíso, onde eu possa viver uma vida de amor, alegria e maravilha Convosco,
para todo o sempre. Amém.
Eu amo a todos vós, queridos filhos, não importa o credo de que sois, não importa o quanto
vós pecastes, feristes ou que danos causastes aos outros.
Só Eu posso mudar a maneira como vós viveis.
A única maneira de vos livrardes da vida difícil, que levais é chamar por Mim para que Eu
vos possa ajudar.
O Vosso Amado Jesus.

Nunca tireis vantagem desleal dos outros, seja em negócios, política ou em qualquer
caminhada da vida
Quinta-feira, 19 de abril de 2012, 20:00

Minha querida e amada filha, Eu que quero que tu digas a todos os Meus seguidores que
as suas orações estão a ser ouvidas e que, como consequência, muitos acontecimentos maus
estão a ser mitigados.
Gostaria também que se soubesse que, como resultado de teu sofrimento, Minha filha Eu fui
capaz de salvar quatro milhões de almas. A Minha Misericórdia foi derramada no mundo de hoje
sobre estes filhos de Deus, que ainda estão vivos.
Outros sacrifícios oferecidos pelos Meus seguidores, através de oração e jejum, estão a
ajudar-Me a salvar as pessoas de um terrível destino.
A vossa força, amor, lealdade e perseverança, é o meio pelo qual o poder de Satanás está
a ser diluído.
Isso significa, também, que o poder do Grupo Mundial Global está a enfraquecer.
Vós deveis saber que a oração enfraquece o mal no mundo.
Quanto mais oração, menos poder Satanás detém.
Nunca subestimeis sequer a oração de uma pessoa e o seu sofrimento, que trazem grande
alívio aos que, de outra forma, enfrentariam os fogos do Inferno.
O amor que vós sentis, filhos, que vos foi dado como um dom natural no momento do
nascimento, é uma coisa pura.
Raramente o ódio entra nas vossas vida até atingirdes à idade da razão.
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Filhos, abaixo dessa idade vós sois inocentes, puros e humildes aos Meus Olhos e vedes as
coisas de uma forma simples, sem complicações. Esse é o verdadeiro amor que vós deveis tentar
recriar nas vossas vidas.
Quando olhais a vida de uma forma simples, honrais a Deus Pai, o Criador de todas as coisas
e obedeceis aos Seus Mandamentos, então vós tornais-vos como crianças de novo.
Vós tornais-vos puros, amáveis e simples de coração e vazios de malícia. Então vós tereis a
força do Espírito Santo, para que a vossa fé seja inabalável.
Vós tornar-vos-eis como crianças, mas ser-vos-á dada a armadura de um guerreiro, um
verdadeiro e honroso membro do Exército de Deus.
Com o tempo, vós reinareis Comigo, lado a lado, no Novo Paraíso.
Mantende o vosso amor simples pelos outros. Nunca ofereçais amor com a condição de que
vos dêem algo em troca.
Em vez disso oferecei amor, sem reservas. Oferecei amor aos outros, como um Dom de Deus.
Vede todos o que encontrais nas vossas vidas, através dos Olhos de Deus.
Cada pessoa foi criada por Deus. Cada um veio ao mundo através do Amor de Deus.
Mesmo que algumas almas nasçam com uma severa cruz para suportar, são trazidas ao mundo
por Deus com Amor.
Amai-vos uns aos outros, apesar das falhas dos outros, em homenagem ao Meu Pai.
Procurai cada rosto e olhai para ele como se estivesses a ver essa pessoa aos Olhos de Deus.
Só então vós achareis mais fácil abster-vos de julgar os outros.
Tentai encontrar o melhor e para o bem de todos. Mostrai amor e bondade para com os outros
Nunca tireis vantagem desleal dos outros, seja em negócios, política ou em qualquer
caminhada da vida.
Quando vos deparardes com o mal presente nos outros, orai muito pelas suas almas e oferecei
um pequeno e simbólico sacrifício a Mim, vosso Jesus, em expiação dos seus pecados.
Sofrei um pouco, fazendo pequenos sacrifícios pelas almas dos outros e, com oração, podeis
atenuar a intensidade da perseguição profetizada para o futuro.
Quando fizerdes isso, a Misericórdia de Meu Pai pode ser derramada sobre o mundo num
dilúvio de Graças.
Orai, orai, orai, para que as vossas orações ajudem a preparar a humanidade adequadamente,
antes de O Aviso ocorrer, de modo a que poucos se percam, tendo antes a oportunidade de Me ver
oferecer-lhes a Minha grande Dádiva de Amor, Misericórdia e Reconciliação.
O Vosso Jesus Amoroso, Salvador da humanidade.

Mesmo aqueles que cometem pecados terríveis são amados por Deus Pai
Sexta-feira, 20 de abril de 2012, 15:45

Minha querida e amada filha, os Meus filhos devem ser informados do intenso amor que Eu
guardo no Meu Sagrado Coração, por cada filho nascido nesta Terra.
Mesmo aqueles que cometem pecados terríveis, são amados por Deus Pai.
Cada um de vós é um filho de Deus.
Devido a isso, vós sois maltratados, atormentados e injuriados por Satanás e seus demônios.
Os pecadores endurecidos, membros do exército de Satanás, que sabeis que Deus existe, mas
que escolhestes idolatrar a besta, sabei isto.
Não importa o quanto vós prestais homenagem a Satanás, lembrai-vos de que ele não vos ama.
Ele odeia-vos e vai destruir-vos.
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As suas promessas para vos oferecer um paraíso, tanto na Terra como além, são mentiras vazias.
Muito em breve, vós tereis a prova do Meu Amor por vós. Não haverá nenhuma dúvida nos
vossos corações, que Eu, o vosso Amado Jesus, vos quero abraçar, perdoar e trazer-vos paz eterna,
amor, alegria e felicidade, no Meu Reino no Novo Paraíso.
Nunca tenhais medo de virar as costas para a vida que vós levastes, na qual vós idolatrastes
todos os presentes com que fostes distinguidos, de riqueza, sexo e outras formas de conforto,
oferecidos por Satanás, cujo reinado na terra chega ao fim em breve.
Só Eu, o vosso amado Jesus, poderei salvar-vos.
A Minha Misericórdia, é tão grande, que Eu perdoo-vos qualquer coisa, desde que vós
sintais remorso.
Vinde a Mim agora, depressa.
Não desperdiceis um segundo, pois está em jogo a vossa felicidade futura.
Prometo-vos a Vida Eterna, paz, amor, alegria e um belo Paraíso, onde vós sereis amados,
valorizados e onde não querereis mais nada.
Se vós não puderdes aceitar agora a Minha Mão de Misericórdia, então, quando chegar a hora,
no último dia, ser-vos-á dada mais uma oportunidade de Me pedir Misericórdia.
Quando esse dia chegar, muitos de vós percebereis o erro que cometestes.
No entanto, Eu ainda vos abraçarei, como filhos perdidos, e muito amados de Deus, não
importa quanto vós tenhais sofrido pela mão do maligno.
Tudo o que vós tendes a fazer será chamar por Mim, e pedir a Minha Misericórdia.
Se vós estiverdes envolvidos, neste momento, numa teia de enganos e males de que não
possais escapar, então Eu peço-vos que Me chameis recitando o seguinte:
Cruzada Oração (46) Livrai-me das amarras de Satanás
Ó Jesus, eu estou perdido, estou confuso e sinto-me comoum prisioneiro, preso numa
teia de que não posso escapar. Jesus, eu confio em Vós para virdes em meu auxílio e
libertar-me das cadeias de Satanás e seus demônios. Ajudai-me, pois estou perdido. Eu
preciso do Vosso Amor, para me dar a força, para acreditar em Vós e confiar em Vós, para
que eu possa ser salvo deste mal,e me ser mostrada a Luz para que, finalmente, eu possa
encontrar amor, paz e felicidade. Amém.
O Vosso Amado Jesus.

Bilhões de almas, não milhões, converter-se-ão
Sábado, 21 de abril de 2012, 16:00

Minha querida e amada filha, Eu devo trazer conforto a todos aqueles que temem estas Mensagens.
Deixai-Me sossegar todos os Meus amados seguidores, assegurando-vos a Minha
Misericórdia para toda a humanidade.
Por causa das orações dos Meus queridos seguidores, as quais são ouvidas e respondidas de
acordo com o tempo do Meu Divino Pai Eterno, está a começar a florescer muita conversão.
Nunca percais a esperança. Vós sois a espinha dorsal da Minha Missão na Terra, para Me
ajudar a salvar toda a humanidade. Como tal, vós ireis sofrer a dor dos pecados dos outros.
Nunca assumais que os pecados dos outros possam escurecer a Luz de Deus, o Altíssimo,
como se tudo estivesse perdido.
Muito em breve todos ireis testemunhar a Glória de Deus, através da Minha Divina
Misericórdia, que será revelada durante O Aviso.
Bilhões de almas, não milhões, converter-se-ão. Isto significa que o poder de Satanás vai
diminuir, quando o exército de Deus se erguer em força, para derrotar a besta.
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Toda a humanidade irá em breve, conhecer a Verdade de Sua existência. Este será o ponto de
viragem para os filhos de Deus, que se unirão na preparação para a Nova Era de Paz, onde não
existirá pecado.
A oração é importante, porque Deus Pai deu a cada pessoa na Terra, no momento do seu
nascimento, o Dom do livre-arbítrio. Por isso, embora Ele tenha o poder de fazer o que Ele quiser,
quer que os Seus filhos venham a Ele de livre e espontânea vontade.
Deus Pai não quer forçar os Seus filhos a amá-Lo.
Isto deve acontecer naturalmente. Mas como podeis vós amar alguém que não conheceis?
Este é o problema do mundo de hoje. Poucos conhecem Deus Pai. Muito poucos conheceis o
Seu amado Filho, Jesus Cristo.
Vós, Meus seguidores, deveis usar a oração para que o Meu Pai possa conceder Dons
especiais às almas que estão em trevas.
Então, ser-lhes-á mostrada a Sua Gloriosa Luz e eles serão salvos.
Através do vosso dom de oração, Deus Pai utilizará a intervenção Divina para trazer aqueles,
que não O conhecem, ou que não sabem que Ele existe, perto do Seu Coração.
Contudo, muitas almas que não conhecem o Meu Pai e que deliberadamente viram as suas
costas, enfrentarão castigos terríveis.
Ser-lhes-ão dadas todas as oportunidades, mas rejeitarão a Deus.
Para estas almas que realizam atos desprezíveis, frequentes em certas partes do mundo, os
castigos virão na forma de terremotos.
Esses grupos globais que continuarão a destruir os países que eles controlam, serão sustidos e
severamente punidos pela Mão do Meu Pai.
Uma vez mais, as vossas orações são necessárias para mitigar tais pecados, e os castigos
posteriores.
É necessário um pouco mais de tempo na preparação para a Minha Divina Misericórdia, para
permitir que mais almas possam ser preparadas para esse grande evento.
É importante que a maioria da humanidade possa ser salva, e que a todas as almas, incluindo
as almas empedernidas, seja dada a oportunidade para se reunirem com Deus, como um só.
As vossas orações ajudar-Me-ão a cumprir o Meu grande desejo de sermos uma família em
amor e unidade para todo o sempre.
O Vosso Amado Jesus.

Virgem Maria: Quando os tempos parecerem difíceis ou dolorosos, filhos, chamai
sempre por mim
Domingo, 22 de abril de 2012, 10:00

Minha filha, o meu filho está muito feliz com a forma como o Seu amado exército, obedece
aos Seus Santos Desejos para recitar a Sua Cruzada de Orações.
Estas orações dos tempos modernos são para ajudar todos os filhos de Deus a procurar a
proteção de que precisam, para lidarem com os tempos difíceis que tantas almas estão enfrentando.
Quando os tempos parecerem difíceis ou dolorosos, filhos, chamai sempre por mim, a vossa
Querida Mãe, para interceder junto do meu Precioso Filho em vosso nome.
Lembrai-vos sempre que os vossos sacrifícios pessoais, oferecidos a Deus, ajudam a salvar
muitas almas na Terra.
As vossas orações são sempre ouvidas.
Elas nunca são ignoradas, mas são tratadas de acordo com a Vontade de meu Pai.
Então, vós deveis ser pacientes, filhos. Colocai sempre a vossa plena confiança no meu Filho.
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Entregai-Lhe todos os vossos medos e sofrimentos, e deveis confiar em que todos serão
tratados por Ele.
Para aqueles de vós, crentes, mas que tendes dificuldades em orar ou manter o vosso amor
para com o meu Filho Vivo, eis aqui uma Cruzada de Oração especial (47) para ajudar a reavivar o
vosso amor por Jesus.
Cruzada de Oração (47) Reavivai o vosso amor por Jesus
Ó Mãe Santíssima, Mãe da Salvação para o mundo inteiro, orai para que o meu amor
porJesus possa ser reavivado. Ajudai-me a sentir a Chama do Vosso Amor, para que Ele
preencha a minha alma. Ajudai-me a amar mais Jesus. Orai para que o meu amor, fé e devoção
por Ele se tornem mais fortes. Dissipai quaisquer dúvidas que me atormentem, e ajudai-me a ver
claramente, a Luz Divina da Verdade, que irradia a partir do Vosso Amado Filho, o Salvador de
toda a humanidade. Amém.
Ide em paz, filhos. Lembrai-vos que quando Me pedirdes do coração para orar por vós Eu, a
Mãe da Salvação, apresentarei o vosso pedido ao meu amado Filho.
Eu nunca ignorarei um pedido, uma vez que isso está em consonância com os desejos do meu
Filho e de acordo com a Santa Vontade do Pai.
Aprendei a confiar mais, filhos. Quando confiais no meu Precioso Filho, vós demonstrais o
vosso amor por Ele.
Se o vosso amor é fraco, então a vossa confiança n’Ele também será fraca.
Apenas os que vos humilhardes, perante o meu Filho sereis abençoados com as graças dadas
para fortalecer a vossa fé.
Nunca desistais quando vós sentis o desespero.
O desespero é gerado pelo maligno.
Basta chamar por mim, e Eu rezarei para que a paz retorne à vossa alma.
Quando fizerdes isso, vós sereis capazes de rejeitar a tentação colocada pelo maligno, e vos
tornareis livres.
A Vossa Mãe Santíssima, Rainha dos Anjos, Mãe da Salvação.

Ajudai-me a preparar o mundo para a minha Segunda Vinda
Domingo, 22 de abril de 2012, 15:30

Minha querida e amada filha, a humanidade deve saber que o tempo para Eu Me mostrar, a
Mim Próprio, a um mundo descrente, não está longe.
Todos os filhos de Deus, que sois crentes devotos, deveis agora, na vossa lealdade a Mim, o
vosso amado Jesus, ajudar-Me a preparar o mundo para a Minha Segunda Vinda.
Muito tempo já foi concedido para trazer as almas de volta ao Meu Sagrado Coração.
Isso era importante pois, sem este tempo, muito poucas almas entrariam no Meu Novo Paraíso.
Exorto a todos, no Meu Santo Nome, que Me permitais guiar-vos, para vos ajudar a proclamar
a Verdade dos Meus Ensinamentos, em todos os cantos do mundo.
Pregai primeiro os Meus Ensinamentos simples.
Amai os vossos vizinhos, como se espera de todos os que se dizem Meus seguidores.
Falai apenas da Minha Segunda Vinda.
A qualquer pessoa que vos denuncie, lembrai-lhes que a Minha Promessa de voltar em Glória
para Julgar os vivos e os mortos, é para ser cumprida durante o tempo de vida desta geração.
O Meu Espírito Santo inundará as almas daqueles a quem vós dais Minha Santa Palavra.
Mas, primeiro, deveis pedir-Me esta Graça especial. Eu sanciono-vos para este Sacratíssimo
Trabalho a que vos chamo, pedindo-Me antes esta Graça, através da recitação desta Cruzada de Oração.
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Cruzada de Oração (48) Oração pela Graça de proclamar a Segunda Vinda de Cristo
Ó Meu Jesus, concedei-me a Graça de proclamar a Vossa Sagrada Palavra, para toda a
humanidade, para que as almas possam ser salvas. Derramai o Vosso Espírito Santo sobre mim,
vosso humilde servo, para que a Vossa Santa Palavra possa ser ouvida e aceite, especialmente
pelas almas que mais precisam da Vossa Misericórdia. Ajudai-me a honrar a Vossa Santa
Vontade, em todos os momentos, e a nunca insultar ou condenar aqueles que recusam a Mão da
Vossa Misericórdia. Amém.
Ide agora, Meu exército, pois foi-vos dada a armadura de que precisais para converter a
humanidade.
Vós sereis ridicularizados, insultados e desafiados na vossa Missão.
Sabei que, quando isso acontecer, vós sereis realmente filhos de Deus.
Não temais, pois Eu vos darei a força para que supereis esses obstáculos.
Eu vos conduzirei em todo o caminho. Ide em paz e amor.
O Vosso Amado Jesus.

Mais nações estão a unir-se e mais filhos de Deus serão governados por um corpo
Segunda-feira, 23 de abril de 2012, 20:00

Minha querida e amada filha, o tempo para as mudanças, na forma como os governos estão a
governar os seus países em todo o mundo, está prestes a acontecer.
Mais nações estão a unir-se e mais filhos de Deus serão governados por um corpo.
É hora para vós manterdes os olhos bem abertos e ouvirdes quaisquer mudanças nas leis que
vos empobreçam.
Lutai contra as leis que controlam as vossas fontes de alimento.
Deus, Meu Eterno Pai, punirá os grupos malignos que tentem fazer passar fome aos Seus filhos.
Este, Meus seguidores, é o momento para o Terceiro Selo ser revelado.
Embora não seja aberto por algum tempo, Eu digo isto para que tenteis preparar um reforço da
vossa própria comida, guardando alimentos comestíveis que não sejam não perecíveis.
Com o tempo o vosso alimento será restrito, bem como o acesso à água potável.
Este grupo, ainda que enfraquecido pelo poder das vossas orações, quer matar à fome e
envenenar muitas pessoas inocentes numa tentativa de diminuir a população mundial.
Eles lutarão muito para que isso aconteça.
Enquanto eles continuam a infligir terror sobre os filhos de Deus, o Meu Eterno Pai criará
punições ecológicas e acabará com esses milhões de pessoas do maligno da face da terra.
Os padrões climáticos continuarão a mudar. A seu tempo, isso afetará a capacidade de
comércio, de modo que os poderes globais verão interrompidos os seus perversos planos.
Através de toda esta crise, vós, Meu exército, deveis rezar a Deus Pai para vos proteger dessas
pessoas e assim elas abrirão os seus corações endurecidos para a verdade da Misericórdia de Deus.
Eu digo-vos isto para que vos possais preparar.
Estes eventos não ocorrerão de imediato, e grande parte desse plano pode ser evitado e
mitigado através das vossas orações e sacrifícios.
O mal não vem de Deus. Ele surge da ganância, do amor a si mesmos, e da sede de poder e
controle. Todas essas fraquezas são geradas por Satanás que as colocou nos líderes mundiais
tentando-os para quem assim possam magoar os filhos de Deus.
Não deixeis que os poderes de Satanás controlem os vossos países.
Rezai, rezai, rezai, para que tenhais a força para vos opordes a medidas destinadas a tornarvos pobres, dependentes e à mercê de quem controla os vossos países. Eles governam pelas regras
dos poderes globais, que compreendem o Reino Unido, os EUA, a UE, a China e a Rússia.
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Eu, o vosso Jesus, ajudar-vos-ei a evitar a perseguição mas, lembrai-vos, a oração será a vossa
principal arma.
A oração pode evitar que essas pessoas perversas vos tirem a vossa faculdade de comer,
beber, vestir e frequentar as Igrejas Cristãs.
Lutai em Meu Nome e Eu estarei ao vosso lado em todos os momentos.
O Vosso Amado Jesus.

Aos meus Servos Sagrados Eu digo isto. Não cometais o erro dos vossos antepassados,
que me rejeitaram quando Eu vim pela primeira vez
Terça-feira, 24 de abril de 2012, 19:45

Minha querida e amada filha, repara que, quando uma Missão como a que Eu transmito agora
ao mundo é tão importante como esta, muitas pessoas vão tentar pará-la.
Vão tentar atacá-la e depreciar aqueles que reconhecem a Minha Voz, as Minhas Mensagens,
que Eu tento transmitir para o mundo inteiro.
A escalada do ódio mostrado contra estas Mensagens, que são entregues através de ti, a
profeta do fim dos tempos, vai continuar a aumentar.
Ouvi-Me agora, todos os que dizeis que Me conheceis. Eu estou a preparar a humanidade para
a Minha Segunda Vinda.
Se vós acreditais em Mim, nos Meus Ensinamentos, e se dizeis que Me conheceis, então
sabeis que Eu estou a enviar a Minha profeta do fim dos tempos, juntamente com outros Profetas,
para que vos torneis dignos de entrar no Meu Reino.
Aos Meus servos sagrados digo isto. Não cometais o erro dos vossos antepassados, que Me
rejeitaram, quando Eu Vim pela primeira vez.
Prestai atenção e ouvi o Meu chamamento, porque Eu preciso que vós Me ajudeis a preparar
as almas do Meu rebanho, antes de acontecer o Grande Milagre.
Pensastes vós que Eu não mandaria os Meus Profetas para vos advertir?
Pensastes vós que Eu só iria anunciar a Minha vinda, sem vos preparar, e permitir que as
almas fossem destruídas?
Aqueles de vós que denunciais a Minha Segunda Vinda, e também reclamais a compreensão
sobre a Minha promessa para a humanidade, envergonhai-vos.
A vossa falta de humildade significa que vós não podeis ser limpos com o Espírito Santo.
Vós deveis pedir-Me este Dom de discernimento, ou afastai-vos de Mim.
Vós decepcionastes-Me. Vós fizestes-Me chorar de frustração por vós, Meus servos, dada a
responsabilidade pela salvação das almas que é o vosso ministério.
Agora que Eu vos chamo dos Céus, Eu peço que respondais ao Meu Chamamento.
Eu tenho muitas almas escolhidas que trabalham Comigo, para Me trazerem as almas das
quais Eu estou sedento.
É o vosso dever acordar do vosso sono e estardes alerta para o Meu Chamamento.
Somente os que verdadeiramente Me amam irão reconhecer a Minha Voz.
Tal como uma mãe, a quem uma criança reconhece como a sua, também vós, Meus amados
servos, deveis chamar-Me, como crianças que quereis reafirmar que sou Eu, o vosso amado Jesus,
que vos acena para vos dar a Minha Mão.
Eu vou guiar-vos através de uma floresta de espinhos, sobre a qual vós tereis que passar, para
alcançar as Portas do Meu Novo Paraíso.
Eu não vos disse que voltaria? Para Julgar os vivos e os mortos?
Bem, Eu virei em breve e Eu preciso da vós para Me ajudardes a trazer todos os filhos de
Deus, juntos como um só.
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Muito poucos Me reconheceis agora, por causa do véu do engano que caiu sobre o mundo.
Muitos não acreditais em Deus Pai.
Poucos aceitais que Eu, Jesus Cristo, o Seu Único Filho, morri para vos salvar. No entanto,
estais dispostos a acreditar e a idolatrar falsos deuses que não existem.
Como Eu choro, numa terrível tristeza, quando Eu testemunho os jovens a escarnecerem quando o
Meu Nome é mencionado, e quando ridicularizam os que publicamente aceitam que Eu Existo.
Como Eu sofro a dor da Minha Crucificação, quando Eu vejo os que se dizem Cristãos,
recusarem proclamar publicamente, os Meus Ensinamentos, por medo do ridículo.
O mundo tem sido enganado pelo rei da mentira. Apenas Eu posso agora trazer esperança e
salvar os filhos de Deus do terrível destino que está a ser planeado para causar terror em todas as
nações, pelos exércitos dos poderosos grupos globais, incluindo os que estão sob o controle do falso
profeta e do anticristo.
Todos os Meus avisos, dados pela Minha profeta do fim dos tempos, a Maria Divina
Misericórdia, realizar-se-ão. Até que isso aconteça, não vos esqueçais da vossa lealdade para
Comigo, o Vosso Salvador, Jesus Cristo. Sem o Meu Amor e orientação, será impossível governar o
navio, que é a Minha Santa Igreja na Terra. Acordai. Não rejeiteis os profetas de Deus.
Muitos reclamam agora vir em Meu Nome, tal como as Escrituras profetizam, mas não
oferecem o alimento espiritual, que apenas pode vir de Mim.
Muitos surgem agora, como se a Minha principal voz para o mundo, contida nestas
Mensagens, destes últimos tempos, deva ser afastada.
A oração é a vossa rota de regresso para os Meus Braços.
Rezai, rezai, rezai, para que as graças abram os vossos olhos, para que possais reconhecer-Me,
antes que seja tarde demais.
Eu preciso da vossa ajuda, do vosso amor e da vossa lealdade.
Lembrai-vos que foi por Minha causa que vós recebestes os vossos sagrados votos. Agora que
Eu chamo por vós, não Me rejeiteis.
Abraçai-Me e deixai-Me guiar-vos, para que possais levar a Minha Igreja Remanescente e as
almas à salvação.
Eu dou-vos a Minha Bênção especial e espero que vós respondais ao Meu Chamamento, da
seguinte forma, nesta Cruzada de Oração (49) Promessa de lealdade para o Clero Cristão
Ó Jesus, eu sou o Vosso humilde servo. Eu prometo o meu amor e lealdade para Convosco.
Peço-Vos que me dês um sinal do Vosso chamamento. Ajudai-me a abrir os meus olhos e a
testemunhar a Vossa promessa. Abençoai-me. com a Graça do Espírito Santo, para que eu não
seja enganado por aqueles que afirmam vir em Vosso Nome, mas que não falam a verdade.
Mostrai-me a Verdade. Permiti-me sentir o Vosso Amor, para que eu possa cumprir a Vossa
Santíssima Vontade. Peço-Vos, de coração humilde, que Me mostreis o caminho, para que eu
possa ajudar a salvar as almas da humanidade. Amém.
Não ignoreis o Meu chamamento. Não Me rejeiteis, quando Eu vier mais uma vez.
Desta vez, Eu venho não só para salvar a humanidade mais uma vez, mas para cumprir a
Divina Vontade do Meu adorado Pai, Deus o Altíssimo.
Ficai em paz.
O Vosso Amado Jesus.

Toda a humanidade terá o livre-arbítrio até que a sua vontade se una com a Divina
Vontade do Pai
Quarta-feira, 25 de abril de 2012, 15:50

Minha querida e amada filha, muitas almas não Me conhecem, simplesmente, porque elas
não querem.
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Elas sabem quem Eu Sou.
Elas sabem que foram criadas pelo Pai a partir do nada, mas escolhem ignorar Deus.
Elas usam o Meu Nome, da forma mais casual, muitas e muitas vezes, e o Meu Nome está
incluído nas maldições vomitadas pelos que estão possuídos por demônios.
Apenas quando as pessoas são atingidas pela tragédia, elas param e pensam na morte e, de
algum modo na vida futura, e então elas acreditam que podem ir em frente.
É por isso que às vezes Eu puno essas almas, fora da Minha Misericórdia, para as trazer à
razão. e para que Eu possa salvá-las.
Através do sofrimento, todas as atrações materiais, procuradas pelos sentidos deixarão de ter
significado, e serão vistas como realmente são. Novidades fugazes, que irão desaparecer num curto
período de tempo.
Muitas almas nascem, neste mundo, enviadas do Céu. Elas escolhem o sofrimento, incluindo
aquelas crianças abortadas, como meio de procurarem a salvação para os pecadores.
É difícil para a mente humana compreender o Reino Divino, pois nenhum homem foi
abençoado com esse dom.
Quando os anjos caídos se rebelaram contra o Meu Pai, Ele, o Meu Pai, nunca confiscou aos
Seus filhos o direito à sua livre vontade, pois Ele nunca retirará o Dom que deu à humanidade.
Toda a humanidade terá o livre-arbítrio, até que a sua vontade se una com a Divina
Vontade do Pai.
Satanás tira vantagem do livre-arbítrio. O que ele não pode é disputar essas almas eleitas,
quando elas penhoram a sua própria vontade, e a oferecem a Deus, para salvar os pecadores.
Ao fazerem este sacrifício, pela aceitação do sofrimento, a influência de Satanás fica
enfraquecida.
Então, os pecadores podem ser salvos, mesmo quando não se arrependem. Este é o
milagre do sofrimento.
O Vosso Amado Jesus.

Que me são leais serão levados, num piscar de olhos, sem sofrimento, para o Novo Céu
e Nova Terra
Quinta-feira, 26 de abril de 2012, 20:30

Minha querida e amada filha, mais uma vez devo dizer a todos os filhos de Deus, para não se
sentirem preocupados ou com medo, dos acontecimentos vindouros.
Toda a humanidade irá presenciar a Minha Misericórdia, em breve e muitos, embora cheios
de remorsos pelos seus pecados, não terão medo de Mim.
Em vez disso, as suas almas serão inundadas com o Meu Divino Amor. A Minha Luz
irradiará através de seus corpos, e eles rejubilarão.
O tempo da Nova Era de Paz traz enorme alegria e emoção para os que reconhecem a Minha
Mão de Misericórdia.
Todos os pecadores são convidados a viver a Vida Eterna, e não se devem ir embora só
porque estão confusos.
A Minha Era de Paz será uma nova Terra, onde Doze Países serão governados sob a
Minha Orientação.
Vós vivereis em paz, amor e harmonia. O ambiente natural, que vós vedes hoje na Terra, será
uma pálida insignificância, quando comparado com o mundo que está pela frente.
Aos que estais preocupados ou assustados, pela vossa família ou entes queridos, trazei-os para
o Meu maravilhoso Novo Paraíso.
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Orai por eles, e Eu dar-lhes-ei graças especiais, para que possam receber o Dom de
reconhecer o Meu Amor.
Esse é o maior desejo do Meu Pai ver o brilho de alegria, admiração e amor, em cada um dos
Seus preciosos filhos, quando Ele desvendar o Novo Paraíso.
Reunir-vos-eis com vossos entes queridos, que morreram em estado de graça, e que serão
ressuscitados dentre os mortos.
Porque não acreditaríeis vós em tal Dádiva? Quando vós confiardes na Minha promessa de vir
novamente, então sentireis a paz.
Tudo o que Eu peço é que vos prepareis, através da oração. Quando vós orardes por graças e
pelos outros, tudo ficará bem.
A Minha Misericórdia é tão grande, que poucos deixarão de reconhecer a Minha Divina
Promessa de reunir todos os filhos de Deus, e levá-los para casa, para longe do aperto de Satanás, e
dos seus anjos demoníacos.
A Verdade do Meu Reino será vista mesmo pelos ateus, que ficarão chocados. Contudo, na
maioria dos casos, a sua descrença se transformará em amor humilde e aceitação. Embora haja
muitos momentos difíceis pela frente, nenhum será tão difícil, que vós não possais ultrapassá-los,
através do vosso amor e devoção a Mim, o vosso Jesus.Por favor, não vos permitais ter receio de
aderir, com alegria, à Dádiva do Meu Novo Paraíso.
Os que Me são leais serão tomados, num piscar de olhos, sem sofrimento, para o Novo Céu e
Nova Terra.
O que vos deve preocupar são os pecadores empedernidos, que não Me pedem que Eu os
perdoe, que recusem Minha Mão, e que, ao invés, se agarrem aos seus maus caminhos.
Orai muito pela salvação das suas almas.
O Vosso Amado Jesus.

Deus, Pai: Como Pai de toda a humanidade eu estou pronto para enviar o Meu Filho
para reclamar o Seu Legítimo Trono
Sábado, 28 de abril de 2012, 15:40

Minha filha, estes meses têm sido momentos difíceis, não só para ti, mas para todos os Meus
amados filhos.
Eu Sou o Pai da Criação e do Amor, com uma profunda paixão por cada filho Meu, não
importa como eles Me ofendem.
É necessário muita preparação para ajudar a preparar as almas para a vinda do Meu Amado
Filho, Jesus Cristo.
Grande parte da humanidade está a sofrer neste momento por causa da perseguição. Esta
perseguição não consiste apenas em pobreza e falta de dinheiro, mas de fome de espírito.
Como Pai de toda a humanidade, Eu estou pronto para enviar o Meu filho, para reclamar o
Seu Legítimo Trono.
Só Eu sei esse momento. Nem mesmo o Meu Filho está ciente da data.
Eu posso dizer-te que será em breve, e que a maioria desta geração, viva no mundo de hoje,
vai viver o dia do retorno do Meu Filho, em Grande Glória.
Eu preparo agora a reunião de todos os Meus filhos, para os levar para longe do terrível
abismo de sofrimento, que eles teriam que suportar no deserto.
Este deserto foi criado pela mão de Lúcifer, e por todos os seus anjos caídos, que vagueiam na
terra desde a queda de Adão e Eva.
Hoje, muitos dos Meus filhos acham que é impossível acreditar em Mim, Deus, seu Criador e Pai.
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Eu abençoei os Meus filhos com inteligência e livre-arbítrio, pelo que eles podem optar pelo
caminho, que decidirem, para viverem as suas vidas.
Para os guiar para o Meu Reino, dei-lhes os Dez Mandamentos, moldados na pedra.
Eles nunca mudaram, mas os Meus filhos, sentindo-se mais espertos do que são, criaram
novos entendimentos, que são inaceitáveis para Mim.
Neste momento, o fim do reinado de todos os demônios expulsos, que inundam a Terra, está
quase no fim.
Eu chamo a todos os Meus filhos para escutarem. O vosso tempo na Terra, como sabeis, está
a chegar ao fim.
No entanto, há uma Nova Terra, um Novo Paraíso à espera de vós.
Ele superará qualquer coisa que jamais poderíeis imaginar, e foi preparado, há algum tempo,
com um amor único por cada homem mulher e criança.
Finalmente, Eu reunirei toda a Minha preciosa família, e viveremos todos em harmonia, paz,
amor e alegria, por toda a Eternidade.
Aos que se recusam a entrar no Novo Paraíso, Eu farei tudo ao Meu alcance para vos impedir
que vireis as costas à herança, que é vossa por direito.
Devido ao Dom do livre-arbítrio, que Eu nunca vos tirarei, a escolha é vossa.
Tudo o que precisais é de dar a volta à vossa cabeça e de abrir o vosso coração.
Então, vós deveis correr para os Meus Braços, para que Eu vos possa levar para casa.
Este é o Meu desejo mais caro e mais precioso, levar todos os estimados filhos para a Minha
Casa, o devido lugar a que pertencem.
O Vosso Pai Amoroso, Deus o Altíssimo.

Virgem Maria: Minha filha, não haverá morte para aqueles que amam o meu Filho
Domingo, 29 de abril de 2012, 10:00

Minha filha, tu nunca deves pensar por causa da solidão da tua vocação especial, que a
conversão não está a ocorrer.
A tua Missão, sancionada pelo meu Eterno Pai, é espalhar a Verdade da Segunda Vinda do
meu Filho a todos os filhos de Deus.
É importante que, aos filhos que não perdem tempo em honrar e na devoção ao meu Filho,
seja dito o que está para vir.
Todos os filhos de Deus devem ser incluídos em todas as vossas orações, pois Ele, o meu Pai,
ama a todos.
Mesmo aos que endureceram o coração para o meu Pai e não querem reconhecer o meu Filho
deve ser dada a Vida Eterna.
Quando o Dom de O Aviso ocorrer, muitos pecadores serão esclarecidos e voltar-se-ão para o
meu Filho implorando a Sua Misericórdia.
Só então a humanidade quererá ouvir as importantes Mensagens, dadas pelo meu Filho
através de ti.
Quando eles perceberem a Verdade, que o tempo do Seu Novo Reino está para começar, eles
vão devorar a Sua Santa Palavra.
Muitos dos filhos de Deus estão confusos sobre a existência do Céu e da Terra. Muitos estão
assustados demais, para pensarem na vida após a morte.
Minha filha, não haverá morte para aqueles que amam o meu Filho.
Em vez disso, eles serão levados para a Nova Era de Paz e do Paraíso prometido por meu Pai,
para todos os Seus filhos.
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Vós deveis orar, para que todas as almas errantes e perdidas encontrem o seu caminho de
volta para os Braços Amorosos do meu Precioso Filho, ou elas não ficarão aptas a entrar pelas
Portas do Novo Paraíso.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

O primeiro segredo do Livro da Verdade revela uma conspiração contra a Igreja por
grupos maçônicos
Domingo, 29 de abril de 2012, 15:33

Minha querida e amada filha, foi-te dado um dom que muitos rejeitariam por medo.
Pelas graças que te foram dadas, com a força e o Fogo do Espírito Santo, estás totalmente
armada para proclamares as profecias prometidas ao mundo, há muito tempo.
A profecia dada a Daniel, quando foi informado de que o Livro da Verdade ficaria selado até
ao Fim dos Tempos, ocasião em que o conteúdo seria revelado, está prestes a acontecer.
As Revelações, dadas também a João Evangelista, foram-lhe dadas apenas em parte, mas
alguns segredos lhe foram mostrados no pergaminho dos Sete Selos.
Não lhe foi concedida autoridade, para divulgar o seu conteúdo. Ao contrário, foi instruído para
virar o pergaminho para baixo e escondê-lo, para que os Selos não pudessem ser quebrados, nem o
conteúdo ser revelado, até esta época. Ao esconder o pergaminho, uma pista foi dada à humanidade.
É cruel provar a Verdade, porque causa medo.
Pode ofender todos aqueles que professam conhecer o plano de Deus para a humanidade.
Mas, a Verdade do Poderoso Amor que Deus tem por cada pessoa, na terra, é doce para aqueles que
reconhecem a Verdade.
A Verdade que só Eu, Jesus Cristo posso revelar, tal como consta nos segredos dados a João
Evangelista, é doce. Ela será recebida, com amor, por aqueles que seguem os Ensinamentos de Deus.
Isso pode causar medo, mas o poder de Deus subjugará toda a perseguição e todo o mal, pois
Ele tudo pode fazer.
O primeiro segredo está no fato de Deus e todas as Suas Obras terem sofrido a conspiração de
grupos maçônicos, estabelecidos na Idade Média.
A lealdade deles é para com o maligno. Ele, Satanás, é o seu deus, e eles estão orgulhosos de
lhe prestar homenagem, através de missas negras.
Depois, há a Santa Sé, que tem estado sob ataque feroz, por este grupo desde 1967.
Lentamente, eles infiltraram-se na Minha Igreja, não apenas dentro do Vaticano, mas dentro
das suas fileiras em todos os países.
A deliberada contaminação da Minha Igreja resultou em atrocidades demoníacas, infligidas a
vítimas inocentes.
O amor deles por dinheiro e poder não é nada comparado com a devoção doentia que eles
mostram para o rei da mentira, o próprio Satanás. Ele é adorado abertamente em grupos e em
segredo. Sacerdotes e outros servos sagrados, incluindo bispos e cardeais, alinharam-se, em
determinados locais com este grupo.
Os atos de maldade, em que participam, são demasiado graves para vos revelar, mas sabei que
eles oferecem sacrifícios humanos ao maligno, nas igrejas criadas para oferecer a Sagrada
Eucaristia da Santa Missa.
Este grupo, que teve o cuidado de esconder as suas verdadeiras atividades desses genuínos
santos padres, santos bispos, santos cardeais, e outros santos servos sagrados, cometeu atos vis.
Eles odeiam Deus com uma ferocidade que vos chocaria. Os poderes que lhes foram dados
por Satanás fazem com que a sua maldade, ganância, luxúria e desvios sexuais, sejam bem aceites
pelos seus seguidores em todos os países.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

394

Livro da Verdade

Cumprimentam-se uns aos outros com sinais particulares, concebidos para mostrar fidelidade
uns aos outros.
Uma coisa é certa. Os seus atos perversos chegarão ao fim e, a menos que eles se voltem para
Mim durante O Aviso, terão pouco tempo antes de serem lançados aos lagos de fogo, onde sofrerão
uma terrível perseguição por toda a eternidade.
Eles criaram e agitaram a apostasia que existe em todo o mundo.
Eles conseguiram isso infiltrando-se na Minha Igreja.
O Vosso Amado Jesus, o Cordeiro de Deus.

Eu chamo a todos vós que não me conheceis
Segunda-feira, 30 de abril de 2012, 17:45

Minha querida e amada filha, Eu devo esclarecer as pessoas que acreditam em Deus, mas que
não vão à Igreja ou não rezam. Muitos não sabem como orar. Um pouco da mesma forma que tu,
Minha filha, tiveste essa dificuldade.
Oração significa pedir.
Oração significa comunicar.
Oração significa mostrar amor e dar graças.
Hoje, muitas pessoas, bem-intencionadas e de coração generoso, não sabem como orar.
Algumas acham que é desagradável e sentem estranheza.
Outras sentem que as suas orações não serão consideradas.
Ó, como Eu Amo essas almas especiais. Ainda muito distantes, mas como Eu anseio mostrarlhes o Meu profundo Amor.
Eu chamo a todos vós que não Me conheceis. Não há necessidade de Me temerem. Tudo o
que vós precisais de fazer é pedir-Me para vos acompanhar e dar-vos conforto.
Deixai-Me provar o Meu Amor. Falai-Me nas vossas próprias palavras simples. Nada Me chocará.
Confiai-Me as vossas preocupações, pois Eu vou acalmar o vosso coração. Deixai-Me ajudarvos, para sentirdes a verdadeira paz.
Pedi-Me para resolver as vossas preocupações. Eu mostrar-vos-ei a Verdade e assim, as
vossas preocupações já não parecerão tão más.
Como sabeis vós que Eu estou a ouvir? Como tendes vós a certeza de que Eu vos responderei?
Basta que vos senteis calmamente e Me peçais que Vos ajude, através desta oração, para vos
ajudar a abrir os vossos corações a Mim, e para pedirdes a Minha ajuda.
Cruzada de Oração (50) Jesus ajudai-me a saber Quem Sois Vós
Ó Jesus, ajudai-me a saber Quem Sois Vós. Perdoai-me por não falar Convosco até agora.
Ajudai-me a encontrar a paz nesta vida, e a ser-me mostrada a Verdade da Vida Eterna. Acalmai
o meu coração, acalmai as minhas preocupações. Dai-me a paz, abri o meu coração, agora, para
que Vós possais preencher a minha alma com o Vosso Amor. Amém.
Muitos de vós não vireis a Mim, neste momento. Mas tudo bem.
Nestes tempos de confusão, dificuldade e medo, vós vireis.
Eu estou convosco todos os dias, embora vós ainda não percebais isso. Mas muito em breve ireis
saber a Verdade da Minha Promessa, para vos conceder a Vida Eterna em Corpo, Mente e Espírito.
Eu aguardo o vosso apelo. Então, Eu poderei levar-vos quando for a hora certa às Portas da
Nova Era de Paz, e do Meu Novo Paraíso na Terra.
O Vosso Amigo, o Vosso Amado Jesus.
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MENSAGENS DE MAIO DE 2012
Ouvi o meu Chamamento e preparai-vos para o derramamento do meu Espírito Santo
Terça-feira, 1 de maio de 2012, 20:00

Minha querida e amada filha, pelo Meu Amor por todos vós Eu derramo agora o Espírito
Santo sobre a humanidade, mais uma vez, para vos aliciar a abrir os vossos corações.
Muitas almas sentirão o poder do Espírito Santo a derramar sobre elas em mente, corpo e
alma, muito em breve.
Isso é essencial, a fim de acordar todos os filhos de Deus para a Verdade.
Algumas pessoas verão agora o mundo de uma maneira diferente.
Em seguida, eles começarão a questionar tudo. Já não estarão dispostos a permanecer
escravos dos mestres, cujo único objetivo é controlá-los para ganho pessoal.
Ninguém será capaz de ignorar essa atração do Espírito Santo.
Todo o Céu aguarda que o momento de iluminação crie um novo amanhecer, um novo começo.
As mentiras com que estais a ser confrontados ocultam um plano direto, nascido de uma
aliança mundial, projetado para controlar todos os vossos países.
Ao fazer o vosso país depender dos gigantes para alimentar as vossas famílias, tornar-vos-eis
escravos. Já estão a tirar-vos tudo o que possuís, mas vós estais cegos para isso.
Agora, com o Dom do Espírito Santo, milhões verão através dessa máscara de engano, e oporse-ão a esse controle dos grupos maçônicos malignos.
Este Dom dar-vos-á a armadura que precisais para tirar esse exército do trilho da vossa destruição.
Ouvi o Meu Chamamento e preparai-vos para o derramamento do Meu Espírito Santo.
O Vosso Amado Jesus.

O Espírito Santo descerá neste domingo. O segundo derramamento do poder do
Espírito Santo
Sexta-feira, 4 de maio de 2012, 21:05

Minha querida e amada filha, quando tu sentires que nesta Missão é difícil convencer todos os
filhos de Deus a compreenderem a Segunda Vinda, e que ela seja aceite como uma boa notícia, para
todos os filhos de Deus, é só lembrares isto.
Assim como cada pessoa é feita à imagem de Deus, Meu Eterno Pai, assim também a Luz do
Meu Pai brilha, de alguma forma, através de cada alma.
Olhai para o rosto de cada um, que encontrardes e vereis um vislumbre de Deus Pai.
Pode ser um olhar, um sorriso, um gesto ou uma ternura, mas está lá.
Há bondade em todos, mesmo nos pecadores endurecidos. Em alguns, a bondade é totalmente
envolvente, e atrai as pessoas para a pessoa abençoada com este Dom, como um íman. Noutros, é
apenas um lampejo, mas todos têm o mesmo.
Quando olhais nos olhos de alguém, cujo comportamento para com os outros é cruel, vós ainda
podeis ver um raio de esperança, por causa da presença da Luz de Deus. É a Luz nas almas dos filhos
de Deus, que precisa de se reacender através das Minhas Mensagens de Amor e esperança. Quanto
mais forte a Luz, mais Purificada a pessoa. Quanto mais pessoas forem Purificadas pela Luz de Deus,
mais Purificada será a Terra. Como a Luz de Deus se torna mais forte nas almas dos crentes, então a
obra do maligno enfraquecerá, porque as trevas não conseguem viver na Luz.
É por isso que mais uma efusão do Espírito Santo está a ser oferecida, agora, em todo o
mundo.
Esta é a segunda manifestação do poder do Espírito Santo, desde 10 de Maio de 2011.
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Precede a Minha Misericórdia Divina e assegurará que a Luz crie um novo entendimento na
alma dos crentes.
Este Espírito Santo descerá sobre o mundo inteiro, neste Domingo, 6 de Maio de 2012.
Muitos sentirão paz e amor. Exorto todos a rezar por este Dom, para que ele inunde as vossas
almas, e assim sentirdes o Amor de Deus e responderdes ao Seu Chamamento.
Oração Cruzada (51) Para o Dom do Espírito Santo
Ó, vinde Espírito Santo, derramai o Vosso Dom de Amor, Sabedoria e Conhecimento sobre
a minha alma humilde. Enchei-me, com a Luz da Verdade, para que eu possa discernir a
Verdade de Deus, das mentiras espalhadas por Satanás e Seus Anjos. Ajudai-me a agarrar a Luz
e a difundir a chama da compreensão em todos aqueles que encontro, através de Cristo, Nosso
Senhor. Amém.
Ide com amor, luz e paz.
Sossegai e permiti que o Meu Espírito Santo desça sobre vós.
Eu Amo-vos.
O Vosso Precioso Jesus.

Deus Pai: Aceitai o meu Espírito Santo com admiração e agradecimento
Sábado, 5 de maio de 2012, 12:00

Minha filha, quão grande é o dia em que o Espírito Santo, a Luz do Meu Amor, é derramado
sobre a Terra.
Este é um Dom muito especial. Ele irá abrir os corações de muitos e preparar muitas almas
para O Aviso.
O Meu Amor não tem fronteiras.
Não há um só homem, mulher ou criança, que Eu exclua do Meu desejo de segurar,
fortemente cada um em Meus Braços. Nenhum pecador está excluído.
As Minhas Dádivas para a humanidade são generosas, e Eu vou continuar a derramar as
Minhas Dádivas em resposta aos que recitam a Cruzada de Orações que te foi dada, Minha filha.
Essas orações são do Céu, não provêm da pena do homem.
Elas são para estes tempos, e são uma arma poderosa contra a perseguição.
Estas orações são ouvidas de cada vez que vêm dos vossos lábios, Meus filhos.
Elas vão trazer-vos grandes recompensas.
Aceitai o Meu Espírito Santo com admiração e agradecimento.
É um milagre, e Ele está sendo enviado a cada um de vós, com o Meu Amor por todos.
Ide agora, em paz e amor.
O Vosso Pai, Deus, o Altíssimo.

Aos meus discípulos atuais está a ser dada uma missão enorme
Domingo, 6 de maio de 2012, 10:00

Minha querida filha, muitos dos filhos de Deus acreditam que aqueles, que levam vidas
santas, são favorecidos por Meu Pai.
A Verdade é que essas almas, santas e devotas como elas são, devem trabalhar para a salvação
de outras almas.
As outras almas são homens, mulheres e crianças comuns, que têm vidas ocupadas, com
pouco tempo gasto em oração.
Muitos não oram ou não comunicam Comigo. Alguns não acreditam em Deus. Alguns
acreditam. Muitas destas almas levam uma boa vida.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

397

Livro da Verdade

Eles tratam as outras pessoas com amor e bondade de coração. Eles colocam as necessidades
dos outros acima das suas. Eles dão para a caridade. Eles amam-se uns aos outros. Mas eles não vão
à Igreja receber os sacramentos ou assumir que Eu, Jesus Cristo, existo.
Vós pensaríeis, portanto, que são almas perdidas. Na Verdade não são.
Eles são filhos de Deus e a Sua Luz brilha através deles. Eles não estão condenados. Eles
são amados.
Com o tempo, quando lhes for mostrada a prova da Minha Existência, eles imediatamente
Me abraçarão.
Apenas aquelas almas que estão cientes das suas ofensas contra o Meu Pai, e que saboreiam
as delícias dos pecados perversos e malignos, estão perdidas.
Aquelas que não podem viver sem cometer pecado mortal, e cujas almas estão muito
enegrecidas, porque estão possuídos por Satanás, que precisam de escapar dessa terrível escuridão,
mas que não serão suficientemente fortes para o fazer.
Eles acharão que é quase impossível obter a Minha ajuda. Eles só podem ser salvos, mediante
as orações dos Meus Santos e devotos seguidores.
Aos Meus discípulos atuais está a ser dada uma Missão enorme, igual à que foi dada aos
Meus Apóstolos, quando Eu ascendi aos Céus, mas mais urgente.
O vosso papel, Meus seguidores, é preparar as almas para o Meu Novo Paraíso, através das
vossas orações. As orações podem convertê-las.
A Minha Misericórdia é tão grande, que Eu perdoarei tais pecadores, através da generosidade
dos Meus outros servos fiéis, através do seu sofrimento e orações.
Nunca vos esqueçais do poder das vossas orações. Este poder é uma Dádiva para vós, para
que possais salvar as almas dos vossos irmãos e irmãs.
Lembrai-vos que o Meu Eterno Pai ama todos os pecadores. Mas, há grande alegria e lágrimas
de alegria, por todo o pecador, enegrecido e perdido, que é salvo do Fogo do Inferno.
O Vosso Amado Jesus.

A dor e a perseguição infligidas sobre Mim, pelas seitas que trabalham em segredo
para derrubar a Santa Sé, são severas
Domingo, 6 de maio de 2012, 19:30

Minha querida e amada filha, Eu venho implorar aos Meus seguidores para aliviarem o
Meu sofrimento.
A dor e a perseguição infligidas sobre Mim, pelas seitas que trabalham em segredo, para
derrubar a Santa Sé, são severas.
Como elas Me magoam tanto.
O engano e a crueldade do seu plano, contra Mim é difícil de suportar.
Eu estremeço quando vejo o ódio absoluto que eles têm por Mim nos seus corações.
Satanás roubou as suas almas, as suas mentes, os seus espíritos e os seus corpos. Eles ainda
são filhos de Deus, mas eles não querem nada com o Meu Pai.
Os seus planos estão agora a ocorrer diante de vossos olhos, incluindo os olhos dos Meus
servos sagrados, que ainda não os conseguem ver. Pelas perversas formas, como se escondem,
manobram mesmo o controle da Minha Igreja, e quebram o Meu Coração.
Eu farei qualquer coisa para os suster, mas as suas almas estão muito escurecidas.
O teu sofrimento, Minha filha, será usado para salvar as almas que ainda podem ter uma
centelha de amor nelas, e que responderão ao Meu chamamento.
Exorto-vos a que rezeis e trabalheis como um exército dedicado, pelas almas com pouco amor
por Deus nos seus corações.
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Há ainda uma Luz, a Luz Divina do Meu Pai, presente nas suas almas. Somente a oração e o
sofrimento pode ajudá-las.
Elas não podem e não vão derrotar a Minha Igreja porque Eu Sou a Igreja.
Vós, Meus seguidores, sois a Igreja. Elas não podem lutar contra os que têm a Luz, pois isso
cegá-las-ia.
A seu tempo perceberão que elas têm apenas segundos, para fazerem a escolha final.
Orai para que elas aceitem a Minha Mão de Misericórdia, em vez de se deixarem sugar para
dentro do Lago de Fogo até à Eternidade.
É por causa dessas almas que maculam a Minha Igreja ,que Eu revivo a flagelação na coluna,
em cada segundo do dia.
Eu nunca vou descansar, a menos que Eu consiga salvá-las.
Ajudai-Me. Exorto a todos os Meus seguidores para orarem por tais pecadores.
O Vosso Amado Jesus.

Muitos Papas estiveram presos na Santa Sé, rodeados por grupos maçônicos
Segunda-feira, 7 de maio de 2012, 18:19

Minha querida e amada filha, às Minhas Igrejas através do mundo, Eu digo isto:
Sabei que Eu estarei sempre convosco, ao vosso lado, enquanto proclamais a Minha
Santíssima Palavra.
À Minha Igreja Católica, apesar dos tormentos provocados em resultado de pecados malignos,
sabei que Eu nunca vos abandonarei, apesar de terdes pecado. Sabei isso.
A vossa fé em Mim não é tão forte como deveria ser. Vós não Me amais como já amastes.
Toda a riqueza que acumulastes colocou uma distância entre Mim, o vosso Cristo Gracioso, e
os filhos comuns de Deus.
Vós atingistes tamanha soberba que Eu não posso chegar até vós , e oferecer-vos a Minha
Mão, para vos salvar da podridão do vosso meio.
Foi-vos ensinada a Verdade pelo Meu Pedro, sobre cuja rocha vós fostes construídos. E o que
fizestes vós?
Vós elevastes cerradas paredes de pedra ao vosso redor.
Isso causou uma falta de comunicação com aqueles que vós precisáveis de alimentar com o
Meu Corpo e Sangue, para que as suas almas pudessem ser nutridas.
O respeito que vos é exigido na administração da Minha Santíssima Eucaristia perdeu-se,
quando vós aviltastes a Minha Presença.
Quando o Concílio Vaticano II declarou novas regras, elas foram introduzidas por forças
maçônicas dentro dos vossos corredores.
Eles apresentaram astuciosamente novas formas de administrar a Minha Sagrada Eucaristia,
que são um insulto para Mim.
Os vossos chamados Ensinamentos tolerantes proclamaram uma série de mentiras, incluindo a
recusa em reconhecer o poder de São Miguel Arcanjo.
Ele é o Protetor da Igreja contra Satanás. Essas forças dentre vós sabiam disso. É por isso que
vós suspendestes todas as orações, pedindo a Sua ajuda antes de Missa.
Então vós perpetrastes a maior mentira, que o Inferno não era para ser temido. Que era apenas
uma metáfora. Esta mentira, aceite como Verdade por muitos dos filhos de Deus, significou a perda
de bilhões de almas.
Como vós Me ofendeis. Aos servos humildes e sagrados dentre vós, peço que regresseis aos
Meus Ensinamentos.
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Nunca deixeis acumular riquezas entre vós, pensando que elas são aceitáveis aos Meus Olhos.
Riquezas, ouro e poder, acumulados em Meu Nome, serão a vossa queda. Vós não podeis
lucrar com a Minha Santa Palavra.
Vós tendes sofrido por causa da maneira como Me ofendestes.
Nunca penseis que Eu estou a culpar os muitos Santos Papas que se sentaram no banco de
Pedro. A sua Missão esteve sempre sob proteção.
Muitos Papas estiveram presos na Santa Sé rodeados por grupos maçônicos, não
representam Deus.
Estes odeiam Deus e passaram cinquenta anos a espalhar inverdades sobre a Misericórdia de Deus.
O trabalho deles levou ao colapso da Igreja Católica.
Isto não foi um acidente. Foi deliberado, e ardilosamente orientado para destruir a fé da
Igreja. Para destruir a homenagem dos católicos comuns para o Único Deus Verdadeiro.
Por isso vós sereis agora atirados para o deserto. Depois do Papa Bento, vós sereis conduzidos
por Mim, dos Céus.
Ó, como vós Me fizestes chorar.
Eu chamo todos os Meus servos sagrados que conheceis a Verdade para que vos levanteis e
Me sigais, ao vosso Jesus, para espalhar a Verdade dos Meus Ensinamentos em humilde servidão.
Vós deveis encontrar a coragem e a força para renascerdes das cinzas.
Acima de tudo, rejeitai as mentiras que em breve vos serão apresentadas pelo falso profeta.
Ele vai misturar a Igreja Católica com outras igrejas, incluindo igrejas pagãs, tornando-a
numa abominação.
A igreja mundial sem alma.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: Deus, o altíssimo, pode mudar o destino do mundo
Terça-feira, 8 de maio de 2012, 12:30

Minha filha, esta Missão é converter milhões de almas que de outra forma seriam perdidas.
Vós nunca deveis sentir que os obstáculos colocados possam parar a propagação do
Espírito Santo.
O meu Filho está muito satisfeito com todos aqueles que seguem a Palavra que Ele dá ao
mundo, neste momento.
A devoção através das vossas orações, filhos, está a salvar muitas almas perdidas. Nunca vos
esqueçais do poder da oração. Assim, muito mal tem sido frustrado devido às vossas orações.
O trabalho do Grupo Mundial está agora a ser interrompido e os seus planos estão em
desordem.
A Misericórdia de Deus é tão grande que a oração pode mitigar qualquer mal no mundo.
A Luz do Espírito Santo aumenta hoje de poder, de modo que mais e mais almas verão a
Verdade do Senhor, que está a reacender-se em todos os lugares.
Filhos, deveis continuar a falar com o Meu Pai e a aumentar a vossa devoção por Ele.
Ao chamar o Pai, Deus, o Altíssimo, em Nome do Seu Precioso Filho, Ele ouvirá as vossas
orações e responderá.
Vós deveis chamar mais o Pai, pois será Ele, Deus, o Altíssimo, que pode mudar o
destino do mundo.
Será somente através do meu Filho, Jesus Cristo, que vos podeis aproximar do Pai. Então, eis
o que deveis recitar.
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Cruzada de Oração (52) Oração ao Pai
Meu Querido Pai, em Nome do Vosso Precioso Filho e em memória da Sua Paixão na
Cruz, eu Vos chamo. Vós, Deus, o Altíssimo, Criador do Mundo e de todas as coisas, colocai a
nossa salvação em Vossas Santas Mãos. Abraçai todos os Vossos filhos, incluindo aqueles que
não Vos conhecem, e os que conhecem, mas olham para outro caminho. Perdoai-nos os nossos
pecados, e salvai-nos da perseguição de Satanás e do seu exército. Levai-nos nos Vossos Braços e
enchei-nos de esperança, precisamos de ver o caminho da Verdade. Amém.
Ide em paz.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

A Minha Igreja Remanescente, inspirada no profeta enoque, criará ódio em toda a
parte em que a minha Santa Palavra seja ouvida
Terça-feira, 8 de maio de 2012, 19:00

Minha querida e amada filha, Eu venho esta noite para te dizer que um grande
testemunho do Meu Amor e Misericórdia se manifestará agora, dentro dos corações dos
crentes, em toda parte.
Eles vão sentir a Minha Presença dentro dos seus corações, de uma maneira que não serão
capazes de explicar, e vão unir os seus corações com o Meu.
Este Dom vai torná-los fortes na Minha fé, e eles terão fome da Minha Presença diária.
Eu exorto todos os filhos de Deus a sentirem as chamas do Meu amor, absorverem as suas
almas, para receberem o Meu Corpo e o Meu Sangue na Santa Eucaristia sempre que puderem.
Vós, Meus amados discípulos, tereis o Dom do Meu Corpo, através da Sagrada Eucaristia
para vos dar força. Pois vós precisareis de toda a força, quando testemunhardes, a Minha Igreja
Santa e Católica Apostólica, a cair aos pedaços.
A Minha Santa Eucaristia vai ser profanada como Eu anuncio, há algum tempo.
Serão apresentadas razões para substituir a Santíssima Eucaristia por um gesto simples, como
recordação da Minha Crucificação.
Muito em breve a Minha Presença Real, vai ser declarada como parte de uma nova Igreja
Católica moderna, que irá incluir outras Igrejas religiosas.
Quando isso acontecer, o amor e a devoção à Santíssima Trindade vai diminuir e
desaparecer.
Em vez disso, falsos deuses tomarão o seu lugar. Durante esse tempo difícil, deveis lembrarvos de que Eu nunca perderei a Minha Igreja sobre a Terra.
A Minha lealdade é para com a Igreja fundada por Mim, antes de subir ao Céu.
A Igreja fundada sobre a Rocha por Pedro, Meu amado, não pode e nunca vai morrer.
Pois Eu conduzirei a Minha Igreja agora, no Fim dos Tempos, e renovarei as profecias
preditas, há muito tempo.
Os Meus Evangelhos serão pregados pela Minha Igreja Remanescente, em todos os
cantos da Terra.
A Minha Igreja Remanescente será inspirada no Profeta Enoque, e isso criará ódio em toda
parte em que a Minha Santa Palavra seja ouvida.
O Espírito Santo vai inflamar a fé da Minha Igreja Remanescente, que nunca vai desistir de
proclamar a Verdade dos Evangelhos, até o seu último suspiro.
Ide agora, e preparai a Minha Igreja Remanescente, seguindo as Minhas instruções.
Confiai em Mim, sempre, e tudo ficará bem.
O Vosso Amado Jesus.
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O trabalho dos grupos maçônicos no vosso mundo já está a enfraquecer
Quarta-feira, 9 de maio de 2012, 21:00

Minha querida e amada filha, mais e mais dos que conhecem os Meus Ensinamentos
estão, finalmente, a aceitar que Eu estou, agora a comunicar com o mundo, através das
Mensagens que te são dadas.
O Poder do Espírito Santo irá despertar aqueles que estão mortos no amor ao Meu Pai, para
saborearem a Palavra do Seu amado Filho.
Eu, Jesus Cristo, desejo encorajar-vos no sofrimento e nas provações que vós podeis experimentar.
Esse sofrimento não vai durar muito.
O Meu Amor, por vós é tão forte, e a Minha Misericórdia tão grande, que Eu não permitirei
que sofrais os tormentos infligidos sobre vós, pelos que desejam controlar as vossas nações.
O trabalho dos grupos maçônicos, no vosso mundo, está já a enfraquecer.
As vossas orações mitigaram as suas ações malignas, tornando-as ineficazes.
Eles vão tentar destruir a vossa fé, mas vós, Minha Igreja Remanescente, mantereis acesa a
chama da Verdade.
Vós não deveis ter medo, se confiais em Mim.
Só confiando em Mim, o Vosso Jesus, vós sentireis a Paz.
Por favor, mantende-vos perto do Meu Sagrado Coração, e não permitais que o medo destrua
as vossas vidas.
Desde que Me ameis, vivei a vida como sabeis que Eu espero. Deveis então viver as vossas
vidas no amor, em oração e com satisfação.
Quando vós sofrerdes, oferecei-Me esse sofrimento, e segui em frente.
Não permitais que algo vire o vosso coração, para longe de Mim.
Mantende-vos perto de Mim, e Eu vos protegerei, orientarei e levarei para a segurança.
O Vosso Amado Jesus, Salvador da humanidade.

Virgem Maria: Eu verto lágrimas de tristeza pelos sacerdotes da Igreja Católica, que
sofrem terrivelmente neste momento
Quinta-feira, 10 de maio de 2012, 15:45

Minha filha, o meu Filho, Jesus Cristo, prepara-se agora, para salvar o maior número de filhos
de Deus, se possível antes do Aviso. Pois, após O Aviso, o tempo não será muito, antes da Vinda
Gloriosa do meu Filho.
Eu choro lágrimas de tristeza, pelos sacerdotes da Igreja Católica, que sofrem terrivelmente
neste momento.
Estes servidores puros, perdidos e errantes, foram apanhados no meio de uma rotura, da qual
eles não se podem desembaraçar.
Por causa dos pecados dos outros, sofrem o tormento de ver a lealdade ao meu amado Filho
ser jogada para o lado.
Essas divisões malignas, causadas por grupos maçônicos, são deliberadas. Os pecados
daqueles que são culpados de ofensas, infligidas às almas inocentes, estão a ser usados, como
desculpa, para mudar as leis que regem a Igreja.
Muitos estão a ser enganados por um falso senso de lealdade, para com os filhos de Deus.
Como Eu sofro quando vejo as paredes da Igreja Católica retiradas, tijolo a tijolo, para abrir
caminho a uma nova Igreja.
A nova Igreja, que vai surgir em breve, não será aceitável para o meu Filho.
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Em vez disso, ela vai abolir a presença da Santíssima Eucaristia, e o meu Filho vai sofrer a
dor da Sua Crucificação, mais uma vez.
O sacrifício que Ele fez, para ofertar ao mundo essa Dádiva, será ignorado e rejeitado, em breve.
Ao contrário, eles, a nova Igreja, não dirão aos filhos de Deus que a Eucaristia é a Presença
Real de Jesus, meu Filho.
Eles vão criar uma nova interpretação da Sagrada Eucaristia e deixarão de invocar a presença
do meu Filho. O alimento da vida morrerá.
Os filhos de Deus não serão alimentados com o Corpo Real e Sangue do meu Filho.
As suas almas se tornarão estéreis, vazias da presença do Meu filho e das Graças, que Ele
concede a quem O recebe.
É um dever dos sacerdotes defender a Sagrada Eucaristia. Eles têm que ser fortes e nunca
abrandar este Dom Santo e Precioso.
O meu Filho ama a Igreja Católica e sabe como ela sofre agora. Ele sente a sua dor.
O meu Imaculado Coração está partido ao meio, pela dor, por testemunhar este Templo
Sagrado, a ser deliberadamente destruído.
Rezai, rezai, rezai ao Pai em Nome do Seu Filho Amado, a pedir Misericórdia para
aqueles que dentro da Santa Sé querem dividir a Igreja, e dispersar os filhos de Deus num
abismo de desolação.
Por favor, recitai esta Cruzada de Oração (53) para rezar pela Igreja Católica.
Cruzada de Oração (53) Oração pela Igreja Católica
Ó Deus Pai, em nome do Vosso Amado Filho, peço-Vos para dar força e as Graças
necessárias para ajudar os sacerdotes a resistirem à perseguição que sofrem. Ajudai-os a
aceitarem a Verdade dos Ensinamentos do Vosso Filho, Jesus Cristo, e a nunca
renunciarem, enfraquecerem ou submeterem-se a inverdades sobre a existência da
Santíssima Eucaristia. Amém.
A Vossa Amada Mãe, Rainha da Terra, Mãe da Salvação.

Estão a decorrer rapidamente os preparativos para a minha Segunda Vinda
Sexta-feira, 11 de maio de 2012, 20:38

Minha querida e amada filha, estão a decorrer, rapidamente, os preparativos para a Minha
Segunda Vinda.
Muitas pessoas no mundo podem, e vão ser salvas agora, devido às orações dos Meus amados
seguidores e almas escolhidas.
Foram portanto muitos mais dos que seriam, sem os sacrifícios de pessoas próximas de Mim.
Eu anseio por levar todos vós para a Nova Era de Paz, o Novo Paraíso na Terra.
Sempre que as almas obstinadas recusam o Meu Chamamento de Misericórdia, e precisam de
se redimir aos Meus Olhos, deveriam escutar.
Muitos crentes são mornos e não estão aptos a entrar no Meu Novo Reino. Os seus corações,
fechados e endurecidos, rejeitam-Me, agora quando Eu falo.
Os seus lábios apenas murmuram palavras para Mim nas Igrejas, ainda que digam seguir-Me.
Agora, quando Eu venho e estendo a Minha Mão de Misericórdia, para pegar as vossas mãos
na Minha, eles afastam- Me.
Embora desconfiados e sem a verdadeira compreensão de como Eu, do Céu, comunico com o
mundo, eles alegam crer na Minha Divindade.
No entanto, eles não conseguem aceitar que Eu tenho o Poder de falar ao mundo através das
Revelações Divinas.
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Eles estão a perder a oportunidade de alcançarem as Graças extraordinárias, que Eu lhes
desejo dar, a fim de os trazer para o Meu Sagrado Coração.
É um pouco como uma aldeia que, sofrendo de penúria, sem nada para comer, morre de
fome lentamente.
No entanto, Eu estou ao lado deles, e posso oferecer-lhes toda a nutrição e alimentos para os
sustentar até à Vida Eterna. Mas eles não conseguem ver-Me.
Muitos não querem ver-Me, porque duvidam que Eu possa estar a falar com eles agora.
Para aqueles, no mundo, que não tenham nenhuma crença ou interesse deste mundo que é o
vosso, Meus seguidores, deveis ajudar-Me a salvá-los, para os proteger.
Logo eles vão entender que têm uma alma. Então, Eu peço a todos vós para proclamardes a
Minha Palavra, para que toda a humanidade possa viver no Meu Novo Paraíso.
Por favor, espalhai a Minha Palavra, as Minhas Orações, as Minhas Mensagens e os Meus
Avisos a todas as almas, especialmente aos que não têm fé, crença ou conhecimento sobre a Minha
promessa de voltar, para Julgar os vivos e os mortos.
Eles não têm muito tempo, por isso, Eu peço-vos que rezeis por suas almas.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: Ide, filhos, abri os olhos e prestai atenção, e questionai e contemplai
tudo o que vos é apresentado em nome de Deus
Sábado, 12 de maio de 2012, 10:00

Minha filha, quando o rugido de Satanás, e seus demônios ficar mais alto e o tom dos seus
gritos for ouvido nos Céus, Eu devo advertir os filhos de Deus, para abrirem os olhos.
Olhai ao vosso redor e que vedes?
Inquietação, argumentos, desespero e luta. Tudo isso tem sido provocado pelos espíritos
malignos, que cercam a humanidade.
Lançados do Inferno, eles são em grande número. Nem por um momento atenuarão a vossa
tortura, vomitada pelo ódio que eles têm a todos os filhos de Deus.
Estes anjos caídos ficaram com inveja, quando o Meu Pai, Deus, o Altíssimo, Criou o homem
e o Universo.
O seu orgulho e desgosto levaram à sua queda, e eles foram expulsos para o Inferno.
Liderados por Satanás, o seu ódio manifestou-se, quando Eu trouxe o Filho do Homem, o
Salvador da humanidade, ao mundo. O ódio por Mim supera qualquer coisa conhecida da
humanidade.
Enquanto Rainha de todos os Anjos, isso colocou-os em desespero. Eles sabiam que não
haveria retorno para a Hierarquia Divina.
Para ferir Deus, o meu amado Pai, eles querem destruir o que está guardado no Seu Coração,
os Seus filhos preciosos e amados.
Seduzindo os Seus filhos, através das tentações do pecado, eles roubam almas.
O Meu Pai, não tolerará essa iniquidade, e está próximo o momento para esses anjos caídos
serem finalmente lançados na fornalha. Eles sabem disso.
Sob a direção de Satanás, que agora incrementa os seus planos a cada segundo do dia, eles
causam o caos no mundo.
Os filhos de Deus devem saber que o seu plano é roubar tudo o que é precioso, para Deus Pai
Todo Poderoso.
É por isso que eles visam as Suas Santas Igrejas na Terra, em primeiro lugar.
Quando eles se infiltram nas Igrejas de Deus, eles se infiltram nos Filhos de Deus.
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Acordai, filhos, para o que está a acontecer diante dos vossos olhos. Deveis ficar alerta sempre.
Orai, orai, orai para que sejais abençoados com a graça de reconhecer o maligno, quando vos
é apresentado, como parte dos planos de Deus, quando o não é.
É preciso ser forte, ter fé, e aceitar a Verdade contida nestas Mensagens do Céu, para
permanecer no caminho da Verdade, para a Vida Eterna.
A Vida Eterna é para ser bem-vinda, filhos, e nunca rejeitada, em favor de falsas promessas.
Essas falsas promessas são apresentadas ao mundo, nestes tempos, pelos que conduzem as
vossas nações, e que podem estar influenciados pelo rei da mentira.
Ide, filhos, abri os olhos e prestai atenção, e questionai e contemplai tudo o que vos é
apresentado, em Nome de Deus.
A Vossa Amada Rainha da Paz, Mãe da Salvação.

O Meu Novo Reino: Sobre vós será derramada tamanha abundância que não
querereis mais nada
Domingo, 13 de maio de 2012, 16:00

Minha querida e amada filha, é hora de entenderes que as Minhas Mensagens não são para
trazer medo.
Elas são para trazer amor. Elas estão também a ser usadas para dizer aos que cometem
pecados ou maldades que devem redimir-se aos Meus Olhos, ou perdem-se de Mim para sempre.
Como poderia Eu não dizer a Verdade à humanidade?
Eu percebo, Minha filha, que, de tempo em tempo, sintas um peso como destinatária
destas Mensagens Divinas. Tu nunca deves permitir que o medo entre no teu coração, porque
ele não vem de Mim.
Não fui Eu Quem vos disse que há pela frente uma maravilhosa Nova Era de Paz para todos
aqueles que Me amam?
O que há a temer?
Preocupai-vos sobre o vosso futuro, a vossa família ou por não saberdes o que está para vir?
Se sim, então deveis saber isto.
Eu Amo a todos vós. Quero que todos os filhos de Deus se unam em amor, como uma
Sagrada Família.
É por isso que Eu estou a comunicar agora, com bastante tempo, para aproximar todos
vós de Mim.
Para garantir que todos volteis e que abrais os vossos corações, para o amor que Eu tenho por
cada alma na Terra, devo alertar a humanidade dos perigos que enfrenta.
Se Eu não vos Amasse, como Eu Amo, Eu não vos avisaria.
O Meu Amor é tão poderoso, que é um Amor desconhecido de qualquer ser humano. Pois
nenhum de vós pode ter a capacidade de sentir o amor que Eu vos tenho.
O Meu Amor significa, que Eu não quero que os filhos de Deus sofram.
Eu levarei a todos vós, depois do Aviso, para verdes a Verdade e mostrar-vos o Amor
que Eu tenho.
A vós e a todos aqueles que Me pertencem, em mente, corpo e alma, será oferecida a Dádiva
mais requintada, para lá da vossa compreensão.
O Novo Paraíso espera por vós e a Terra, que vós podeis pensar ser o vosso habitat, nada
significará quando virdes o Reino que foi preparado.
Meus filhos, há muito que ver pela frente. O medo é desnecessário.
Em vez disso, considerai que ser-vos-á dada a Vida Eterna.
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Sobre vós será derramada tamanha abundância, que não querereis mais nada
As cores, os cheiros, o amor que sentireis por todos ao vosso redor, a paz dentro das vossas
famílias, a falta de medo, as vossas almas cheias do Amor de Deus e os vossos corpos perfeitos –
como poderíeis vós não desejar o Meu Reino?
O Meu Reino tornar-se-á o vosso novo lar, em que o Céu e a Terra se fundirão como um só, e
os mortos que Me aceitarem como seu Salvador serão ressuscitados para se juntarem às suas
famílias, seus irmãos e irmãs no amor e felicidade.
O alívio que sentireis quando o mundo do pecado, em que viveis agora, não existir mais, vai
trazer-vos tranquilidade, alegria e contentamento.
Não há mais problemas, medos, ansiedades ou pecados.
Vós tereis ainda o livre-arbítrio, mas ele vai ser diferente. Vós estareis a viver em completa
união Comigo, de acordo com a Santa Vontade do Meu Divino Pai. Ele esperou pacientemente por
este momento.
Estou pacientemente a preparar todos os filhos de Deus, para que nenhuma alma se perca.
Portanto, Minha querida filha, não temas.
O sofrimento não durará muito. Em seu lugar virá o lar que pertence a cada filho de Deus.
Esta é Minha Promessa para todos vós. Não vos sintais tristes, assustados ou preocupados,
pois é completamente desnecessário.
Basta aprender a amar-Me mais. Quanto mais Me amardes, mais confiareis em Mim.
Só então o medo vos deixará.
Só então sereis verdadeiramente livres.
Eu amo a todos vós. Nunca vos esqueçais disso, especialmente quando estiverdes
preocupados com o futuro.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Pedido de Oração: Vai agora e chama-os para fazerem este pedido: O meu apelo a Jesus
Segunda-feira, 14 de maio de 2012, 18:00

Minha querida e amada filha, a tua dádiva para Mim foi aceite e, como resultado, irá salvar
mais 5 milhões de almas. *
O Meu maior desejo é dar fim ao teu sofrimento, mas essa dádiva preciosa que Me trazes
agora significa que Eu posso salvar mais filhos de Deus.
Nunca esqueças que esta Missão é para salvar a humanidade do Inferno. Preciso da tua ajuda,
e da ajuda dos outros, para fazer isso.
Nunca te sintas sozinha, porque Eu amo-te e estou sempre contigo. Assim, muitos mais dos
filhos de Deus estão, por fim, a começar a ouvir a Minha Voz.
A obra do Espírito Santo dará frutos, e logo o Amor de Deus será sentido nos corações,
mesmo dos mais áridos.
Essas almas perdidas, vazias e estéreis, vão sentir uma chama de amor, e testemunhar um
desejo familiar de fazer parte do Meu Reino na Nova Terra. Muitos não entenderão porquê, mas
eles não serão capazes de negar os seus sentimentos de amor, carinho e paz.
Assim, muitos vão surpreender-se e vão querer falar Comigo. Agora, tu deves unir as pessoas
em todos os lugares, para pedirem o Dom do Meu Amor. Eles devem pedir que lhes sejam
concedidos favores especiais. Tu, Minha filha, deves designar um dia por semana para isso. Cada
alma perdida deve pedir-Me para a ajudar. Se o seu pedido estiver de acordo com a Minha Santa
Vontade, então Eu responderei às suas orações. Isso incutir-lhes-á uma ligação mais forte ao Meu
Sagrado Coração e à Minha Misericórdia.
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Vai agora e chama-os para fazerem este pedido “O meu apelo a Jesus”. Minha filha, faz
isso assim que puderes, pois Eu gostaria de agarrar agora essas almas, especialmente aquelas
que não aceitam ainda esta conversa. Elas vão, finalmente, perceber o quão perto Eu estou de
cada alma. Diz-lhes que Eu as amo a todas e não excluo um único pecador, não importa quão
grave é o seu pecado.
A todos Eu peço que venham a Mim, e Me peçam para os ajudar.
O Teu Jesus.

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

Minha querida e amada filha, Eu devo informar-te que uma Terceira Guerra Mundial está
prestes a desenrolar-se no mundo.
As Minhas Lágrimas fluem esta madrugada, como podes ver. *
O Segundo Selo, está prestes a manifestar-se como foi previsto, pelo Evangelista João no
Livro da Revelação.
Ela vai começar na Europa.
O vosso sistema bancário será a causa e a Alemanha, mais uma vez, estará envolvida nesta
tragédia tal como nas duas anteriores ocasiões.
Quando se iniciar, será sobretudo para salvar a economia, e a catástrofe afetará a Grécia, com
chuva radioactiva na França.
O Médio Oriente também estará envolvido, com Israel, o Irão e a Síria, numa guerra que irá
desempenhar um papel sério na queda do Egipto.
Minha filha, Eu acordei-te para te dizer isto, não para te assustar, mas é urgente muita oração
pela Europa, neste momento.
Por causa da guerra, e da falta de dinheiro grande parte da safra será perdida, e isso levará à
abertura do terceiro selo, o que significa fome.
É por isso que Eu apelo agora a todos os filhos de Deus, para aprovisionarem alimentos
secos e não-perecíveis, para alimentar as vossas famílias. É importante cuidar da vossa própria
colheita, se possível.
Lembrai-vos, no entanto, que a oração pode atenuar muito deste sofrimento.
Como resultado dessa guerra, a Minha Igreja Católica na Terra será sugada para dentro de
uma única igreja no mundo, em nome da unificação.
Essa unificação, ou falsa paz, tornar-se-á uma realidade após o anticristo aparentar a criação
de uma falsa paz, até uma chamada final para a guerra.
Esta atitude de paz aparente envolverá o mundo ocidental, até a China e a Rússia se
envolverem com as questões mundiais.
Elas representarão uma ameaça para a “Besta dos Dez Chifres”, a Europa, mas elas vencerão
para introduzir o comunismo.
O “Dragão Vermelho”, a China, já ganhou uma forte presença no mundo por causa do seu
controle sobre as finanças mundiais.
O Dragão Vermelho e o “Urso”, que é a Rússia, não amam a Deus.
Eles estão a ser conduzidos pelo anticristo, que é do leste, e que se esconde atrás de
portas fechadas.
Quando estas profecias se desenrolarem, todo o mundo acreditará nestas Mensagens. Não
haverá dúvidas, então.
Por favor, recitai esta Cruzada de Oração, pois ela ajudará a diluir o impacto destes eventos.
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Cruzada de Oração (54) Oração ao Pai para diluir o impacto da Terceira Guerra Mundial
Ó Pai Celestial, em Nome do Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, que sofreu muito por causa
dos pecados da humanidade, por favor, ajudai-nos nestes tempos difíceis, que enfrentamos.
Ajudai-nos a sobreviver à perseguição que está a ser planeada pelos governantes gananciosos, e
por aqueles que querem destruir as Vossas Igrejas e os Vossos filhos. Nós Vos imploramos,
Querido Pai, para ajudar a alimentar as nossas famílias, e a salvar as vidas dos que serão
forçados a uma guerra, contra a sua vontade. Nós vos amamos Querido Pai, nós Vos pedimos
que nos ajudeis na hora da necessidade. Salvai-nos das garras do anticristo. Ajudai-nos a
sobreviver à sua marca, a marca da besta, pela recusa em aceitá-la. Ajudai aqueles que Vos
amam a permanecerem fiéis à Vossa Santa Palavra, em todos os momentos, para que Vós possais
conceder-nos Graças para sobrevivermos em corpo e alma. Amém.
Minha filha, Eu entendo que esta notícia pode ser um choque, mas lembra-te que a oração e o
Selo de Proteção do Deus Vivo, Cruzada de Oração (33), protegerá os Meus seguidores. A Minha
Igreja Remanescente, vós Meus filhos, sobrevivereis, embora não vá ser fácil.
Vós sereis intimidados por causa do vosso Cristianismo, mas nunca Me desrespeiteis ou rejeiteis.
Para tal, recebereis Dons. O Meu presente, o Selo do Deus Vivo, vai tornar-vos invisíveis para
os vossos inimigos.
Recitai-o todos os dias a partir de agora. Mantende-o perante vós nas vossas casas e abençoaiO por um padre.
Começai a vossa preparação rapidamente pois o dia da queda da Europa não está longe.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: Os meus visionários no mundo serão instruídos para orarem, para
evitar os perigos associados a uma guerra mundial
Quarta-feira, 16 de maio de 2012, 09:00

Minha filha, por favor tenta manter-te forte neste Trabalho, para o meu Filho.
É importante que todos aqueles que acreditam na Verdade da Sagrada Palavra, que está a ser
dada ao mundo, neste momento, mantenham a calma.
O vosso dever é responder às instruções do meu amado Filho. Oração e confiança em meu
Filho trarão a vossa salvação.
O Dom do Selo do Deus Vivo será a vossa maior proteção em tempo de guerra ou conflito.
Prometendo lealdade a Deus Pai, através da aceitação desta Dádiva, vós permanecereis livres.
Nunca vos esqueçais do poder da oração, e como ela pode diluir o impacto de tais eventos.
Infelizmente, muitos desses eventos devem acontecer, pois foram profetizados.
Filhos, Eu apelo a todos aqueles que Me veneram, à vossa Mãe Santíssima, para entenderem
que este chamamento é do Céu.
Todos os meus visionários no mundo serão instruídos para orarem, para evitar os perigos
associados a uma guerra mundial.
Vós deveis perseverar no vosso sofrimento, e oferecê-lo, como uma dádiva, a Deus Pai.
O meu Rosário diário é importante neste momento, não importa qual a Igreja Cristã a que
pertenceis.
Vós deveis recitá-lo, pois oferece proteção às nações que o rezem diariamente, e em
grande número.
Rezai, rezai, rezai pela Europa, e para que ela se volte, agora, para o meu Filho e Lhe peça a
força, a coragem e a perseverança necessárias, para manter a sua confiança em Deus.
A Vossa Amada Mãe, Rainha do Céu e da Terra, Mãe da Salvação.
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Criar Grupos de Oração devotos a Jesus para a humanidade
Quarta-feira, 16 de maio de 2012, 17:38

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

Virgem Maria: Este Selo foi profetizado no Livro de João
Quinta-feira, 17 de maio de 2012, 08:50

Minha filha, os filhos de Deus serão capazes de proteger a sua fé, a sua coragem e a sua segurança
durante toda a guerra, se continuarem a rezar a Cruzada de Oração do Selo do Deus Vivo.
De todas as orações dadas à humanidade, esta é uma das últimas, e este é o maior Selo de
Proteção enviado dos Céus.
É para ajudar a sustentar-vos durante toda e qualquer perseguição futura, especialmente em
tempos de dominação e de guerra.
Este Selo foi Profetizado no Livro de João, e tem muitos poderes Divinos associados a Ele.
Estimai-O e usai-O para proteger, não apenas a vós mesmos, mas as vossas famílias.
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Esta graça é necessária neste momento.
Ide em Paz.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

A Igreja Remanescente unida permanecerá invencível até ao surgimento da Nova
Jerusalém
Sexta-feira, 18 de maio de 2012, 10:48

Minha querida e amada filha, compreende que a propagação do Meu Espírito Santo está
prestes a tornar-se galopante, no mundo.
A Chama da Verdade vai encantar o mundo e encher muitas almas com a simples maravilha
da Minha Grande Misericórdia.
Muita conversa terá lugar e será, então, que o meu Exército Remanescente se tornará uma
força poderosa, na Batalha contra o anticristo.
A Minha Igreja Cristã Remanescente espalhará o Santo Evangelho, em todos os cantos da Terra.
Lançarei fogo sobre os que tentarem prejudicar a Minha Igreja Remanescente. Poucos serão
capazes de se opor à Verdade da Minha Sagrada Palavra, quando lhes for apresentada.
Haverá muitos assim, para cima de 20 milhões.
Surgirão líderes dentre vós, e tereis que praticar a vossa fé, escondidos em certos lugares.
Sereis guiados pela Cruzada dos Meus Ensinamentos, e as orações da Minha Cruzada serão a
vossa arma, para derrotar o inimigo.
Estranhos tornar-se-ão próximos, pessoas de diferentes países juntar-se-ão, e religiões que se
opunham no passado, através de suas diferenças, unir-se-ão, como uma só.
A Igreja Remanescente unida permanecerá invencível, até ao surgimento da Nova Jerusalém.
Será então que ocorrerá a Minha Segunda Vinda.
Quando os que se opõem a Mim pensarem que a Minha Igreja na Terra está queimada e
derrubada, a Minha Nova Jerusalém renascerá das cinzas.
Então, assim será.
Um novo começo.
A Nova Era.
O Novo Céu e a Nova Terra.
O momento em que a Divina Vontade de Meu Pai será finalmente realizada.
Erguei-vos agora, Meu Exército. Dispersai e abri as vossas asas. Nunca vos desvieis da
Verdade, contida na Bíblia Sagrada.
Nunca duvideis das Palavras contidas nas Sagradas Escrituras.
Os que, dentre vós, incluindo os membros da Minha Igreja na Terra, o façam, deveis abrir o
vosso coração para a Verdade.
A Bíblia contém a Palavra Sagrada de Deus. A Bíblia contém toda a Verdade.
Ele não mente.
Se vós negardes a Verdade contida Nela, vós negais a Palavra de Deus.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.

Deus Pai: Não temais a minha mão, mas a mão dos que são vossos inimigos
Sexta-feira, 18 de maio de 2012, 15:20

Eu falo hoje, Minha querida filha, para trazer conforto aqueles que temem o futuro.
O futuro, queridos filhos, está nas Minhas Sagradas Mãos.
O momento para o Novo Reino, o Reino através do qual o Meu Amado Filho reinará, está
a chegar.
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Este é o estágio final, em que a Terra está a ser preparada para trazer, em devido tempo, as
multidões que amam o Meu Filho, e que Me amam.
Muito deve acontecer para que a Minha Vontade Divina seja feita, e é necessária paciência,
oração e coragem.
Não temais a Minha Mão, mas a mão dos que são vossos inimigos.
Muita maldade é galopante no mundo, e chegou a Minha hora de punir as nações, que
atormentam os Meus filhos, na Terra.
Assim que a Batalha começar, as casas que Me honram, a Deus Pai, serão renovadas.
Em breve, eles vão entender que rejeitaram o Único Messias Verdadeiro, que Eu enviei à
Terra, o Meu Filho Jesus Cristo, para dar a Salvação ao mundo.
Então, aqueles que acreditam no Meu Filho e em Mim, Deus, o Altíssimo, erguer-se-ão em
união, para preparar a Terra para que a Segunda Vinda de Meu Filho possa ter lugar.
Somente. quando a Purificação estiver completa, o Meu Filho regressará.
A Purificação de que Eu falo é quando os bons forem separados daqueles que são maus.
Aqueles que vivem as suas vidas cheias das mentiras colocadas nas suas almas por Satanás, ainda
têm tempo para se arrepender.
Todas as tentativas serão feitas por Mim, para os resgatar da besta, porque Eu não desisto dos
Meus filhos tão facilmente.
Eu vou, através de várias intervenções Divinas, sancionadas por Mim, levá-los nos Meus
Braços Misericordiosos, para os salvar.
Confiança e crença em Mim é o caminho para a Vida Eterna.
Somente através do Meu Filho, o Salvador do Mundo, vós podeis vir a Mim, ao Pai do
Universo. Para virdes a Mim, vós deveis ser salvos do pecado.
Para serdes salvos do pecado, deveis redimir-vos aos Olhos do Meu Filho.
Assim como Eu enviei o Meu Filho, a primeira vez, para vos conceder a salvação, também
posso enviá-Lo mais uma vez, para vos salvar uma última vez, antes do Novo Céu e Nova Terra se
fundirem, para se tornarem num só.
Aqueles que se recusem a aceitar a Misericórdia do Meu Filho, depois desta última Cruzada,
para trazer todos os Meus Filhos ao Paraíso, a vossa legítima herança, estarão perdidos para sempre.
Não pode haver caminho de volta, depois disso.
Nunca vos esqueçais de quem Eu Sou.
Eu Sou Deus Pai, e criei-vos.
Eu Amo-vos.
Eu desejo trazer a todos para a vossa casa, mas como as Minhas Lágrimas correm.
Isto porque haverá muitos que não serão capazes de se salvarem, a menos que voltem e Me
peçam para os ajudar.
Este apelo dos Céus foi profetizado.
Somente o Cordeiro de Deus, o Meu Filho, tem autoridade para vos revelar os acontecimentos
que se avizinham.
Somente Ele pode abrir os Selos.
Ele faz agora isso com a ajuda do Sétimo Anjo, o Sétimo Mensageiro.
Abri os olhos e aceitai que, finalmente, o Livro da Verdade profetizado está agora a ser
aberto, Capítulo por Capítulo, diante dos vossos olhos.
Aceitei-O como um presente, porque Ele vai trazer-vos a Vida Eterna.
O Vosso Amado Pai Celestial, Deus, o Altíssimo.
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Virgem Maria: O maligno ataca mais os que amam a Deus
Domingo, 20 de maio de 2012, 12:15

Minha filha, assim como mais filhos de Deus abraçam estas Mensagens Sagradas assim,
também, mais pessoas as rejeitarão.
Todos os que estão mais perto do meu Filho serão tentados, pelo maligno, para lhe virarem as
suas costas.
Eles sofrerão muitíssimo e as suas dúvidas bloquear-lhes-ão as suas mentes para a Verdade.
O maligno ataca mais aqueles que amam a Deus.
Quando ele os cega para a Verdade, ele ganha.
Aqueles que me veneram, à Mãe de Deus, serão também alvos para que o maligno os afaste
do Livro da Verdade.
Nem ele, o maligno, desiste. Ele inflige uma tortura terrível a essas almas amorosas, a fim de
que elas neguem a Palavra de Deus.
Eu peço a todos, os que amam o meu Filho, para ouvirem ao meu chamamento. Vós precisais
de escutar, quando o meu Filho fala convosco.
Não rejeiteis a oportunidade de ajudar os vossos irmãos e irmãs a obterem a vida eterna, que
lhes está prometida.
Não permitais que as dúvidas, implantadas pelo enganador, evitem que milhões de almas
sejam salvas.
É esta a feroz oposição que vos atacará a partir deste dia.
Vós deveis chamar-me, a vossa Mãe, para vos ajudar a orientar-vos e a levar-vos para o
Verdadeiro Caminho.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Orai para que possais reconhecer os profetas verdadeiros daqueles que não falam no
meu Santo Nome
Domingo, 20 de maio de 2012, 18:10

Minha querida e amada filha, diz aos filhos de Deus, que os Meus profetas, do mundo de hoje
serão rejeitados, como foram no início.
Aqueles que declaram vir em Meu Nome, hoje, mas que não recebem mensagens de Deus,
serão abraçados e aceites.
Aqueles que proclamam a Minha Santa Palavra, e que profetizam, em Nome do Meu Pai, vão
sofrer a maior rejeição.
Os sacerdotes e os clérigos vão atacar os Meus profetas de hoje, porque Satanás os cegou,
para a Minha Santa Palavra.
Fazei com que, qualquer homem que tente parar os verdadeiros profetas de Deus, saiba que
está a cometer um pecado grave, aos Olhos de Deus.
Os Servos Sagrados e aqueles que proclamam a Verdade dos Meus Ensinamentos serão
punidos, se tentarem sabotar esta Santa Missão.
Os que não acreditais na Minha Santa Palavra, que é dada ao mundo neste momento, deveis
manter silêncio.
Porque, se vós Me rejeitardes, sereis responsabilizados e ireis chorar e implorar-Me por perdão.
Até agora, o dano que causastes terá sido sentido nas almas que estavam perdidas.
Nunca rejeiteis a Minha Santa Palavra, que vos é dada pelos profetas.
Abraçai-a e aceitai-a, pois muito trabalho é necessário para preparar toda a humanidade, para
o Meu Novo Reino.
Lembrai-vos disto.
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Quando o homem negar a Minha Palavra, é de esperar que Satanás vagueie pela Terra.
Quando um fiel servo de Deus Me rejeita, isso é como uma espada a cortar-Me.
É a rejeição mais dolorosa de todas.
Vinde a Mim, todos vós. Se vós não acreditais, então orai, para que vos seja mostrada a
Verdade rapidamente.
Se vós estiverdes em dúvida, voltai-vos para Mim, e pedi-Me para que abra os vossos
corações. Deixai-Me encher-vos de graças, para Me ajudardes a unir almas em todas as partes do
Mundo, a tempo.
Não acrediteis que a Segunda Vinda ocorra ou possa ocorrer sem a ajuda dos Meus profetas,
enviados para vos preparar, para que fiqueis aptos, para entrar no Meu Reino.
Orai para que possais reconhecer os profetas verdadeiros daqueles que não falam no Meu
Santo Nome.
Ai daqueles que dilaceram os Meus profetas, pois eles terão que responder pelas suas ofensas
contra o Meu Santo Pai, Deus, o Altíssimo.
Ide e abri os vossos olhos.
Olhai, quando Eu vos revelar a Verdade.
Não vireis as vossas cabeças.
Não fecheis os vossos olhos.
É a hora de vós escolherdes.
Segui-Me e ajudai a levar os Meus filhos para a Vida Eterna.
Virar as costas é negar aquelas almas a oportunidade de se redimirem, aos Meus Olhos.
O Vosso Jesus.

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

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

O Meu Livro da Verdade vai espalhar-se rapidamente, como uma chama, por todo
o mundo
Terça-feira, 22 de maio de 2012, 15:20

Minha querida e amada filha, a próxima fase desta Santa Missão está prestes a desenrolar-se.
O Meu Livro da Verdade vai espalhar-se rapidamente, como uma Chama, por todo o mundo.
A conversão será rápida, e a Minha Santa Palavra vai ser ouvida, em todas as línguas.
Por sua vez, todos os filhos de Deus espalharão as Minhas Mensagens, e ficarão cheios do
Espírito Santo.
Os seus lábios transmitirão a Verdade e todas as profecias, em línguas, para que a Verdade
possa ser ouvida rapidamente.
A sede dos filhos de Deus, que vagueiam em estado de confusão, porque as suas almas estão
vazias, será extinta.
As dores de fome pela Minha Presença serão satisfeitas, quando Eu levar a estas almas o
alimento de que tão, desesperadamente, necessitam.
Quando isso acontecer, muito poucas almas no mundo desconhecerão a Minha Misericórdia.
Aceitai a Minha Dádiva, a Minha Santa Palavra, o Meu Livro da Verdade, e devorai-os. Pois
sem eles, vós sois como um corpo sem alma.
Quando absorverdes as Minhas Palavras de Sabedoria, ficareis todos completos.
Quando vos tornardes completos de novo, estareis prontos para vir Comigo, para a Nova Era
de Paz na Terra.
Aguardai agora, Meus queridos seguidores, pela Minha Palavra Escrita, que estará convosco
em breve, e regozijar-vos-eis, com amor e paz nas vossas almas.
Ide todos em frente, Meus seguidores.
Deixai os vossos entes queridos e todos os crentes falar em Meu Nome.
Caminhai Comigo, enquanto Eu vos conduzo para a Vida Eterna.
O Vosso Amado Jesus, Redentor de toda a humanidade.

Deus Pai: O sofrimento no mundo uniu-se, neste tempo, com o sofrimento do meu
Filho Jesus
Quarta-feira, 23 de maio de 2012, 15:38

Minha querida filha, fala a todos os Meus filhos sobre o amor e proteção que Eu ofereço a
quem chamar por Mim.
A Minha Santa Palavra na Terra está, afinal, a ser ouvida e muitas almas estão prontas para
fazer o maior salto de fé, para a Divina Misericórdia do Meu Filho, Jesus Cristo.
Pouco sabem eles do que fazer para entrar no Novo Paraíso, a Nova Era de Paz, mas é uma
coisa simples.
Olhai, primeiro, para cima, e aceitai que vós sois um filho Meu. Compreendei que Eu criei
cada um de vós, não um de vós acidentalmente, e que vós sois Meus filhos. Minha família. Meus
entes queridos.
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A ternura do Meu Coração está cheia de Amor por cada um de vós.
Muitos pensam, porque Eu Sou, o Alfa e o Ómega, o princípio e o fim, que o Meu poder Me
deixa orgulhoso.
Isso, é claro, nunca pode ser.
Como pode o verdadeiro amor de um pai por um filho ser obscurecido pelo orgulho?
Eu sofro por cada um de vós. Choro por aqueles que se perdem de Mim. Eu usarei todo o
poder para trazer os Meus filhos perdidos de volta à Minha família, ao Meu Reino.
Imaginai um pai que é rejeitado pelo seu filho. A mágoa que Eu sinto não é por Mim, o vosso
Pai, mas por eles, e pelo tormento que sofrerão, se Eu não os puder salvar.
O sofrimento no mundo uniu-se, neste tempo, com o sofrimento do Meu Filho, Jesus.
Porque faço Eu isto? Por que permito Eu o sofrimento? É por causa do pecado.
Os pecadores, que não vêm a Mim de bom grado, só podem ser salvos através do sofrimento
dos outros.
Aqueles que sofrem, nesta vida, serão recompensados com as Minhas Dádivas na próxima
vida.
A ajuda oferecida livremente por esses filhos, que Me amam, é uma arma poderosa contra o
poder concedido a Satanás. Aqueles que lutam ao lado do Meu Filho, para salvar as almas dos
outros, podem salvar toda a humanidade.
Satanás tem poder, mas apenas o que lhe foi dado – um poder que não pode ser retirado até ao
Dia do Juízo.
Muitos de vós, queridos filhos, não entendeis, as Leis Divinas, que permitem essas coisas.
Mas confiai em Mim, pois Eu as revelarei.
Satanás vai roubar as almas dos Meus filhos, que não acreditem em Mim, ou na benevolência
que Eu providencio aos Meus filhos.
Ele fica mais fraco, quando os pecadores fazem sacrifícios, através do sofrimento, para salvar
os seus irmãos e irmãs de irem para o Inferno.
Ele é impotente, quando os Meus filhos oram por esses pecadores, para os salvar.
A oração é a armadura dos Meus filhos, que querem ajudar-Me a salvar toda a humanidade.
Reuni-vos, Meus filhos, com o Meu Filho e ajudai-Me a unir a Minha família, por fim.
Ajudai-Me a trazer-vos, a todos, para a maravilhosa Nova Era de Paz.
Só então pode ser feita a Minha Vontade, assim na Terra como no Céu.
Ide, filhos. Uni-vos em oração. Trabalhai Comigo, o vosso Pai, para ajudar a salvar a
Minha família.
O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo.

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

Quando chegar a hora de O Aviso, Minha querida e amada filha, será revelada uma série de sinais.
Eu digo isto para lembrar a todos os filhos de Deus que deveis preparar-vos com antecedência.
Duas estrelas irão colidir e muitos terão medo.
Não há nada a temer, porque esta é a maior Dádiva que Eu trago, para que nenhuma alma se
perca, nos Fogos do Inferno.
Então, a Minha Cruz aparecerá no Céu, e ninguém deixará de notar.
Muitos cairão de medo e um grande abalo, como um terremoto, será sentido.
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A seguir virá o silêncio.
Preparai-vos sempre para este dia como se fosse amanhã. Procurai a redenção e revelai-Me
agora os vossos pecados.
Os católicos devem confessar-se. Os que não sois Católicos deveis recitar a Cruzada de
Oração (24) que Eu dei ao resto do mundo, para a Minha Indulgência Plenária.
Esta Dádiva da Minha Indulgência Plenária é para todos os filhos de Deus, de todos os credos,
e oferece uma grande limpeza. Não a rejeiteis. Aceitai-a.
Para os católicos que questionem a Minha Dádiva, e que a contragosto a critiquem, Eu digo isto.
Acreditais vós que Eu não daria este Sacramento a todos os filhos de Deus?
Vós deveis ser generosos de coração, e ficardes felizes por Eu fazer isso. Vós pensais que não
devia ser dada como um Dom? Se entenderdes isso, então vós realmente não Me amais.
Inclinai a cabeça, e Louvai a Deus por este Dom maravilhoso dado à humanidade, para salvar
as suas almas.
Então, durante O Aviso, aqueles que se redimirem aos Meus Olhos não vão sofrer a dor do
Purgatório.
Os que virem os seus pecados revelados diante deles, tal como podem ser vistos pelos Meus
Olhos, ficarão chocados.
Muitos acharão que é difícil aceitar como as suas almas são negras.
Aqueles que o fizerem e mostrarem remorso, vão pedir-Me para os perdoar. E Eu o farei.
Mas alguns não se arrependerão e defenderão, no seu coração, as atrocidades que cometeram, tal
como elas aparecem aos Meus Olhos. Eles não se arrependerão, e vão esbofetear-Me na Minha Face.
De qualquer maneira, os fogos da purificação e do sofrimento serão sentidos por todos os
pecadores.
A duração desse tempo dependerá da gravidade dos seus pecados.
Os que se afastaram de Mim precisam das vossas orações. Eles terão mais tempo para
voltarem para Mim, e pedir-Me para os perdoar.
Mas o tempo pode ser tão curto quanto um dia ou tão longo como alguns anos.
Ninguém, só o Meu Pai, sabe a data da Minha Segunda Vinda.
O tempo entre os dois eventos não será tão longo como vós podeis pensar.
Finalmente, Meus filhos, vós percebereis o tempo que estais vivendo e aceitareis a Verdade.
Os que já conheceis a Verdade e acreditais em Mim, tendes o dever de rezar pelas almas que
não aceitem a Minha Misericórdia.
Minha filha, o Meu maior desejo é salvar o mundo inteiro, incluindo aqueles que estão
perdidos para Mim.
Todas as orações dos Meus seguidores, que se unam numa só voz, podem ajudar-Me a
consegui-lo.
Ide, no Amor. Confiai em Mim, sempre, pois o tempo é curto e os planos para a salvação da
humanidade estão nas mãos do Meu Eterno Pai.
O Vosso Amado Jesus.

Eles tencionam expulsar o Papa Bento XVI da Cadeira de Pedro através de meios
desonestos
Sábado, 26 de maio de 2012, 16:00

Estou muito contente por te ter de volta Comigo. É importante manteres-te perto de Mim
agora Minha filha. O tempo é curto e tens muito trabalho a fazer.

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

416

Livro da Verdade

Hoje, Minha querida filha, Eu peço aos Meus seguidores para orarem muito pelo Meu amado
vigário, o Papa Bento XVI. Ele, o Meu Santo Servo, está sob terrível perseguição, atrás das portas
fechadas da Santa Sé.
Eu disse-te antes que os grupos maçônicos, que malevolamente controlam por dentro o
Vaticano, querem o Meu amado Papa fora.
É sua intenção derrubá-lo do assento de Pedro, através de meios desonestos.
Ele, como Eu já disse no passado, tem de fugir, para se salvar e terá pouca escolha.
Este tempo é curto. Vós deveis orar fortemente para que ele possa permanecer o maior tempo
possível, pois assim que ele sair o impostor, o falso profeta, vai tomar o seu lugar.
Como correm as Minhas lágrimas, neste momento, pela Minha querida Igreja na Terra. Todos
os Meus servos sagrados, que aceitais a Minha Santa Palavra, como vos é dada neste momento,
ouvi-Me agora.
Vós deveis permanecer fiéis à Santa Missa, e manter os sacrifícios diários. Pois muito em
breve, sereis forçados a tolerar uma mentira.
Os sacrifícios diários em honra da Minha Crucificação, e a mudança do Vinho no Meu
Sangue e o Pão no Meu Corpo, vão ser alterados, destorcidos, e Eu vou ser difamado através das
novas leis introduzidas pelo falso profeta.
Vós nunca deveis aceitar qualquer coisa que não seja a Verdade Vós nunca deveis aceitar a
heresia dentro das paredes da Minha Santa Sé. Se o fizerdes, então ficareis afastados de Mim.
Muitos de vós tereis que oferecer a Santa Missa em segredo, e necessitareis de toda a coragem
que puderdes arranjar, para orardes a Mim, e pedir-Me para vos fazer fortes.
As mudanças começarão na própria Santa Eucaristia. Vós sereis informados, em breve, que a
Sagrada Comunhão, a Minha Presença Verdadeira, é, de fato, outra coisa qualquer.
Vós sereis informados de que significa coisas diferentes. Mas isso é uma terrível mentira.
A Santa Eucaristia é o Meu Corpo e Sangue, os quais vos foram dados para Me permitir
encher-vos com o Meu Espírito Santo, para vos dar o alimento que precisais para as vossas
almas.
Quando chegar a hora, vós Meus servos sagrados, sereis confrontados com a nova
interpretação moderna, e assim sabereis que a contaminação já começou.
Eis que precisais de vos preparar. Reuni-vos e defendei a Verdade da Minha Crucificação.
Não aceiteis as mentiras, as mudanças na Santa Missa e na Sagrada Eucaristia. Porque, se o
fizerdes, então a Minha Presença estará perdida para todos os filhos de Deus.
Segui-Me. Este é o maior desafio que vós tereis de enfrentar, mas Eu vou dar-vos Graças para
discernir a Verdade da ficção, do sacrilégio que sereis solicitados a aceitar no Meu Santo Nome.
Vós deveis pedir a Minha ajuda agora através desta Cruzada de Oração.
Cruzada de Oração (56) Para os Padres com vista à Proteção para a Sagrada Eucaristia
Ó Querido Pai, em Nome do Vosso Precioso Filho, que Se sacrificou na Cruz por toda
a humanidade, ajudai-me a permanecer fiel à Verdade. Cobri-me com o Preciosíssimo
Sangue do Vosso Filho e dai-me a gGraça de continuar a servi-Lo com fé, confiança e
honra, no resto do meu ministério. Nunca me deixeis desviar do verdadeiro significado do
Sacrifício da Santa Missa ou da apresentação da Sagrada Eucaristia aos Vossos filhos. Daime força para Vos representar e para alimentar o Vosso rebanho no caminho em que devem
ser alimentados, com o Corpo, Sangue, Alma e Divindade do Vosso Filho, Jesus Cristo, o
Salvador da humanidade. Amém.
Por favor, sabei que Eu caminho com cada um de vós, Meus amados servos sagrados,
todos os dias.
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Eu seguro-vos. Confiai em Mim, e Eu manter-vos-ei próximos do Meu Sagrado Coração,
nestes tempos de terrível tormento dentro da Igreja Católica.
O Vosso Amado Jesus.

Satanás irá convencer-vos que as minhas Mensagens vêm dele
Domingo, 27 de maio de 2012, 18:00

Minha filha, muitos dos Meus seguidores questionam porque muitas destas profecias causam
medo, nos seus corações.
Muitos acreditam que Eu crio o medo. Mas isso não é verdade.
O medo que inunda muitas almas é a percepção de que o que Eu digo é a Verdade.
Tal como qualquer bom pai, o filho é avisado dos perigos da vida.
Às vezes, os perigos de que um pai adverte podem causar medo. No entanto, o medo
relaciona-se com o mal causado pelo homem, permanentemente.
Esse é o verdadeiro mal do mundo. É causado pelo homem que, por sua vez, é influenciado
pelo enganador, Satanás.
As profecias dadas por Deus à raça humana, desde o início dos tempos, têm provocado medo
nos corações de alguns.
No entanto, elas causaram muita risada noutros quadrantes. Isso foi o que aconteceu, quando Noé
começou a construir a Arca. Enquanto eles estavam a rir, zombando e ridicularizando, os que tiveram
medo fizeram o que lhes foi pedido. Eles construíram a Arca para se salvarem a eles mesmos.
Aqueles que riram, ridicularizaram e rejeitaram Noé, foram destruídos.
Todas as profecias que vêm de Deus incluem avisos, para encorajar a humanidade a estar
preparada para tais eventos.
Somente através da preparação das vossas almas, podereis suportar o tormento causado pelos
pecados que o homem faz.
Aos Meus seguidores, que se questionam porque as Minhas Mensagens podem causar medo,
Eu digo isto.
Não acrediteis nas mentiras colocadas nos vossos corações por Satanás, pois que Deus jamais
daria ao mundo Mensagens que provocassem o medo no coração dos Seus filhos.
Muitos de vós, especialmente aqueles que Me amam, estão agora a recusar, a Minha Santa Palavra.
Uma das provocações favoritas de Satanás é convencer-vos de que as Mensagens Divinas
contêm profecias que causam medo.
Estais certos de que essas mensagens apenas podem vir do maligno?
Como Satanás ri da sua própria astúcia enganadora.
Satanás convencer-vos-á de que as Minhas Mensagens vêm dele, tal é o seu desespero para
vos convencer a não seguirdes as Minhas instruções.
A vós, Meus seguidores, deve ser dita a Verdade.
Eu devo preparar-vos, e isso significa avisar com antecedência das coisas que estão para vir,
apenas para vos proteger. Para vos salvar.
Nunca escuteis essa mentira.
As Minhas Mensagens são-vos dadas, com o Meu Amor Divino, para toda a Criação. PermitiMe orientar-vos, como qualquer bom pai.
Escutai-Me e segui as Minhas instruções de oração, que Eu vos protegerei.
O medo não vem de Mim. Quando acreditais em Mim e confiardes em Mim, vós não tereis
medo, não importa como o mal vos seja apresentado, através dos pecados da humanidade.
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Uma coisa que nunca deveis fazer é esconder-vos e assumir que tudo ficará bem.
Ao fazerdes isso, vós descartais a existência do mal no mundo.
Aceitai que Satanás existe. Acreditai que a oração pode, e irá diluir os seus poderes.
Então, levantai-vos e assumi a responsabilidade, como Meus seguidores, de Jesus Cristo.
Quando vós encarais a Verdade, permitis-Me guiar-vos e o medo não entrará nos vossos corações.
O Vosso Amado Jesus.

Sabei que os 1.000 anos referidos no Livro da Revelação significam exatamente isso
Segunda-feira, 28 de maio de 2012, 20:45

Minha querida e amada filha, quando o homem questiona os Ensinamentos contidos na Bíblia
Sagrada, isso é normal pela natureza humana.
Quando o homem distorce os Ensinamentos da Bíblia Sagrada, para os adequar à sua própria
agenda, isso ofende-Me.
Mas quando os Meus Servos Sagrados denunciam partes da Bíblia Sagrada e as atiram para o
lado, como se não houvesse nenhuma consequência, eles negam-Me, ao Filho do Homem.
Tudo o que está contido na Bíblia Sagrada vem do Meu Eterno Pai, que sancionou cada
Palavra, através de Seus entes ungidos.
Acreditai que é a Santa Palavra de Deus que está contida no Livro do Meu Pai, nenhuma
Palavra é falsa.
Porquê, então, aqueles que professam ser estudiosos e especialistas da Verdade contida na
Bíblia Sagrada, questionam a Minha Santa Palavra, tal como Eu a apresento a vós nas Mensagens?
A Minha Verdade está a ser-vos dada agora, mais uma vez, para refrescar as vossas
memórias, para vos lembrar dos Ensinamentos nela contidos.
Aos Meus filhos na Terra, sabei que as profecias contidas no Livro de Daniel e no Livro da
Revelação terão ainda lugar.
Sabei que os 1.000 anos referidos no Livro da Revelação significam exatamente isso.
Se fosse para ser algo diferente, então teria sido dado um tempo diferente.
A Minha Igreja, a Igreja Católica, não declarou as suas crenças, porque isso ainda foi feito.
A Minha Igreja Remanescente, os tentáculos restantes da Minha Igreja Católica na Terra, vão
entender o verdadeiro significado da Minha Era de Paz na Terra.
Vós estais no Fim dos Tempos, mas a Terra será renovada.
Eu chamo a todos vós, Meus servos sagrados. A Minha voz é áspera quando Eu vos imploro
para responderdes ao Meu Santo Chamamento do Céu.
Eu, o vosso amado Salvador, enviei-vos muitos videntes e visionários até agora. Estes
ajudaram a abrir as vossas mentes para os eventos que ainda estão por chegar.
Eu esperei até agora para proclamar ao mundo as revelações finais. Eu envio agora a Minha
última mensageira, Maria Divina Misericórdia, o sétimo mensageiro, para preparar o capítulo final,
como vos é revelado.
A Minha Voz é como um trovão. Ela continuará a ser ouvida por toda a Terra. Ela não vai
parar até ao dia em que Eu vier para Julgar.
Vós não podeis ouvir-Me agora. Muitos de vós descartareis a Minha Palavra, com uma
arrogância que Me fere profundamente.
Outros irão, por medo, ignorar-Me, pois é mais fácil dessa forma. Mas em breve as mudanças
de que Eu falo vão suceder. Então, a Verdade começará a despontar em vós.
Eu chamo-vos agora, para vos dizer isto. Eu aguardo a vossa resposta, se é sim ou não, se é
agora ou no futuro.
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Eu estou à espera. Eu continuarei, pacientemente, até ao dia em que vós vierdes a correr à
procura da Minha Proteção.
Eu nunca desistirei dos Meus servos escolhidos, aqueles a quem Eu chamei em primeira
instância.
Lembrai-vos da primeira vez que Eu Vos chamei? Vós sentistes a Minha Voz falando com a
vossa alma, pedindo-vos para vos juntardes em união Comigo. Podeis vós ouvir-Me agora?
Pedi-Me para vos revelar agora que Sou Eu, o vosso Jesus, Quem vos implora para
virdes, vos elevardes e Me seguirdes, nesta última árdua jornada até à Vida Eterna. Não tenhais
medo do Meu Apelo. Confiai em Mim e dizei esta oração, pedindo-Me para vos deixar ouvir o
Meu Chamamento.
Cruzada de Oração (57) Oração para o Clero – Jesus deixai-Me ouvir o Vosso
Chamamento.
Ó meu Querido Jesus, abri-me os ouvidos para o Som da Vossa Voz. Abri o meu coração
para o Vosso Chamamento amoroso, preenchei a minha alma com o Espírito Santo. Então, eu
posso reconhecer-Vos, neste momento. Eu ofereço-Vos a minha humilde fidelidade a todos que
me perguntarem por Vós. Ajudai-me a discernir a origem da Verdade, respondendo e seguindo a
Vossa Voz para que eu Vos possa ajudar a salvar as Almas de toda a humanidade. A Vossa
Vontade é o meu comando. Dai-me a coragem de Vos deixar guiar-me. Então, eu posso ter a
armadura necessária para conduzir a Vossa Igreja, em direção, ao Vosso Novo Reino. Amém.
Lembrai-vos de que, Eu, Jesus Cristo, nunca permitirei que os Meus Servos Sagrados se
desviem do Caminho da Verdade. Eu estarei em cada esquina, em cada avenida, e vos guiarei na
direção certa.
Vós podeis achar isso frustrante, às vezes. Vós podeis ficar confusos. Vós podeis não querer
ouvir a Verdade. Vós podeis ter medo. Mas sabei isto.
Eu sempre vos amarei. Eu sempre estarei ao vosso lado.
Eu nunca vos abandonarei.
O Vosso Amado Jesus.

A Oração pode evitar as atrocidades que estão a ser planeadas com o uso de bombas
nucleares
Terça-feira, 29 de maio de 2012, 17:42

Minha querida e amada filha, os Meus profetas, os Meus mensageiros e todos os
verdadeiros visionários do mundo estão a unir-se em espírito neste momento, para
proclamarem a Minha Santa Palavra.
Os escolhidos para esta difícil Missão de garantir que todas as almas da humanidade sejam
preparados para a Minha Segunda Vinda, estão a ser instruídos para convocar todo o mundo.
Em breve eles virão incitar-vos para orações urgentes, para ajudar os que sofrerão nas
guerras vindouras.
O momento para as guerras irromperem está próximo, e muitas almas inocentes serão vítimas
neste ódio aterrador, contra os filhos de Deus.
Muitos serão atirados para diferentes locais nessas guerras, e muita confusão vai existir no
Médio Oriente.
Assim as guerras aumentarão.
No início, os lados ficarão divididos em todas as direções, depois emergirá apenas um
pequeno número de lados.
Em seguida, os maiores exércitos vão envolver-se, com muitas nações a unirem-se.
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Como as Minhas Lágrimas caem sobre este terrível mal, produzido pela influência de Satanás,
que quer matar tantas pessoas quanto possível, e tão depressa quanto possível.
Orai para que essas guerras sejam diluídas.
Orai para que os filhos de Deus, através das suas orações, possam evitar as atrocidades que
estão a ser planeadas, com o uso de bombas nucleares.
Minha querida filha, neste momento, Satanás usará todo o seu poder para encorajar a Igreja
Católica a denunciar-te e a estas Mensagens, como heresia.
Vós deveis ignorar esses ataques. Todos os que seguis os Meus Ensinamentos só precisais de
seguir o vosso coração e facilmente discernireis a Verdade.
Se aos Meus Profetas não fossem dadas as Graças do Céu para suportar tal perseguição, então
a Minha Santa Palavra, as Minhas instruções para preparar todos os filhos de Deus para a Minha
Segunda Vinda, não seriam ouvidas.
Se não fosse a persistência obstinada de todos os profetas de Deus e mensageiros de Deus,
desde o início dos tempos, então os filhos de Deus permaneceriam ignorantes.
Uma vez que o conhecimento vos foi dado, Meus preciosos seguidores, vós nunca deveis ter
medo, pois estais a seguir o caminho para a Vida Eterna. Qualquer outro caminho,
independentemente das tentações gloriosas, mas sem valor, tentações que vos empurram para as
armadilhas do mundo, não vos trarão a Mim. Porque, se e quando as mentiras sobre a Minha
Eucaristia começarem a surgir, vós deveis ser corajosos e afastar-vos.
Orai pela força, determinação e coragem de Me seguirdes, no caminho final para a Salvação.
O Vosso Amado Jesus.

A Minha Agonia no Horto está a ser revivida uma vez mais, e eu estou dobrado pela
dor do sofrimento
Quarta-feira, 30 de maio de 2012, 15:30

Minha querida e amada filha, o tormento infligido em ti por aqueles que falham na verdadeira
humildade, mas que professam falar em Meu Nome, vai agora intensificar-se.
Não oiças nenhuma voz senão a Minha. Não te envolvas nem respondas a quem Me insulta.
Eles permitiram que o orgulho humano Me bloqueasse e, como se isso não fosse suficiente,
eles perseguem-Me.
A Minha Segunda Vinda será semelhante aos eventos que ocorreram durante o Meu tempo na
Terra, da primeira vez.
A Minha Santa Palavra será questionada, criticada, julgada e rejeitada.
Os primeiros a rejeitar-Me serão os Meus, aquelas almas que Me amam mais. Eles vão ficar
na primeira fila para atirar a primeira pedra.
A Minha Agonia no Horto está a ser revivida uma vez mais, e Eu estou dobrado pela dor
do sofrimento.
Eu agonizei pelos pecados da humanidade, não só dos que viveram naquela época, mas
daqueles que hoje Me rejeitam. Aqueles que hoje Me rejeitam e mais Me magoam, porque Eu morri
pelos seus pecados. Eles não aprenderam nada.
Portanto, os que zombaram de Mim e rasgaram o Meu Olho com o espinho, ou melhor com
uma Coroa de Espinhos, são os representantes da Minha Igreja na Terra.
Eles não vão aceitar a Minha Segunda Vinda ou os avisos que Eu lhes revelei agora.
Cada Palavra pronunciada pelos Meus Lábios está a ser devorada pelas almas humildes, como
crianças em época de fome.
No entanto, os que foram alimentados pelo conhecimento da Verdade dos Meus
Ensinamentos, voltam a cabeça e olham para o outro lado.
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A humildade não está mais presente na alma de muitos dos Meus seguidores, pelo que eles
não serão capazes de beneficiar das Minhas Graças Especiais.
Até que vos torneis pequenos aos Olhos de Deus, não podeis ouvir-Me.
Até que renuncieis ao orgulho e à arrogância, vós não sentireis o poder do Espírito Santo.
Quando hoje Me rejeitais, vós introduzis o primeiro cravo no Meu Pulso.
Quando vós, Meus servos sagrados, denunciais a Minha Santa Palavra que vos foi dada agora
apontais o segundo prego ao Meu outro Pulso.
As pobres almas que não têm interesse nos Meus Ensinamentos ou na salvação que Eu dei ao
mundo, através da Minha Morte na Cruz, não têm ninguém para as orientar.
Elas são as vítimas, aqui. Elas não estão a ser trazidas para Mim. Está a ser-lhes negada a
oportunidade de as preparar para a Minha Segunda Vinda.
Eu convido agora a todos os Meus seguidores a prepará-las. A Batalha entre os crentes irá
começar em breve. Metade não só renunciará a estas Mensagens, como vai tentar bani-las. A outra
metade irá utilizá-las para converter os outros.
Essas almas simples e perdidas que não Me conhecem, vão conhecer-Me, logo que Eu lhes
revele a Verdade, durante O Aviso.
Será mais fácil para elas verem a Verdade do que para aqueles que dizem que Me amam, mas
que Me negam agora.
É por isso que vós precisais de rezar pelas graças que vos permitam ver-Me, ouvir-Me e
deixar-Me preparar-vos para a Minha Segunda Vinda.
Nunca acrediteis, os que realmente Me seguis, especialmente neste Final dos Tempos,
que vai ser fácil.
Nestes tempos, uma homenagem silenciosa à Minha Santa Palavra, não será suficiente.
Vós sereis como um novo recruta num qualquer exército. Vós tereis que treinar, renovar as
vossas almas e vir a Mim através dos Sacramentos, antes que estejais suficientemente fortes e
corajosos para espalhar a Minha Santa Palavra.
A propagação das Orações da Minha Cruzada será a vossa primeira tarefa.
Vós, Meu exército, conduzireis a maior Cruzada de sempre na Minha Missão na Terra Santa.
Vós começareis poucos, mas aumentareis para 20 milhões.
As orações e os sofrimentos da Minha Igreja Remanescente podem ser suficientes para salvar
toda a humanidade. Nunca vos esqueçais que as vossas orações podem salvar as almas dos pecadores
mais graves, tão poderosa é a oração. Assim, preparai-vos para vos reunir. Preparai-vos bem, porque
serão feitos esforços para vos parar. Aceitai os insultos abusivos que vos serão lançados.
Sabei que todo tipo de argumentos vos será apresentado, para vos parar na vossa missão. Mas
sabei sei que Eu vos guio, vos oriento e vos faço fortes.
Sabei também vós, Meu exército, que sereis responsáveis pela salvação de milhões de almas.
As almas que não teriam nenhuma esperança.
Deixai o Meu Amor tocar as vossas almas e unir-vos como um só, em união Comigo, o
Vosso Jesus.
Permiti-Me cobrir-vos com o Meu Precioso Sangue e dar-vos os Meus Dons para vos ajudar a
permanecerdes fiéis a Mim, de modo a que, não importa quão forte seja a tentação, vós nunca
negueis este Meu Chamamento para vós, agora.
Meu forte exército, Eu abençoo-vos a todos.
Eu vou guiar-vos na vossa marcha para a Nova Era de Paz, em cada passo do caminho.
O Vosso Amado Salvador, o Redentor da humanidade, Jesus Cristo.
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Virgem Maria: Junho, mês da Cruzada de Conversão
Quinta-feira, 31 de maio de 2012, 21:00

Minha filha, estão a ser feitos todos os esforços por Satanás e pelas almas por ele infectadas,
para minar a Santíssima Palavra do meu Filho.
Lembrai-vos sempre que Satanás planta as primeiras sementes de dúvida, nos corações das
almas escolhidas.
A pior condenação será derramada, sobre estas Santas Mensagens por aqueles que estão
intimamente unidos ao meu precioso Filho.
Quando Satanás faz isso, ele ganha almas.
Não deixes que ele faça isso, minha filha. Caminha e não te deixes comprometer com ele,
minha filha.
O meu Filho nunca defendeu a Sua Santa Palavra, nem tão pouco tu devias sucumbir a
essa tentação.
A escalada de influência satânica está a crescer, e está a espalhar-se por todo o mundo.
Os meus pobres filhos sofrem muito, e Eu choro lágrimas de tristeza, quando vejo o vosso
desalento e tristeza.
Rezai, meus filhos, pela paz neste tempo, para que os filhos de Deus, em todos os lugares, se
voltem para o meu Filho com toda a firmeza.
Somente a intervenção Divina, obtida por meio de graças provenientes das vossas orações,
poderá aliviar as vossas dores e sofrimento.
O meu Filho anseia que as almas se transformem e regressem a Ele, pois só Ele pode dar-lhes
o conforto e alívio de que precisam.
Nada mais proporcionará alívio do tormento que vós estais agora a suportar.
Rogo-vos, filhos, que dediqueis o mês de Junho à conversão da humanidade e a assegurar que
procuram a salvação.
Chamai a este mês o mês da Cruzada de Conversão, e orai unidos em grupos de oração por
todo o mundo.
Eis aqui a oração para a Cruzada de Conversão.
Cruzada de Oração (58) Oração de Conversão.
Ó Querido Jesus, eu Vos apelo que abraceis todos os filhos de Deus, e os cubrais com o
Vosso Preciosíssimo Sangue. Deixai que cada gota do Vosso Sangue cubra cada alma, e a
proteja do maligno. Abri o coração de todas as almas, especialmente as endurecidas, e aquelas
que Vos conhecem, mas que estão manchadas como pecado do orgulho, para que ajoelhem e
implorem que a Luz do Vosso Amor inunde as suas almas. Abri os seus olhos para a Verdade,
para que a aurora da Vossa Divina Misericórdia, as inunde e as cubra, com os Raios da Vossa
Misericórdia. Convertei todas as almas através das Graças que eu Vos peço agora, querido Jesus,
(intenção pessoal aqui) Peço-Vos Misericórdia e ofereço-Vos esta dádiva de jejum por um dia,
em todas as semanas deste mês de Junho, em expiação de todos os pecados. Amém.
Filhos, vós deveis jejuar um dia por semana, no mês de Junho.
Vós deveis recitar o Rosário e o Terço da Divina Misericórdia, diariamente.
Fazendo isso, filhos, vós salvareis milhões de almas através da Misericórdia do meu Filho
Jesus Cristo.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.
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MENSAGENS DE JUNHO DE 2012
O 666 será incorporado, como número escondido, num chip que vós sereis forçados a
aceitar, como faríeis numa qualquer vacina
Sexta-feira, 1 de junho de 2012, 20:15

Minha querida e amada filha, o anticristo está a preparar, de fato, o seu plano de paz, que
introduzirá logo que a guerra se espalhe no Médio Oriente, e quando a dor e a terrível angústia
signifiquem que não há sinal de esperança.
Então, ele aparecerá de repente, no mundo e anunciar-se-á como um homem de paz, uma jóia
radiante que brilhará no meio da escuridão.
Tal como ele surgirá, será visto como um dos líderes políticos mais carismáticos de todos
os tempos.
A sua beleza atraente e personalidade cuidada enganarão a maioria das pessoas.
Ele vai transpirar amor e compaixão e será visto como um cristão. Com o tempo ele atrairá muitos
seguidores, que crescerão no seu número, de tal modo que se tornará semelhante a Mim, o Messias.
Ele será visto a promover a unidade entre todas as nações e será amado em quase todos os
países do mundo.
Em seguida, ele mostrará habilidades sobrenaturais. Muitos acreditarão que ele foi enviado
por Meu Pai, e que ele Sou Eu, Jesus Cristo, o Salvador do Mundo.
Rezarão por ele, amá-lo-ão, darão as suas vidas por ele, e ele rirá e zombará deles, quando não
o puderem ver.
Esta será a maior decepção de todos os tempos, e o plano é roubar as vossas almas para vos
levar para longe de Mim.
Ele e o falso profeta, que vai sentar-se como um rei na Sede de Pedro, planearão secretamente
uma religião mundial.
Ela aparecerá como uma religião tipo Cristã, que promove o amor. No entanto, não
promoverá o amor que vem de Deus de uns pelos outros. Em vez disso, promoverá o amor e a
lealdade ao anticristo, e o amor a si próprio.
A abominação não pára por aí porque, quando ele seduzir os filhos de Deus, o ataque começará.
De repente, todos serão convidados a aceitar uma marca mundial de fidelidade.
Um mundo único no qual todos os homens terão que participar.
Vão controlar o vosso dinheiro, o acesso aos alimentos e como vós viveis.
Regras, muitas delas, significarão que vos tornareis prisioneiros. O código para o vosso
telemóvel, que vos manterá sob o seu controle, será a marca da besta.
O 666 será incorporado, como número escondido, num chip que vós sereis forçados a aceitar,
como faríeis numa qualquer vacina.
Uma vez incorporado envenenará, não apenas a vossa mente e alma, mas o vosso corpo. Para
isso, fará surgir uma praga destinada a acabar com grande parte da população do mundo.
Vós não deveis aceitar a Marca. Ao contrário, Eu instruir-vos-ei sobre o que fazer .Muitos
aceitarão a Marca, porque se sentirão impotentes.
O Selo do Deus Vivo, a Minha Cruzada de Oração (33) é a vossa linha de vida.
Quando receberdes o Selo de Proteção, que vos foi dado pelo Meu Eterno Pai, não tereis que
aceitar a Marca.
Vós não sereis tocados. As vossas casas não serão vistas, pois na busca dos alvos elas serão
invisíveis aos olhos do exército de Satanás.
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Vós tereis que manter escondidos alimentos que durem alguns anos. Vós precisareis de
plantar as vossas próprias colheitas, armazenar a vossa própria água e guardar todos os objetos
sagrados ao vosso redor.
A Minha Igreja Remanescente irá crescer e espalhar-se e ser-vos-á dado abrigo se for necessário.
Muito planeamento é agora necessário.
Quanto aos que se riem do que façais ou dizeis, certos de que Jesus não vos pediria para fazer
isso? Não acode Ele a todos os Seus seguidores, nos seus momentos de necessidade?
Mesmo um pão e um peixe podem ser multiplicados. Por isso, não importa se vós tendes
pouca comida, pois Eu vos protegerei e estareis seguros.
Orai arduamente pelas almas que serão incapazes de evitar a Marca. Essas almas inocentes
serão salvas, se estiverem em estado de graça, no momento em que forem forçadas a aceitar o chip.
De resto, vós deveis planear a proteção das vossas famílias e a vossa fidelidade à Sagrada
Eucaristia e à Missa.
Quando o anticristo devorar todas as religiões, as únicas armas para as quais ele será
impotente são a Santa Missa e a Transubstanciação do Pão e do Vinho no Meu Corpo e Sangue na
Santa Eucaristia.
As Minhas Missas devem continuar. Aqueles de vós que sabeis disso, deveis reunir-vos agora
em quantidade e começar os preparativos.
Quanto mais cedo vos preparardes maiores Graças vos serão dadas, para aumentardes as
vossas fileiras à volta do mundo.
A Rocha, será construída num novo edifício que dirão que será o Meu novo templo. Mas
isso é falso.
Mas, quando a perseguição terminar, a Minha Igreja Remanescente e o Meu povo escolhido
terão o Templo reconstruído, e Minha Nova Jerusalém descerá do Céu.
Ela descerá em Glória. As trombetas serão ouvidas no Céu e na Terra ao mesmo tempo.
E então Eu virei. Tu, Minha filha, anunciarás a Minha Chegada e muitos cairão ao chão, e
chorarão com amor, alívio e alegria, em êxtase.
Pois, até ao último momento, eles estiveram à espera. O céu iluminar-se-á, o trovão ribombará
e os coros dos anjos cantarão em doce uníssono, enquanto todos os filhos de Deus acolhem o
verdadeiro Messias.
Eu, Jesus Cristo, virei para Julgar. E os Céus e a Terra vão tornar-se Um.
O Novo Glorioso esplendor, a Terra renovada, surgirá, e o Novo Paraíso abraçará todos
aqueles cujos nomes estão no Livro da Vida, que se unirão como um só.
E enquanto o mundo velho, sujo com a mancha do pecado, terá chegado ao fim, a Nova Era
estará apenas a começar.
É por isto que vos deveis esforçar. É a isto que tendes direito, como parte da vossa herança natural.
O foco é apenas a Salvação de todas as almas.
É por isso que deveis ignorar os obstáculos que se vos colocam. A perseguição. A dor. O
horror do mal pelas mãos de outros. Tudo o que importa é a Salvação das almas.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.

Virgem Maria: Eu revelei as atrocidades às pequenas crianças Melanie e Maximino,
em La Salette
Sábado, 2 de junho de 2012, 11:00 h.

Minha filha, é importante que todos aqueles que amam o meu Filho rezem pelas Graças de
força e perseverança neste momento.
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O conhecimento que vos está a ser revelado, filhos, através destas Mensagens é para
ajudar a preparar-vos.
Nunca sintais, como exército de Deus, que não sois capazes de suportar o regime maligno que
está em breve prestes a mostrar-se ao mundo.
Lembrai-vos sempre do poder do meu Santo Rosário.
Lembrai-vos sempre que o Poder do Meu Pai é o maior poder de todos.
Nenhum poder é tão forte, que possa derrotar o Poder mais Glorioso de Deus.
Se vós sois um verdadeiro filho de Deus, quando vierdes ao Pai através do meu filho, vós
estareis protegidos.
O medo é causado pelo desconhecido, mas também pode ser causado quando a Verdade é
revelada.
Permiti que as graças, que vos estão a ser dadas por meio da Cruzada de Orações, vos dêem a
paz de espírito e a força de alma, para marchardes para a salvação das almas.
Tanto mais almas serão convertidas pelo amor de meu Filho, quanto mais forte for a
vossa Cruzada.
Amai-vos uns aos outros e uni-vos em oração para ajudar a salvar os filhos de Deus do anticristo.
Rezai, rezai, rezai para que, cada alma seja suficientemente corajosa para rejeitar a sua
marca venenosa.
Eu revelei as atrocidades às pequenas crianças Melanie e Maximino, em La Salette, há muito
tempo. O tempo para que essas profecias se desenrolem em breve.
Essas crianças foram informadas sobre os planos demoníacos e aceitaram o que Eu lhes disse.
Agora vós, filhos, deveis aceitar que esses Eventos devem ocorrer.
Vós deveis orar muito para diluir e atenuar grande parte da dor, que terá que ser suportada
pela humanidade.
Sede corajosos, filhos.
Confiai no meu Filho e permiti-lhe a liberdade para vos orientar como Ele deve, para que as
almas possam ser salvas das garras da besta.
A Vossa Mãe, Mãe da Salvação.

Jesus: Nunca vacileis. nunca duvideis da minha Mão de Proteção
Sábado, 2 de junho de 2012, 21:00

Minha querida e amada filha, quando os Meus seguidores Me permitirem inundar as suas
almas com o Meu Amor incondicional, Eu colocarei dentro deles uma força que os assustará.
Vinde a Mim com confiança, filhos, com o coração simples e aberto, sem expectativas, e Eu
vos trarei uma paz, que não encontrareis noutro lugar.
Enquanto Eu choro face ao caminho pelo qual o mal e a ganância têm dominado o
mundo, Eu estou também cheio de alegria, por causa do amor puro que os Meus seguidores
mostram por Mim, o vosso Jesus.
Como Me trazeis consolo e conforto, e como Eu desejo poder envolver-vos nos Meus Braços.
Como Eu gostaria que pudesses ouvir-Me dizer quanto Eu vos Amo.
Como anseio pelo dia em que Eu chegue, para que a Minha Mão segure as vossas mãos e Eu
vos chame para o Meu Novo Reino, no qual voltareis finalmente para casa e para Mim.
Esse dia não está longe.
Vós, todos os Meus seguidores, tendes que Me escutar neste momento.
Vós deveis ser fortes, perseverar durante os desafios que estão pela frente e nunca desanimar.
Caminhar ao longo do caminho, esculpido por vós, em direção ao Meu Reino, magoar-vos-á.
Muitos de vós tropeçareis e cambaleareis.
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Alguns de vós voltareis para trás pelo mesmo caminho.
Outros de vós sentar-vos-eis, desistireis e ficareis presos entre o início da vossa jornada e as
Portas da Vida Eterna. Tão fraca será a vossa fé, perante os obstáculos que enfrentardes.
Os mais fortes serão destemidos. Eles quererão seguir em frente, e investir com cada gota de
energia, para a Nova Era de Paz.
Nada os afastará do seu caminho. Eles saberão suportar os sofrimentos futuros. Eles
saberão combater o inimigo. Com pouco receio nos seus corações, ouvirão cada instrução que
lhes for dada por Mim.
A esses deveis sempre esforçar-vos por voltar e levar aqueles que são mais fracos, os que
estão com medo. Vós deveis levar aos ombros aqueles que não têm vontade nem a coragem para se
levantarem em Meu Nome.
Aqueles que recusarem a vossa ajuda, serão deixados para trás e farão parte do reino da besta,
a partir do qual não há escapatória.
Nunca vacileis. Nunca duvideis da Minha Mão de Proteção.
Se submeterdes tudo à Minha Santa Vontade, Eu cuidarei de tudo.
Confiai em Mim. Segui-Me.
O tempo é curto, mas é bastante para se preparar a Batalha, que temos pela frente.
Eu amo a todos vós. Nunca esqueçais o poder do Meu Amor.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo, Rei da Salvação.

Passai o mês de junho em contemplação silenciosa, como a minha amada Mãe instruiu
Domingo, 3 de junho de 2012, 15:30

Minha querida e amada filha, os Meus seguidores devem passar o mês de Junho em
contemplação silenciosa, como a Minha amada Mãe instruiu.
Este mês é o momento em que, através da Cruzada de Conversão, muitas pessoas podem
receber as graças de conversão instantânea através, dos sacrifícios feitos por aqueles que
correspondem à Minha Mãe, a Mãe da Salvação.
Vós precisais de estar tranquilos neste mês.
Por favor, peço-vos para visitardes as vossas Igrejas tanto quanto possível ,e recitardes o Meu
Terço da Divina Misericórdia às três horas.
Os católicos, por favor, recebei a Minha Sagrada Eucaristia, todos os dias se possível, durante
este mês.
Por este mês, será a ocasião em que os planos que aumentarão a agitação no Oriente Médio,
silenciosamente em curso, estão a ser ultimados.
Sede fortes. Sede pacientes. Sede humildes de coração.
Entregai-Me a vossa vontade e oferecei os vossos desafios e sacrifícios pela conversão dos
pecadores.
Ide em paz, Meus amados seguidores.
O Meu Espírito Santo está a cobrir a todos vós, neste momento, pois Eu assinalei-vos para
esta devoção especial.
O Vosso Amado Jesus.

Assim como Eu fui rejeitado da primeira vez, Eu serei rejeitado pela segunda vez
Segunda-feira, 4 de junho de 2012, 15:20

Minha querida e amada filha, muito poucos do Meu povo escolhido, os Judeus, Me aceitaram
como o Verdadeiro Messias, que veio ao mundo e morreu pelos pecados da humanidade.
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Desta vez, muito poucos Cristãos perceberão que Sou Eu Quem fala com eles agora, antes de
Eu vir pela segunda vez.
Eles acreditarão nas mentiras que brotam dos lábios mentirosos dos falsos profetas que eles
vão adorar, enquanto Me rejeitam com um ódio que está em desacordo com o Amor de Deus.
Assim como Eu fui rejeitado da primeira vez, Eu serei rejeitado da segunda vez.
Vós não deveis sentir-vos tristes pela forma como Eu sou escarnecido, pontapeado, socado e,
as Minhas Mensagens, ridicularizadas. Pois tal ódio contra a Minha Santa Palavra só pode vir de
Satanás. Quando a fúria de Satanás se torna intensa, como é agora, então vós podeis ter certeza de
que ele se preocupa com as almas que pretendem salvar-se das suas garras.
Bloqueai os vossos ouvidos. Olhai em linha reta, para a frente, e concentrai-vos apenas em Mim.
Todo o tipo de ataques vos será arremessado, Meus seguidores, para que pareis de Me seguir.
Todos os argumentos contra a Minha Palavra, por aqueles que se vangloriam de serem
especialistas em assuntos do Espírito Santo, devem ser postos de lado.
Eles não têm o Espírito Santo em suas almas, pois que eles não são dignos, por causa do
pecado do orgulho.
Assim como Eu sofri a flagelação na coluna, assim também Eu vou sofrer, novamente, pela
forma como a Minha Santa Palavra é agora dilacerada, com ódio, por aqueles que querem assegurar
que a Minha Palavra seja rejeitada.
Eu digo a essas almas, agora.
Porque não aceitais vós a Minha Mão de Misericórdia, para salvar a humanidade, porque
mantendes tamanho ódio nos vossos corações?
Não sabeis que estais a ser tentados pelo maligno, que ele vos quer cegos para a Verdade?
Calúnia, ódio e difamação não vêm de Mim. Se permitis que esses pecados indignos vos
subjuguem, vós não Me amais.
Vós voltareis para Mim, no momento em que vierdes até Mim durante O Aviso, se tiverdes a
humildade necessária para Me pedir para vos perdoar.
Se vós não permanecerdes em silêncio agora, sofrereis, e o vosso remorso vai deixar-vos
fracos e trémulos diante de Mim.
Como vós Me feris.
Como vós Me fazeis sofrer.
Vós flagelais-Me como Eu fui flagelado da primeira vez. No entanto, vós dizeis que sois
Meus Santos Discípulos.
Vós sois motivo de grande tristeza para Mim.
Aos Meus seguidores, Eu digo que ignoreis essas provocações.
Não abrais a boca nem vos envolvais com aqueles que mostram ódio, raiva, e que
reivindicam, ao mesmo tempo, amar-Me.
Como Me podeis amar, quando vós não demonstrais amor ou paciência para os outros.
Vós sois hipócritas, quando flagelais os outros em Meu Nome.
Agora, o momento é propício para a segunda rejeição, não é diferente da primeira vez.
O ridículo é que os autoproclamados Santos discípulos vão zombar dos Meus Profetas,
tentando apanhá-los em falso, questionando o seu conhecimento das Escrituras.
Os Meus Profetas não entendem as Escrituras e eles não vão defender a Minha Palavra.
No entanto, esses chamados Santos discípulos, tal como durante a Coroação de Espinhos na
Minha Cabeça, vão tentar que os Meus Profetas sejam vistos como estúpidos e indignos.
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Então, eles irão às grandes aglomerações ao mesmo tempo para os indicar e envergonhar
enquanto professam, com o seu conhecimento dos Meus Ensinamentos.
A perseguição continuará até que será aliviada após O Aviso, quando essas almas perceberem
o erro que fizeram.
Eles vão chorar e sofrer por causa disso, mas Eu os perdoarei porque Eu os amo.
Mas, porém, muitos não se arrependerão.
Eles infligirão sofrimento e perseguição aos Meus profetas dos Tempos Finais
Nem por um momento eles desistirão. Cada mágoa, insulto e agressão, serão lançados em
Meu Nome, Jesus Cristo, Filho do Homem.
Eles Me negarão até o fim, através da Minha Santa Palavra, que lhes é dada hoje.
Em seguida, ser-lhes-á dado mais algum tempo para aceitarem o Livro da Verdade. Eles vão
aceitar-Me ou rejeitar-Me.
Então Eu reunirei todas as almas humildes que Me amam e o Novo Céu e a Nova Terra
fundir-se-ão.
Aqueles que ainda Me rejeitem serão lançados no Fogo do Inferno.
Venho mais uma vez para vos salvar.
Abri os vossos corações e vede que Sou Eu, Jesus, que vos chama agora.
Se vós não conseguirdes ver isso, então precisais de muita oração, para que o Espírito Santo
entre realmente nas vossas almas.
Lembrai-vos que aqueles, que são abençoados com o Espírito Santo, não insultam os outros,
não cometem calúnia, nem lançam ódio contra os filhos de Deus.
Eles não querem controlar os filhos de Deus. Eles não quebram os Dez Mandamentos.
O Vosso Jesus.

Satanás tem a intenção de envenenar as mentes de algumas das minhas almas
escolhidas para esta missão
Terça-feira, 5 de junho de 2012, 22:00

Minha filha, é insensato que aqueles que seguem os Meus visionários no mundo inteiro
sucumbam ao novo plano maligno.
Ele pretende envenenar as mentes de algumas das Minhas almas escolhidas para esta Missão.
Ele vai virar uns contra os outros.
Ele criará dúvidas no seio deles, contra estas Mensagens Sagradas, o que te causará muita
dor e tristeza.
O ciúme espiritual irá cavalgar como uma besta, saindo debaixo do oceano, e derramando um
terrível dilúvio de ódio, não só sobre as Minhas Mensagens, como em vós.
Vós deveis orar, visto que isso acontecerá em breve.
Esperai por esses eventos, em oração diária, e não permitais que esta série de ataques vos
desencoraje.
Meus seguidores, deveis ficar alerta porque, quando isto começar, no próximo mês, vós sereis
também tentados a duvidar da Minha Sagrada Palavra.
Essa profecia vai desenrolar-se diante de ti, e será o mais cruel e doloroso assalto a esta
Missão até agora.
Não apenas os ataques emanarão daqueles que promovem as mensagens dos que eles
acreditam que são os visionários e profetas dos dias modernos, como eles serão apoiados por alguns
dos Meus servos sagrados.
O veneno intoxicará muitas almas e muitos irão rejeitar-Me.
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Ignora esses ataques, Minha filha. Segue em frente, e dá ao mundo as Minhas Mensagens, tão
rapidamente quanto possível.
É importante que espalheis a Minha Palavra Sagrada e as Minhas Orações, mesmo entre os
que não querem ouvir-Me. Muitos, perante estas Mensagens, sentirão um remorso e, nesse caso,
receberão em seguida graças para ver a Verdade.
Nunca subestimeis o poder da influência de Satanás sobre vós.
Ele visa, especialmente, as almas de que Eu preciso para Me ajudarem na Minha Missão de
salvar a humanidade.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Virgem Maria: Quando vós sofreis nesta vida, filhos, aproximais-vos do meu Filho
Quarta-feira, 6 de junho de 2012, 17:05

Quando vós sofreis nesta vida, filhos, aproximais-vos do meu Filho.
O sofrimento, por mais difícil que seja, traz Graças, especialmente se for encarado de bom
grado para salvação das almas.
Quando vós sofreis, lembrai-vos sempre de como o meu Filho sofreu.
A Sua tortura física, lembrai-vos, seria muito difícil de suportar pelo homem. No entanto, o
sofrimento mental pode criar a mesma dor.
Para aqueles que combateis o sofrimento, vós deveis pedir-Me, à vossa amada Mãe da
Salvação, para vos ajudar a lidar com ele.
Eu levarei o vosso sofrimento e oferecê-lo-ei ao meu Precioso Filho, em vosso nome, na
vossa intenção de salvar almas.
Só Ele pode reter o que precisais e dar-vos conforto. Então, Ele irá aliviar a vossa carga.
O sofrimento pode ser uma forma de Purificação da alma.
Rejeitá-lo e combatê-lo não proporcionará alívio. Tornar-se-á um fardo muito pesado.
Quando o oferecerdes com amor, sereis aliviados do vosso peso e tornar-vos-eis alegres.
Nunca temais o sofrimento pois ele aproxima-vos do Sagrado Coração do meu Filho.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

O ano passado 600.000 anjos caídos foram libertados dos poços do inferno. Agora
foram libertados para cima de 5 milhões
Quinta-feira, 7 de junho de 2012, 20:00

Minha querida e amada filha, é tempo de pegar em armas para a violenta batalha Celestial
contra Satanás e os seus anjos caídos.
O exército de Satanás e seus anjos e devotos fiéis na terra desencadearam-na, agora em todas
as nações, e estão a infestar os filhos de Deus de todas as maneiras.
Há sinais visíveis. A crise na Minha Igreja, a Igreja Católica, foi criada pelas forças do
maligno, com o primeiro objetivo de a pôr de joelhos. Não satisfeitas com isso, as forças do
maligno querem destruir a Santa Eucaristia, contaminando-a.
Para desmoralizar a Minha Igreja na Terra, o plano de Satanás foi destruir a fé dos Meus
seguidores.
Muitos dos Meus seguidores não mais Me prestam reverência, ao Vosso Salvador, porque
censuram os pecados daqueles que Me representam na Igreja. Como isso Me fere, por eles
renunciarem a Mim tão rapidamente.
A apostasia no mundo de hoje foi também planeada por Satanás, para tentar que os filhos de
Deus neguem a sua Fé.
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Em vez disso usam uma nova religião, frequentemente conhecida como a nova era religiosa.
Em vez de glorificarem a Deus, o Pai Eterno, eles glorificam o ser humano, como uma
espiritualidade superior e dominante.
Como Lucifer, que queria não apenas ser parecido com Deus, mas que queria tornar-se Deus,
isso evoluiu rapidamente para um culto visando convencer os filhos de Deus que eles detêm o
comando do seu próprio destino.
Que tudo pode ser controlado através de uma falsa crença num mundo metafísico, o qual não existe.
Crer em falsos deuses, como o Buda, tem prejudicado muitas pessoas, levando-as para um
mundo em trevas, o qual, à primeira vista, parece resplandecer, mas que é incapaz de inflamar um
amor puro de uns para com os outros.
Em vez disso, a religião desta nova era significa uma coisa. A obsessão e o amor pelo próprio
ego, à custa de quem quer que seja.
As guerras, que as ordens maçônicas de Satanás criaram, estão a começar em plenitude, e os
maiores grupos de todos assumirão o controle do Médio Oriente, através de massacres.
Na Europa eles serão os mentores da introdução de uma nova moeda mundial para vos escravizar.
Satanás controla tão fortemente, que será precisa muita oração para fazer cair o poder que ele
empunha. Nessa altura, haverá a tentação de desviar os filhos de Deus para longe da Verdade.
Ele, Satanás, pode divertir-se destruindo as vossas mentes. Não obstante ele não ter o poder
de saber o que vós pensais, ele pode colocar pensamentos e dúvidas nas vossas mentes.
Quando por fim, vós resistirdes, pela oração por Graças para a vossa própria proteção, ele
incrementará as suas atividades.
Satanás envia os seus anjos demoníacos aos crentes e atormenta-os. Se conseguisses vê-los,
ficaríeis chocados. Dois ou três podem cercar-vos e enganar-vos, provocando-vos confusão e
angústia, enchendo a vossa mente de pensamentos cruéis contras outras pessoas.
Ele faz qualquer coisa para vos colocar contra Deus, Suas Igrejas, Seus filhos e aqueles que O
representam na terra, que são os seus primeiros alvos.
Ele visa os que têm postos superiores, os que detém o controle da vida de milhões. Ele tentaos com corrupção, manipulação de poder, e com a introdução de leis nocivas com o propósito de
causar dor e miséria. E, em seguida, ele orquestra guerras.
Filhos, não ignoreis a batalha, visto que é real.
O ano passado 600.000 anjos caídos foram libertados dos poços do Inferno.
Mais 5 milhões estão agora a ser libertados. O tempo para o exército de Deus, no Céu,
destruir Satanás, começou. O tempo para o Meu exército, na terra juntar armas também começou.
O tempo é curto. Nós temos muito para fazer.
A oração é a arma. A conversão é o objetivo. Eu só posso efectuar a salvação das almas, se a
Minha Voz for ouvida neste tempo.
Satanás sabe disso. Ele tem lançado maldições sobre esta Missão, e ele arrastará muitos filhos
de Deus para longe. Porém ele não pode vencer. De modo nenhum ele pode impedir que o Livro da
Verdade seja revelado, pois Sou Eu, Jesus Cristo, a fazê-lo.
Contudo, muitas pobres almas serão convencidas a olhar para outros caminhos, quando Eu
anunciar a Verdade, para todo o mundo, tal como predito no Livro da Revelação.
Nunca permitais que ele vos comprometa. Vós podeis fazê-lo, recusando envolver-vos nos
insultos ou zombarias de outros, quando vós proclamais a Minha Santa Palavra. Ao comprometervos com ele, dais-lhe a munição que ele precisa de usar para vos derrubar.
O Vosso Amado Jesus, Salvador de toda a humanidade.
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O livre-arbítrio não vos pode ser tirado. Não vos posso exigir que me sigais
Sexta-feira, 8 de junho de 2012, 19:05

Minha querida e amada filha, ao lerem estas Minhas Santas Palavras dadas à humanidade por
Amor, muitos não compreendem as Minhas intenções.
Como Filho do Homem, a Minha promessa é salvar toda a humanidade.
A Minha Crucificação na Cruz não foi simplesmente um momento no tempo, ou um momento
na história.
Foi um sacrifício feito para oferecer a cada um de vós, ainda hoje, o Dom da Vida Eterna.
Esta é uma promessa solene. A vida do mundo vindouro, o Meu Reino na Terra, é para todos.
Venho agora prepará-lo.
Eu disse-vos, antes que, até que Eu venha para vos avisar dos perigos de rejeitar os Meus
Ensinamentos e os Dez Mandamentos, estabelecidos pelo Meu Eterno Pai, Eu não posso ordenar ou
exigir aos filhos de Deus para Me ouvirem. Pois a toda a humanidade foi dado um Dom especial,
bem como aos Anjos no Céu, o Dom do livre-arbítrio.
O livre-arbítrio não vos pode ser tirado. Não vos posso exigir que Me sigais.
Posso avisar, mostrar-vos o erro dos vossos caminhos, mas não posso exigir que vós
respondais ao Meu Chamamento. Eu só posso pedir.
O livre-arbítrio, enquanto Dom, pode também ser um obstáculo, pois ele será usado por
Satanás para pôr mentiras nas vossas mentes.
Ele pode fazer exigências de natureza tão violenta, que vós tereis muita dificuldade em
combater, tal é o seu poder.
A Minha paciência está a ser testada neste final dos tempos, como nunca antes.
Apesar da Minha Morte na Cruz, de a Minha Vida ter sido dada com Amor para salvar cada
um de vós, muitos esquecem o que este Sacrifício realmente significa.
Se Eu dei a Minha Vida para a Salvação da humanidade, porque não Me ouvem os Meus
filhos?
Uma vez que eles não querem ouvir-Me agora, através destas Mensagens, que é a escolha que
fazem da sua livre vontade, então, por que continuam eles a interpretar mal e a distorcer o conteúdo
da Bíblia Sagrada?
Não importa quanto Eu sou rejeitado, Eu nunca vou deixar o Meu dever de vos advertir dos
perigos que virão.
Os perigos de que Eu falo, não são apenas as misérias que estão a ser planeadas pelos
discípulos ímpios de Satanás, sobre os vossos países, o controle de vosso dinheiro, a vossa comida
ou a vida humana.
Não, os perigos para que precisais de estar cientes são, acima de tudo, os perigos de perder a
vossa alma para Satanás e seus anjos caídos.
Se vós prestardes atenção agora, a Minha Palavra é integralmente para cada um e para
todos vós.
Tudo que Eu vos peço é que escuteis. Deixar de ouvir, de aceitar as Graças especiais que Eu
vos concedo agora, significa que vós não ficareis habilitados adequadamente para salvar as vossas
almas da besta.
Eu abençoo a todos. Aos que estais confusos, Eu exorto-vos a insistir nas orações que vos
foram dadas através destas Mensagens.
Elas irão ajudar-vos a responder ao Meu Chamamento do Céu.
O Vosso Jesus.
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Deus Pai: Eu lutarei na Batalha do Armageddom com a Hierarquia dos Céus
Sábado, 9 de junho de 2012, 15:45

Minha doce filha, confia que Eu, o teu Pai Celestial, usarei todo o Meu Poder para salvar
todos os Meus filhos na Terra.
Embora Eu deva respeitar o Dom do livre-arbítrio, dado por Mim como uma das maiores
Dádivas, para assegurar que a humanidade Me amaria, por sua própria vontade e não pela força, Eu
farei maravilhas e criarei milagres para trazer os Meus filhos para a Minha casa.
Enquanto Deus de Justiça, Eu nunca poderia tolerar ou aceitar o mal, mas Eu vou perdoar a
todos aqueles que se voltarem para o Meu Filho e procurem a redenção, quando tiverem
conhecimento do conteúdo do Livro da Verdade.
Eu lutarei na Batalha de Armageddom com a Hierarquia dos Céus e prometo derrotar o
inimigo e os demônios gerados pela mão de Lúcifer.
O tempo está a aproximar-se para Satanás ser banido por 1.000 anos e ai do homem que não
renunciar a ele ou à sua maldade.
A todos será mostrada a Verdade do Meu Amor Divino e do Meu desejo de que o Meu
esplêndido Reino, o Meu Paraíso, seja compartilhado com todos.
Todas as tentativas serão feitas, através dos Meus profetas, para vos atrair para os Braços do
Meu Filho.
Meus filhos, não Me abandoneis, ao Vosso Pai Amoroso.
Vinde ouvir o Meu Chamamento.
Não rejeiteis a vossa herança.
Vós estais agora a enfrentar a maior crise desde a criação da raça humana, pois chegou a hora
de vós fazerdes a escolha final.
Estai cientes de que toda a mentira, toda a tentação de procurar consolo nos braços de Satanás
e seus demônios, serão feitas para roubar as vossas almas.
Somente aqueles que usam o seu tempo a proteger a sua fé, através da oração e dos
Sacramentos, serão suficientemente fortes o para suportar o seu poder.
Lembrai-vos de que Satanás não pode vencer por que ele não tem o poder. Ele vai agora
atacar todos, mesmo as almas santas, para Me rejeitarem e ao Meu amado Filho.
Ao invés, ele vai sugar-vos para um abismo de trevas e confusão, e vós ficareis amarrados
numa intrincada teia de enganos, da qual não sereis capazes de vos desembaraçar.
Ouvi-Me agora. A batalha final já começou. Não cometais o erro de rejeitar este convite, feito
a partir dos Céus, porque isso significa que vós estareis perdidos para a eternidade.
Vós testemunhareis a tragédia das almas que se recusarem o Cálice da Salvação.
Eles cairão desamparados, juntamente com Satanás, para as profundezas do Inferno do qual
não há retorno.
Eu devo, como Vosso Pai, apontar os perigos que enfrentais.
Porque não quereis vós escutar?
Se acreditasses em Mim, então sabíeis que Eu enviaria os Meus Profetas para vos advertir.
Porque não fiz Eu isso antes? Eles escutaram? Não, muitos não o fizeram e depois a profecia
evoluiu, diante dos seus olhos incrédulos.
Desta vez, Eu venho para anunciar que o tempo para o Meu Filho, o Verdadeiro Messias, vir
novamente, está próximo.
Satanás sabe disso. O seu ódio por Mim é tão poderoso, que ele vai fazer tudo para arrebatar
os Meus filhos para longe de Mim.
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Eu sou o Vosso Deus, o Princípio e o Fim.
Eu criei o mundo no princípio, e vai ser pela Minha Mão, como vós sabeis, que o mundo
chegará ao fim.
Mas, para os Meus amados filhos que renunciam a Satanás, o mundo novo, o Novo Paraíso na
Terra, espera por vós em toda a Sua Glória.
Não volteis as costas.
Não permitais que o raciocínio humano falhe e impeça que vós e os vossos entes queridos
entrem neste Paraíso Esplêndido, no qual vós não querereis mais nada.
Escolhei o Meu Paraíso de amor, alegria e beleza, um lugar especial onde vivereis em perfeita
harmonia, em corpo, mente e espírito.
Sem corrupção. Sem pecado. Só com amor, onde vivereis em união com a Minha Divina Vontade.
O Vosso Amoroso Pai Celestial, Deus, o Altíssimo.

O Falso Profeta não assumirá apenas a Igreja Católica, ele ordenará sobre todas as
igrejas cristãs
Domingo, 10 de junho de 2012, 15:30

Minha amada filha, Eu apelo a todos os Meus seguidores para mostrarem coragem neste
momento.
Este não é o momento para desânimos e choros. É o momento de lutardes pela vossa Salvação.
Apelo a todas as Igrejas Cristãs, aos Meus clérigos e a todos os que Me consagrastes as vossas
vidas, ao Vosso Jesus, para ouvirdes os Meus apelos.
Nunca renuncieis à Verdade dos Meus Ensinamentos.
Nunca Me abandoneis.
Nunca abandoneis a Minha Igreja. Porque Eu Sou a Igreja.
Nunca renuncieis ao Meu Corpo, porque Eu Sou o Pão da Vida.
Nunca aceiteis as mentiras, que em breve serão implantadas no meio de vós, para substituir a
Minha Igreja na terra.
É o tempo para vos preparardes.
Em breve, será tolerada uma nova religião, que será produzida pelo homem.
Em breve sereis alimentados à força com algo que parecerá a Santa Eucaristia, mas não será o
Meu Corpo.
Ela tornar-se-á vazia, estéril e não vos dará a verdadeira vida.
A única Santa Eucaristia que existe é aquela em que a Minha Presença é dada a conhecer no
Santo Sacrifício da Missa, como é agora.
Nunca vos desvieis disto, mesmo que sejais forçados a fazê-lo pelos pagãos, que assumirão as
Minhas Igrejas Cristãs.
Eles profanarão as Minhas Igrejas e transformá-las-ão em nada mais do que em locais de
entretenimento e de eventos sociais.
Vós deveis seguir sempre os passos que Eu ensinei aos Meus Apóstolos na Última Ceia.
Agora, vós deveis garantir que tudo está no lugar antes que o ataque comece.
Muito em breve, vós achareis que é impossível seguir a falsa doutrina que vos é imposta, pela
abominação que vedes pela frente.
O falso profeta não só assumirá a Igreja Católica, mas ditarará sobre todas as Igrejas Cristãs,
as quais ele fundirá numa só.
Mas não será a Mim, Jesus Cristo, que o novo templo será erguido. Será um templo para
substituir a Santa Sé, em honra da besta.
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Prestai agora atenção às Minhas Palavras, para verdes logo a Verdade.
Aos suficientemente corajosos para resistir a esta perseguição da vossa Fé, vós deveis
planear agora.
Aos que não tendes força para lutar contra o reino do anticristo e do falso profeta, caí de
joelhos e implorai-Me agora para vos ajudar.
Eu vos guiarei através dos Meus novos líderes, que brotarão dentre vós, chefiados pelas
Minhas Duas Testemunhas.
Enoque e Elias, presentes nas Minhas Igrejas Cristãs na Terra e na Casa de Israel,
influenciarão, em breve, a pregação dos Evangelhos em todo o mundo.
Nada parará os Ensinamentos da Verdade.
Este tempo será difícil, mas erguei-vos e segui o Meu Exército na Terra, e mais almas serão
salvas. Não abandoneis o rebanho que Eu vos dei para orientar.
Não temais, porque, só seguindo o Meu Caminho da Vida Eterna podereis ser salvos.
Segui o caminho do falso profeta e não só vós estareis perdidos para Mim, como levareis as
almas inocentes no caminho do Inferno.
Sede corajosos Meus servos sagrados.
Aceitai que o tempo para o Meu retorno está iminente. Vós não tendes tempo a perder.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: Orai pelas igrejas cristãs, para que lhes sejam dadas graças para
defenderem a sua fé
Segunda-feira, 11 de junho de 2012, 12:02

Todos os filhos de Deus estão a ser chamados em todo o mundo para se unirem, como um, e
implorarem neste momento a Misericórdia do Meu Eterno Pai.
Filhos, derramai os vossos corações para o Meu Pai ,e pedi-Lhe para vos proteger e cobrir
com o Precioso Sangue do Seu Filho.
Vós deveis prestar atenção todos os dias a partir de agora e rezar a Deus Pai em Nome de
Jesus Cristo, Salvador do Mundo, para proteção de todos contra as forças do mal, que grassam
agora em todos os cantos.
Rezai, rezai, rezai pelas Igrejas Cristãs na Terra, para que lhes sejam dadas graças para
defender a sua Fé.
Nunca desistais da esperança, filhos, nem uma vez prometei fidelidade ao meu Filho, e orai
com força, que as vossas orações serão correspondidas.
Hoje, Eu peço-vos que continueis com as orações da Cruzada de Conversão e com a recitação
do Santíssimo Rosário e o Terço da Divina Misericórdia.
Este é o mês designado para a conversão de muitas nações.
O Jejum deve continuar, para salvar as almas, e pode ser realizado de acordo com os meios de
cada um.
Continuai filhos, a orar pela conversão, tão necessária neste momento.
Obrigado por responderdes ao meu apelo.
A Mãe da Salvação.

Lembrai-vos que esta é uma guerra que será vencida pela Minha Igreja Remanescente
na terra
Segunda-feira, 11 de junho de 2012, 16:30

Minha querida e amada filha, muito em breve as almas inflamadas pelo Poder do Espírito
Santo, por causa destas Mensagens, irão unir-se como uma em todas as nações.
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Elas vão juntar-se em uníssono para proclamarem a Minha Palavra, para que toda a alma
perdida possa ser libertada das garras da besta.
A Minha Igreja Remanescente vai reunir-se rapidamente e crescer pelo mundo, e a oração
uni-la-á, como uma Igreja Santa.
Eu enviarei ajuda para cada uma das Minhas Duas Igrejas, as Minhas Duas Testemunhas na Terra.
Então elas erguer-se-ão com coragem, e proclamarão a Verdade em todos os cantos do mundo.
A Minha Voz soará como um trovão, e aqueles que realmente Me amam não deixarão de
Me reconhecer.
As graças do Espírito Santo incendiarão as almas dos Meus soldados, e eles marcharão para a
frente e ajudar-Me-ão a salvar a humanidade.
Rejubilai, Meu exército, pois vós sois abençoados, por terdes sido escolhidos para esta
tarefa gloriosa.
Através do vosso amor por Mim, o Divino Salvador, vós ajudareis a salvar os vossos pobres
irmãos e irmãs de serem perdidos para o maligno.
Vinde agora, Meus seguidores, e deixai-Me levar-vos através da selva densa e espinhosa para
a Luz do Meu Novo Reino na Terra.
Nunca temais a Minha Mão, porque Eu vou levar-vos agora, sem medo, para a batalha contra
o anticristo.
Lembrai-vos que esta é uma guerra que será vencida pela Minha Igreja Remanescente na Terra.
Lembrai-vos, também, que o número de almas que podem ser recuperadas dependerá da força
da vossa Fé, da vossa generosidade de espírito e da vossa vontade de sofrer no Meu Santo Nome.
Eu Amo-vos
Eu Abençoo-vos.
Eu dou-vos as graças de que agora precisais para pegardes nas vossas armas e marchardes
para a Vida Eterna.
O Vosso Amado Jesus.

O teste de um autêntico Profeta reside nas orações que lhe são dadas para a
humanidade
Terça-feira, 12 de junho de 2012, 17:58

Minha querida e amada filha, compreende que Eu nunca condenaria aqueles que dizem que
vêm em Meu Nome, mas que não vêm.
Eu amo a todos os filhos de Deus, incluindo os falsos profetas enviados neste tempo, para
confundirem a humanidade.
Muitas dessas almas estão cheias de amor por Mim e sentem a necessidade de estar perto.
Elas podem, não por culpa própria, imaginar que estão a receber Mensagens Divinas. Vós deveis
orar por essas almas. Vós nunca deveis julgá-las.
Depois, há aqueles que dizem que vêm em Meu Nome, mas que usam o emblema da besta.
São lobos com pele de cordeiro, que surgiram para enganar as almas puras e manchá-las com o
pecado do engano.
Esses, são os perigosos falsos profetas, cujo objetivo é distorcer a Verdade dos Meus
Ensinamentos, de tal forma que não sejam perceptíveis.
Através de uma fachada externa de falsa humildade, eles far-vos-ão acreditar numa mentira
em Meu Nome. Eles mostrarão uma máscara tolerante do engano e vós sereis convencidos de que
eles estão a espalhar a Verdade.
O teste de um autêntico profeta reside nas orações que lhe são dadas para a humanidade.
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Quando as Mensagens vêm do Céu, a conversão espalha-se rapidamente pelo Poder do
Espírito Santo, e cobrem todas as religiões, todas as crenças, para as unir como uma só.
Eu exorto-vos neste momento, para que oreis por essas almas, que foram enganadas, e que
acreditam que falam com a voz do Céu. Orai por elas para que lhes seja dada força para procurarem
a humildade, a fim de lhes permitir que vejam a Verdade.
Orai para que eles não permitam que as suas almas sejam usadas pelo impostor, para causar
confusão entre os filhos de Deus.
Orai, também, pelos que não falam em nome de Deus mas que, conscientemente, falam a
língua de Satanás. Eles também precisam das vossas orações, pois estão a ser usados sem piedade
por Satanás como um meio de espalhar mentiras.
O Vosso Amado Jesus.

Uma promessa de fidelidade à Divina Vontade de Deus Pai
Quarta-feira, 13 de junho de 2012, 16:00

Minha querida e amada filha, assim como o Meu Eterno Pai legou à humanidade a Grande
Dádiva do Seu Selo, assim também os seus filhos devem jurar fidelidade à Sua Divina Vontade.
Peço a todos os filhos de Deus que marchem para a frente no Seu exército para ajudar a salvar as
almas de todos os filhos de Deus, incluindo os pecadores endurecidos, que façam este penhor:
Cruzada Oração (59) Uma Promessa de Fidelidade à Vontade Divina
Ó Deus, o Altíssimo, ó Pai Celestial, eu prometo-Vos a minha firme lealdade e reverência,e
obedecer-Vos em todas as coisas, em união com Vossa Divina Vontade na Terra. Eu, através do
Sagrado Sangue do Vosso Único Filho Amado, o Verdadeiro Messias, ofereço-Vos a minha
mente, o meu corpo e a minha alma, em favor de todas as almas, para que nos possamos unir
como um só. no Vosso Reino Celestial, e seja feita a Vossa Divina Vontade assim na Terra como
no Céu. Amém.
Vós deveis penhorar as vossas almas ao Meu Pai Celestial, como prova da vossa Fé e em
memória da Minha Morte na Cruz, para que cada um de vós beba do Cálice da Salvação.
O Vosso Jesus.

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

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

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

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

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

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

A nenhum profeta foram dadas Mensagens da Santíssima Trindade e da minha amada
Mãe em tal abundância
Segunda-feira, 18 de junho de 2012, 20:36

Minha querida e amada filha, tu não deves permitir que a cruel rejeição das Minhas Santas
Mensagens pelos Meus seguidores, que tu reconheces que são especialmente dedicados à Minha
Santa Vontade, te confunda.
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É de esperar que este tipo de rejeição aumente de intensidade à medida que a Minha Palavra
seja rasgada em pedaços, e descartada como se nada fosse.
A dor da rejeição que tu sentes é a Minha dor. A humilhação e a ridicularização que te é
infligida é a Minha perseguição. Em vez de permitires que essa desaprovação te fira, deves aceitá-la
em silêncio.
Alegra-te, no meio das tuas lágrimas, pois tu já sabes que Eu sempre fui rejeitado mesmo
pelos Meus próprios discípulos.
Se permitires que a rejeição da Minha Palavra te faça atrasar a divulgação das Minhas
Mensagens, em seguida menos almas serão salvas.
Lembra-te sempre que o Meu maior desejo é salvar almas.
A Minha Missão não deve ser manchada pela opinião humana, desenhada para te prejudicar.
As Palavras que Eu te dou esta noite não são para te proporcionar conforto, mas para enfatizar
a urgência das Minhas advertências para o mundo.
Muitos dos Mensageiros de Deus vieram antes de ti, Minha filha, para preparar a humanidade
para a Minha Segunda Vinda.
A nenhum profeta foram dadas Mensagens da Santíssima Trindade e da Minha Amada Mãe
em tal abundância.
Somente estas Mensagens podem revelar os segredos dos tempos vindouros, e oferecer as
bênçãos necessárias a todos os filhos de Deus até o último dia.
Agarrai o Dom da Minha Palavra, dada a toda a humanidade para vos dar vida.
Sem o Meu auxílio vós acharíeis que é muito difícil suportar as provações que temos pela frente.
Todos os Meus verdadeiros Mensageiros estão a preparar os filhos de Deus para a Segunda Vinda.
Sabei que isso terá lugar durante a vida desta geração.
Tomai o Meu Cálice, bebei dele, e deixai-o encher-vos com o Dom do discernimento, para
que vós Me possais ajudar a salvar almas.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: Eu posso, com o meu Filho, dar-vos as graças e a auréola de proteção
para que nenhum anjo caído possa penetrar
Quarta-feira, 20 de junho de 2012, 07:46

Minha filha, como o meu Filho sofre neste momento e como o meu próprio sofrimento está
entrelaçado com o Seu.
Os que causam sofrimento aos outros Crucificam o meu Filho.
Quando eles fazem coisas terríveis, que causam dor sofrimento e morte aos filhos de Deus,
eles recriam a Paixão do meu Filho.
Os que seguem o caminho do enganador estão a ser tentados a cada segundo pelos anjos
caídos liderados por Satanás.
Muitos deles não sabem disso, por isso vós deveis orar por eles.
Muitas delas não percebem que estão a ser usadas pelo maligno para alcançar a destruição da
raça humana.
Muito em breve eles serão descartados por Satanás, quando não servirem para mais
nenhum objetivo.
O meu Filho vai estar à espera para acolher tais pecadores de volta aos Seus Braços Sagrados,
tão Misericordioso Ele é.
Os planos malvados que estão a ser perpetrados por Satanás, invisível a todos, estão a trazer
tristeza ao Meu Eterno Pai.
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Os pecadores endurecidos que ferem os seus irmãos e irmãs, ofendem Deus. Nunca penseis
que eles vão conseguir tudo o que se determinaram a fazer.
A Mim, Mãe de Deus, como Corredentora e Medianeira, foramdadas graças para destruir a
serpente. Ao pedirdes-me para vos ajudar Eu posso oferecer-vos proteção do medo, filhos.
Eu posso, com o meu Filho, dar-vos as Graças e a auréola de proteção onde nenhum anjo
caído pode penetrar.
Satanás não pode prejudicar ou atacar todos os que recitem o meu Santo Rosário todos os dias.
Ao recitar três ou mais Rosários, vós podeis estender essa proteção para os outros. Se até
mesmo uma centena de pessoas, ao fazê-lo, poderia salvar a vossa nação da contaminação que se
espalhou a partir do maligno.
Vós deveis reunir os filhos e rezar para as proteger.
Vós deveis ser generosos de coração e orar pelos vossos inimigos, porque muitos deles não
percebem o que estão fazendo.
Ao confiar completamente no meu Filho e aceitar os Dons que Ele agora traz para vós, através
dos Seus Ensinamentos e das Profecias, vós podeis destruir todos os vossos medos.
Satanás aproveita e alimenta os medos. Encarai a Verdade e usai a oração para mitigar os
planos malignos em curso por esses grupos malignos, que querem destruir a humanidade.
Senti o amor do meu Filho, abrindo os vossos corações.
Colocai-me, à Mãe da Salvação, as vossas preocupações e Eu os levarei ao meu Filho.
Então, Eu cobrir-vos-ei com o meu Sacratíssimo Manto e vós sentireis uma força que só pode
vir do Céu.
Só então ficareis preenchidos com paz, coragem e determinação para vos tornardes parte do
exército de Deus. Este exército, já em formação, é composto de multidões em cada nação.
Eles marcharão até o fim e não podem ser derrotados.
Obrigado, minha Filha, por responderes ao meu chamamento.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Vinde a Mim todos os que vos sentis indignos. Eu espero por vós
Quinta-feira, 21 de junho de 2012, 00:05

Minha querida e amada filha, os Meus seguidores devem entender que, como qualquer bom
pai, Eu sempre quero o que é melhor para eles.
Eu nunca lhes darei tudo o que pedirem a menos que esteja de acordo com a Minha
Santíssima Vontade.
Eu nunca os deixarei vaguear, para fora do caminho da Verdade, sem os persuadir a voltarem
para Mim.
Eu tentarei sempre protegê-los de todo mal.
Além disso, Eu castigá-los-ei por algo que façam de errado.
Eu quero, e posso, ficar irritado quando fazem mal aos outros.
Além disso, Eu perdoá-los-ei quando fizerem algo de errado se realmente eles se arrependem
do erro das suas ações.
Eu sou paciente.
Eu não fico chocado com facilidade e nunca, nem Eu poderia, guardo rancor.
É por isso que mesmo aqueles que se percam e se sintam vazios por dentro devem pedir-Me
para os segurar, amá-los e trazê-los ao Divino Amor que lhes dará a verdadeira paz.
Assim, muitas pessoas que estão perdidas esquecem-se de Mim.
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Muitos, por causa da vida pecaminosa que levaram, estão relutantes em voltar para Mim. Eles
sentem-se desconfortáveis, não sabem como orar e acreditam, erroneamente, que é tarde demais
para eles. Como estão errados. Eles nunca devem esquecer-se que Eu ofereci a Minha Vida na terra
por cada um de vós.
Eu não desisto das almas facilmente. Eu amo todos aqueles que, através de suas ações, atos e
pensamentos, quebram as Leis do Meu Pai. Vós sois preciosos para Mim. Eu Amo-vos, assim como
Eu Amo todos os filhos de Deus.
Nunca acrediteis que vós sois menos amados, porque vós pecais. O pecado, embora
repugnante para Mim, é a mancha com que vós nascestes.
É quase impossível a qualquer alma na terra não pecar.
Nunca sintais que Eu nunca poderia ajudar-vos ou receber-vos nos Meus Braços.
Vós ficareis em primeiro lugar na fila para entrar no Meu Novo Paraíso na Terra, que vai
durar 1.000 anos, quando voltardes para Mim. Tudo o que Eu peço é para falardes Comigo, com
estas Palavras.
Cruzada Oração (62) Para os Pecadores Perdidos e Desamparados
Ó Jesus, ajudai-me, porque eu sou um pecador perdido e desamparado na escuridão. Eu
sou fraco e não tenho coragem de Vos procurar. Dai-me forças para Vos chamar agora, para
que eu possa romper com a escuridão dentro da minha alma. Trazei-Me a Vossa Luz, Querido
Jesus, perdoai-me. Ajudai-me a tornar-me são de novo, e levai-me para o Vosso Amor, Paz e
Vida Eterna. Eu confio em Vós, completamente e peço-Vos que me levais em corpo, mente e
alma, assim como eu me entrego à Vossa Divina Misericórdia. Amém.
Vinde a Mim todos os que vos sentis indignos. Eu espero por vós. Só é preciso que agarreis a
Minha Mão e Me alcanceis.
Eu Escuto. Eu Vejo. Eu Choro. Eu Amo-vos.
Eu nunca desistirei até que vós estejais nos Meus Braços e que a Minha Divina Misericórdia
inunde as vossas almas.
Em breve vós vereis finalmente a Verdade da Minha Misericórdia. As vossas dúvidas serão
atiradas para longe, ser-vos-á revelado que a vossa alma será preenchida com a Luz e vós vireis a
correr na Minha direção. Aguardo esse dia com grande esperança e alegria. Somente quando cada
pobre alma perdida souber que só Eu, Jesus Cristo, a pode salvar, o Meu Coração ficará curado.
Lembrai-vos que o pecado pode condenar, mas Eu amo cada pecador, não importa o que eles
fizeram. Nunca tenhais medo de vir a Mim, conversar Comigo, pois Eu Amo-vos demais para vos
rejeitar quando vós mostrais verdadeiro remorso.
O Vosso Amado Jesus.

O homem não evoluiu a partir de animais, mas é isso que aqueles que não acreditam
em Deus vos querem fazer crer
Quinta-feira, 21 de junho de 2012, 17:30

Minha querida e amada filha, desde o início dos tempos, quando o mundo foi Criado por Meu
Eterno Pai, tem havido muita confusão sobre a origem da raça humana.
Quando Meu Pai criou o mundo, para que pudesse ter uma família, muita coisa foi feita.
Ele Criou a terra, os mares, as plantas, as árvores, as montanhas, os rios, os animais e
depois, no penúltimo dia, quando no Paraíso tudo estava no seu lugar, Ele Criou o homem. O
homem, embora manchado pelo pecado, é uma criatura sagrada. Os animais estão lá para servir
a humanidade.
O homem não evoluiu a partir de animais, mas é isso que, aqueles que não acreditam em
Deus, vos querem fazer crer.
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As teorias da evolução, que afirmam que o homem veio de animais, são uma mentira. Elas
nunca podem ser provadas.
Satanás, os seus anjos caídos e todos os demônios que brotam do inimigo de Deus,
convenceram o homem dessa terrível mentira.
O homem é filho de Deus, mas, a fim de humilhar o filho humano de Deus, Satanás quer criar
confusão nos corações da humanidade.
Porque promove ele essa mentira através de falsos Ensinamentos? Para provar que o homem
evoluiu do macaco e para, assim, o convencer de que não foi criado pela Mão do Meu Eterno Pai.
Esta é uma das maiores mentiras perpetradas pelo diabo, usando as almas daqueles homens
que afirmam que são mais inteligentes que o resto dos seus irmãos e irmãs. Os cientistas declaram
que o homem evoluiu do animal, mas eles estão a ser enganados.
A Ciência falha quando tenta declarar a verdade sobre a criação do universo.
Ninguém entende o Milagre da Divina Criação.
Se o homem acredita que sabe todas as respostas sobre as origens da humanidade, com base
no raciocínio humano, então ele engana não só as outras pobres almas como a si mesmo.
Quando não existe amor algum por Deus em tais almas, que acreditam na superioridade da
inteligência humana, então o ateísmo espalha-se como erva daninha.
Esta erva daninha, que cresce em todas as direções, contamina e destrói toda a safra prevista e
gera doenças.
A única cura é procurar a ajuda de Deus através da humildade da oração e pedir que a
Verdade seja revelada.
Tantas mentiras espalhadas por ateus, que tentam provar que Deus não existe, destruíram
milhões de almas. As suas vítimas precisam das vossas orações.
O ateísmo é a maior religião do mundo, e aqueles que têm dedicado as suas vidas a este
engano estão perdidos para sempre.
Eles enfrentarão os fogos do inferno. A menos que se voltem para Mim, durante ou após o
Aviso, sofrerão um castigo terrível.
Orai por eles.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: O mundo virou de cabeça para baixo por causa do paganismo
Sábado, 23 de junho de 2012, 10:50

Meus filhos, Eu convido todos vós a se juntar em oração pela conversão dos pecadores e
continuem suas orações diárias.
O jejum vai salvar muitas almas e é um grande presente para o Meu amado Filho.
Tantas pessoas no mundo se afastaram do Meu Filho.
Ele chora muito neste momento. Ele ama tanto as pessoas e isso parte o coração ao ver.
Especialmente a deslealdade dos que aceitam que Ele é o verdadeiro Filho de Deus, o Altíssimo.
O mundo virou de cabeça para baixo por causa do paganismo. Tornou-se um lugar de
confusão, ódio, tumulto e agitação.
Isto é como o estado de inferno, e nada é tão terrível ou tão doloroso. No entanto, o poder do
maligno criou esta tensão odiosa e isso rodeia todos os filhos de Deus.
Poucos não são tocados pelo veneno, que está sendo espalhado em todas as nações pela
escuridão. Muitos estão cegos por essa escuridão e não têm nenhuma esperança.
Há muitos que não se converteram a Deus e continuam ao longo do caminho, que lhes traz
muita infelicidade.
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Aqueles, que amam a Deus, mas dão pouca atenção a Ele através da oração, são muito indefesos.
Somente a oração, devoção e sacrifícios podem trazer-lhes para perto de Deus. Nada mais vai
lhes trazer paz.
Rezem, rezem, rezem pelas almas que idolatram falsos deuses. Elas precisam de muita oração
neste momento.
Rezem por aqueles, tentados pelo mal, que causam dificuldades àqueles sob seu controle.
Eles têm pouco tempo antes da Confissão, que é o Aviso. Quando esse dia chegar, eles devem
mostrar humildade, quando a Verdade for revelada.
O grande plano do Meu Filho para salvar grandes partes da Humanidade está prestes a ser
revelado ao mundo.
Muitos não serão salvos.
É por isso, que todos os Seus amorosos discípulos têm uma grande responsabilidade agora,
rezar pela conversão, para salvar tantas almas quanto possível.
Vão em paz, Meus filhos, e tranqüilos por saber que Meu Filho é sempre misericordioso.
Ele quer salvar a todos, e a Confissão (o Aviso) é o presente, que Ele apresenta ao mundo
para fazer isso.
O Aviso é o maior presente para a Humanidade, desde a sua morte na Cruz.
Alegrem-se, porque muitas almas, que poderiam ter sido atormentadas no inferno por toda a
eternidade, podem ser salvas e receberão o Dom da Vida Eterna.
Obrigada por responder a este apelo do Céu.
A Vossa Amada Mãe de Deus, Mãe da Salvação.

Quando vós espalhais o ódio sobre os Profetas enviados do céu, sois culpados de um
pecado que tem enormes consequências
Domingo, 24 de junho de 2012, 17:30

Minha querida e amada filha, como se quebra o Meu Coração, quando vejo aqueles que se
dizem seguidores de Deus, mas que se exibem com as Suas Leis. Eles são hipócritas.
São eles que dizem para se seguirem os Mandamentos de Meu Pai e ainda sentem que podem
condenar os outros que pecam.
Primeiro, ao tomarem a Sagrada Escritura como um meio de proclamar uma mentira,
promovendo a chamada tolerância, eles ofendem-Me muito.
Estas são as pessoas que dizem que é errado acreditar na Divina Providência.
Estas são as pessoas que questionam os videntes enviados pelo Céu ao longo dos séculos e,
em seguida, tentam refutá-los através da Minha Santa Palavra, retirada da Sagrada Escritura.
Qualquer homem que nega a Minha Palavra é desleal Comigo.
É necessário ter muito cuidado com qualquer homem que se coloca acima dos seus irmãos e
irmãs, como espiritual e intelectualmente superior.
Qualquer homem que use a Sagrada Escritura para apresentar uma versão destorcida da
Verdade será punido.
Qualquer homem que se levante e proclame a verdade, mas rejeita a Minha Palavra, dada ao
mundo nestes Tempos Finais, ficará afastado de Mim.
Vós sois culpados de inveja espiritual e por isso tereis que enfrentar a punição.
Quando vós espalhais o ódio sobre os Profetas enviados do Céu, sois culpados de um pecado
que tem enormes consequências.
Porque ao fazê-lo, vós não proclamais apenas uma mentira como obstruís a Palavra de Deus.
Peço-vos que pareis a campanha de tormento e calúnia, agora. Vós nunca impedireis que a Minha
Palavra seja ouvida.
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Porque continuais vós a tentar atormentar esta Missão? Não sabeis vós, ainda agora, que o
Fogo do Espírito Santo não poderia ter alastrado aos caminhos onde vão as Minhas Mensagens
senão através do Céu?
Vós estais a ser usados pelo maligno, que nunca evitará que estas Minhas Mensagens
Sagradas sejam dadas ao mundo.
Mensagem para o Clero: Para aqueles dentre vós que prometestes em juramento ser um servo
sagrado da Minha Igreja na Terra, ouvi-Me agora.
Quando vós denunciais publicamente as Minhas Mensagens e Me impedis, ao Vosso Jesus,
nesta Missão de salvar almas, cometeis o maior pecado de todos.
Vós sofrereis por isso e o vosso Purgatório será experimentado na Terra. Todo o homem,
mulher e criança, testemunhará a vossa ofensa contra o Céu.
A vossa errada avaliação dos Meus Profetas tornar-vos-á espiritualmente vazios e a vossa
alma sofrerá um tormento como nenhum outro.
Se vós sois Meus servos sagrados e não tendes a certeza da Minha Voz, quando Eu falo agora
convosco, então deveis permanecer em silêncio. Deveis orar por discernimento antes de
considerardes rejeitar a Minha Santa Palavra.
Milhares dos Meus servos sagrados deixarão de reconhecer a Minha Palavra, enviada através
desta profeta dos tempos. Como isso parte o Meu Coração. Muitos cairão sob o reinado do
anticristo e abandonarão a Minha Igreja na Terra.
Muitos dos Meus servos sagrados ficarão ao lado dos perseguidores da Minha Igreja. A
sedução já começou.
Vós estais a ser preparados pelo enganador para Me rejeitardes e o vosso orgulho impede-vos
de ver isso.
Muitos de Meus servos sagrados não serão suficientemente corajosos para sustentar a Minha
Igreja na terra. Muitos ficarão ao lado do falso profeta e rejeitarão o Meu rebanho, cuja fé lhes
permite ver a Verdade.
Não sabeis vós que Eu Sou a Igreja?
Não sabeis vós que a Igreja vai sofrer a sua própria crucificação, tal como sucedeu Comigo?
Ela será atormentada. Parecerá ter sido crucificada e muitos pensarão que ela morrerá. Mas,
tal como na Minha Ressurreição, ela será ressuscitada de novo para a vida, para que vós vejais que
não pode ser destruída.
Eu avisei todos os Meus servos sagrados que não reconheceis os tempos que estais vivendo, para
ficardes agora alerta, porque a Minha Igreja na terra, sofre a maior perseguição desde o seu começo.
Vós deveis preparar-vos e abrir os olhos.
Quando achais vós que Eu viria avisar-vos? Acharíeis que seria em algum tempo futuro? Que
tal nunca aconteceria nas vossas vidas?
O tempo para a Minha Segunda Vinda está muito próximo.
Em breve Eu vou separar o bom do mau, depois de fazer todas as tentativas para converter a
maioria da humanidade.
É vosso dever e responsabilidade manter abertos a mente, o coração e a alma.
Eu preciso que vós respondais aos Meus Apelos, para Me ajudardes a salvar almas, tantas
quanto Eu puder.
Segui-Me. Essa é a vossa vocação. Foi por isso que vós Me jurastes lealdade, ao vosso Jesus.
Vós não fizestes os vossos votos de acordo com os vossos próprios termos. Vós deveis
permitir-Me guiar-vos e ajudar-vos a defender a Minha Igreja na terra.
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Muitos danos foram infligidos à Minha Igreja. A Minha Igreja é constituída por todos aqueles
que Me amam, incluindo todos os Meus servos sagrados.
Vós deveis ser fortes, corajosos e leais. Vós não deveis permitir que o medo ou a besta
devorem as vossas almas.
Ouvi a Minha Palavra, antes de condenardes os Meus Profetas.
Nunca denuncieis qualquer das Minhas Mensagens, sem orardes por discernimento. Mesmo
assim, vós deveis ter cuidado, para não negardes aos filhos de Deus o Dom das Graças que Eu
concedo agora a essas pobres almas, que estão sedentas da Verdade dos Meus Ensinamentos.
Para aqueles que rejeitais abertamente a Minha Palavra, dada a esta profeta, sabei que Me
implorareis perdão, quando a Verdade, for revelada.
Então, para os que fordes responsáveis por desviar almas para longe da Minha Palavra, será
tarde demais.
Essas almas perdidas para Mim, por causa da vossa língua ímpia, não terão a Vida Eterna.
Rejeitai a Minha Palavra agora, ou denunciai a Minha Mensagem por ter erros, e vós sereis
postos de lado.
Vós não estais aptos a conduzir o Meu rebanho.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.

Eu conheço os meus próprios e eles conhecem-Me
Segunda-feira, 25 de junho de 2012, 11:50

Minha querida e amada filha, tu nunca deves esquecer a magnitude desta Missão.
Muitas vezes tu serás atraída por armadilhas estabelecidas pelo enganador para te enganar.
Implacável, ele e todos aqueles que são facilmente levados por ele, farão tudo o que for
possível para desacreditar a Minha Palavra, que te foi dada.
Tu deves erguer-te e ignorar provocações desse tipo.
Como te rendeste por teu livre-arbítrio, tudo o que importa agora é a tua total obediência a Mim.
Permite-Me, na Minha Divina sabedoria, colocar perante ti o Meu caminho perfeito para o
Paraíso na Terra.
Os Meus seguidores devem atender também ao Meu Aviso. Vós estareis sob ataque feroz,
todos e cada um de vós, ao proclamardes a Minha Palavra.
Esta é uma Missão como nenhuma outra.
Vós, o Meu exército, liderareis o rebanho da Minha Igreja Remanescente até às portas do Paraíso.
Isso fará com que vós tenhais uma perseguição pessoal, e não será uma jornada fácil.
Vós deveis unir-vos e dar a cada um de vós a força do número, para que encontreis conforto
uns nos outros.
Em todos os cantos da terra o Meu Exército reúne-se agora.
Todos os videntes que estão em comunicação com a Verdade Divina, através de Minha Mãe,
acenderão a chama do Espírito Santo, juntamente com os Meus Profetas, para que o exército
remanescente esteja adequadamente preparado para a batalha que tem pela frente.
Nunca duvideis do Meu Amor. Lembrai-vos que somente aqueles que Me seguem podem
entrar no Novo Paraíso. Quando chegarem os que vêm atormentar-vos, lembrai-vos que o vosso
dever é perdoá-los e depois rezar pelas suas almas.
Mostrai amor por aqueles que vos atormentam em Meu Nome. Dessa forma, vós podereis
derrotar Satanás e ele perde o seu poder sobre vós.
Eu vos instruirei a cada passo da vossa jornada.
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Eu ando sempre convosco.
Eu conheço as Minhas ovelhas e elas conhecem-Me.
O Vosso Jesus.

O Novo Paraíso: Vós tereis um corpo puro, incorruptível, livre de doença, morte física
e envelhecimento
Terça-feira, 26 de junho de 2012, 20:00

Minha querida e amada filha, o Novo Paraíso está agora completo, em toda a sua Glória,
pronto para todos os filhos de Deus na Terra.
Ele será apresentado, em toda sua Glória, tal como o Paraíso criado pelo Meu Eterno Pai, no
início, para os Seus filhos.
Como os anjos cantam e rejubilam, pois está muito próximo o momento de desvendar este
grande esplendor a um mundo descrente.
Ele será apresentado por Mim, quando a Nova Jerusalém descer sobre a terra e os Sinos
repicarem pela Minha Segunda Vinda.
A ti, Minha filha, será dito para anunciares, precisamente antes de Eu Me dar a conhecer.
Somente aqueles que Me aceitem como o Messias serão capazes de entrar pelos seus
Magníficos Portões.
Todas as chamadas do Céu serão feitas, até à última trombeta, para chegarem a todos aqueles
que continuam a rejeitar a Minha grande Dádiva.
Depois, será tarde demais para as pobres almas. Elas ficarão fora do alcance da ajuda, depois
que a Minha Misericórdia tenha sido atirada de volta à Minha Face, em absoluta rejeição.
Tudo o que importa agora é avisar a todos aqueles que estão em perigo de perder as suas
almas para Satanás.
Reuni-vos, Meus seguidores. Insinuai-vos com suavidade no Meu rebanho. Nunca desistais
das vossas orações para os resgatar.
Ó Meus queridos seguidores, se pudesses ver o Novo Paraíso, em que o Céu e a Terra se
fundirão num só, vós cairíeis de joelhos e choraríeis de alegria e alívio.
Aqueles de vós que tendes medo do Fim dos Tempos, em que a terra, como sabeis, vai mudar,
então vós deveis permitir-Me aliviar as vossas preocupações.
Vós levareis convosco as vossas famílias, e tudo em extrema alegria, puro amor e harmonia.
Vós tereis um corpo puro, incorruptível, livre de doença, morte física e envelhecimento.
Tereis todos a vossa própria moradia, com relva, árvores, montanhas, rios, regatos e flores,
que vos cercarão em toda a sua gloriosa beleza.
Os animais serão mansos e viverão em paz e em harmonia com todos os filhos de Deus.
Podereis ver os vossos filhos a casar, a ter filhos, e o milagre das famílias a ressurgir dentre os
mortos será testemunhado por todos.
Esta Ressurreição será uma alegria inimaginável, como nenhuma outra.
Reunir-vos-eis com os vossos entes queridos que faleceram nesta vida e foram para o Céu.
Vós tereis nações, Doze no total, significando as doze estrelas da coroa da Cabeça da Minha
Imaculada Mãe, as quais serão regidas por Mim, com os Meus Apóstolos e Profetas.
Este é o Meu Reino, prometido por Meu Pai, pois Ele criou o Paraíso na Terra. Qualquer um
que o rejeite, perecerá.
Orai para que todos os filhos de Deus tenham a pureza de alma para poderem vir para casa,
para o Reino de Meu Pai na Terra, como era no princípio, agora e sempre, um mundo sem fim, para
todo o sempre.
O Vosso Jesus.
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Deus Pai: Eu revelo os meus planos futuros para o Novo Céu e Nova Terra
Quarta-feira, 27 de junho de 2012, 20:00

Minha querida filha, hoje Eu revelo a todos os Meus filhos os Meus planos futuros para o
Novo Céu e a Nova Terra.
Quando eles se fundirem num Paraíso Glorioso haverá Doze Nações.
Essas nações serão compostas de algumas nações do mundo que demonstraram lealdade a
Mim, Deus Pai, ao Meu Filho Jesus Cristo e à Mãe de Deus, Rainha dos Céus.
Os outros, dispersos, serão reunidos para se juntarem a esses países como um só, unidos como
uma Sagrada Família.
A Minha Vontade será honrada. Todos vós tendes o Dom do livre-arbítrio, mas ele vai ser
entrelaçado com o Meu. Só então a Verdade do Paraíso será realmente revelada.
As Minhas Doze Nações serão representadas pelas Doze Estrelas da Mulher do Livro da
Revelação.
A Mulher é a Mãe de Deus e Ela usa as Doze Estrelas para significar duas coisas.
Os Doze Apóstolos ajudaram o Meu Filho a criar a Sua Igreja na Terra.
As Doze Nações, especialmente escolhidas, formarão a Única e Verdadeira Igreja Apostólica
na Nova Terra, quando o Céu e a Terra se fundirem como um, no Meu Novo Paraíso Glorioso.
Este é o momento pelo qual Eu esperei pacientemente.
A Minha Divina Vontade, que criou o Paraíso de Adão e Eva e que foi posto de lado pela
tentação provocada pelo mal, será agora feita, e o Paraíso desta vez será perfeito.
O Meu Filho, o Rei da Humanidade, Rei do Universo, reinará sobre o Meu Novo Paraíso na Terra.
Ele nomeará líderes em todas as nações, todas unidas pela Minha Divina Vontade.
Os povos dessas nações honrarão o Meu Filho, da forma como que Ele o deve ser, a única
forma, em paz e no amor de uns pelos outros.
A Sua Amada Mãe, Mãe da Salvação, foi coroada como Rainha do Céu e também reinará
como Rainha do Novo Paraíso.
A Sua Coroação no Céu, foi uma Manifestação Divina muito especial do Seu papel ,na futura
salvação do mundo.
Ela foi coroada com grande honra e esplendor pelo papel que Ela desempenhou, não somente
como Mãe de Deus e como esposa do Espírito Santo, mas como a Mãe da Salvação, a quem foi
dado o poder de destruir Satanás.
Foi o Meu Amado Filho, quem carinhosamente colocou a Coroa das Doze Estrelas sobre a
Cabeça da Mãe de Deus, na sua Coroação.
Será o Meu filho que colocará a Coroa na Sua Cabeça no Novo Paraíso, como Rainha de
todos os filhos de Deus.
O Meu Plano Divino para salvar a humanidade já começou.
É Meu desejo que esta missão Me ajude a recolher as almas perdidas em todos os cantos da
Terra e a salvá-las do inimigo antes que seja tarde demais.
A Minha intervenção Divina provará o Meu Amor por todos os Meus filhos.
Nada é impossível. Nada é impossível na Minha Batalha contra o exército de Satanás.
Eu levar-vos-ei para um novo mundo, que vos surpreenderá em toda sua Glória Magnífica.
Está pronto.
A sua beleza e esplendor está para além da vossa capacidade humana de imaginar.
Quando a virdes, vós tereis a Vida Eterna.
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Orai pelos Meus pobres filhos que não crêem em Mim, Deus, o Altíssimo. Que não obedecem
às Minhas Leis e que cometem atrocidades terríveis contra os outros, para que se arrependam.
Eu não quero perder nem um filho Meu.
Ajudai-Me a trazê-los a esta Herança Maravilhosa e Gloriosa. Infelizmente, isso deve ser por
sua livre vontade.
Eu Amo-vos filhos, com uma paixão desconhecida da humanidade.
Vinde a Mim através do Meu Filho como um só.
O tempo para o Novo Paraíso na Terra está muito próximo, mas foi concedido tempo para
ajudar a converter a humanidade, através desta Missão do 7º Anjo na terra, que trabalha com o Meu
Filho para trazer a Minha família até Mim.
O Vosso Pai Amoroso
Criador de Todas as Coisas Visíveis e Invisíveis
Deus, o Altíssimo.

A Minha Igreja deve confiar em mim. Eles devem tirar as algemas do medo e da
dúvida e permitir que eu seja conhecido
Quinta-feira, 28 de junho de 2012, 15:00

Minha amada filha, deve ser conhecido que aqueles que professam vir em Meu Nome, como
profetas, mas que não falam nas línguas do Céu, estão a aumentar em número.
Assim, muitas dessas almas estão a ser infectadas pelos anjos caídos e falam com uma
construção cuidada, mas em tom afetuoso, que vos faz pensar no que vós esperaríeis ser a Minha
Sagrada Voz.
Ó, como os Meus pobres seguidores devotos estão a ser enganados agora e como eles estarão
confusos. Em quem confiar? A quem seguir? Em quem acreditar?
Eu não disse que muitos viriam em Meu Nome, mas poucos falariam com a Minha Palavra?
São menos de 20 os que têm permissão para transmitir ao mundo a Palavra de Deus, incluindo
os que recebem Mensagens Divinas do Céu através Minha Amada Mãe.
Muitos outros videntes também estão presentes no mundo, mas a sua Missão é diferente.
O seu papel pode ser o da oração diária, para ajudar a salvar a humanidade ou um sofrimento
pessoal, oferecido como um presente para Mim, para salvar as almas de Satanás. O sofrimento desta
forma, de bom grado, quebra o poder de Satanás sobre as almas de muitos homens.
Os Meus Profetas são poucos e conhecê-los-eis pela Minha Verdadeira Voz, a qual atingirá os
corações e as almas dos filhos de Deus, de uma forma que é impossível ignorar.
As Minhas Mensagens para o mundo, nestes tempos, serão detalhadas e irão desvendar
Verdades não reveladas antes.
Muito do que Eu vos dou agora é simplesmente para vos lembrar dos Meus Ensinamentos.
Muito do que Eu vos mostro agora é o alimento da vida, que vos é dado através das orações
da Minha Cruzada, para ajudar a salvar as vossas almas e as dos outros na Minha Segunda Vinda.
Muitas outras Mensagens, dadas a outros, serão semelhantes, mas não entram tanto em detalhes.
As suas Missões são muito importantes, porque eles vão converter almas.
Lembrai-vos sempre disso. Eu estou a tentar mostrar o quanto Eu vos Amo e desejo revelar a
Verdade da Minha Existência.
A prova disso será finalmente revelada em breve a todos os filhos de Deus.
Por favor, não luteis entre vós, tentando superar-vos uns aos outros, em relação ao vosso
conhecimento espiritual.
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A Verdade é esta.
Ninguém conhece a Verdade contida no Selo escondido no Livro da Revelação.
Como Eu já disse antes, eles estiveram fechados no Livro da Verdade, até agora, o Fim
dos Tempos.
Eu, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, abri-los-ei agora para preparar o Meu Novo Reino.
Vós recebestes a Sagrada Escritura para vos preparardes e agora deveis permitir-Me, como
Rei de toda a humanidade, para vos dizer a Verdade do que está para vir.
Ao fazerdes isso, Eu poderei guiar-vos através do que será um campo minado de perseguição,
engano e ódio.
Permiti-Me, todos vós, incluindo todos os membros de Minha Igreja na Terra, levar-vos ao
longo destes últimos obstáculos até à Vida Eterna.
A Minha Igreja deve confiar em Mim. Eles devem tirar as algemas do medo e da dúvida e
permitir que Eu seja conhecido.
Reconhecei o Meu Amor, na sua forma pura e simples.
O Meu Amor não é sofisticado e envolto em sílabas místicas.
É simples, para que vós o possais ver, mas cheio de tal compaixão que ficará gravado em vós
como uma chama de reconhecimento quando largardes a vossa armadura de orgulho e medo.
Quando fizerdes isso, tornar-se-á mais fácil para vós seguir-Me, ao Vosso Jesus.
Eu vim como Salvador, pela primeira vez. Eu venho, mais uma vez, como Salvador, esta
última vez. Só que desta vez a Minha tarefa é ainda mais pesada.
O Amor a Deus está a morrer no mundo. É apenas um lampejo.
Se a Minha Segunda Vinda ocorresse agora, poucos entrariam no Paraíso.
O Aviso, a Minha Dádiva da Minha Divina Misericórdia, ajudará a converter a maioria
da humanidade.
Ajudai-Me a preparar as Minhas ovelhas. Eu preciso da Minha Igreja sobre a terra, tanto do
clero como dos leigos, para Me ajudar a salvar todos os filhos de Deus.
Queiram aceitar a Minha Mão quando Eu chegar e estender o Meu Apelo a todas as nações.
Vinde Comigo, o Vosso Amado Jesus. Segui-Me neste momento.
Não Me rejeiteis, como fizeram os fariseus.
Neste tempo, vós deveis reconhecer a Minha Voz.
Vós deveis saber que, como Eu falo agora, é como vos foram dadas as Sagradas Escrituras.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: Muitas religiões e falsas doutrinas criadas a partir da imaginação da
humanidade infestam agora a terra
Sexta-feira, 29 de junho de 2012, 09:20

Minha filha, uma escuridão terrível desce sobre o mundo como uma apostasia que leva ao abismo.
O Amor a Deus tem sido posto de lado.
O Amor pelo meu Filho tem diminuído e, em seu lugar, há amor por si mesmo.
A ganância e o amor ao poder infestam as almas em todos os lugares e a procura da
autoestima tem sido admirada e aceite, como se fosse a maneira correta de viver as vossas vidas.
Filhos, é neste momento que deveis rezar para ajudar a esclarecer as almas que estão na
escuridão.
Eles não conhecem a Verdade do sacrifício do meu Filho ou o que significou a Sua
terrível Crucificação.
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A Sua Dádiva de Salvação tem sido posto de lado, como se nunca tivesse existido. Então,
aqueles que estão cientes do que Sua Morte na Cruz significou, decidiram olhar para diversos falsos
deuses, para que lhes trouxessem a paz. Eles nunca vão alcançar essa paz.
A paz da alma só pode ser conseguida por fidelidade e oração ao meu Filho. Somente os
puros e humildes de coração, que colocam a confiança total Nele, podem ter Vida Eterna.
Assim, muitas religiões e falsas doutrinas, criadas pela imaginação da humanidade, infestam
agora a terra.
Assim, muitos estão ser conduzidos por perigosas falsas crenças, que vão levar as almas
perdidas para o Inferno.
Os anjos caídos estão por toda parte, filhos. É a vossa guarda que eles visarão, sobretudo de
todos aqueles que Me honram, à vossa amada Mãe, a fim de vos confundir.
Eles vão impedi-los de rezar. Eles vão colocar nas suas cabeças dúvidas constantes sobre o
Amor de Deus. Eles vão distraí-los com as tentações dos sentidos. Muita oração será precisa para os
manter longe. O meu Rosário é a vossa proteção mais importante.
O meu Filho está, neste momento, a conceder muitas Graças a quem ouvir, ouvir e aceitar, as
Suas Santas Mensagens para o mundo.
Ele faz isso para vos dar força e perseverança nesta Missão de salvar a humanidade da
condenação eterna.
Aceitai estas Graças, filhos. Com um Amor muito especial por vós fostes escolhidos para O
seguir neste momento.
Como Sua Igreja Remanescente na terra, vós precisareis do Pão da Vida em todos os
momentos, pois não tereis um caminho fácil.
Aqui está uma Cruzada de Oração especial para ajudar a manter-vos fortes na vossa Missão.
Cruzada de Oração (63) para proteção nesta jornada
Minha amada Mãe da Salvação, peço-Vos que oreis, para que me seja dado o Alimento da
Vida, para me preservar nesta jornada, para ajudar a salvar todos os filhos de Deus. Por avor,
ajudai todos aqueles que estão a ser enganados por falsos ídolos e alsos deuses, para brirem os
olhos para a Verdade da Morte do Vosso Filho na Cruz, para salvar cada um dos filhos de Deus,
e levar cada um à Vida Eterna. Amém.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.
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MENSAGENS DE JULHO DE 2012
Os sacramentos da Santa Confissão, o Batismo, o Matrimônio e a Santa Eucaristia
devem ser preservados
Domingo, 1 de julho de 2012, 15:45

Minha querida e amada filha, como o pecado Me esmaga neste momento e como Eu sofro o
tormento da rejeição.
A Minha Cabeça está a ser esmagada com os espinhos na Minha Coroa, assim como o chefe
da Minha Igreja na Terra, o Meu Santo Vigário, sofre a dor através da perseguição continua às mãos
dos seus inimigos.
A Minha Igreja na terra, o Meu Corpo na terra, são Unos. A Crucificação está a ser preparada.
As doutrinas da Minha Igreja, assim como os Meus Ensinamentos na terra, que foram destroçados
pelos fariseus e por aqueles que achavam que conheciam a Palavra do Meu Pai mais do que Eu, em breve
serão jogadas fora. Todos vós deveis rezar pela Minha Igreja na Terra. Deveis sempre lembrar-vos que
nenhuma outra doutrina existe senão a proclamada por Mim durante o Meu tempo na Terra.
Tudo o que é Verdade nunca será alterado, pois, se o fosse, vós seríeis forçados a engolir
uma mentira.
Minha filha, nunca permitais que aqueles que continuam a rejeitar a Minha Palavra neste
momento te dissuadam, ou aos Meus seguidores, de me ajudares a salvar a Minha Igreja na terra.
Uma vez que o inimigo ataca a Minha Igreja, vós deveis unir-vos e garantir que os Evangelhos
estão espalhados até aos confins da terra. Os Sacramentos da Santa Confissão, Batismo, Matrimônio e
da Santa Eucaristia devem ser preservados. Mesmo a estes o acesso tornar-se-á difícil.
Meus servos sagrados que Me amais, vós deveis começar a preparação agora. Muito em breve
será proibido oferecer estes Dons aos filhos de Deus.
O tempo para a preparação começou.
Permiti-Me instruir-vos, guiar-vos e ajudar-vos a trazer a Minha Igreja Remanescente às
Portas do Paraíso.
O Vosso Amado Jesus.

A Minha Palavra é a Minha Palavra. Nenhum homem pode duvidar da Minha
Palavra, pois ela está gravada na rocha
Segunda-feira, 2 de julho de 2012, 18:00

Minha querida e amada filha, é importante que os Meus seguidores sejam pacientes.
O futuro nunca deve ser apressado.
Os planos determinados por Meu Eterno Pai irão evoluir naturalmente, pela Divina Providência.
O tempo que vos foi concedido para Me ajudardes a preparar a humanidade para a Minha
Misericórdia é muito precioso.
É um tempo em que muitos serão salvos por meio das vossas orações.
Fé, Esperança e Amor por Mim, o Vosso Amado Jesus, sustentar-vos-á na vossa Missão.
Quando testemunhardes as atrocidades perante vós, quando tudo o que existe em Minha honra
for destruído, então sabereis que o momento se aproxima.
Vós deveis lembrar-vos que essas coisas devem acontecer e que o vosso dever é lutar e resistir
ao inimigo, como parte do meu exército.
O Meu Exército será equipado com Dons Divinos e ele varrerá aqueles que estão nas trevas.
A preparação leva tempo. A oração aproxima-vos do Meu Sagrado Coração e inunda as
vossas almas com o oxigênio de que necessitais para sobreviver à Batalha que tendes pela frente.
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Como ficareis mais fortes com as graças que Eu vos dou, será muito fácil identificar os
inimigos, que odeiam tudo o que eu defendo. Isso causar-vos-á mágoa, dor e raiva, mas deveis
manter a dignidade, em Meu Nome, em todos os momentos.
Quando fordes desafiados em Meu Nome, deveis responder com amor. Nunca tenteis analisar
as Minhas Mensagens pois vós não precisais de o fazer.
A Minha Palavra é a Minha Palavra. Nenhum homem pode duvidar da Minha Palavra, pois
ela está gravada na Rocha.
Qualquer homem que tente invalidar a Minha Palavra ou caluniá-la falhará, porque eles são
impotentes contra a Minha Santa Palavra.
Agora que vós conheceis a Minha Voz, deveis entender a dor que podereis ter de suportar
quando proclamardes a Minha Palavra nestes tempos.
Mencionai hoje o Meu Nome, mesmo entre os que se dizem cristãos, e haverá um silêncio
desconfortável.
Falai abertamente sobre o bem e o mal e sereis menosprezados.
Apontai como o pecado pode destruir os vossos filhos e perguntarão o que é o pecado?
Hoje muitos não sabem o que é o pecado. Muitos aceitam o pecado como uma parte normal,
uma característica aceitável, nas suas vidas.
Eles ficam felizes ao desculparem o pecado, pois isso lhes dá a liberdade de procurarem
outros prazeres, idolatrar falsos deuses e satisfazer os seus desejos.
Não, eles não querem ouvir o que não lhes agrada.
Vós, Meus amados seguidores, sereis vistos como obcecados pelo amor à religião e pelo amor
a Deus, que presentemente dá poucos frutos aos olhos dos cegos.
É por isso que deveis preparar-vos. É por isso que precisais de ser fortes. Será por essas almas
que precisareis de orar e de Me ajudar a salvá-las.
Permitir que essas almas vos incomodem, firam ou insultem é um desperdício de tempo.
Respondei com amor e com um silêncio digno.
Nunca tenhais medo de Me proclamar, mas nunca Me forceis às almas de tal maneira que elas
fujam de vós. Em vez disso, trazei-as para Mim através das vossas orações e sofrimentos.
Eu abençoo-vos, Meu exército forte e corajoso. Eu Amo-vos. Eu caminho convosco em cada
degrau que subirdes para Me trazerdes almas.
O Vosso Amado Jesus Cristo.

O pior sofrimento é o vazio espiritual, em que vós não podeis sentir um pingo de amor
por Mim, o vosso Jesus
Terça-feira, 3 de julho de 2012, 20:00

Minha querida e amada filha, quando Eu te enviar desafios, tais como o vazio espiritual, tu
deves aprender a reconhecê-los como tal.
Tu deves também aceitar que quando suportas esse vazio de alma é por alguma razão. A razão
é salvar almas através desse sofrimento.
Muitas almas vítimas acreditam que o sofrimento é uma de duas coisas. Em primeiro lugar, há
a perseguição externa que tu sofres por causa do teu Trabalho. Depois, há o sofrimento físico,
oferecido livremente a Mim, como uma Dádiva, para salvar milhões de almas.
Em seguida, o pior sofrimento é o vazio espiritual, em que vós não podeis sentir um pingo de
amor por Mim, o vosso Jesus, no qual nenhuma quantidade de oração vos liberta da prisão da desolação.
Tentai fazê-lo, a oração tornar-se-á tortuosa.
Tentai fazê-lo, ireis sentir amor e compaixão por Mim e lutareis.
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Esta é uma forma de abandono espiritual em que Eu pareço estar tão distante, que vós não
podeis chegar a Mim. O que vós não sabeis é isto. Este é um Dom, uma graça Minha. Ele eleva-vos
aos Meus Olhos e as provações e sofrimentos que suportais são concedidos por Mim, por causa de
vosso generoso e puro amor para salvar as almas enegrecidas.
Pode parecer injusto, mas quanto mais perto vós chegardes ao Meu Sagrado Coração, mais
vós sofrereis a Minha própria perseguição por causa dos pecados da humanidade. Apenas os de
puro e humilde coração, sem nenhuma fixação pessoal em si mesmos, que Me colocam antes de
tudo o que é da terra, podem suportar a Minha Dor.
Essas almas são cuidadosamente escolhidas por Mim e trabalharão comigo, através do seu
Dom de sofrimento, para Me ajudarem no Meu Plano de Salvação.
Nunca temeis, Minha filha, que Eu não esteja presente. Tu podes não sentir a Minha Presença,
ver-Me ou sentir um profundo amor por Mim como deverias normalmente, mas Eu estou ao teu lado.
Confiai sempre em Mim, Meus amados seguidores, mesmo quando achardes que é difícil orar.
Confiai em Mim, quando sentirdes um desejo de Mim que não pode ser satisfeito ou saciado,
não importa quão arduamente tenteis comunicar Comigo.
Sabei que, quando isso acontecer, Eu estou muito mais perto do que vós imaginais.
Sabei que é nestes momentos que Eu vos elevo para vos tornardes um verdadeiro soldado, um
verdadeiro lutador da Minha batalha para salvar almas.
Eu Amo-vos. Nunca desistais. Nunca vos sintais desiludidos, pois Eu caminho sempre convosco.
Virá o dia em que o sofrimento será esquecido. Em seu lugar haverá uma onda de alegria pelo
mundo, que só será possível pelos vossos sacrifícios por todos os filhos de Deus que precisam da
vossa ajuda.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: Aconteça o que acontecer ao mundo, filhos, vós deveis saber que Deus,
o Altíssimo, está ao comando
Quarta-feira, 4 de julho de 2012, 12:50

Minha filha, aqueles que testemunharam os milagres das Minhas aparições na terra, saberão
que o tempo dos segredos e das Profecias Preditas se desenrolará em breve.
Filhos, Eu dei-Me a conhecer ao mundo por algum tempo para ajudar a preparar-vos para o
Glorioso regresso do meu Filho.
O meu Filho está a preparar todos vós, através dos videntes e dos Profetas, para que vós sejais
dignos de receber o Dom da Vida Eterna.
Vós nunca deveis ter medo do futuro, se acreditardes no Meu Filho, porque Ele é o Pão da
Vida e vós tereis um futuro novo e maravilhoso.
Aconteça o que acontecer ao mundo, filhos, vós deveis saber que Deus, o Altíssimo, está
ao comando.
A serpente tem pouco poder contra o Meu Pai.
O poder da serpente só é reforçado por aqueles que são vítimas do pecado e das tentações que
ele coloca no vosso caminho.
O homem torna-se um prisioneiro quando peca, porque o seu poder de resistir a outros
pecados e delitos contra o Meu Pai enfraquece.
Então, ele continua a pecar até ficar envolvido numa escuridão tão espessa, que ele não pode
escapar dela, não importa quanto ele tente.
Filhos, vós sois agora obrigados, pelo vosso amor ao meu Filho, a ajudar essas pobres almas.
Só vós podeis ajudá-las e salvá-las, pois muitos não serão capazes de se ajudar a si mesmos.
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Vós sois os soldados que o meu filho precisa neste momento. Será através do vosso amor por
Ele que Ele concederá Graças às almas perdidas, quando vós invocardes a Sua ajuda através das
vossas orações.
Eis a Cruzada de Oração para salvar os pecadores.
Cruzada de Oração (64) para Salvar os meus irmãos e irmãs
Ó meu Querido Salvador, Jesus Cristo, aceitai a Minha oferta de oração e sacrifício, para
ajudar a salvar osmeus irmãos e irmãs da prisão de trevas em que estão. Permiti-me ajudara
salvar as suas almas. Peço-Vos que os perdoeis pelos seus pecados e peço-Vos que inundeis as
suas almas com o Espírito Santo, para que corram para os Vossos Braços, o refúgio de que eles
desesperadamente precisam, antes de estarem perdidos para sempre. Eu ofereço-Vos a minha
dádiva de rendição por essas almas, em humilde servidão e ação de graças. Amém.
Filhos, vós estais unidos com o meu Filho.
O Seu Amor traz-vos um grande conforto e os vossos sacrifícios e orações vão ajudá-Lo a
trazer toda a humanidade para a segurança do Seu Novo Paraíso na Terra.
Só então a Sagrada Família de Deus, o Altíssimo, pode reunir-se e viver em paz para todo
o sempre.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Deus Pai: Ninguém pode explicar como Eu criei o universo ou a humanidade, não
importa como tentem, pois isso é impossível
Quinta-feira, 5 de julho de 2012, 15:30

Minha querida filha, ajuda-Me na Minha dor que Eu choro por todos os Meus filhos que se
recusam a aceitar que Eu Existo.
Como Eu suspiro por eles. Como Eu choro pelas suas pobres almas.
Tão inteligentes e espertos no percurso da compreensão humana, eles não conseguem
compreender a Verdade de quem Eu Sou.
Eu Sou o começo. Eu Sou o Criador de tudo o que é. Eu Sou o vosso Pai apesar de Me rejeitarem.
Se eles pudessem ao menos ver a Verdade. Se eles pudessem permitir-Me tocar os seus corações
para que Eu lhes pudesse mostrar os Meus planos maravilhosos e Gloriosos, que os esperam.
Muitas destas almas não Me conhecem, não por culpa própria.
A essas almas será mostrada a Verdade para que escolham o Meu Caminho.
Então, aqueles que receberem a Verdade, mas que permitirem que o raciocínio humano e a
glorificação da inteligência humana os cegue, estarão perdidos para Mim.
Muitas dessas almas irão converter-se, mas muitos recusarão o Cálice da Salvação que lhes
for apresentado pelo Meu Amado Filho.
Filhos do Meu Coração, Eu imploro-vos. Ajudai-Me a salvar os Meus preciosos filhos.
As Minhas Lágrimas fluem neste momento, e Eu peço-vos para os trazerdes até Mim através
da Divina Misericórdia do Meu Filho.
Porém, muitas destas almas, incluindo jovens, desafiadora e publicamente Me rejeitam a fim
de mostrarem aos outros como eles são espertos.
O respeito exagerado pela inteligência humana é uma tentação levada para as almas dos Meus
filhos pelo inimigo.
A Besta devora as almas dos Meus filhos e eles não têm ideia do que ele lhes está a fazer.
Muitos anjos caídos convencem a humanidade de que a inteligência humana é impecável.
Quando a humanidade acredita, ou se convence, de que conhece a Lei Divina da Criação, ela caiu
numa armadilha enganosa.
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Ninguém pode explicar como Eu Criei o Universo ou a humanidade, não importa como
tentem, pois isso é impossível.
Quando aprenderão? Quando verão eles que os Meus filhos, puros, de alma simples e
humilde, que Me aceitam, compreendem a Verdade elementar?
Eles não precisam de prova porque sentem o Meu Amor nos seus corações puros, que deixam
abertos para que Eu possa inundar as suas almas com as Graças Divinas.
Eu Sou o Vosso Deus, o Vosso Criador e o Vosso Pai Natural.
Os Meus filhos, devem vir a Mim através do Meu Amado Filho e de sua livre vontade. Eu não
posso forçá-los. A vós, Meus filhos foi-vos dado o poder de ajudar a salvar as suas almas.
A todos vós, que respondam ao Meu apelo para salvar os vossos irmãos e irmãs, através da
oração e do sacrifício, serão concedidas Graças Especiais. O Meu Poder é infinito.
Os Meus Milagres, alinhados com o sofrimento e as orações dos Meus filhos, serão usados
para salvar as almas perdidas da morte eterna.
Eu Amo-vos, Meus amados filhos. Vinde ajudar-Me a unir a Minha Querida Família e ajudai
o Meu Filho a derrotar o monstro antes que ele roube mais dos Meus filhos.
O Vosso Amoroso, Deus, o Altíssimo.

Um terço da terra será destruída quando os anjos derramarem fogo dos quatro cantos
dos céus
Sexta-feira, 6 de julho de 2012, 16:15

Minha querida e amada filha, foi dado tempo para que estas Minhas Santas Mensagens para o
mundo sejam ouvidas por todas as almas, jovens e velhos, em todas as nações.
Muitos dos filhos de Deus irão erguer-se e ouvir as Minhas instruções se tiverem acesso a
estas Mensagens.
Sabei que já começaram as mudanças, como profetizado, em que as culturas deixarão de
produzir os seus frutos como antes e em que as estações do ano não serão mais as mesmas.
Estas mudanças são da Mão de Meu Eterno Pai, assim como Ele trás novas leis à terra que
ninguém deixará de notar.
Nada no mundo, pelas leis da natureza, permanecerá como outrora.
Os mares vão subir, as águas vão derramar, a terra vai tremer e o solo tornar-se-á estéril.
O Meu Pai imporá um grande castigo para deter a disseminação do pecado, que é uma fonte
de grande tristeza para Ele.
As nações que desafiam as Suas Leis vão sofrer muito. Elas entenderão imediatamente que os
seus pecados não serão mais tolerados e serão punidos.
A sua punição é para impedir que infestem as outras almas e, a menos que mudem os seus
maus caminhos, eles serão forçados a fazê-lo através da Intervenção Divina.
Minha filha, tu deves espalhar, agora rapidamente, a Minha Palavra, em como O Aviso se
aproxima.
Deve ser dado o Livro da Verdade a muitas nações para que possam preparar-se para a Minha
Segunda Vinda.
A ocasião da Minha Segunda Vinda será após o Aviso.
Os castigos, proferidos pelos anjos no Céu, por ordem de Meu Pai, começam em estágios.
Estes continuarão a intensificar-se conforme o pecado continuar a surgir.
A Batalha começou e as fases iniciais podem ser vistas em muitos países.
Vós todos ireis testemunhar a destruição do clima, no qual choverá sobre a terra como
lamentações de dor devido à degradação do pecado.
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A agitação aumentará e, nação após nação, sofrerão de acordo com a mancha do pecado que
corrompe o seu núcleo.
Os líderes que seguem o anticristo não escaparão ao olhar do Meu Pai e serão destruídos.
O Meu Pai castigará aqueles que lideram agora os maus governos, a fim de salvar os Seus
filhos do alcance dos ímpios.
Ele não vai ficar para trás a ver como esses líderes, que seguem o anticristo, que permanecem
escondidos neste momento, destruindo os Seus filhos.
Um terço da terra será destruída quando os Anjos derramarem fogo dos quatro cantos dos Céus.
Em seguida, muitos saberão que algo está errado e que é causado pela ira do Meu Pai.
No entanto, muitos não vão ainda aprender. Depois do Aviso, muitos se converterão. Muitos
porém, nem mesmo quando lhes forem dadas todas as provas do estado das suas almas.
Eles ainda idolatram o falso fascínio que acham que a terra tem para oferecer. Só que desta
vez os seus desejos e os ídolos materiais que adoram tornar-se-ão ainda mais obscenos e perversos.
Todos os seus pecados, visíveis para todos aqueles que podem vê-los por aquilo que são, tornam-se
tão feios que alguns dos filhos de Deus não suportarão vê-los.
Todo o pecado abominável será exibido publicamente com desprezo por Deus.
Cada ato aviltará os pecadores a tal profundidade que eles se comportarão como animais.
Todo o respeito pelo corpo humano desaparece e cada desejo demoníaco será ostentado para o
mundo ver, sem qualquer vergonha nas suas almas.
Esses são os prisioneiros de Satanás. Todos eles são filhos de Deus, mas eles perderão as suas
almas para a besta.
Os castigos fazem parte dos planos de Deus para limpar a Terra, a fim de Purificar tanto o
pecador como o chão que vós pisais.
Somente quando a terra estiver Purificada pode ocorrer a Minha Segunda Vinda.
Rezai, Meus seguidores, por coragem e força para lidardes com os vossos castigos.
Vós nunca deveis temê-los por vós, Meu exército, devereis orar por esses, por aquelas nações,
e ajudar na Purificação necessária para a conversão da humanidade.
O Selo do Deus Vivo vai proteger a todos e a cada um de vós.
É por causa do amor que o Meu Pai tem por todos os Seus filhos que Ele deve castigá-los, pois se
Ele não o fizer eles vão continuar em frente, inconscientemente, em direção aos Portões do Inferno.
O Vosso Jesus.

Eles podem não ouvir, mas deve-lhes ser dada a Palavra de Deus
Sábado, 7 de julho de 2012, 15:30

Minha querida e amada filha, quando Eu peço à humanidade para ouvir a Minha Voz, como
Me fere quando aqueles que dizem amar-Me dizem que Eu nunca falaria dessa forma.
Se ao menos eles ouvissem, então o Meu Coração seria elevado e muitas mais almas seriam salvas.
A preparação para a Minha Segunda Vinda está a ser transmitida pelos Meus Divinos Lábios,
através destas Mensagens. A preparação para o Meu nascimento foi também dada a conhecer por
meio dos Profetas, antecipadamente, para alertar os filhos de Deus para a vinda do Messias.
Porque se recusam os Meus discípulos na terra a aceitar que o Meu Pai enviaria os Seus
profetas para anunciar a Minha Segunda Vinda?
Como se sabe realmente pouco sobre a maneira pela qual o Meu Eterno Pai prepara a
humanidade para os grandes Eventos.
O Meu clero, os Meus servos sagrados, precisam agora de ouvir o Meu Chamamento, pois Eu
preciso da sua ajuda. No entanto, muitos não conseguem responder. Eles vão rejeitar-Me, através
das Minhas Mensagens.
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Eles vão perceber a Verdade, mas apenas quando for tarde demais.
Minha filha, nunca tenhas medo de publicar as Minhas Mensagens, inclusive aquelas que tu
achas estranhas ou assustadoras.
Eles podem não ouvir, mas deve-lhes ser dada a Palavra de Deus.
Não é por o homem ordenar que tu paras de transmitir a Sagrada Palavra de Deus.
Fecha os ouvidos e ignora o desdém do juízo, pois isso não é importante.
Aos que vos dizeis cristãos e que desprezais as Minhas Mensagens, Eu digo isto.
Ao rasgardes em pedaços a Minha Palavra, ao achardes as Minhas Mensagens ofensivas e ao
ridicularizardes a Minha Palavra, cortais o cordão umbilical que vos liga ao Meu Coração.
Vós não podeis aceitar as Minhas Mensagens, porque vós achais que Me , e que reconheceis
as Minhas Palavras, quando elas são ditas. Em vez disso, vós caístes na armadilha do enganador,
que vos cega para a Verdade.
Peço a todos vós, mais uma vez, que chameis por Mim, o vosso Amado Jesus, e Me permitais
que abra os vossos corações.
Deixai-Me encher-vos com o Poder do Espírito Santo, para que Me reconheçais.
Aos sacerdotes, peço que compreendais que chegou o momento das profecias de Daniel se
desencadearem, e para que os Selos do Livro do Apocalipse sejam abertos por Mim, o Cordeiro de Deus.
Lembrai-vos da Minha Promessa.
Eu voltarei para Julgar os vivos e os mortos.
A Minha promessa de conduzir à Vida Eterna todos os que Me são leais está quase a desenrolar-se.
Vós deveis garantir que vos preparastes adequadamente para este Glorioso Evento.
O Vosso Jesus.

Ficai avisados. a religião do novo mundo parecerá, do lado de fora, uma boa e santa
organização, cheia de amor e compaixão
Domingo, 8 de julho de 2012, 17:17

Minha querida e amada filha, a grande Apostasia de que Eu falei está agora a ganhar
ritmo no mundo.
Desta vez ela espalha-se como um véu sobre a Minha Santa Igreja na terra e cobre a vossa
visão como uma névoa profunda.
Este é o momento para a grande separação da Minha Igreja em dois campos.
Por um lado vós tereis, Meus queridos fiéis servos sagrados, que seguir os Meus
Ensinamentos e nunca vos desviardes deles.
Por outro lado, há aqueles sacerdotes e outros líderes das Minhas Igrejas cristãs que são
influenciados pela vida moderna e que vão profanar as Minhas Leis.
Eles curvar-se-ão às pressões de pessoas que exigem que eles mostrem tolerância em Nome
de Deus, alterando as Leis de Deus para atender às demandas humanas.
Eles estão cheios de ambição, arrogância, orgulho e ambições mundanas. Nem lhes importa
mudarem os Santos Sacramentos para satisfazer uma agenda pecaminosa.
Não, eles facilitarão que sejam cometidos atos abomináveis nas Igrejas do Meu Pai, e todos
em nome dos direitos civis e da tolerância.
Eles vão desculpar o pecado e insultar-Me por listar tais pecados, desfilando esses pecados em
frente dos Meus Sagrados Tabernáculos e esperando que Eu tolere tais atos vis.
Em breve eles abolirão os Sacramentos para agradar a todos.
Em seu lugar será realizada uma celebração parcial e outras formas de entretenimento.
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Assim será a igreja do Novo Mundo que contará com um impressionante edifício em Roma,
mas que não irá honrar a Deus.
Ele será construído com símbolos satânicos secretos, para que todos possam ver e idolatrar a besta.
Todo o pecado, abominável para o Meu Amado Pai, será honrado publicamente e milhões de
pessoas aceitarão as suas leis de depravação, como sendo dignas aos Olhos de Deus.
Os Meus servos sagrados, que permaneçam leais a Mim, terão que preparar Missas secretas
ou de prisão e o rosto tapado.
Eles reunir-se-ão em força e, cheios do Espírito Santo, eles vão continuar a alimentar os filhos
de Deus com o Alimento da Vida.
Eles devem garantir que a todos aqueles que guiam é oferecida a proteção do Selo do Deus Vivo.
Está agora muito próximo o momento para que o Novo Templo seja construído em honra da besta.
Este será construído sob a ditadura do Anticristo, que vai entrar logo na cena mundial como o
homem da paz.
Juntai-vos, todos os Meus seguidores, logo que puderdes.
Meus sacerdotes, que reconheceis a Minha Voz, vós deveis começar os preparativos para
garantir que a Minha Igreja na Terra possa suportar, com força, a futura perseguição.
Em devido tempo, os refúgios estarão prontos para vós usardes, pois Eu instruí os Meus
seguidores durante algum tempo, para garantir que eles vão servir o vosso propósito.
Esta perseguição será curta e vós passareis por ela, embora seja doloroso.
Ficai avisados. A Religião do Novo Mundo parecerá, do lado de fora, uma boa e santa
organização, cheia de amor e compaixão.
Ela emana uma imagem magnífica de tolerância e louvará cada pecado conhecido a Deus. Ela
forçará que cada pecado, tal como ele aparece, se torne aceitável aos Olhos de Deus.
Mas vós deveis saber que tal abominação Me enjoa e ai daqueles que sigam esse perigoso
caminho da condenação eterna.
O pecado sempre será sempre pecado aos Meus Olhos.
O tempo não muda isso. Novas regras, para atender o desejo do homem para atividades
pecaminosas, nunca serão aceites por Mim.
Preparai-vos agora para esta grande decepção, pois ela terá lugar muito em breve.
O Vosso Jesus.

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

Minha querida e amada filha, gostaria agora de preparar todos os Meus seguidores de uma
forma que não só iria ajudá-los para O Aviso, como a todos os seus entes queridos.
Não é suficiente arrependerem-se por medo. É necessária a penitência.
A todos os Meus seguidores, ouvi as Minhas instruções agora para preparardes as vossas
almas para O Aviso.
Vós deveis começar por meditar sobre todo o mal de que sois culpados contra vós mesmos e
contra os vossos próximos.
Em relação aos Católicos, vós deveis receber o Sacramento da Confissão a cada duas semanas
se desejais, permanecer em estado de graça.
Desta forma, a vossa dor durante O Aviso será moderada e tereis força para ajudar os vossos
irmãos e irmãs, que vão sofrer uma terrível dor de culpa enquanto tentam atingir as condições para a
iluminação das suas consciências.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

460

Livro da Verdade

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

Eles negar-Me-ão dizendo que a Minha Sagrada Palavra contradiz a Palavra de Deus
Quarta-feira, 11 de julho de 2012, 19:30

Minha querida e amada filha, tu estás a suportar a Minha dor neste momento em que Eu choro
por causa do número de filhos de Deus, que estão a morrer, em estado de pecado mortal.
É tão doloroso o que Eu estou a sofrer, uma vez mais, os terríveis ferimentos que Me foram
infligidos, durante a Minha Crucificação.
Minha filha, é importante que tu entendas o que está a acontecer contigo, pois deves prepararte para lidar com esta Missão que te causa tanto sofrimento.
O abuso que suportas, em Meu Nome, era de esperar.
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Quando qualquer alma eleita transmitiu a Minha Santa Palavra ao mundo, no passado, sofreu
a mesma mortificação que tu sofres agora. Eles foram ridicularizados, abusados, fizeram o papel de
bobo e, pior ainda, foram acusados de serem falsos, como se estivessem a dizer mentiras.
Eu também fui chamado de mentiroso. Eu também fui ridicularizado. Disseram que Eu era
uma fraude, um impostor e contra a Palavra de Deus.
Eles encontraram todos os pretextos para provarem que Eu era uma fraude.
Eles usaram mesmo a Sagrada Palavra de Deus, o Meu Eterno Pai, para tentarem provar que o
que Eu dizia negava a Sagrada Escritura.
Qualquer um pode dizer que representa a Palavra de Deus.
Muito poucos que dizem receber a Palavra de Deus são levados a sério. Eles são
geralmente ignorados.
Mas, aqueles que dizem falar em Meu Nome, mas que não o fazem, e que deliberadamente
espalham mentiras, são geralmente aplaudidos, e aceites através da influência enganadora de Satanás.
No caso de profetas genuínos, tal é o poder da Minha Voz, que provocará uma reação muito
forte. Nesses casos, ou as pessoas querem abraçar a Minha Palavra de Amor pela Verdade. ou Me
negarão a título definitivo.
Aqueles que aceitam sentir que o Meu Amor toque as suas almas de uma forma que inflamará
os seus corações, então eles não podem voltar atrás.
Aqueles que Me rejeitam não vão ignorar-Me. Em vez disso, eles vão ridicularizar-Me e
vilipendiar a Minha Santa Palavra, com um rancor que está em desacordo com as virtudes cristãs
que professam ter.
Eles negar-Me-ão dizendo que a Minha Sagrada Palavra contradiz a Palavra de Deus, tal
como fizeram quando Eu andei na terra.
Eles não conseguem entender porque a Minha Palavra gera uma reação tão poderosa. Eles
foram tentados por Satanás e não o sabem. Eles baixaram a guarda e permitiram-lhe ofuscar o seu
amor por Mim.
Ninguém ignorará a Minha Palavra. Eles não podem. De uma ou outra maneira, Ela provocará
uma reação que é de amor ou de ódio.
O Vosso Jesus.

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

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

Depois da guerra mundial virá a fome e em seguida as pragas. No entanto, a oração
pode atenuar o Castigo
Sexta-feira, 13 de julho de 2012, 16:25

Minha querida e amada filha, os Meus seguidores precisam de conhecer a sequência dos
eventos para que, compreendendo-os, fiquem capacitados com o conhecimento e possam ajudar a
atenuar o Castigo.
O Aviso terá lugar como último recurso do Meu Eterno Pai para mergulhar na Luz de Deus, a
Luz da Verdade, os corações da humanidade.
Sem Ela, a maioria da humanidade seria lançada no Inferno pois não seria digna do Reino do
Meu Pai.
Esta é uma Lei Divina da Misericórdia, tirar todos os filhos de Deus do mal e levá-los à sua
legítima Herança.
Por causa da grande escuridão que cobre a terra, neste momento, em que a Luz de Deus é
apenas um vislumbre, esta Lei de Deus é necessária.
Ele vai separar os bons daqueles que estão afogados no pecado, mas que teimosamente se
agarram à besta e a toda a glória que ele lhes promete na terra. É uma perda de tempo para essas
pobres almas, que deviam saber que o seu tempo na terra é curto.
A terra será substituída por um Novo Paraíso, no qual eles verão a sua entrada ser recusada se
rejeitarem a Minha Lei de Amor e de Misericórdia.
Muitos vão ficar na escuridão. Muitos vão converter-se instantaneamente. Se a maioria da
humanidade se arrepender, então a Grande Tribulação não será tão difícil.
A Guerra Mundial não terá o mesmo impacto se a maioria das pessoas se arrepender depois
do Aviso.
Depois da guerra mundial virá a fome e, em seguida, as pragas. No entanto, a oração pode
atenuar o Castigo.
Rezai muito para que a guerra e o Castigo que se vai seguir possam ser diluídos e evitados.
Somente a fé da humanidade e a lealdade a Mim, o vosso Divino Salvador, pode conseguir isso.
Minha filha, não Sou Eu, o Teu Jesus, que vai trazer essas dores terríveis.
Elas serão geradas pelos pecados perversos do homem, cuja cobiça por poder, dinheiro e
controle do mundo, para seu próprio ganho, são insaciáveis.
Enquanto muitos dos Meus seguidores esperarão pacientemente e ansiosamente pela Minha
Segunda Vinda, haverá mais confusão.
Muitos virão adiante a reivindicar ser Eu, o Messias, e as pessoas serão enganadas.
Lembrai-vos de que Eu disse que voltaria à terra tal como Eu a deixei, quando Eu subi por
entre as nuvens.
Ignorai qualquer um que afirme ser Eu, na carne, pois isso não acontecerá.
Os Meus seguidores serão fortes por causa do amor por Mim e eles devem focar-se nessa
única vontade que, se cumprida, Me trará alegria e conforto. Essa será a missão de salvar almas,
todas as almas, antes de Eu voltar.
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Lembrai-vos que a lealdade a Mim será a chave para a salvação e para o mundo do futuro, que
não terá fim, e que será o Novo Paraíso que oferece a cada um de vós a Vida Eterna.
O Vosso Amado Jesus.

Portanto, tu já deves entender porque és diferente dos Visionários. É porque tu és
Profeta, a Profeta dos Tempos Finais
Sexta-feira, 13 de julho de 2012, 23:05

Minha querida e amada filha, tu deves saber que o papel do profeta é diferente do visionário.
Um profeta será sempre um pária, odiado, temido e isolado.
Um profeta trabalhará sempre sozinho, como se ele fosse moldado num deserto. O único fruto
do deserto árido será a Voz de Deus.
Minha filha, quando te sentes sozinha e abandonada, nota que é assim que os profetas se
sentiram no passado. Muitos profetas sentiram o peso das tarefas colocadas diante deles.
A maioria deles sabia que não era digno de transmitir a Sagrada Palavra de Deus, mas eles
aceitaram o Chamamento Divino dos Céus, porque eles foram enviados.
Porque, quando foram enviados para o mundo, eles sabiam, instintivamente, as obrigações
que tinham para cumprir. No entanto, não foi fácil.
Cada Palavra que pronunciaram foi lançada de volta aos seus rostos.
Cada Palavra foi dilacerada nas sinagogas e nos templos criados para adorar a Deus. Muitos
foram expulsos pelo seu próprio povo e não poderiam retornar ao seu local de nascimento.
Muitos ficaram nómadas e nunca encontraram um lugar onde fossem bem-vindos, como filhos
perdidos. Em vez disso, trabalharam, viveram e ficaram sozinhos, sem ninguém a quem recorrer.
Contudo, eles sabiam, em seus corações, que estavam a ser guiados por Deus e não sentiam
medo quando falavam com a Sua Voz.
As graças recebidas permitiram-lhes ser fortes. Eles nunca vacilaram na entrega das
advertências ao povo de Deus, das profecias e da Palavra de Deus.
Não lhes importava que eles rissem, porque sabiam que a Verdade de Deus era o alimento da vida.
Sem a Verdade, os filhos de Deus não teriam tido os meios para reconhecerem as Profecias,
como está predito. Nem eles seriam capazes de aceitar as Leis estabelecidas por Deus para o bem da
humanidade.
Rejeitados, ridicularizados, abandonados e considerados excêntricos, tal como Eu fui durante
o Meu tempo na Terra, ainda assim entregaram a Palavra de Deus. As suas Palavras viverão para
sempre. Eles nunca vão morrer, porque eles falaram a Palavra do Senhor, Deus o Altíssimo.
E assim será contigo. Tu ficarás só como uma voz no deserto.
Tu serás ignorada em muitos quadrantes da Minha Igreja na Terra.
A diferença desta vez é que as profecias vão desenrolar-se na tua vida e a Verdade será
provada a esta geração.
Eles acreditarão, quando a prova do Aviso for testemunhada.
As profecias dos Selos, logo que Eu os abra e revele o conteúdo, provarão também que Eu
estou a falar para o mundo através de ti, o 7º Anjo, o 7º Mensageiro.
Tu serás ouvida até que Eu te exorte a guardares silêncio, e não comentares perante os que te
questionam ou desafiam.
Tu ainda não entendes o significado das Mensagens. A seu tempo entenderás. Nesse meio
tempo tu não tens autoridade para defender a Minha Palavra.
Todas as tentativas serão feitas para te induzir a responder, na esperança que tu tropeces, até
pela tua falta de conhecimento. Então, tu deves permanecer em silêncio, isolada e anónima, até que
Eu te instrua.
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Portanto, tu já deves entender porque és diferente dos visionários. É porque tu és profeta, a
profeta dos tempos finais.
Esta Missão é protegida pelos Céus e não pode ser destruída. Vai em Paz e compreensão,
Minha filha.
O Teu Jesus.

Não é suficiente acreditar no Pai. Os que rejeitam o Seu Filho rejeitam a Salvação
Sábado, 14 de julho de 2012, 15:15

Minha querida e amada filha, muitas religiões no mundo seguem o caminho errado, tornando
difícil aos filhos de Deus obter a vida eterna.
A Vida Eterna só foi possível pela Minha Morte na Cruz.
O Meu Pai, que Me enviou, o Seu único Filho, como Cordeiro sacrificial, tornou possível à
humanidade inteira obter a salvação e a vida eterna.
A Vida Eterna foi dada como presente a Adão e Eva. Porém, por causa da mancha do pecado
e da desobediência, ela foi retirada.
Em vez disso, o homem tornou-se mortal, o seu corpo impuro, a sua vida na forma física
imperfeita e a Terra tornou-se uma pobre imitação da Terra rica e esplêndida criada para Adão e
Eva no Jardim do Éden.
Deus, o Meu Eterno Pai, concedeu em seguida a salvação para aqueles que Me aceitem, ao
Seu Filho Unigênito, como caminho para o Seu Novo Paraíso.
Só através de Mim, vós podereis ser aceites por Meu Pai.
Não é suficiente acreditar no Pai. Os que rejeitam o Seu Filho rejeitam a salvação.
Lembrai-vos que muitos dos filhos de Deus, por ignorância, não Me reconhecem, ao Salvador
da humanidade. Mas por causa da Minha Misericórdia, a Verdade ser-lhes-á revelada por
intervenção Divina.
Eles são todos iguais aos Olhos de Meu Pai e ele quer unir todas as almas no seu seio. Ele
ama a todos.
Quando virem a prova, eles aceitarão que Deus, o Altíssimo, lhes deu o Dom da vida eterna
através do Meu Sacrifício na Cruz. Dessa forma todos vão Adorar o Deus Único.
Porque há um só Deus, que Criou cada um de vós.
Agora vai, Minha filha, e ajuda a garantir que as Minhas Mensagens são dadas a cada credo, a
cada nação e a cada um dos filhos de Deus.
Incluo os pagãos e os de coração empedernido. Não importa se eles cospem em ti ou se
recusam a ouvir-te, tu deves dar-lhes as Mensagens.
Qualquer homem ou seguidor de Mim, Jesus Cristo, que não possa aceitar que Eu deseje
comunicar a Santa Palavra de Deus a todas as religiões, não é um verdadeiro Cristão.
Assim, muitos rejeitaram estas Minhas Mensagens para o mundo, por Eu Abraçar toda a
humanidade e todas as outras religiões, incluindo as dos ateus.
Vós não tendes o direito de assumir que só vós, os verdadeiros cristãos, sois amados por
Deus, o Meu Eterno Pai. Vós sois abençoados e amados, mas, sem a conversão de toda a
humanidade o Meu Pai não conseguirá a vitória que Ele quer para unir todos os Seus filhos.
Vós, Meus seguidores, tendes uma grande responsabilidade, por causa do Dom da Verdade
que vos foi dado.
É vosso dever espalhar a Minha Santa Palavra, a fim de trazer essas pobres almas, que são
ignorantes da Minha Existência, ao Reino de Deus.
O Vosso Jesus.
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Virgem Maria: A Igreja do meu Filho na terra não escuta neste tempo, mas eles sabem
como o meu Filho foi tratado da primeira vez
Domingo, 15 de julho de 2012, 15:45

Minha filha, a dor sofrida pelo meu Filho e seus discípulos durante o tempo da Sua Missão na
terra, é idêntica à que será suportada pelos Seus seguidores, quando Ele se preparar para voltar.
Durante o tempo do meu Filho na terra, Ele enfrentou enormes obstáculos. Muito poucos
estavam preparados para O ouvir, na sua própria comunidade.
Ele foi tratado com desdém, e menosprezado pelos que estavam encarregados dos templos e
das sinagogas.
No entanto, Ele foi bem recebido pelo povo simples e a Sua Palavra foi aceite, porque eles
puderam ver a Verdade que Ele falou.
A Sua Palavra criou medo e incerteza em muitos lugares, mas poucos poderiam ignorar a
sabedoria dos Seus Ensinamentos.
O meu Filho gerou a divisão, apesar de não ser essa a Sua intenção.
O Seu comportamento simples fez com que poucos pudessem aceitar o fato de que Ele era o
Filho de Deus.
Muitos perguntavam, como pode o Filho do Homem ser um tão simples homem comum?
Eles negaram-No, porque pensavam que o Messias seria majestoso, orgulhoso e que deveria
ter uma posição de comando, na mais alta hierarquia da Igreja.
O meu filho não conseguiu que os chefes da Igreja daquela época O ouvissem. O seu orgulho
impediu-os de ouvir a Verdade.
O mesmo vai acontecer agora, quando o meu Filho prepara o mundo para a Sua Segunda Vinda.
A Igreja do meu Filho na terra não escuta neste momento, mas eles sabem como o meu Filho
foi tratado da primeira vez.
Desta vez, a Sua Santa Palavra, que vos é dada pelo profeta do Fim dos Tempos, não será
aceite na Igreja do meu Filho na Terra.
A Igreja de meu Filho faz ouvidos moucos para o Dom da profecia. Eles negam a profecia,
porque eles não querem ouvir.
Os discípulos do meu Filho serão virados pelos responsáveis da Igreja Católica na Terra, e
acusados de serem falsos.
Embora os Ensinamentos do meu Filho nunca mudassem, eles vão encontrar falhas na Sua
Santa Palavra que lhes é dada agora.
Eles declararão que estas Mensagens estão em contradição com a Palavra de Deus.
Vós deveis lembrar-vos sempre, filhos, que o meu Filho nunca poderia contradizer a Sua
Igreja na Terra, pois Ele é a Igreja.
A Verdade ainda é como sempre foi.
Vós deveis seguir a Palavra de Deus, pois a Voz do meu Filho está a ser posta de lado, e
simplesmente ignorada, como da primeira vez.
Não vos permitais negar a Sua Dádiva de Salvação, o último ato da Sua Misericórdia sobre a Terra.
Tão paciente tem sido o meu Filho, por tanto tempo. A Verdade foi dada à humanidade na
Paixão do Meu Filho na Cruz.
Foi reforçada por todas as almas eleitas, que foram iluminadas pelo poder do Espírito Santo
ao longo dos séculos.
Agora, chegou o momento de o meu Filho vir de novo e, apenas aqueles que reconhecem a
Sua voz, por causa do Dom do Espírito Santo, seguirão as Suas instruções.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

467

Livro da Verdade

A Igreja, tal como eles fizeram durante o tempo de meu Filho na Terra, pela primeira vez,
rejeita a Sua Palavra, enquanto Ele prepara a Sua Segunda Vinda.
Eles vão deixar de O reconhecer ou aceitar.
Eles não aprenderam nada.
Orai para que as almas corajosas dentro da Igreja, que reconhecem a Sua Voz, tenham a
coragem de levar todos os filhos de Deus para a vida eterna, neste momento crucial da história.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Deus Pai: Eu vou varrer as suas falsas igrejas, os seus cultos ímpios, os seus falsos
ídolos, as suas cidades e as suas nações
Domingo, 15 de julho de 2012, 17:45

Minha querida filha, é difícil para os Meus filhos manterem-se livres do pecado, por causa da
maldição imposta sobre eles pela mão da serpente.
Eu nunca posso esperar que os Meus filhos possam estar completamente livres do pecado, em
todos os momentos, pois isso é impossível.
É importante, que quem conhece os Ensinamentos da Igreja do Meu Filho na Terra, procure o
arrependimento dos seus pecados o mais rápido possível.
Através do arrependimento será mais fácil permanecer em estado de graça, e isso criará uma
barreira às futuras tentações.
Meus filhos, vós estais agora prestes a testemunhar as grandes mudanças eternas no mundo.
Elas ocorrerão após o Aviso.
Embora muitos ignorem essas Mensagens do Céu, é importante que aqueles, que as aceitam
como a Palavra de Deus se prepararem.
Vós estais ligados à Minha couraça contra o inimigo e, através da vossa fé, Eu dar-vos-ei a
vida e proteger-vos-ei contra a perseguição.
Será pelo vosso amor pelo Meu Filho, Jesus Cristo, o Salvador do Universo, que Eu serei
capaz de salvar aqueles filhos que não conseguem manter a Luz de Deus.
A vossa consagração de amor, sofrimento e orações, será a graça de salvação deles dos Fogos
do Inferno.
Não tenhais medo de vós mesmos, mas dos que não só não podem ver, mas que se recusam a
ver os tempos que vós viveis hoje.
Os preparativos estão completos e o momento é propício para que as mudanças comecem,
porque Eu não permitirei que a besta roube as almas.
Esta intervenção, prometida à humanidade há tanto tempo terá lugar, muito em breve, e então
a batalha começará a salvar os Meus filhos.
Não tenhais medo da Minha Mão pois, quando ela cair, Ela será usada para punir os que estão
a tentar destruir os Meus filhos.
Eu vou impedi-los de enganar as almas.
Eu vou impedi-los da sua intenção assassina e Eu vou acabar com as suas falsas igrejas, os
seus cultos ímpios, os seus falsos ídolos, as suas cidades e as suas nações, se eles continuarem a
rejeitar a Mão que os alimenta. Eles foram avisados. Vós, Meus amados filhos, ide ajudar o Meu
Filho a salvá-los.
Nunca temais, porque os que têm o Selo do Deus Vivo não só são protegidos, como lhes são
dadas Graças para defender a Palavra de Deus, para que assim, a tantas almas quanto possível seja
dado o Dom da Vida.
O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo.
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Está próximo o tempo da perseguição ao Meu Amado Vigário, o Papa Bento XVI, que
virá num ápice
Segunda-feira, 16 de julho de 2012, 15:15

Minha amada filha, é o momento de preparar todos os sacerdotes de Deus, os bispos e todos
aqueles que conduzem a Minha Santa Igreja Católica e Apostólica na Terra.
Pois está próximo o tempo da perseguição ao Meu Amado Vigário, o Papa Bento XVI, que
virá num ápice.
Muito em breve ele será forçado a fugir do Vaticano. Em seguida, virá o tempo em que a
Minha Igreja se divide, com um lado contra o outro.
Apelo a todos os Meus servos sagrados para lembrarem os seus Santíssimos votos.
Nunca abandoneis a vossa Missão. Nunca Me abandoneis. Nunca aceiteis mentiras em vez da
Verdade.
Vós deveis pedir-Me para vos ajudar nos tempos difíceis que virão. Deveis erguer-vos, unirvos e seguir-Me.
Orai pela força de que precisareis através desta Cruzada de Oração especial.
Cruzada Oração (66) Para o clero: Ajudai-me a permanecer fiel à Vossa Santíssima
Palavra
Ó Jesus, ajudai-me a permanecer fiel à Vossa Santíssima Palavra, em todos os momentos.
Dai-me força para defender a Verdade da Vossa Igreja, perante a adversidade. Enchei-me com a
Graça de administrar os Sacramentos, da maneira que Vós nos ensinastes. Ajudai-me a
alimentar a Vossa Igreja, com o Pão da Vida, e a permanecer fiel a Vós, mesmo quando estiver
proibido de o fazer. Livrai-me do grilhão de enganos que eu possa enfrentar, a fim de proclamar
a verdadeira Palavra de Deus. Cobri todos os Vossos servos sagrados com Vosso Precioso
Sangue, neste momento, para que possamos permanecer corajosos, leais e firmes na nossa
fidelidade a Vós, nosso Amado Salvador, Jesus Cristo. Amém.
Não desanimeis, Meus amados servos sagrados, pois a discórdia foi profetizada e deve
acontecer na batalha final pelas almas.
Eu Amo-vos e Eu vou estar agora convosco, enquanto caminhardes Comigo no espinhoso caminho
para o Calvário, para que a Salvação possa ser alcançada uma vez mais para todas as almas.
O Vosso Amado Jesus.

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

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

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

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

Virgem Maria: A dita tolerante sociedade moderna franze a testa quando vós dizeis
que acreditais em Jesus Cristo
Quarta-feira, 18 de julho de 2012, 18:15

Minha filha, Eu choro neste momento pela forma como os filhos de Deus têm medo ou
vergonha de declarar o seu amor por Seu Filho Jesus Cristo.
Assim, no mundo de hoje, muitos que amam o meu filho têm vergonha de proclamar
abertamente Seu Nome em público por medo de serem repreendidos.
A dita tolerante sociedade moderna franze a testa quando vós dizeis que acreditais em Jesus
Cristo, o Filho do Homem, e que vós acreditais nos Seus Ensinamentos.
No entanto, muitos nunca pensaram duas vezes em usar o Seu Santo Nome ao longo do dia,
quando tantas vezes proferem palavrões.
O Seu Nome é dito, muitas vezes, mas não da maneira que deveria ser.
Assim, muitos têm medo de falar abertamente sobre o seu amor pelo meu Filho num mundo
que franze a testa ao Cristianismo.
O Cristianismo é desprezado por dois terços do mundo.
Os cristãos são intimidados, perseguidos e muitas vezes desprezados como nenhuma outra
religião no mundo.
O Povo escolhido de Deus, os Judeus, sofre também e eles têm sido perseguidos da forma
mais desumana por serem quem são. A raça escolhida será convertida em breve e acolherá o
Messias da segundo vez, apesar de não O ter aceite da primeira vez.
Filhos, nunca deveis ter medo de declarar o vosso amor pelo meu Filho. Quando
expressardes, abertamente e sem medo, o vosso amor por Ele, muitas pessoas irão ouvir. Portanto,
quanto mais proclamardes a Sua Santa Palavra, mais confiantes vos tornareis.
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Recebereis mais Graças para vos dar a força para dar o próximo passo.
Após algum tempo já não vos importará o que os outros pensem de vós. No entanto, muitos
vão ficar impressionados com a vossa honestidade e quererão saber mais sobre o meu Filho.
Agora é a hora de vós falardes sobre a Misericórdia do meu Filho para tantas pessoas quantas
conseguirdes.
Elas devem ser informadas sobre a Sua Divina Misericórdia, o grandioso Dom do Aviso, que
será visto em todo o mundo. Então, depois, elas saberão a Verdade e muitas mais quererão ouvir
estas Mensagens do Céu.
Obrigado, minha filha, por responderes ao meu chamamento.
A Vossa Amada Mãe do Céu, Mãe da Salvação.

Os Meus Braços foram arrancados dos seus encaixes durante a Minha Crucificação,
tal como mostra a Imagem do Sudário de Turim. O Sudário mostra isso
Quinta-feira, 19 de julho de 2012, 07:00

Minha querida e amada filha, um grande plano para enganar os filhos de Deus está a ser
traçado para destruir as provas da Minha Existência.
Em breve, surgirão muitos disfarçados, que aparecem como Meus devotos e santos servos,
para tentar destruir a crença em Mim, o vosso amado Jesus.
Eles começarão por questionar o Meu nascimento, a pureza da Minha Mãe e a Minha
Ressurreição dos mortos.
Eles irão demonizar tudo isso, como sendo falsidades e apresentarão o que eles chamam de
prova, para garantir que o maior número possível de Cristãos duvide da Minha vida na terra.
Eles vão criar mentiras sobre a Minha Crucificação e fazer afirmações sobre o Meu caráter moral.
Então, eles começarão a atacar as relíquias, a questioná-las e a tentar apresentá-las como nada
mais do que superstições nas mentes dos Cristãos.
Depois, há o Sudário de Turim, o pano que cobriu o Meu Corpo morto no sepulcro. Eles vão
negar, finalmente, que ele seja autêntico e vão promover mentiras.
Eles vão dizer que os Meus Braços são muito longos e questionarão isso. No entanto, eles não
conseguem entender a tortura que o Meu Corpo teve de suportar durante a Minha Crucificação. Os
Meus Braços foram arrancados dos seus encaixes durante a Minha Crucificação, tal como mostra a
imagem no Sudário de Turim.
Em seguida, eles tentarão provar que a Ressurreição nunca ocorreu. É tudo mentira, dirão
eles, tão desesperados estão por apagar todos vestígios de Mim .
Em seguida, eles tentarão privar, todos aqueles que se converterem a O Aviso, dos Santos
Sacramentos e da Bíblia Sagrada.
Eles proibirão a Bíblia na maioria dos lugares.
Depois, vão introduzir um novo falso livro que, dizem eles, proclamará a importância de vos
amardes uns aos outros.
Eles usarão o amor que os Cristãos têm nos seus corações, um Dom de Deus, para os
manipular, para aceitarem uma Mensagem dita de amor.
Amai-vos uns aos outros, dirão. A religião é amar-vos uns aos outros. Uni-vos como uma
religião e mostrai o verdadeiro amor pelos vossos irmãos e irmãs.
O amor por vós próprios será a mensagem oculta.
Amai-vos primeiro a vós próprios, será a sua mensagem e, Meus seguidores, esta será a maior
mentira que vos forçarão a engolir.
O amor por vós próprios, à frente dos outros, ofende Deus.
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É egoísta. Não deis ouvidos às mentiras. No entanto, eles serão tão convincentes que muitos
acreditarão no que dizem e seguirão o líder desta religião mundial como cordeiros para o abate.
Infiltrando-se em muitas nações, a Religião do Novo Mundo será tolerada por muitos governos.
Eles acabarão com as Leis Cristãs, sem piedade.
Eles criarão, então, leis para proibir todas as religiões, especialmente o Cristianismo.
Eles vão impor penalidades àqueles que não respondem às suas exigências.
O comunismo estará no caminho de todo este mal.
Não é que o Comunismo promova o ateísmo. Mas sim porque promoverá o ódio a Deus.
A Rússia e a China estarão no poder em muitos países, a começar pela Europa.
A União Europeia, a besta de Dez Chifres, será devorada pela segunda besta, mais cruel e
mais poderosa.
Em seguida, o comunismo tomará o seu lugar até que se espalhe por toda a parte.
Esse período não durará muito. Será curto.
As vossas orações diluirão o impacto, mas isto foi anunciado e vai desenrolar-se. Rezai, rezai,
rezai pela conversão de todo o mundo durante O Aviso.
Se a maioria se converter, então grande parte da Grande Tribulação pode ser facilitada.
O Vosso Jesus.

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

Minha querida e amada filha, os três anos e meio restantes do período da Tribulação começam
em Dezembro de 2012.
Este é o período em que o anticristo irá emergir como um herói militar.
A sua alma foi entregue a Satanás, que possui todas as partes dele.
Os poderes que ele vai possuir resultam em que, com o tempo, ele será visto não apenas como o
homem da paz, mas as pessoas vão pensar que ele Sou Eu, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade.
Com o tempo, eles também acreditarão que o anticristo foi enviado para anunciar A
Segunda Vinda.
Portanto, muitas pobres almas aceitarão de bom grado a sua marca, a marca da besta. Pois ele
é besta em todo o sentido, pela maneira como Satanás se manifestará no seu corpo.
Ele vai fazer milagres no céu.
Ele vai curar as pessoas.
Ele será o chefe da Religião do Novo Mundo e ele, e o falso profeta, que vai chefiar na aparência a
Igreja Católica na Terra, trabalharão em estreita colaboração para enganar todos os filhos de Deus.
Será em breve apresentada ao mundo a mentira mais enganosa que, nesta fase, é impossível à
humanidade alcançar
Aqueles de vós que estais a receber o Livro da Verdade, estas Minhas Santas Mensagens para
a humanidade alertam sobre estas coisas, entendei isso.
Tão sofisticado será o seu plano, que muitos serão enganados pelo aspecto amoroso e humano
que eles vão apresentar ao mundo no seu plano maligno.
O anticristo e o falso profeta, entre eles, já estão a ultimar o planeamento do seu reinado
ímpio, e a primeira coisa que ele vai trazer será a escalada da guerra no Médio Oriente.
O anticristo será o principal homem a puxar as cordas para o fundo. Então ele virá e será visto
como medianeiro de um plano de paz.
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Será então que o mundo cairá sob o seu feitiço. Entretanto, o falso profeta vai tomar o poder
dentro da Igreja Católica.
Muito em breve ela será sugada pela Religião do Novo Mundo, uma fachada do culto
satânico. A auto adoração será o objetivo fundamental desta abominação, bem como a introdução
de leis, o que equivale a duas coisas. A abolição dos Sacramentos e a abolição do pecado.
Os Sacramentos só serão realmente disponibilizados a partir dos padres e de outros
clérigos cristãos que permaneçam leais a Mim. Eles vão oferecer esses Sacramentos nas Igrejas
de refúgio especiais.
A abolição do pecado será introduzida através de leis que serão vistas como a aprovação
da tolerância.
Elas incluem o aborto, a eutanásia e casamento do mesmo sexo. As igrejas serão obrigadas a
permitir casamentos do mesmo sexo e os padres serão obrigados a abençoá-los aos Meus Olhos.
Durante este tempo, eles continuarão a rezar a sua própria versão da Santa Missa, a sua oferta
da Santa Eucaristia, profanarão a Hóstia, suportados nas Igrejas Católicas.
A Minha Presença não só faltará em tais Missas, como faltará nas igrejas onde eles próprios
Me desonram.
Todas estas questões serão muito assustadoras para os Meus seguidores. Vós não sereis
mais capazes de receber os sacramentos, com a excepção dos sacerdotes da Minha Igreja
Remanescente na Terra.
É por isso que agora Eu vos concedo Dádivas, como a Indulgência Plenária, para a absolvição
dos vossos pecados. Não se pretende substituir o Ato da Confissão para os Católicos.
Será uma maneira pela qual vós podeis permanecer em um estado de graça.
Se bem que milhares de milhões de pessoas se vão converter durante o Aviso, estas profecias
vão mesmo desenrolar-se. Mas, grande parte delas, pode ser diluída por meio da oração para reduzir
o sofrimento e a perseguição.
Vós, Meus seguidores, lembrai-vos, estais protegidos em todos os momentos pelo Selo do
Deus Vivo.
Vós deveis espalhar o Selo e fazê-lo a tantas pessoas quanto possível.
Por favor, entendei que Eu digo estas coisas para vos preparar, para que vós possais evitar que
tantas almas quanto possível aceitem a marca da besta.
Satanás usará o seu poder de posse sobre essas almas que estão marcadas, e vai ser muito
difícil salvá-las.
Vós sereis instruídos a cada passo do caminho, Meus seguidores, nesta Missão. Vós não deveis
permitir que o medo entre nos vossos corações, para que Eu os encha com a coragem, a força, a
resistência e a confiança de prosseguir com a cabeça levantada quando marchardes no Meu Exército.
Lembrai-vos que Satanás não pode vencer esta batalha, nunca pode. Apenas os que têm o Selo
do Deus Vivo e aqueles que permanecem leais e constantes a Deus a podem vencer.
O Vosso Jesus.

O Amor de Deus brilhará sobre todos os que pedirem ao Meu Pai para impedir o
anticristo de infligir sofrimentos terríveis sobre a humanidade
Sábado, 21 de julho de 2012, 15:15

Minha querida e amada filha, aqueles dentre vós, Meus seguidores, que vos preocupais com
os tempos futuros, deveis saber que todo o Poder está nas Mãos do Meu Eterno Pai.
O Seu único desejo é salvar todos os Seus filhos das garras da besta.
Infelizmente a besta, Satanás, é desprezada pelos não crentes como sendo uma invenção
da imaginação.
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Ele e o seu exército de demônios estão em toda a parte, levando os filhos de Deus para o
pecado nos seus pensamentos, ações e obras em cada segundo do dia.
O Meu Pai não quer apenas salvar as almas de cada um dos Seus filhos, Ele quer protegê-los
da perseguição do anticristo.
O poder para evitar, diluir e atenuar essas provações está em Suas Mãos, Meus seguidores.
As vossas orações podem aliviar muito do sofrimento que está a ser planeado pelo exército de
Satanás para os próximos anos.
Aos que se convertam aos caminhos do Senhor, Deus Altíssimo, serão dadas graças para
ajudar a evitar muito deste feio e demoníaco plano, que está a ser preparado por esse grupo perverso
contra os vossos irmãos e irmãs.
O Amor de Deus brilhará sobre todos os que pedirem ao Meu Pai para impedir o anticristo de
infligir sofrimentos terríveis sobre a humanidade.
Vós deveis orar muito para que ele seja suprimido rapidamente juntamente com o falso profeta.
A vós Meus seguidores, será dada uma Cruzada de oração especial, Ladainhas para quebrar e
enfraquecer o seu poder.
Elas devem ser ditas no dia seguinte ao Aviso, idealmente durante a Adoração da Santa
Eucaristia.
Essas Ladainhas, concebidas para destruir o anticristo e o seu exército, serão uma força
poderosa e, se juntardes o número suficiente de almas nessas orações, elas serão essenciais para
interromper a maior parte dos planos que estão a ser perpetrados pelo anticristo e pelo falso profeta.
A primeira Ladainha será dada em breve.
Sede fortes e confiai no Meu Amor por vós, pois não é o Meu desejo ver-vos sofrer.
Tudo o que Eu desejo é a união de toda a humanidade na Nova Era de Paz que está pela frente.
Isso, é tudo em que vos deveis focar. Todo o sofrimento será apagado e esquecido quando
esta Nova Era se desenrolar.
Sede pacientes. Confiai em Mim e sabei que o Amor que o Pai Eterno tem pelos Seus filhos é
insuperável e para além da vossa compreensão.
Amai e confiai no Seu grande Amor e sabei que o Poder da Minha Divina Misericórdia é tão
forte que, quando envolver toda a humanidade, bilhões serão convertidos.
Isso acontecerá quando o Poder do Espírito Santo, que cobrirá inteiramente a maioria das
almas dos filhos de Deus, se torne num peso insuportável param o anticristo.
Ele achará que é difícil penetrar a blindagem do exército de Deus.
É por isso que vós nunca deveis perder a esperança. A batalha pelas almas indiferentes pode
ser encurtada e mitigada, se bastantes almas se converterem e Eu as instruir.
Eu Amo a todos vós e espero que confieis em Mim, sempre.
O Vosso Jesus.

Vós ganhareis a batalha pelas almas e não levará muito tempo a emergir o Novo
Mundo sem fim
Domingo, 22 de julho de 2012, 19:00

Minha querida e querida e amada filha, muitas almas escolhidas estão a suportar um grande
sofrimento neste tempo, com os seus corações entrelaçados com o Meu, por causa do flagelo do pecado.
Este sofrimento unido, agora experimentado por muitos visionários, mensageiros e almas
vítimas, é para as salvar daqueles que morrerão em pecado mortal durante O Aviso.
Minha filha, tu deves continuar a publicar as Minhas Mensagens, embora isso seja tão penoso
neste tempo.
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A inquietação no mundo irá intensificar-se rapidamente e, não somente as guerras irão
emergir, como os bancos globais tentarão confiscar as moedas em todo o mundo.
O caos prevalecerá e os desastres ecológicos aumentarão quando a Mão do Meu Pai cair para
punir a humanidade pela sua fraqueza e escravidão ao pecado.
Meus seguidores, as vossas orações têm mitigado muitas calamidades, sem as quais muitas
cidades e nações seriam destruídas.
Vós nunca deveis desistir de orar. Perseverança e lealdade para Comigo, o vosso Jesus,
acalmará a situação.
Vós deveis permanecer fortes durante este tempo de conflito, porque brevemente todas as
coisas mudarão.
Apesar da maldade do exército de Satanás, a crescente fé do Meu exército erguer-se-á perante
eles e impedirá as suas tentativas para destruir a Minha Igreja.
Nunca vos sintais desiludidos com este trabalho, mesmo quando algumas vezes parecer sem
solução. A Minha Misericórdia é grande. O Meu Amor cobre todos os filhos de Deus.
Vós ganhareis esta batalha pelas almas e não levará muito tempo antes que a Nova Ordem
Mundial surja, sem resultado.
Vós ganhareis a batalha pelas almas e não levará muito tempo antes da Nova Ordem emergir
sem resultado.
Este é o vosso futuro, o futuro do mundo pelo qual vós deveis lutar. Os dias de Satanás estão
quase a terminar.
Alegrai-vos porque em breve o sofrimento terá sido esquecido.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: Como Mãe da Salvação, o meu último Título no céu, deixai-me ajudar-vos
Segunda-feira, 23 de julho de 2012, 16:36

Minha filha, o vale de lágrimas que inunda todas as nações de muitas formas foi anunciado
várias vezes.
No entanto, eles não deram ouvidos aos avisos que Eu dei aos visionários ao longo dos séculos.
Algumas das pessoas que conhecem as promessas do Senhor, e Ele que disse que viria outra
vez para governar um mundo sem sentido, podem reconhecer os sinais.
Não a maioria das pessoas, porque elas não sabem os Evangelhos.
Filhos, estes tempos são muito difíceis e confusos. Eu, a vossa amada Mãe, ofereço-vos
proteção contra Satanás se Me pedirdes.
Foi-me concedido o poder de o esmagar. Se vós pedirdes a minha ajuda, Eu posso diminuir o
vosso tormento.
Minha filha, a sua influência está a ficar clara para muitos de vós que abristes os olhos.
A sua maldade manifestou-se em muitos dos filhos de Deus.
Assassinatos, mortes sem sentido, guerras, ganância, perseguição, imoralidade e pecados
desenfreados que quebram cada um dos Mandamentos de Deus, estabelecidos por Moisés, há de
tudo para vós verdes.
Aos que tendes pouca fé e dizeis,o que importa é saber o dano que Satanás infligiu nas
vossas almas.
Ele é como uma doença difícil de curar. Uma vez que a apanheis, ela leva a outras doenças
ainda piores do que a primeira, pelo que uma cura não é suficiente.
Ele envenena a alma, a mente e o corpo, tão rapidamente que é muito difícil largá-lo.
Filhos, vós não percebeis o quão poderoso e vingativo é ele. Uma vez que ele infeste uma
alma, não vai deixá-la sozinha, e assim a alma em questão quase perde a sua vontade.
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Em alguns casos, essas almas não conseguem mais controlar os seus próprios impulsos.
Como Mãe de todos os filhos de Deus, Eu tenho o poder de ajudar a salvar as vossas almas.
Como Mãe da Salvação, o meu último título no Céu, deixai-me ajudar-vos.
Vós deveis recitar o meu Santo Rosário todos os dias para proteção, e Satanás deixar-vos-á e
aos vossos entes queridos.
Nunca subestimeis esta oração pois o poder de Satanás diminui assim que vós a recitais.
Filhos, o Poder de Deus é legado aos que que apelam ao meu Filho, Jesus, para lhes dar a
força para viver nestes tempos. Não vos pode ser dado a menos que o peçais.
Eis aqui a seguinte Cruzada Oração que vós deveis recitar, para procurar a proteção
contra Satanás.
Cruzada de Oração (68) para proteção contra a influência de Satanás
Mãe de Deus, Mãe da Salvação, cobri-me com o Vosso Santíssimo Manto, e protegei a
minha família contra a influência de Satanás e seus anjos caídos. Ajudai-me a confiar na Divina
Misericórdia do Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, em todos os momentos. Sustentai-me no meu
amor por Ele, e jamais permitais que me desvie para longe da Verdade dos Seus Ensinamentos,
não importa quantas tentações sejam colocadas, diante de mim. Amém.
Rezai, rezai, rezai sempre por proteção contra o maligno, pois ele faz terríveis feridas, danos e
misérias nas vossas vidas.
Se vós não pedirdes, não podereis receber essas graças.
Confiai em mim, na vossa Mãe, em todos os momentos, pois esse é o meu papel para ajudar o
meu Filho a salvar as almas de todos os filhos de Deus.
A Vossa Mãe Amorosa, Rainha da Terra, Mãe da Salvação.

As profecias dadas a João, e não reveladas até agora, estão sendo apresentadas neste
momento, para acordar o mundo
Terça-feira, 24 de julho de 2012, 17:39

Minha muito amada filha, o tempo está próximo para os mistérios finais de Deus, o Altíssimo,
para ser revelados ao mundo inteiro.
Sua voz, Minha filha, vai finalmente completar o Plano de Deus sobre a Terra, para revelar a
Verdade da Minha Segunda Vinda.
Vós, Minha filha, sois o 7° Anjo, enviado para preparar os filhos de Deus, para renovar a sua
fé, para que possam ser salvos.
Quando vós revelar os segredos dentro dos 7 selos, que Eu, Jesus, o Cordeiro de Deus, agora
abro, vai enfurecer muitos.
As mentiras maliciosas, perpetradas por aqueles, que fingem ser servos da Minha Igreja, serão
expostas pelo som da sua voz.
Todo ato vil, cometido por seguidores de Satanás, que se atrevem a declarar-se Meus
seguidores, estará exposto. Cada mentira, posta a nu, para que todos possam ver.
A Nova Igreja falsa, criada pelo Anticristo, será mostrada como ela é.
Toda tentativa de enganar os filhos de Deus vai ser virada de cabeça para baixo, pois a batalha
para salvar a Humanidade intensifica.
As blasfêmias proferidas por aqueles, que não falam em Meu Santo Nome, serão
testemunhadas por todos, embora muitos não aceitem a Verdade de Deus, como ela está sendo dada
ao mundo agora.
A Palavra, escondida por tanto tempo, e calada na boca até o fim, agora estão saindo dos
Meus Lábios.
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Ninguém será excluído da Verdade. A todos será mostrado a verdadeira Palavra, enquanto Eu
Me preparo, mais uma vez, para salvar a Humanidade da perdição eterna.
As profecias dadas a João, e não reveladas até agora, estão sendo apresentadas neste
momento, para acordar o mundo.
Os Evangelhos vão, mais uma vez, depois de tanto tempo, ser espalhados por todo o mundo.
Os cegos vão ver novamente.
Os mudos vão falar com a Verdade, como o mel, derramando dos seus lábios.
Os surdos vão ouvir a Verdade e vão trazer-lhes o conforto ausente por tanto tempo de suas vidas.
A apostasia vai rachar almas abertas e cruas, que passam fome pela Verdade, mas elas irão
finalmente aceitá-la de braços abertos.
O Poder de Deus agora se manifestará em cada esquina.
Tenham certeza de que a descendência de Satanás e seus seguidores fazem de tudo, para
bloquear o Livro da Verdade, que está sendo dado ao mundo através do amor de Deus.
Eles serão impotentes contra o Livro da Verdade, mesmo que não pareça assim.
Os Céus aguardam agora o tempo para reunir toda a Humanidade para o Meu Retorno glorioso.
Nunca Me abandonem! Desejem-Me boas-vindas, porque Eu Me preparo para Minha
Segunda Vinda gloriosa!
Tragam as suas famílias com vós e entrem em Meus braços, enquanto Eu Me preparo para
envolvê-los na proteção das Minhas Graças especiais do Céu.
Eu chamo a todos vós a reconhecer a última chamada, através da Minha 7° mensageira, dada
a autoridade para revelar as 7 trombetas, o conteúdo do sétimo Selo, com o coro de Anjos que se
preparam para as profecias que se desdobram.
O Vosso Jesus.

O Amor é um Sinal de Deus. Não importa que religião ou credo vós seguis, o Amor só
pode vir de Deus
Quarta-feira, 25 de julho de 2012, 23:30

Minha querida e amada filha, gostaria de discutir a importância do Amor e como, sem Amor,
o mundo não poderia sobreviver.
Deus é Amor. O Amor vem de Deus.
Onde vós encontrardes Amor sentireis imediatamente a presença de Deus.
Brevemente todos no mundo sentirão amor em algum momento. O Amor liberta a alma e a sua
pureza dá-vos um vislumbre da profundidade do Amor que Deus tem por cada um dos Seus filhos.
O Amor vence a morte.
O Amor vence o mal.
O Amor é sempre duradouro. Ele nunca pode morrer, pois vem de Deus e durará até à eternidade.
Quando o amor é atacado nesta vida pelo maligno, que age através das almas, ele sofre,
esmorece e pode ser substituído pela indiferença, ou, às vezes, pelo ódio.
É somente através do Amor, especialmente pelos outros, que a paz no mundo pode evoluir.
Sem Amor as pessoas morreriam e tornar-se-iam estéreis.
Quando amais uma criança, vós estais a sentir o mesmo tipo de Amor que o Meu Pai mantém
no Seu Coração por cada criança nascida no mundo através da Sua Criação.
Imaginai a angústia de um pai quando uma criança desaparece.
A aflição, a preocupação e a ansiedade, são idênticas às sentidos por Meu Pai quando os Seus
filhos se desviam e se perdem para a Verdade da Sua existência.
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Em seguida, imaginai o horror que um pai tem que suportar se o seu filho não for encontrado.
E se ele se perder para sempre?
Esse é o desgosto que o Meu Pai sofre quando perde os Seus filhos.
Nada O consola, até que Ele possa encontrá-los novamente ou quando eles voltam e correm
para casa, para junto dele, de novo.
Toda a Criação foi criada pelo Amor do Meu Pai.
O Seu Amor inundou os Céus e a Terra e é intensamente Poderoso.
Tudo foi Criado pelo Seu Divino Amor e pela Sua Generosidade de Coração, para que Ele
possa partilhar todas as maravilhas da Criação com os Seus filhos.
O Seu Amor pelos Seus filhos nunca morrerá.
A Sua traição, por Lúcifer, a quem Ele tudo deu, fez com que o Seu Amor pela humanidade
não seja retribuído por grande parte da humanidade.
Mas, Pai Amoroso como nenhum outro, o Seu Amor é tão forte que nada pode matar o Seu
Amor pelos Seus filhos.
O Seu Amor significa que a cada pessoa será dada uma segunda oportunidade.
O Aviso, uma grande Dádiva sancionada por Meu Pai, é uma chamada especial dos Céus.
Essa chamada, um grandioso milagre sobrenatural, dará a cada um de vós a oportunidade de
ser salvo, de ser chamado e de receber a chave para abrir a porta do Novo Paraíso na Terra.
Com efeito, aqueles de vós que aceitardes a Chave para o Paraíso, derrotareis a besta.
O mundo será finalmente livre do mal, do pecado, do sofrimento e de toda a dor.
A Paz reinará.
O Amor por Meu Pai vai finalmente florescer e todos vós vivereis segundo a Sua Divina Vontade.
O Amor é um sinal de Deus. Não importa que religião ou credo vós seguis o amor só pode vir
de Deus.
É a Luz presente em cada alma, mesmo aos que são pecadores endurecidos, Deus não
extingue a Sua Luz para sempre.
Segurai-o. Abraçai-o. Apegai-vos ao Amor pois ele vai levar-vos a Ele. O Amor vai salvarvos da escuridão.
O Vosso Jesus.

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

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

Quando o Meu Exército atingir os 20 milhões eu multiplicarei esse número em bilhões
Sexta-feira, 27 de julho de 2012, 18:30

Minha querida e amada filha, o Meu desejo de unir os Meus seguidores como um exército já
está a dar frutos através destas Mensagens.
O Meu Exército, já formado, está unido através do poder do Espírito Santo, que está a
espalhar-se como fogo em todo o mundo.
Para aqueles de vós que aceitais agora as Minhas instruções, embora possais pensar que
trabalhais unidos em pequenos grupos, vós deveis saber que o Meu Exército já é constituído por
mais de 25.000 soldados dedicados que recebem a Minha Cruzada de Orações em cada dia.
A vossa dedicação a Mim, o vosso amado Jesus, traz-Me muito conforto e alegria pois as
vossas orações estão a salvar milhões e milhões de almas a cada segundo de cada dia.
Ao testemunhardes a sua gratidão vós nunca deixareis de continuar a rezar, tão grande é o poder.
Satanás está a sofrer por causa desta Missão e ele fará tudo o que for possível para a sabotar.
É por isso que vós não deveis permitir o assédio moral daqueles que vos acusam de heresia
para vos atrasar na divulgação das Minhas Mensagens.
Se permitirdes que outros vos confundam, os que tentam humilhar-vos ou que zombam da
vossa Fé, então menos almas podem ser salvas.
Pensai que esta Missão é como se estivésseis a Trabalhar para uma agência de ajuda ao estrangeiro,
esses grupos de pessoas que vão para países devastados salvar as vidas dos que sofrem de fome.
É vital que vós supereis todos os obstáculos para levar ajuda às vítimas. Um atraso de uma
hora pode significar a diferença entre vida ou morte. O mesmo é verdade para esta Missão.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

480

Livro da Verdade

Olhai em frente, ignorai a interferência de quem vai tentar dar-vos a volta e, depois, marchai
em frente.
Recolhei outros no vosso caminho e levai-os para a vitória. A vitória da salvação.
O vosso exército aumenta a cada dia. Segurai-vos à Minha Mão até chegardes ao exército que
Eu desejo, de 20 milhões, que será a ponta da lança na batalha contra o anticristo.
Quando o Meu Exército atingir os 20 milhões, Eu multiplicarei esse número em bilhões. E
quando tal acontecer, o animal será finalmente destruído.
Esta é a Minha promessa. Por serem em grande número os filhos de Deus, cheios do Amor
Divino, destruirão o mal.
O amor, lembrai-vos é mais forte que o ódio. Só o amor, em abundância, pode acabar com o mal.
O Vosso Jesus.

É o pecado do Aborto que fará cair muitas nações, e por ele serão punidas severamente
Domingo, 29 de julho de 2012, 20:10

Minha querida e amada filha, a apostasia no mundo confunde os filhos de Deus sobre a
existência do pecado.
Muitas almas, quando pensam no pecado, de imediato acham que o mais grave é o
pecado do assassinato.
O pecado tem muitas formas. Porque, infelizmente, os pecados deixaram de ser faltas ou
marcas, as quais são agora simplesmente consideradas como uma fraqueza natural. Muitos já não
acreditam no pecado.
O aborto, a seguir ao assassinato de um irmão, é a maior forma de genocídio no mundo. Porém,
não apenas é tolerado, como são feitas leis nas vossas nações que o considerem uma necessidade.
É pelo pecado do aborto que muitas nações cairão e por ele serão punidas severamente.
O aborto, é um ato desprezível e destrói gerações de filhos de Deus que não se podem defender.
Ninguém que mate um filho de Deus evitará uma punição severa.
A Ira do Meu Pai será testemunhada por essas nações que têm o aborto legalizado,
durante o Castigo.
Eles serão eliminados e nenhuma compaixão lhes será mostrada, assim como eles não mostram
remorso por este pecado mortal quando toleram a morte dos filhos de Deus no ventre materno.
Eu chamo a todos aqueles que ardilosamente tentam menosprezar o aborto, como algo que é
necessário para proteger os direitos de uma mãe.
As mentiras que são utilizadas para camuflar a atrocidade do aborto, desafiam a Lei de Deus.
Por esse pecado, qualquer artífice da lei, médico ou qualquer pessoa que contribua de alguma
forma para esse ato abominável, é culpado aos olhos de Deus e sofrerá a punição adiante.
Para os que toleram a execução, Eu digo isto.
Vós, que condenais um homem à morte, sois culpados do mesmo crime de que ele pode
ser culpado.
Vós sois culpados de assassinato, o que significa um pecado mortal. Vós não tendes o direito
de tirar uma vida. Ou de julgar. Só Eu, Jesus Cristo, tenho o direito de julgar.
Qualquer pessoa que contribua para a morte de um assassino, através do Ato de execução,
sofrerá o fogo do Inferno por toda a eternidade, a menos que se arrependa.
Muitos de vós acreditais na lei “olho por olho”. Como estais equivocados. Vós não aceitais os
Mandamentos de Meu Pai? Não matarás.
Não matarás, também, se aplica a esses exércitos agressivos que marcham em terras que não
lhes pertencem, a fim de as controlar.
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Aplica-se aos exércitos que atiram e matam as almas inocentes. Tudo isso é assassinato. É
contra a Lei de Meu Pai.
Pecados como a ganância, luxúria, falar mal dos outros, enganar as pessoas sobre os seus
direitos, vingança e calúnia, esses lideram todos os demais pecados.
Eles tornaram-se aceitáveis no vosso mundo de hoje, porque o vosso grande amor é por
vós próprios.
A mentira, que vós tendes sido forçados a engolir pelos vossos falsos mestres, a autosatisfação, é o caminho para o pecado.
Foi-vos dito que deveis usar o vosso tempo a satisfazer a vossa fome de riqueza. Foi-vos
dito que deveis cuidar de vós mesmos – que vós sois a pessoa mais importante das vossas
vidas. Que tudo deveis tentar para satisfazer todos os vossos sentidos. Tudo o mais vem em
segundo lugar.
Isso, leva à ganância, egoísmo, luxúria, e então vós podeis ser seduzidos a cometer o
pecado mortal.
O Pecado é agora aceite nas vossas nações como nunca antes.
Serão introduzidas leis que legalizam o pecado mortal e ai daqueles que se opuserem.
Aqueles que defendem essa iniquidade dirão que essas leis protegem os vulneráveis quando,
na verdade, tudo que elas fazem é legalizar o assassinato, o aborto, o casamento homossexual e a
idolatria dos falsos deuses.
Eles toleram a perseguição dos pobres e afastam-nos das ruas para os tornarem indigentes.
Eles vão criar leis para vos forçar a deixar de praticar a vossa religião. Ao fazê-lo, vós estareis
a infringir a lei – um pecado aos olhos deles.
Como Eu vos disse antes, o vosso mundo é tão cheio de inverdades que o bem é apresentado
como mal e o mal é apresentado como bom.
O vosso mundo está as avessas e, como resultado, floresce o pecado.
Eu exorto-vos a voltardes a estudar os Dez Mandamentos. Obedecei-Lhes e vivereis como se
espera de vós aos Olhos de Meu Pai.
Quebrai os Mandamentos e vós pecais. Argumentai que certos pecados estão bem e vós
desafiais o Meu Pai.
A obediência às Leis de Deus é fraca e frágil no mundo, neste momento.
A muitos dos filhos de Deus não têm sido ditas com firmeza, pelos Meus servos sagrados, as
consequências do pecado. A tolerância ao pecado, é o maior pecado de todos.
A tolerância é uma mentira astuciosa colocada nas mentes da humanidade pelo rei da
mentira, Satanás.
A tolerância é uma outra maneira de justificar o pecado, de acordo com a fraqueza do homem,
para a sucumbir à tentação de Satanás.
Acordai e aceitai o pecado pelo que ele é.
Discuti entre vós e defendei todos os pecados que quiserdes, mas isso nunca será aceitável aos
Olhos de Meu Pai.
Para entrar no Paraíso, vós deveis estar livres do pecado.
Para vos tornardes livres do pecado, deveis arrepender-vos.
Para vos arrependerdes é preciso antes de tudo aceitar os Dez Mandamentos.
Então, vós deveis mostrar remorso verdadeiro.
O remorso verdadeiro só pode ser sentido por aqueles que se humilham diante de Mim.
Só então poderá ser perdoado o pecado.
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Só então as almas estarão aptas para entrar no Reino de Meu Pai.
O vosso Salvador, Jesus Cristo.

A Minha Igreja Católica foi retalhada em pedaços, mas a alma da Minha Igreja nunca
será levada ou consumida por satanás
Segunda-feira, 30 de julho de 2012, 01:00

Minha querida e amada filha, quando Eu suportei a agonia no jardim, a maior
abominação que Me foi mostrada por Satanás foi a deslealdade da Igreja Católica e Apostólica
no Fim dos Tempos.
Esse foi o lugar em que Satanás, que Me atormentou com visões do futuro, Me mostrou os
mornos servos da Igreja no vosso tempo.
Eles têm permitido o orgulho e as falsas verdades, dominados pela sua tolerância ao pecado,
que os cega para a Verdade de Deus.
A sua fidelidade aos objetivos mundanos significa que muitos dos Meus servos sagrados não
tem a compaixão e humildade nas suas almas, para levarem os Meus seguidores à santidade
necessária para salvarem as suas almas.
Assim, muitos voltam-se contra Mim, embora eles digam que amam os filhos de Deus.
Ao promover a tolerância em Nome de Deus eles apresentam uma falsa doutrina que
mascara a verdade.
Esses dissidentes da Minha Igreja na terra, que afirmam estar a criar um novo tipo de
discípulos em nome da Igreja Católica, mas que negam os Meus Ensinamentos, estão a ser tentados
por Satanás, que quer destruir a Minha Igreja.
Ele, o maligno, já causou o terrível pecado de corromper a Minha Igreja, e quer agora
martelar os pregos finais, para crucificar a Minha Igreja e, por sua vez, lançar no Inferno os Meus
servos sagrados que profanam a Palavra de Deus para facilitarem a aceitação do pecado entre os
filhos de Deus.
O seu pecado é uma bofetada na Minha Face, pelas obscenidades que desfilam diante de Mim,
que eles dizem serem aceitáveis e toleradas por Deus; eles serão severamente punidos.
Eles ousam, através do pecado do orgulho e da mentira, enganar as almas e encaminhálas para um antro de escuridão, não entendendo como estão a condenar as almas ao Lago de
Fogo.
Muitos dos Meus servos sagrados estão a ser enganados e não sabem disso. Ainda assim,
muitos desses servidores, se fossem honestos consigo mesmos, estariam confusos.
Depois, há aqueles que se colocam como Meus servos sagrados, mas vêm do outro lado.
Escravos da besta que deliberadamente se apresentam como Meus sacerdotes ungidos.
Eles causam-me uma angústia terrível. Não corrompem apenas as suas almas, fazendo
deliberadamente um pacto com Satanás, que irá devorá-los. Eles executam atos vis nos Meus
Altares, antes da Eucaristia, mas poucos sabem que cometem tais atos. No entanto, anseio pelas
suas almas.
A Minha Igreja Católica foi retalhada em pedaços, mas a alma da Minha Igreja nunca será
levada ou consumida por Satanás.
Mas os servos da Minha Igreja podem ser seduzidos e destruídos pela besta.
Este é o momento para Eu intervir e ajudá-los a superar estes terríveis tormentos.
Eu preciso de vós, Meus seguidores, e dos servos sagrados que dentre eles entendem o que
vos está a acontecer, para dizerdes esta Cruzada de Oração (70) Oração para o Clero
permanecer firme e fiel à Sagrada Palavra de Deus.
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Ó Jesus, ajudai os Vossos servos sagrados a reconhecerem o cisma tal como ele se
desenrola dentro da Igreja. Ajudai os Vossos servos sagrados a permanecerem firmes e fiéis à
Vossa Santa Palavra. Nunca deixeis que as ambições mundanas nublem o seu puro amor por
Vós. Dai-lhes Graças, para permanecerem puros e humildes diante de Vós, e Honrarem a Vossa
Santíssima Presença na Eucaristia. Ajudai e orientai todos os servos sagrados, que sejam mornos
no seu amor por Vós, e reacendei o Fogo do Espírito Santo nas suas almas. Ajudai-os a
reconhecerem a tentação colocada diante deles, para os distrair. Abri-lhes os olhos, para que
possam ver a Verdade, em todos os momentos. Abençoai-os, Querido Jesus, neste momento, e
cobri-os com o Vosso Precioso Sangue para serem salvos das suas ofensas. Dai-lhes força, para
resistirem à sedução de Satanás, para que não sejam distraídos pelo fascínio de negar a
existência do pecado. Amém.
Os Meus servos sagrados são a espinha dorsal da Minha Igreja. Eles são os primeiros da fila a
enfrentar o terrível ataque, de Satanás neste momento.
Ajudai-Me a guiá-los no caminho para salvar os remanescentes da Minha Igreja, conforme
eles caiam no cisma que será criado pelo falso profeta em breve.
Reuni-vos e rezai pela unificação dos Meus servos sagrados, que são necessários para manter
a Minha Igreja forte nos dias que se avizinham.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: A insuficiente proclamação da Verdade dos ensinamentos do meu
Filho significa que Deus está a ser esquecido
Terça-feira, 31 de julho de 2012, 18:10

Minha filha, a perseguição que estás a sofrer é por causa da publicação do Livro da Verdade.
O maligno está a colocar obstáculos no teu caminho e nada o impedirá de te puxar para baixo.
É importante ignorares as constantes mentiras perversas que te estão a ser ditas pelos que se
dizem conhecedores da Palavra de Deus.
A sua rejeição a estas Mensagens, não é importante. Somente à Palavra do meu Filho deverás
responder e a nada mais.
Tu deves confiar no meu Filho e permanecer em silêncio quando os que estão cegos pelas
mentiras tentem envolver-se contigo para te enganar. Não dês ouvidos. Não respondas. Em vez
disso, simplesmente proclama a Palavra de Deus.
Minha filha, são muitos os seguidores de Cristo que estão a sofrer neste momento. As suas
vozes são sussurros, num mundo que grita sobre a glória das maravilhas terrenas.
A verdadeira Palavra de Deus não é mais proclamada abertamente, mesmo pelos servos de
Deus na Igreja.
Embaraçados por serem vistos a declarar abertamente a Verdade, eles andam
desesperadamente a tentar encontrar o seu caminho entre a confusão causada pelo secularismo.
As ofensas causadas quando Deus, ou o meu amado Filho, Jesus Cristo, são mencionadas,
são generalizadas.
Muito poucas almas são bastante corajosas para se levantarem e se declararem soldados
de Cristo.
Mesmo as almas santas estão com medo de fazer isso, pelo receio de provocarem a
indignação entre os pagãos.
A insuficiente proclamação da Verdade dos Ensinamentos do meu Filho significa que Deus
está a ser esquecido.
Como Eu choro quando vejo as pobres criancinhas sendo ignoradas pelos seus guardiães no
desenvolvimento de suas almas.
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Elas não têm o alimento do Espírito Santo, porque não as ensinam a professar o seu amor a
Deus. Muitas não acreditam em Deus Pai. Isto entristece-O.
Minha filha, foi-te dada uma tarefa difícil. Quando declarares ao mundo o conteúdo destas
Mensagens do Céu, serás atacada em três frentes.
Pelos que acreditam em Deus, mas que se recusam a ouvir a Palavra de Deus, tal como Ela
está a ser dada ao mundo agora.
Pelos que declaram serem líderes da Igreja do meu Filho na terra mas se recusam a ouvir,
porque eles não aceitam profecias.
E por fim pelos que não acreditam em Deus.
A tua voz continuará a cair em ouvidos surdos, mas tu não deves deixar que isso te desanime.
Tudo o que tens a fazer é obedecer ao meu Filho em todas as coisas e deixar tudo nas Suas
Santas Mãos.
Com o tempo eles vão ouvir. Quando o fizerem, muitas almas se voltarão para o Meu Filho
com amor e alegria nos seus corações.
Tu nunca deves hesitar ou adiar a resposta ao pedido do meu Filho, para garantir que a todos
no mundo seja dada a Palavra de Deus, neste momento.
Peço a todos os filhos de Deus para responderem ao meu Chamamento , para prestarem agora
fidelidade à Santa Palavra do meu Filho.
Ele ama todos os filhos de Deus, e deseja preparar cada alma para a Sua esperada
Segunda Vinda.
Não O rejeitais. Aceitai a Sua Mão de Misericórdia antes que seja tarde demais.
A Vossa Mãe Amorosa, Rainha da Terra, Mãe da Salvação.

Permiti-me erguer-vos de todo o mal, para vos salvar do anticristo
Terça-feira, 31 de julho de 2012, 20:00

Minha querida e amada filha ouvi-Me, agora que Eu informo que o Meu Tempo está quase
sobre o mundo.
O vosso tempo é curto, até que os dias de escuridão se desvaneçam, e um novo amanhecer,
um novo começo, surgirá.
Todas as vossas lágrimas de medo e angústia estão quase a acabar, e falta pouco tempo para
que surja a época gloriosa da Paz.
A renovação do Reino da Terra terá lugar em breve, e o Meu domínio sobre todos os filhos de
Deus substituirá o reino de Satanás.
A vossa confusão, Meus seguidores, sobre a autenticidade do Meu Chamamento para vós,
irá desaparecer.
Tudo ficará claro, como as águas cristalinas da fonte do Meu Corpo Celeste, que jorram agora
para inundar os corações de todos os filhos de Deus.
A Luz da Verdade inflamará o mundo, apesar da escuridão crescente que se estabeleceu,
como uma doença purulenta, sobre todos os cantos da terra.
Em breve a Verdade vos libertará, clarificando todas as vossas dúvidas, os vossos medos e
lançará dentro de vós um clarão de espírito e de alma. Então, cheios com o Meu Espírito Santo,
haverá uma conversão mundial.
Aqueles cuja fé é fraca serão renovados, e a Verdade de um novo Exército Cristão surgirá.
A esperança, o amor e a oração sustentar-vos-ão quando Eu levar o mundo para a Nova
Herança, prometida a vós há tanto tempo.
Os que estais com medo das Minhas Mensagens, lembrai-vos apenas disto.
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O mundo que vos espera é uma grande Dádiva para vós e vossas famílias. É um Paraíso, o
qual achareis muito além de tudo na terra, como a conheceis podereis comparar.
Se vós Me amais, então confiai na Minha Benevolência, no Meu Amor, na Minha Promessa
de vos levar para a gloriosa herança para a qual vós nascestes.
Entregai agora todos os vossos medos e preocupações.
Permiti-Me erguer-vos de todo o mal, para vos afastar do anticristo.
Recitai esta Cruzada Oração (71) Orai para nos salvar da perseguição do anticristo
Ó Jesus, salvai os filhos de Deus do anticristo. Protegei-nos dos planos para controlar a
Terra. Senhor, salvai-nos da perseguição. Protegei do anticristo as almas escurecidas, de modo
que elas possam ser redimidas aos Vossos Olhos. Ajudai-nosna nossa fraqueza. Fortalecei-nos
em espírito, para nos erguermos e levarmos os outros a marcharem no Vosso Exército, até os
Portões do Paraíso. Eu preciso de Vós, Querido Jesus. Eu amo-Vos, Querido Jesus. Eu glorifico
a Vossa Presença na Terra. Eu fujo da escuridão. Eu adoro-Vos, e entrego-me de corpo e
espírito, para que Vós me possais revelar a Verdade da Vossa Presença, para que eu confie
sempre na Vossa Misericórdia, em todos os momentos. Amém.
Ide agora e preparai as vossas almas para permanecerdes fortes e leais a Mim, e Eu vos leve
para a Vida Eterna.
O Vosso Jesus.
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MENSAGENS DE AGOSTO DE 2012
Eu peço a todos os Filhos de Deus para uma vez mais dedicarem o mês de agosto a
salvar almas
Quarta-feira, 1 de agosto de 2012, 16:45

Minha filha, há muitas mudanças prestes a serem testemunhadas no mundo, muitas das quais
foram divulgadas por ti no passado.
Haverá muita destruição, muita inquietação e castigos, tudo por causa do pecado da humanidade.
Peço a todos os filhos de Deus para, uma vez mais, dedicarem o mês de Agosto a salvar almas.
Eis o que vós deveis fazer. Ir à Missa todos os dias e receber a Sagrada Eucaristia.
Depois, todos os dias às 3 horas recitar o Terço da Divina Misericórdia.
Os que o podeis fazer, deveis jejuar um dia por semana.
Os meus filhos vão ficar chocados como as mudanças que vão acontecer, mas nunca devem
temer a Mão do Meu Pai, se são fiéis aos Ensinamentos do Seu Filho Amado, Jesus Cristo.
Por favor, mantende o Selo do Deus Vivo perto de vós, em vossas casas, nos próximos meses,
por muito que vá sucedendo.
O Corpo do meu Filho, Jesus Cristo, presente na Sua Igreja na terra, está a ser violado e
sofrerá terrivelmente.
Muitos planos para derrubar a Igreja do meu Filho já estão em curso, e em breve ela entrará
em colapso.
Outros eventos preditos vão agora ser vistos, através de desastres ecológicos, pelos quais a
Mão do Meu Pai cairá em punição dos países cujas leis pecadoras não serão mais toleradas.
Rezai, rezai, rezai neste momento pelas almas que possam sofrer durante esses eventos.
Usai este mês para orar por todas as almas que possam perecer em guerras, terremotos ou na
Confissão próxima, O Aviso.
O meu Coração está entrelaçado convosco, filhos e, juntos, devemos trabalhar arduamente
para salvar as almas.
Rezando pela salvação das almas, nós estamos a realizar a Vontade do Meu Santo Pai.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Deus Pai: Assim como o Meu Filho foi crucificado, também a sua Igreja na terra será
crucificada
Quinta-feira, 2 de agosto de 2012, 22:06

Minha querida filha, o julgamento da Igreja de Meu Filho na terra já começou.
A flagelação, a perseguição, está prestes a começar.
Assim como o Meu Filho foi Crucificado, também a Sua Igreja na terra será crucificada.
O julgamento já está a ter lugar. O Meu Filho foi enviado para salvar a humanidade do Fogo
do Inferno.
A Sua morte na Cruz, uma terrível e cruel atrocidade, foi autorizada por Mim como meio de
oferecer aos Meus filhos um futuro. O Corpo do Meu Filho tornou-se a Sua Igreja na Terra. Os Seus
sacerdotes e servos sagrados tomaram o lugar dos Seus Apóstolos.
Agora, quando Ele regressar de novo para redimir a humanidade e reivindicar os Meus filhos
preciosos, de modo que eles possam entrar no Meu Paraíso, a história vai repetir-se.
O Meu Filho pregou a Verdade e reuniu muitas pessoas que seguiram os Seus Ensinamentos,
que não duvidaram da Sua Palavra.
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Então, Ele foi traído por pessoas próximas Dele e devotas a Ele, dentro das Suas fileiras.
A Sua Igreja, a Igreja Católica, também foi traída dentro dos seus próprios corredores.
A tentação de Satanás levou a uma grande perversidade que foi responsável pela morte do
Meu Filho.
Na Sua Igreja de hoje, a morte começou há algum tempo. Assim aconteceu com o Meu Filho,
quando muitos seguidores, leais à Santa Palavra, predita por Mim O abandonaram.
Em seguida, começou o julgamento em que o Meu Filho foi acusado de heresia. Assim,
também, a Igreja do Meu Filho na terra sofreu a mesma fatalidade.
Pela perversidade no seu seio, em que foram cometidos delitos graves contra a humanidade,
muitos fiéis seguidores desertaram da Igreja.
Por sua vez, eles desertaram do Meu Filho e descartaram os Seus Ensinamentos.
O julgamento da Igreja do Meu Filho na terra, deixa os sacerdotes em silêncio quando se trata
de defender os Ensinamentos do Meu Filho.
Eles estão com medo de ofender aqueles que negam o Meu Filho, por causa dos pecados
cometidos no seio deles.
A Igreja do Meu Filho enfrenta agora o maior desafio de todos, nunca visto desde a
Crucificação do Meu Amado Filho.
A Sua Igreja está a ser impiedosamente ridicularizada, não apenas pelos seus inimigos
externos, como pelos seus inimigos internos.
A Coroa de Espinhos será agora colocada sobre a cabeça da Igreja do Meu Filho, e poucos
dos seus seguidores O apoiarão.
Assim como os apóstolos do Meu Filho, com excepção de João, O abandonaram durante o
Seu Julgamento e execução, assim também os que estão em lugares elevados dentro do Vaticano,
abandonarão o Meu Santo Vigário.
Ele, como chefe da Igreja Católica, será forçado a trilhar um caminho terrível, em desgraça,
não por culpa própria.
Embora ele seja agredido, ridicularizado e faça um papel de néscio, não é sobre ele que vão
extravasar a raiva. Será contra a Verdade da Igreja, a Igreja Cristã, formada pelo sacrifício do Meu
Filho, será sobre ela que vão derramar o ódio.
O Cristianismo será flagelado em cada fenda, em cada nação, em qualquer lugar de adoração,
até que fique fraco por esgotamento.
Será então conduzido a caminho do Calvário, tal como o Meu Filho foi levado, será amarrado
e preso com cordas para tornar impossível que escape ao tormento.
Então, ao subir o morro, será apedrejado, cuspido e vaiado em todo o caminho até ao topo.
Em seguida, será pregado na Cruz.
Pouca simpatia será mostrada, pelos que culpam a Igreja pelos seus pecados contra os
inocentes, quando condenarem a Cabeça da Igreja, o Meu Filho.
Eles vão culpá-Lo pelos pecados dos outros, causados pela tentação de Satanás.
Quando eles tiverem pregado na Cruz a Igreja do Meu Filho, enviarão centenas de guardas, tal
como os seiscentos soldados que estavam no Calvário, para garantir que não escapasse um pedaço
de Carne sem punição.
Nem a um servo da Sua Igreja, que lhe proclame lealdade, será permitido escapar.
Quando a Igreja tiver sido crucificada, eles vão garantir que ela está faminta de alimento e
água até morrerem sem respiração.Todos os seus discípulos, tal como sucedeu com os apóstolos do
Meu Filho, não serão vistos em lugar algum.
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Eles vão esconder-se por medo de represálias.
No que será visto como o seu último suspiro, tudo ficará em silêncio, até que a alegria dos que
crucificaram a Igreja ensurdecerá o mundo inteiro com sua falsa doutrina.
A voz do novo chefe da igreja, o impostor, o falso profeta, troará.
Tudo será feito em ação de graças por Mim, Deus o Altíssimo, com realce. Isso parecerá um
novo começo.
Será então que a Presença do Meu Filho não será mais honrada nos altares dessa igreja, o que
não pode ser.
É então que a Minha Mão, por castigo, cairá em punição. É então que a Batalha do
Armageddon começará.
É então que Eu venho, através do Meu Filho, para salvar almas.
Não negueis esta profecia.
Não vos escondais atrás de falsos títulos para este dia que há -de vir.
A Crucificação da Igreja do Meu Filho tem que suceder por causa do Pacto Final.
Mas, então, a Gloriosa Ressurreição da Igreja, a Nova Jerusalém, enxugará todas as lágrimas,
todo o sofrimento e, em seguida, a Nova Era virá.
Confiai no Meu Filho em todos os momentos.
Nunca receeis, pois Eu Sou o vosso Pai e voltarei para renovar a terra, e reunir todos os Meus
filhos, neste milagre final profetizado no Livro de Daniel.
O Livro da Verdade já vos está a ser revelado, filhos, como prometido. Não rejeiteis a Minha
Intervenção Divina, pois Eu digo a Verdade.
Deus, o Altíssimo.

Para os dissidentes da Igreja Católica: Profanai as Leis da Minha Igreja e sereis punidos
Sexta-feira, 3 de agosto de 2012, 16:45

Minha querida e amada filha, a terra está prestes a abanar pela ira que o Meu Pai vai derramar
sobre as nações que desafiam as Leis do Meu Pai.
Sem piedade, será mostrado como a Sua Paciência foi testada ao limite.
Os pecados deles incluem homicídio, aborto, leis que tentam minar o Cristianismo, o
casamento do mesmo sexo e a adoração de falsos deuses.
Depois, há dissidentes dentro da Minha Igreja que ameaçam renegar-Me.
Quando eles tentam distanciar-se da Minha Igreja, e tentam criar novas leis, desafiando a
Minha Santa Vontade, negam-Me.
Atiro-os fora, já, pela sua deslealdade. As suas tentativas de introdução de leis baseadas no
pecado do orgulho, luxúria e ambição mundana, não serão tolerados.
Será que eles pensam que seria permitido afastar os filhos de Deus da Minha Igreja na terra e
evitar a Mão de Meu Pai?
Será que eles pensam que estão acima das Leis de Deus?
Eles não amam Deus, eles amam-se a si mesmos. A falta de humildade e a sua rejeição
pública das Leis da Igreja Católica, desgostam-Me.
As suas vergonhosas tentativas para forçar a Minha Igreja a aceitar leis que Me ofendem,
significa que eles se lançaram na escuridão.
Os seus votos religiosos não têm sentido.
O seu compromisso de honra e obediência à Minha Igreja foi quebrado.
A menos que eles se arrependam e voltem ao Meu Corpo, à Minha Igreja sobre a terra, eles
não têm o direito de se chamarem servos da Minha Igreja.
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Vós fostes avisados. Eu lançar-vos-ei para o deserto.
Profanai as Leis da Minha Igreja e sereis punidos.
O Vosso Jesus.

Quando subornaram, deliberadamente, mentirosos para negar a minha ressurreição,
os fariseus negaram a gerações de judeus o direito à Verdade
Sábado, 4 de agosto de 2012, 10:35

Minha querida e amada filha, a humanidade deve compreender a fraqueza da natureza
humana, antes que possa verdadeiramente confiar-se aos Braços de Deus.
Aos fiéis, dentre vós, traz-Me grande alegria a vossa fé e amor por Mim, o vosso Salvador,
mas quando vós dizeis que Me amais, isso acarreta uma grande responsabilidade.
Nunca vos esqueçais da fraqueza, que é da vossa natureza, ainda que não seja vossa culpa,
pois nascestes com o pecado original, que pode levar ao pecado quando menos se espera.
Quando as almas dos que dizem que Me amam chegarem a um estágio em que eles são
consumidos pelo amor a Mim, é quando eles devem ter cuidado. Às vezes, isso os faz sentir
elevados aos Meus Olhos, o que é Verdade, porque eles o são.
Mas então vem a tentação de ver, nos outros, uma Luz menor do que a deles.
Eles podem ser tentados, não apenas a sentir compaixão por essas pobres almas, que estão na
escuridão ou confusas, mas a olhá-las de cima para baixo.
Às vezes, a sua forte Fé e o conhecimento das Escrituras dá-lhes uma falsa sensação de segurança.
Eles acreditam que sabem tudo sobre os Ensinamentos da Igreja, a Minha Igreja, o Meu
Corpo na terra.
Isso foi o que aconteceu aos fariseus. Eles pensaram que sabiam tudo sobre as Leis de Deus.
O Amor de Deus.
O que eles não compreenderam foi a profecia, anunciada tão claramente, sobre a Vinda
do Messias. Isso resultou em que eles rejeitaram Cristo, o Filho de Deus Vivo, quando Ele veio
como prometido.
A crueldade que mostraram por Mim, Jesus Cristo, o Filho do Homem, estava em completa
contradição com o amor que alegavam ter por Deus.
Se realmente eles amavam a Deus, nunca teriam tratado qualquer filho de Deus como o fizeram.
As suas mentes ficaram fechadas às profecias dadas ao mundo pelos profetas que
proclamam a Verdade.
A Verdade é que todas as Profecias serão cumpridas, como prometido por Deus.
Eles rejeitaram O Messias, que prometeu dar a salvação futura para toda a humanidade.
Ao invés, através das suas mentiras, quando subornaram, deliberadamente, mentirosos para
negar a Minha Ressurreição, os Fariseus negaram as gerações de Judeus o direito à Verdade
A Minha Morte na Cruz não foi suficiente para eles. Eles queriam garantir que nenhum
vestígio existiria de Mim, o Redentor do Mundo, depois.
Então, eles voltaram à origem e levaram os filhos de Deus a uma falsa fé, em que a Verdade
se tornou uma mentira.
Lembrai-vos que as profecias de Deus são sempre cumpridas. A Minha Segunda Vinda está agora
prestes a ser cumprida. Desta vez os líderes das Igrejas Cristãs negar-Me-ão, como fizeram os fariseus.
Eles vão atormentar-Me, como aos Meus profetas e ao Meu povo, e a quem se atrever a
espalhar a Verdade da Minha Vinda.
Não Me negueis neste tempo. Abri os vossos corações. Ouvi-Me com atenção para Eu vos
preparar para o capítulo final da Salvação do Mundo.
O Vosso Jesus.
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Se vós acreditais na existência de satanás, então sabeis que tudo o que é injusto e mau
no mundo é causado por ele
Domingo, 5 de agosto de 2012, 17:40

Minha querida e amada filha, Eu Estou a chamar a todos, jovens e idosos, que não têm a
certeza sobre sua fé em Deus.
Faço um apelo aos que, dentre vós, credes em Mim, mas que não falais Comigo, nem
aproveitais os Sacramentos, ou que não frequentais as vossas igrejas, para Me honrardes.
Eu amo-vos. Eu nunca vos abandonarei, e vai ser-vos dada uma Dádiva especial em breve.
Vós experimentareis como será quando chegardes perante Mim no Dia do Juízo.
Então esquecereis as vossas dúvidas. Muitos de vós, apesar da vossa falta de fé, honrais-Me
de muitas maneiras, mas vós não entendeis isso.
Vós, nas vossas vidas diárias, sentis amor, preocupação e simpatia pelos outros.
Vós sois impelidos a lutar contra a injustiça e sois repelidos quando testemunhais atos
iníquos, cometidos por outros sobre os menos afortunados.
Vós mostrais amor pelos outros, e cuidais dos que precisam da vossa ajuda.
Vós detestais tirar vantagem dos outros, e sois sensíveis às necessidades daqueles que sofrem
nesta vida.
Vós sentis amor pela vossa família.
Vós ris e alegrais-vos quando estais com os vossos amigos, e sentis um grande amor e
amizade pelos que estão perto do vosso coração.
Quando os casais sentem um imenso amor pelo seu cônjuge.
Então, quando vós tendes filhos, o amor que sentis supera qualquer coisa que alguma vez
poderíeis ter imaginado.
Vós chorais lágrimas de remorsos quando magoais alguém.
Vós perdoais aos outros quando eles vos ofendem, insultam ou vos prejudicam.
Donde achais que vêm esse amor e essas emoções? Não sabeis que só podem vir de Deus?
O amor é difícil de explicar. Difícil de analisar e nunca pode ser provado pela ciência, pois é
um Dom de Deus.
O ódio, por outro lado, vem do lado escuro.
Satanás, para muitas pessoas, pode não parecer real, mas ele existe. Muitos de vós não acreditais no
maligno ou na existência de espíritos malignos, pois eles têm o cuidado de não se revelar.
Se vós acreditais na existência de Satanás, então sabeis que tudo o que é injusto e mau no
mundo é causado por ele.
Ele é o rei da mentira e tem o poder de vos cegar para a verdade da sua existência.
Por causa da vossa cegueira, a Minha Misericórdia vai agora cobrir o mundo para vos provar
que Eu Existo.
Estai preparados para este dia, porque isso vai acontecer em breve. Quando os sinais forem
mostrados no Céu, para vós testemunhardes o choque, o barulho e a agitação no terreno, sabeis que
Eu Vim para vos acordar.
Quando isso acontecer, Eu imploro que vos volteis para Mim, então, porque Eu quero enchervos com o Meu Amor, para que Eu possa levar amor e alegria aos vossos corações.
Quando a Minha Misericórdia vier sobre vós, sentireis finalmente a Paz.
Eu Amo-vos e nunca vos abandonarei.
Aguardo a vossa resposta, quando esse grande dia chegar.
O Vosso Jesus.
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Quando as almas atacam a minha Santa Palavra com tamanho veneno, é um sinal da
confirmação de satanás de que estas Mensagens são autênticas
Segunda-feira, 6 de agosto de 2012, 18:06

Minha querida e amada filha, muitos dos Meus devotos seguidores estão a planear uma
campanha para destruir esta Missão.
Para os que acreditam que serão os não Cristãos e os Ateus que vão denunciar a Minha
Palavra nestas Mensagens, sabei então isto.
Serão os que proclamam abertamente a sua crença em Mim, o vosso Jesus, que Me vão
magoar mais.
Eles estão a ser encobertos pelo engano do rei da mentira, que enviou muitos anjos caídos a
essas almas. Não contentes em negar as Minhas Santas Mensagens, estão a tratar de obter apoio,
tanto quanto podem, entre os Meus sacerdotes para tentar sabotar esta Missão.
Essas almas não param para se perguntarem porque fazem eles isso. Porque sentem eles tanto
ódio por ti, Minha filha. Porque incomoda tanto a Minha Santa Palavra.
Quando as almas atacam a Minha Santa Palavra com tamanho veneno, é um sinal da
confirmação de Satanás de que estas Mensagens são autênticas.
Porque, quando é feita uma oposição tão forte, e quando as pessoas santas são provocadas para
atacar as Mensagens Divinas, como estas, então vós podeis ter a certeza de que elas vêm de Deus.
Quando eles negam a Minha Palavra, isso fere-Me, pois que Eu choro de tristeza quando não
Me reconhecem. Mas isso é bom. Com o tempo, eles vão conhecer a Verdade.
É quando, deliberadamente, eles conduzem as almas para longe da Minha Misericórdia que Me
ofendem muito. Se eles são responsáveis por almas às quais se nega a salvação, eles serão punidos.
A sua punição será a desgraça, quando tentarem defender as suas ações, por apenas uma
alma perdida.
As suas ações podem significar que uma alma, que de outra forma teria sido convertida, possa
sofrer a perseguição final nos fogos do Inferno.
É quando eles tentam sabotar a Palavra de Deus que as suas boas obras anteriores serão inúteis. Por
muito bons que eles sejam, como contrariam essas obras com tais atos de ódio contra Deus?
Eu digo-lhes. O dia em que vierdes diante de Mim para responder por tais ações será muito
difícil para vós.
Não só tereis que responder por vós mesmos, como tereis que responder pelas mentiras que
espalhastes sobre Mim, a Minha Santa Palavra, aos outros.
É o vosso medo da Minha Santa Palavra que leva a essa iniquidade? O medo vem de Satanás.
O orgulho também vem de Satanás. Vós não sabeis que é porque vos achais tão bem versados na
Minha Sagrada Escritura, que vos faz pensar que sabeis mais do que sabeis?Vós encontrais falhas
na Minha Santa Palavra, como fizeram os fariseus. Ao fazê-lo, dizeis que sois mais conhecedores
sobre a Verdade de Deus.
Lembrai-vos, que quantas mais mentiras espalhardes sobre a Minha Santa Palavra, mais
pecais contra a Palavra de Deus.
Este pecado, contra o profeta do Senhor, é um dos mais desaprovados por Meu Pai.
Todos os que pecaram contra os profetas do Senhor foram punidos. Quando tentam impedir a
Palavra de Deus, dada ao mundo para salvar almas, eles estão a impedir a salvação das almas.
Por isso, sereis abatidos, pois nada vai impedir que a Palavra de Deus seja entregue aos Seus
preciosos filhos.
O Vosso Jesus.
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Esta é a minha última missão na terra, na qual as Santas Mensagens da Santíssima
Trindade estão a ser dadas ao mundo
Terça-feira, 7 de agosto de 2012, 15:50

Minha querida e amada filha, o Meu Amor por ti é tão forte, porque é muito íntimo, apesar de
tal, não te parecer neste momento.
Tu precisas de passar mais tempo na Minha Companhia, pois só assim, encontrarás paz
nesta Missão.
As Minhas Graças enchem a tua alma, de modo que agora tu podes comunicar ao mundo as
Minhas Mensagens no menor tempo possível.
Como Eu estou cansado e sozinho no Meu Coração, justamente agora, Minha filha.
Eu choro as almas inocentes que são ignorantes da Minha Existência. Com bondade no
coração e Cristãos na forma como tratam os outros, porém eles não acreditam na Minha Existência.
Eu assisto todos os dias ao modo como vivem suas vidas diárias, sem fé na existência de Deus
ou na sua vida futura no Novo Paraíso.
Por favor, ajuda-Me a dizer-lhes que Eu os Amo.
Espalha a Minha Palavra e Eu irradiarei uma sensação de reconhecimento nas suas almas.
Não importa que eles te rejeitem, Minha filha, ou aos Meus amados seguidores, tudo que é
necessário é deixá-los ler as Minhas Mensagens.
Vou enviar o Espírito Santo para que uma faísca, ainda que pequena, acenda uma Chama do
Meu Amor nas suas almas.
Esta é a Minha última Missão na terra, na qual as Santas Mensagens da Santíssima Trindade
estão a ser dadas ao mundo.
O Espírito Santo está presente nestas Palavras de Origem Divina. Elas são o Seu Alimento
para nutrir as vossas almas, a fim de vos ajudar a preparar para a Batalha.
Ouvi a Santa Palavra de Deus. Tomai-A, compartilhai-A e uni todos os filhos, prontos para a
Batalha de Deus.
Levai todos os vossos irmãos e irmãs, especialmente os que se esforçam para acreditar em
Deus, na Minha Misericórdia.
O Meu Coração suspira de amor por eles. Eles, cada um deles, é filho de Deus.
Eu preciso das suas almas para que Eu possa cuidar do seu futuro, assim eles terão vida e
felicidade eternas.
Eu não posso suportar a ideia do que lhes acontecerá se Eu não os puder salvar.
Minha filha, embora a Minha Misericórdia Divina poupe grande parte da humanidade, Eu
preciso de ti e dos Meus seguidores, dos Meus servos sagrados e das pessoas comuns, para espalhar
a rede e apanhar todas as pessoas pobres, infelizes e confusas, que necessitam do Amor de Deus.
Espalha a rede do Meu Amor, como o pescador, de forma ampla e longínqua, em lugares onde
Deus é completamente rejeitado, desprezado e especialmente odiado.
Então, vai e procura os preciosos filhos de Deus que não sabem nada sobre Cristianismo,
ainda que vivam nos chamados países Cristãos.
Vai tão longe como a Rússia, a China e aos países onde Deus não é reverenciado e captura almas.
Alimenta-os com as Minhas Mensagens. Não importa como tu comunicas, mas fá-lo de uma
forma que não pareça que estejas a pregar.
Seduze-os através do que pode interessá-los. Usa todos os modernos meios de comunicação
para o fazeres. Eu preciso deles rapidamente. Estou a contar com a propagação da Minha Palavra
por todos os Meus seguidores.
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E guiar-vos-ei.
Vós ireis saber, nos vossos corações, o que fazer. Pedi-Me para vos ajudar com esta Cruzada
de Oração especial para vos tornar fortes.
Cruzada de Oração (72), A Oração do Discípulo
Querido Jesus, eu estou pronto para espalhar a Vossa Santa Palavra. Dai-me coragem,
força e conhecimento para comunicar a Verdade, para que muitas almas possam ser trazidas a
Vós. Levai-me ao Vosso Sagrado Coração, e cobri-me com o Vosso Preciosíssimo Sangue, para
que eu fique cheio com as Graças de espalhar a conversão, para salvação de todos os filhos de
Deus, em todas as partes do mundo, não importa qual o seu credo. Eu confio em Vós, sempre. O
Vosso amado discípulo. Amém.
O Vosso Jesus.

Ao declarar a voz do Espírito Santo como má, vós sois culpados de uma blasfêmia de
enormes proporções
Quarta-feira, 8 de agosto de 2012, 23:20

Minha querida e amada filha, como as pessoas perguntam o que significa a Palavra de Deus,
deixa-Me explicar.
A Palavra de Deus, contida na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a
Palavra de Deus, a Verdade, está a ser dada ao mundo através destas Mensagens pelo Dom do
Espírito Santo.
Estas Mensagens estão a ser apresentadas pela Santíssima Trindade, e são as únicas da sua
natureza já entregues à humanidade por um profeta.
A razão é que esta é a última Missão, o último modelo de comunicação e de intervenção
Divina, que é apresentado ao mundo por causa da Minha Segunda Vinda.
Nunca deveis interferir com o poder do Espírito Santo, pois isso é um pecado muito grave.
Nestas Mensagens, a Voz do Espírito Santo está a ser derramada para salvar a humanidade da
condenação eterna.
Vós podeis negar-Me, ao vosso Jesus, ou às Mensagens Divinas que vos são dadas pela
Minha Amada Mãe, e serdes perdoados.
Pois todos vós tendes o direito de discernir sobre estas Santas Mensagens, devido ao vosso
dom do livre-arbítrio.
No entanto, quando rejeitais o Espírito Santo e blasfemais publicamente contra Ele, esse é um
pecado eterno, e só um milagre sancionado por Deus, o Pai, pode salvar as vossas almas.
Vós deveis permanecer em silêncio, em caso de dúvida, sobre qualquer Mensagem Divina
dada ao mundo e orar pelo vidente. Orai e segui com a vossa fé e continuai com a vossa maneira de
honrar a Deus. É muito importante que façais isso.
Ao declarar a Voz do Espírito Santo como má, vós sois culpados de uma blasfêmia de
enormes proporções.
Vós precisais de pedir já a Deus para vos perdoar, porque se continuardes a montar campanhas
deliberadas para bloquear a Voz do Espírito Santo, a Voz da Santíssima Trindade, e a declará-la como
um espírito do mal, vós não sereis, nem podereis ser perdoados, pois esse é um pecado grave.
Muitos cristãos bem-intencionados colocam este Trabalho de lado. As Mensagens, dizem
eles, não estão em conformidade com a Sagrada Escritura.
Quando dizem isso, eles não sabem a Verdade que está contida na Bíblia Sagrada.
Ou eles atacam estas Mensagens com base em boatos de outras pessoas que afirmam conhecer
a Verdade, ou declaram que elas são falsas com base na sua interpretação incorreta da Verdade.
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Pior ainda, eles destorcem a Verdade e consideram essas Mensagens como novas e ridículas
interpretações da Bíblia Sagrada.
Ouvi-Me agora, ao vosso Jesus, pois Eu digo isto.
Os altos sacerdotes do Meu tempo na Terra tentaram destorcer a Verdade das Leis de Deus,
para justificarem a sua rejeição a Mim.
Eles usaram mentiras para impedir as pessoas de ouvir a Minha Voz.
Declararam-Me mentiroso, falso profeta e acusaram-Me de heresia.
Eu blasfemei contra as Leis da Igreja, disseram eles, e violei o Sábado, ao realizar a Ceia
Pascal num dia diferente do que eles consideravam correto.
Eles não só Me entenderam mal, como Me rejeitaram, exatamente porque eles não estavam
preparados para acolher o Verdadeiro Messias naquele tempo.
Eles não estavam prontos. Eles nunca pensaram que iriam assistir à chegada do Verdadeiro
Messias em suas vidas.
Tão envolvidos eles estavam nas suas cerimônias, nos seus regulamentos hierárquicos – que
na época exaltavam os líderes e os colocavam num pedestal, como verdadeiros reis da sua igreja –
que eles não tinham espaço nos seus corações para Mim, o Redentor da humanidade.
O mesmo acontece de novo, quando Eu preparo o mundo para Minha Segunda Vinda. Os
fariseus não conseguiram entender a importância da humildade.
Eles não podiam aceitar como Deus Trabalha, como Ele não exalta os poderosos ou os líderes
mais experientes religiosos da Sua Igreja para revelar os Seus planos, ou para avisar os Seus filhos.
Deus escolheu o ignorante, o humilde e generoso de coração, para entregar as Suas
advertências à humanidade.
Ele levanta os fracos e os eleva, por meio do sofrimento, para se tornarem puros de coração,
para que Ele possa gerir a forma como Ele se comunica com eles. Desta forma, é improvável que o
orgulho humano, por parte do profeta, interfira com a Verdade.
Eles rejeitaram João Batista e o assassinaram. Eles assassinaram os Profetas antigos. Eles
atormentam as almas escolhidas, através das quais Deus comunica.
No vosso mundo de hoje, achais vós que vai ser diferente?
Será que vós, os Meus seguidores devotos, e aqueles que afirmam ser especialistas nas
Minhas Igrejas Cristãs ou noutras, acreditais no Meu Eterno Pai, aceitais a Palavra de Deus, hoje?
Não. Vós fareis aos Profetas, aos Profetas verdadeiros, exatamente o que lhes tem sido feito
desde o início. Vós vilipendiá-los-eis em Nome do Meu Pai.
Mas lembrai-vos disto. Quando a Verdade vos for finalmente revelada, não haverá como
voltar atrás, se fordes considerados culpados de um pecado eterno. Isto é, se blasfemardes contra o
Espírito Santo.
Se blasfemardes contra Mim, Jesus Cristo, vós sereis perdoados.
Se negardes o Dom da Profecia, vós também sereis perdoados.
Mas se bloqueardes o Plano Final de Salvação, ridicularizando-o abertamente, e reunindo os
crentes da Minha Igreja para consistentemente proclamardes que a Voz do Espírito Santo é falsa e
má, vós sofrereis a condenação eterna.
O Vosso Jesus.

Tu não sabes que não és nada sem mim? Um recipiente vazio que nada pode satisfazer
Sexta-feira, 10 de agosto de 2012, 12:45

Minha querida e amada filha, olha que quando tu protelas a oração a Mim, o teu Divino Jesus,
é quando te tornas fraca e distante de Mim.
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Tu nunca deves protelar ou adiar o momento da oração que necessitas de Me dedicar em cada dia.
Quando o fazes, o maligno distrai-te e enche a tua mente com assuntos mundanos que são
vazios de conteúdo.
Então tu sentirás um vazio, e uma luta evidente irá travar-se dentro da tua alma.
Tu não sabes que não és nada sem Mim? Um recipiente vazio que nada pode satisfazer, não
importa quão poderoso seja o fascínio que as maravilhas materiais aparentem.
Quando Eu elevo uma alma, ela própria entrelaça-se dentro do Meu Sagrado Coração.
Mas, para ficar firme dentro de Mim, a alma deve comunicar-se Comigo e declarar o seu
amor constantemente e oferecer Ações de Graças. Caso contrário, pode separar-se, tal como um
bebé é separado da sua mãe ao nascer, quando o cordão umbilical é cortado.
Não tires os olhos de Mim por um minuto, pois o maligno espreita.
Então, no momento mais inesperado, ele move-se para te matar e arrebatar para longe.
Ele usa os sentidos para tentar, e outras almas para atormentar as suas vítimas. Ele visa
especialmente os Meus guerreiros e eles são os que mais sofrem.
Minha filha, enquanto te ocupas com o Meu Trabalho tiras os teus olhos de Mim, e isso
causa-te sofrimento. Tu ficas perdida e confusa. A tua agitação aumenta a cada interrupção causada
pelo maligno, o que significa que tu protelaste a hora que marcaste Comigo, o teu Jesus.
Quando tal acontece, tu deves ir à Confissão, receber o Meu Corpo e passar algum tempo
em oração.
Tu nunca deves esquecer de dizer o Santo Rosário da Minha Amada Mãe, pois ele oferece um
anel de proteção contra Satanás.
Vai agora. Vem a Mim hoje, em oração. Então, durante o teu dia fala Comigo, como um
amigo, e compartilha todas as tuas preocupações. Em seguida, entrega-as a Mim e deixa todas as
tuas preocupações Comigo.
O Teu Jesus.

As chuvas, as inundações e a destruição das culturas, que estão a chegar, serão o
resultado de um Castigo do Céu
Sábado, 11 de agosto de 2012, 20:10

Minha querida e amada filha, as chuvas que caem em todo o mundo representam o dilúvio de
lágrimas que cai dos Meus Olhos, quando Eu vejo os filhos de Deus a vaguear para tão longe do
caminho da Salvação Eterna.
As chuvas, as inundações e a destruição das culturas, que estão a chegar, serão o resultado de
um Castigo do Céu.
Os vales de lágrimas surgirão em todos os lugares, e serão atribuídos a mudanças climáticas e
ao aquecimento global. Mas isso não é assim.
Muitas pessoas no mundo não acreditam em Deus. Eles não Me honram, ao Seu Filho
Amado. Em vez disso, são consumidos por uma paixão obsessiva a falsos deuses.
O que quero Eu dizer com isto?
Essas pessoas criam heróis e ídolos no mundo da TV, música, moda e desporto. Então, eles
elevam-nos a ídolos humanos e prestam-lhes homenagem. Então, eles idolatram-nos de maneira que
se prejudicam não apenas a si mesmos, como à pessoa que elevam.
Eles acreditam que esses ídolos são sagrados e fazem tudo o que podem para copiar os seus estilos
de vida, a sua maneira de vestir, as suas personalidades e até mesmo a sua aparência física. Isso
corresponde a paganismo. Tudo isso foi predito, Minha filha. O mundo vai idolatrar falsos deuses.
Essas pessoas estão cheias de amor pelos seus corpos, por elas próprias, e pouca caridade ou
amor mostram pelo seu próximo, nos seus corações endurecidos.
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Os seus corações transformaram-se em pedra.
Eles não amam a Deus. Ao invés, cederam ao feitiço de Satanás, que colocou essas crenças e
pensamentos nas suas mentes.
Não há respeito pelo corpo humano.
O corpo foi criado por Deus e, como tal, é um templo concebido para que a presença de Deus
possa habitá-lo.
Quando Satanás tenta a humanidade, ele concentra-se no corpo e no prazer que ele sente
através dos sentidos.
É por isso que a humanidade agora ama o seu próprio corpo, de tal forma que o coloca
num pedestal.
Nunca satisfeita pela forma como o seu corpo foi feito por Deus, ela procura sempre
melhorar, mudar e alterar o corpo humano, de acordo com a sua interpretação da perfeição.
A maneira pela qual as mulheres, em particular, alteram os seus corpos e o mostram ao
mundo de modo imoral, desgosta-Me.
As mulheres que não têm vergonha de expor os seus corpos cometem pecado, mas elas podem
não perceber isso. Elas pensam que é aceitável abusar do corpo com que nasceram e exibir-se duma
forma que pode ser a causa do pecado.
O amor por si mesmo é um dos maiores pecados de orgulho. Então, eles convencem as
mulheres jovens de que é aceitável mostrar os seus corpos em público dessa forma.
Muitos pecados da carne são alardeados no mundo, e tal é considerado aceitável.
No entanto, todos eles são punidos após a morte. Não só porque o pecado foi cometido, mas
por ser apresentado como uma coisa boa.
O adultério é hoje aceitável, e aplaudido.
O assassínio não choca mais, e não há mais respeito pela vida humana.
A imoralidade sexual é crescente e justificada.
Os dias de comportamento pecaminoso estão a chegar ao fim.
Até que a humanidade aceite que o pecado será sempre pecado, perderá o direito de entrar nos
Portões do Paraíso.
Por cada pecado de que vós sejais culpados, a parte do corpo usada para cometer o pecado
será queimada e Purificada no Purgatório.
Se vós estiverdes em pecado mortal, sentireis a dor do fogo rasgando a parte do vosso corpo
usado para cometer o pecado, até à eternidade. Não haverá fim para esse tormento.
Porquê, porque não dais ouvidos aos vossos corações? Assim, muitas pessoas sabem que o que
fazem é errado, mas continuam a pecar, independentemente do que é aceitável aos olhos do mundo.
As indústrias de entretenimento e os meios de comunicação criaram uma falsa aceitação de
tais comportamentos, pelo que muitas almas inocentes foram corrompidas pelas mentiras.
Só a Verdade pode salvá-los agora. Eles estão a receber o Livro da Verdade, mas eles
ouvirão? Satanás e os seus anjos caídos vão fazer tudo para garantir que eles não oiçam.
Será apenas quando os castigos forem apresentados a partir dos Céus que eles deverão
descartar os seus vazios, inúteis e repugnantes hábitos. Pois eles vão estar demasiado ocupados a
tentar sobreviver e a colocar o pão nas suas bocas.
Infelizmente, só através destes castigos a humanidade poderá ser Purificada na terra. Ao
ser-lhes dado o Dom da Purificação, enquanto vivos, estão a ter uma oportunidade de evitar os
Lagos de Fogo.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.
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O anticristo afirmará que ele sou Eu, Jesus Cristo
Domingo, 12 de agosto de 2012, 18:00

Minha querida e amada filha, nota que assim como Eu te instruí para preparares a humanidade
para a salvação, que é deles por direito, também o demônio prepara as almas.
Ele prepara os falsos profetas para enganar os filhos de Deus, para que eles aceitem o
anticristo como o seu Jesus.
Esta maldade é para ti difícil de compreender, pois com o Dom que Eu te dei para leres almas
tu saberás imediatamente quem são esses falsos profetas.
Eles sempre te visarão Minha filha, pelos caminhos mais tortuosos, pois tu serás o seu
primeiro adversário. No entanto, as suas mentiras, redigidas para parecerem ser como as Sagradas
Palavras de Deus, ocultam a maior mentira de todas.
Eles vão declarar que o falso profeta será o verdadeiro Papa. Eles vão declarar, sutilmente, em
primeiro lugar, que o anticristo será Cristo, o Rei.
Quando eles seduzirem as pobres almas, dizendo que as suas Mensagens vêm de Deus, tais
almas não estarão de todo avisadas.
Eu devo advertir todos os filhos de Deus. Eu nunca virei em carne pela segunda vez.
Eu não vou aparecer ao mundo como um persuasor. Nem, desta vez, Eu realizarei milagres
para vos provar que Eu sou aquele do milagre do Aviso e o do milagre do céu, que será visto algum
tempo após o ocorrer o Aviso.
O anticristo afirma que ele sou Eu, Jesus Cristo. Essa abominação foi predita.
Para os crentes, filhos, não será tarefa fácil para muitos virem em Meu Nome. Mas sabei isto.
O maligno, através dos seus falsos profetas, nunca vos dirá para orardes ao Espírito Santo ou
para receberdes o Sacramento da Santa Eucaristia.
Ele nunca vai admitir que Eu, Jesus, o Filho do Homem, vim como Messias, em carne, para
redimir o homem do pecado.
Ele nunca vos pedirá, ou encorajará, para recitardes o Santo Rosário ou para mostrardes fidelidade
à Minha querida Mãe. Ficai em guarda. Ficai acordados e segui apenas as Minhas instruções.
O maligno está a tentar formar um exército entre os Meus seguidores. Embora o seu outro
exército esteja bem estabelecido na terra, ele tem agora como alvo aqueles que crêem em Mim, o
vosso Jesus, porque ele quer esconder as suas más obras por detrás do povo santo.
Ele usará o vosso amor por Mim como um escudo, para esconder as mentiras que tem a
intenção de infligir o mundo.
Confiai nas Minhas Palavras e não vos desvieis da Verdade, tal como ela está a ser-vos dada
neste momento, através destas Minhas Santas Mensagens para o mundo.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: Em breve, muitos dos Profetas, Visionários e Videntes do mundo não
receberão mais Mensagens
Segunda-feira, 13 de agosto de 2012, 19:45

Minha filha, em breve, muitos dos profetas, visionários e videntes do mundo não receberão
mais Mensagens do meu Filho.
Muito do Meu Trabalho, através dos videntes, deixará em breve de ter lugar para a Voz do
Espírito Santo, que te é dada, a profeta do fim dos tempos.
Muitos falsos profetas, que se adiantaram, gritarão ainda do alto das suas vozes, e essas serão
as únicas vozes a competir em atenção com as Verdadeiras Mensagens dos finais do Céu.
Não tenhas medo, minha filha, pois tu e esta Missão estão protegidas.
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Não és só tu que trabalhas para esta Missão. Os Céus inteiros e todos os Anjos e Santos estão
a Trabalhar contigo. É por isso que nunca te deves sentir sozinha, mesmo quando sofres.
Tu estás a ser bloqueada todos os dias pelos inimigos de Deus.
Há planos em andamento para bloquear a publicação do Livro da Verdade, mas essa
perseguição está quase no fim.
Mantém-te perto de mim, a tua Mãe, em todos os momentos, para que Eu possa colocar o meu
Manto Sagrado em torno de ti para te proteger do maligno.
Tu estás a ficar mais forte e mais corajosa, ainda que te sintas cansada. Isso passará e o
mundo acolherá o Livro da Verdade que lhe foi prometido há muito tempo.
Vai agora e agradece a Deus por esta grande Missão.
Todos os Céus te abençoam.
Nós seguramos a tua mão todos os dias e todos os santos te protegem.
A Batalha começa no momento em que o Primeiro Livro for vendido. Ele vai espalhar-se por
todo o mundo, portanto tu deves preparar-te adequadamente.
Pede ajuda e a receberás.
Vai em Paz e Amor.
A Tua Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Este é o Meu Livro. A Minha Palavra. A Minha Promessa
Quarta-feira, 15 de agosto de 2012, 01:00

Minha querida e amada filha, Eu falo contigo sobre isto, no dia mais importante, no dia que
Eu escolhi para lançar o Meu Livro para o mundo.
Este é o dia da Assunção da Minha Querida Mãe, Rainha dos Céus, Rainha da Terra, Mãe
da Salvação.
Não é por coincidência que o Livro da Verdade está a ser disponibilizado nesta data, pois a
Minha Mãe é a Mãe da Salvação. O Livro é para ajudar a salvar as almas de toda a humanidade.
A Minha Mãe tem um papel importante na salvação de almas.
Ela é a Corredentora, Medianeira das Graças e Advogada. Isso significa que a Minha
Santíssima Mãe foi escolhida por Deus para Me ajudar, ao Seu Filho, no plano final da salvação.
O Seu papel neste significativo período de tempo não é compreendido.
Ela deu à Luz o Redentor da humanidade, e trouxe ao mundo o Dom da Salvação, por causa
da Sua aceitação em se tornar Minha Mãe.
Ela é já a Mãe de todos os filhos de Deus, e foi-lhe dado o poder de esmagar Satanás, enquanto Eu
Me preparo para salvar a raça humana do seu perverso plano para enganar os filhos de Deus.
O Livro da Verdade não é apenas um Livro. É a Minha Santa Palavra, a primeira parte de
muitas revelações para converter o mundo.
Embora possa ter parecido muito difícil de produzir, tantos os obstáculos colocados diante de
ti, Minha filha, este Trabalho é, Eu asseguro-te, protegido pelo Céu.
Este é o Meu Livro. A Minha Palavra. A Minha Promessa.
Quando Eu disse que viria de novo, Eu queria dizer que Eu iria voltar.
Tal como quando Eu Vim ao mundo pela primeira vez, Deus, o Meu Eterno Pai, preparou os
Seus filhos com antecedência, através dos profetas.
Muitos escutaram. Muitos não o fizeram.
De qualquer forma o mundo não deixou, mais tarde, de compreender a Verdade.
Eles sabem e entendem o significado da Minha Paixão na Cruz, e a liberdade dada ao mundo
para receber o Dom da Salvação Eterna.
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O mesmo acontece agora. O mundo está a ser preparado para Minha Segunda Vinda. Agora.
A Santa Palavra de Deus está a ser dada à humanidade, através destas Mensagens, como uma
grande Dádiva.
Muitos vão ouvir. Muitos não.
Uma coisa é clara. Muitos não sabem isto.
Eles devem aceitar a Minha Palavra, tal como lhes está a ser dada agora, ou não.
Eu cumpri a Promessa do Meu Pai.
O Meu Pai prometeu ao mundo que lhe seria dado o Livro da Verdade neste momento.
Muitos vão digerir a Verdade e aceitá-la. Outros acharão a Verdade muito amarga para o seu
gosto e vão considerar que são mentiras.
Fazei com que saibam que o Pacto será cumprido assim como as Profecias.
Nenhum homem, não importa como ele argumente contra a Minha Santa Palavra, impedirá
que a Verdade seja revelada ao mundo.
As profecias contidas no Livro da Revelação estão a desenrolar-se diante dos vossos olhos.
Nenhum homem compreende o pleno significado do Livro da Verdade, pois o seu conteúdo
não foi revelado ao mundo claramente, apenas as diretrizes.
Agora que Eu, o Cordeiro de Deus, vim como prometido, para abrir os Selos, poucos
aceitarão isso. Porquê?
Se vós acreditais em Mim, nestas Mensagens, porque negar a Verdade, quando ela vos está a
ser dada?
A não aceitação da Verdade que vos é dada sobre o falso profeta, o anticristo e outras
profecias, significa que vós não permitireis que Eu vos instrua sobre a salvação das almas.
Somente seguindo a Verdade podereis ser salvos.
Lembrai-vos que somente a Verdade vos libertará das mentiras que infestam a humanidade,
através de Satanás.
Vós deveis, continuamente, chamar a Minha Mãe para vos ajudar a trazer-vos para Mim, de
modo a que sejais protegidos contra as mentiras que Satanás usará para vos bloquear para a Verdade
das Minhas Sagradas Palavras finais, dadas ao mundo antes da Minha Segunda Vinda.
Ide em paz e amor. Eu uno neste momento todos vós, na proteção do Meu Precioso Sangue.
Eu alegro-Me com a vossa resposta, Meus amados discípulos, e Eu confio na vossa fé para
Me ajudar nesta Missão especial.
O Vosso Jesus.

O paganismo é galopante e o fascínio pelo ocultismo está a ser incentivado
Quinta-feira, 16 de agosto de 2012, 03:15

Minha querida e amada filha, Eu amo a todos os filhos de Deus mas, neste momento, o
nível de escuridão que varre o mundo faz com que Eu chore de preocupação por causa do
estado das vossas almas.
Assim, poucos compreendem a Verdade da vossa vida futura, que vos espera na Nova Era de
Paz, no mundo vindouro. O mundo sem fim.
Se ao menos vós pudesses vê-lo, tocá-lo, saboreá-lo e testemunhar o amor e a paz que está
pela frente, rezaríeis a Mim a cada segundo do dia, pedindo-Me o direito a entrar neste novo
mundo, a Nova Era, o Novo Começo.
É o perfeito estado de união para as vossas famílias e todos os vossos irmãos e irmãs. Não é
uma promessa vazia. É o Paraíso criado para todos os filhos de Deus.
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Os anjos caídos que varrem o mundo estão à procura de almas em todos os lugares, para
as seduzir.
Eles usam a violência, o ódio e outras tentações, para incentivar ao pecado generalizado, tão
evidente em toda parte.
A pornografia é agora divulgada nas formas mais subtis de seduzir e de incentivar ao pecado.
Estão a ser feitas leis para garantir que o pecado seja aceite em todos os lugares.
Mesmo a Minha Igreja está a sancionar leis que ofendem a Deus.
Isto continuará assim até que a humanidade se comportará como os animais, sem nenhum
senso de piedade.
O paganismo é galopante e o fascínio pelo ocultismo está ser incentivado para que, através do
universo do entretenimento, seja apelativo para as almas jovens.
Acordai, agora, antes que seja tarde demais, para salvar as vossas almas.
Os pais devem erguer-se em união, de acordo com o desejo do Meu Coração, para proteger os
jovens, cujas almas são o alvo número um do maligno.
Ele sabe quão preciosas são para Mim as almas jovens e ele vai procurá-las incansavelmente.
Eu peço-vos esta Cruzada de Oração (73) para as Almas Jovens e Crianças Pequenas.
Ó Jesus, ajudai-me a salvar as almas dos jovens de todo o mundo. Por Vossa Graça,
ajudai-os a ver a Verdade da Vossa Existência. Trazei-os para o Vosso Sagrado Coração, e abri
os seus olhos para o Vosso Amor e Misericórdia. Salvai-os do fogo do Inferno, e através das
minhas orações, tende Misericórdia das suas almas. Amém.
O Vosso Jesus.

Este tempo é comparável com a calma antes da tempestade. Usai-o para preparar as
pessoas tanto quanto possível
Domingo, 19 de agosto de 2012, 22:56

Minha querida e amada filha, quando tu sofres por causa de Mim, e te sentes isolada e longe
de Mim, Eu sei que é quando estás mais perto do Meu Sagrado Coração.
Embora o Meu Livro da Verdade seja uma Dádiva para o Meu mundo, e seja protegido do
Céu, isso não significa que esta jornada não vá ser dolorosa para ti.
Tu sentirás a crítica e um novo tipo de ataque, agora que a Minha Santa Palavra está impressa
para o mundo compartilhar.
Tu nunca deves responder aos que exigem que expliques porque é este Livro necessário.
Permanece em silêncio e continua com o Meu Trabalho.
Não deixes que qualquer um pare ou atrase a difusão do Meu Livro, porque todos os dias
contam, pois é limitado o tempo concedido às almas para se redimirem aos Meus Olhos.
Deixa-Me assegurar-te, Minha filha, e a todos os Meus seguidores, que estais agora a
preparar-vos para uma viagem, uma peregrinação como nenhuma outra.
Este tempo é comparável com a calma antes da tempestade.
Usai-o para preparar as pessoas tanto quanto possível. Espalhai as Minhas Mensagens, a
Minha Cruzada de Orações, e orai pelos vossos irmãos e irmãs para que após O Aviso aceitem a
Minha Misericórdia.
Reuni a Minha Igreja e orai juntos por forças, pois o falso profeta está a preparar-se e já está
presente no Vaticano. Mas ele esconde a sua verdadeira fachada com muito cuidado. O Meu amado
Vigário está a ser isolado e o tempo é curto.
Eu quero tudo de ti, para iniciar uma nova Ladainha de orações para proteção contra o falso
profeta, e que a reciteis uma vez por dia a partir de agora.
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A Cruzada de Orações deve ser seleccionada em diferentes lotes e estes recitados como
vós puderdes.
Aqui está a primeira Oração da Ladainha de Jesus à Humanidade (1) Proteção contra o
falso profeta
Querido Jesus, salvai-nos do engano do falso profeta.
Jesus,tende piedade de nós.
Jesus, salvai-nos da perseguição.
Jesus, preservai-nos do anticristo. Senhor, tende Misericórdia. Cristo, tende Piedade.
Querido Jesus, cobri-nos com o Vosso Precioso Sangue.
Querido Jesus, abri os nossos olhos para as mentiras do falso profeta.
Querido Jesus, uni a Vossa Igreja.
Jesus, protegei os nossos Sacramentos.
Jesus, não deixeis que o falso profeta divida a Vossa Igreja.
Querido Jesus, ajudai-nos a rejeitar as mentiras que nos apresentam como a Verdade.
Jesus, dai-nos força.
Jesus, dai-nos esperança.
Jesus, inundai as nossas almas com o Espírito Santo.
Jesus, protegei-nos da besta.
Jesus, dai-nos o Dom do Discernimento para que possamos acompanhar o caminho da
Vossa Igreja Verdadeira para todo o sempre e eternamente.
Amém.
Por favor, Minha filha, não te sintas sobrecarregada com esta Missão, que Eu te enviarei ajuda
em breve. Tu tens que aceitar tudo o que Eu te peço e continuar forte, confiando que tudo está bem.
A conversão já obtida através destas Mensagens equivale a centenas de milhares de almas.
Portanto, não te sintas impotente ou preocupada. Estou satisfeito com a lealdade e dedicação
daqueles que Me amam incondicionalmente.
Estou a enviar-te os Meus, de coração puro, para te darem proteção.
Eles levar-te-ão e ajudar-te-ão a levar os Meus seguidores em todo o percurso até aos Portões
do Novo Paraíso.
Eu amo-vos, Meus amados seguidores. Perseverai Comigo neste caminho espinhoso. Aceitai
o ridículo que tereis que enfrentar. enquanto continuais a espalhar a Minha Santa Palavra.
Sabei que Eu estou sempre com cada um de vós. Conheço as Minhas ovelhas e elas
conhecem-Me. Nada nos pode separar.
O Vosso Jesus.

Eu sou como uma tempestade, que se está a formar. A Minha Voz é como um Trovão à
distância
Segunda-feira, 20 de agosto de 2012, 03:30

Minha querida e amada filha, não deves esquecer nunca, pela agonia que tu suportas em Meu
Nome, que o Poder de Deus não pode ser superado.
Eu sou como uma tempestade que está a formar-se. A Minha Voz é como um trovão à distância.
Enquanto a Minha Santa Palavra cobre agora a terra, como um manto, um estrondo será
ouvido ao longe.
Enquanto a Minha Palavra se espalha, de homem para homem, a tempestade começará a ficar
mais forte e o estrondo do trovão aumentará.
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Logo o trovão rugirá e poucos deixarão de ouvir a Voz de Deus.
Enquanto a tempestade aumenta de intensidade, muitas almas que tentam baixar as escotilhas
dos porões não serão capazes de impedir que a tempestade da Minha Voz, ou a força da Minha
Misericórdia, toque as suas almas.
Começou o tempo para que a intervenção do Céu flua, sobre o mundo pagão cheio de trevas.
A Minha Luz elevará os corações, mesmo os corações mais endurecidos, assim como a
Verdade começará a descer.
A todos os filhos de Deus que leiam esta Mensagem, por favor lembrai-vos agora da Minha
Promessa para vós.
Eu estou a dar-Me a conhecer a vós nestas Mensagens, através da Minha Santa Palavra.
O Meu Espírito invadirá as vossas almas, durante O Aviso. Então, Eu, o vosso Jesus, descerei
das nuvens na Segunda Vinda.
Então, Eu erguerei a Nova Jerusalém, de modo que a paz possa, finalmente, ser alcançada na
Nova Era, o Novo Mundo sem fim. O Meu Poder é Todo-Poderoso.
Satanás pode ter certos poderes, mas eles não são nada. O seu poder pode ser assustador, mas
ele encolhe-se de medo diante de Mim, com terror.
Vós não deveis dar-lhe mais poder, cedendo a esta tentação. Também não deveis permitir que
o medo por ele bloqueie o vosso amor por Mim.
Quando vós temeis Satanás, estais a alimentar o seu poder e ele pode controlar os vossos sentidos.
Só a oração, e muita, pode enfraquecer o seu poder e o seu controle sobre vós.
Agora, que a Minha Palavra está impressa, Satanás aumentará o seu exército para se preparar
para uma terrível batalha.
Todos vós, Meus seguidores, deveis entregar a vossa vontade e confiar em Mim
completamente, pois Eu vos guiarei através deste sangrento campo de batalha.
Não vos enganeis, Satanás e os seus demônios estão furiosos por causa deste plano, o Plano
final da Salvação.
Ele vai causar perturbação neste Trabalho.
Ele vai gerar discussão, difamar este trabalho, e fará tudo o que puder para parar o Meu Livro
da Verdade, para impedir que as Minhas Santas Mensagens sejam espalhadas.
Vós também podeis esperar a desaprovação de elementos de dentro da Minha Igreja na terra,
e raivosos argumentos entre os Cristãos acerca da autenticidade da Minha Santa Palavra.
Quando a tempestade for em frente com velocidade, quando a Minha Palavra se multiplicar
em cada idioma e em cada dialecto, o Som da Minha Voz será ensurdecedor.
O Poder de Deus nunca deve ser subestimado, porque Eu Sou o Rei da Humanidade.
Eu venho agora, em Nome do Meu Eterno Pai, para reunir todos os Seus filhos na batalha
final, na qual Eu banirei Satanás para dentro do lago de fogo.
Vai ser uma batalha terrível e muitas almas Me rejeitarão.
Não importa quão firmemente Eu tente, e apesar do Meu Poder, será por sua livre e
espontânea vontade que eles escolherão o maligno.
Confiai em Mim e permitir-Me agora purificar as vossas almas, para que vós sejais dignos do
Meu Novo Paraíso na Terra.
Juntai as armas, Meus seguidores, em união, para proteger a Minha Santa Palavra, para que
aqueles que não Me conhecem possam vir a Mim.
Eu vos Amo.
Eu abençoo a todos vós.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.
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O Livro da Vida predito contém os nomes de todos aqueles que serão salvos
Segunda-feira, 20 de agosto de 2012, 15:45

Minha querida e amada filha, o Livro da Vida predito contém os nomes de todos aqueles que
serão salvos.
No entanto, pela Minha Misericórdia, mais almas serão salvas, por causa do Aviso.
Mais almas podem mesmo ser salvas por causa de vosso sofrimento e do de todas as almas
escolhidas vivas no mundo, hoje.
As orações dos Meus seguidores, incluindo a recitação da Minha Cruzada de Orações para
salvar almas, são um poderoso meio para salvar até mesmo os mais endurecidos de alma.
As almas que recusam a Minha Misericórdia, podem agora ser salvas por causa da generosa
intercessão daqueles que, dentre vós, ofereceis sacrifícios no Meu Santo Nome, incluindo a oração,
o jejum e a aceitação do sofrimento.
Esta é a Minha Promessa, esta é a Minha Misericórdia.
Trago muitas dádivas neste momento por causa de vosso amor por Mim.
Aceitai-as com amor e ação de graças.
Eu vos abençoo. A Minha promessa para conceder mais Dádivas, por causa da vossa resposta
a esta Missão, Meus amados discípulos, será cumprida, e agora pode ser, por causa da vossa
lealdade a Mim.
O Vosso Amado Jesus.

Deus Pai: Só quando Eu estiver satisfeito, Eu legarei os Milagres mais espetaculares
para o mundo testemunhar
Terça-feira, 21 de agosto de 2012, 18:00

Minha querida filha, que nenhum homem subestime a força da Minha Ira, quando a
humanidade mais sucumbe para as profundezas do pecado.
Eu enviei os Profetas. Em seguida, Eu enviei o Meu Amado Filho, a quem Eu sacrifiquei para
vos salvar e, depois, Eu enviei mais mensageiros, tudo com pouco proveito.
Poucas almas olharam sequer para tais mensagens dos mrofetas, ou aceitaram os sinais dados
ao mundo pela Santíssima Mãe do Meu Amado Filho.
Por causa do Meu grande amor por vós, como Pai, Eu estou a dar a todos os Meus filhos o
Dom da Salvação, mais uma vez. Vós não deveis ignorar os Meus profetas, pois assim podereis
perder o lugar na herança que Eu planeei para vós.
Filhos, muitos de vós que acreditais em Mim, o vosso Pai Eterno, não conseguis entender o
segredo da salvação.
Este caminho para a perfeição espiritual, assenta na vossa capacidade de aceitar a Purificação
necessária, para garantir que sois aptos para estar diante de Mim.
Muitas almas devem ser despojadas de todas as atrações mundanas, distrações e
corrupção da alma.
Aqueles de vós que fordes suficientemente afortunados para suportardes esta purificação,
compreendereis que até vos tornardes como um bebé, pequenos aos Meus Olhos, não sereis capazes
de vos submeter à Minha Santa Vontade.
Lutai contra tal purificação e vós tereis dificuldade para vos redimirdes aos Meus Olhos.
Quando vos libertardes de tudo o que o mundo tem a oferecer e vos concentrardes no Meu
Filho, vós percebereis que o único Verdadeiro amor e alegria que existe vem de Deus. Uma vez que
vós o experimenteis, nada mais vos satisfará de novo.
Vós podeis escorregar ao longo do tempo, mas isto é de esperar. Porque vós não podereis ser
livres do pecado, até que o Novo Mundo comece e que alinheis a vossa vontade com a Minha.
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O Meu Plano de Salvação, que só pode ser alcançado na Terra pela vossa fidelidade ao Meu
Precioso Filho, já começou. Não demorará muito para a Conversão Global. Ela será alcançada
através de Meu profeta dos tempos dos finais, e em resultado de O Grande Aviso.
Senti o Meu Espírito Santo, filhos, inundai a vossa alma pois Ele espalha-se muito
rapidamente por toda a Terra.
Eu retiro os Meus filhos, da sua escuridão espiritual em todas as partes do mundo.
Eu preciso do vosso sacrifício e de orações, para ajudar na salvação das almas.
Só quando Eu estiver satisfeito, Eu legarei os milagres mais espectaculares para o mundo
testemunhar.
Quando estes milagres forem apresentados, eles multiplicarão a conversão de que Eu preciso,
para levar os Meus filhos para a segurança e para o Novo Paraíso. Só então nos poderemos tornar
de novo uma verdadeira família.
Eu Amo-vos, filhos. Eu estou satisfeito com aqueles de vós, de coração generoso e puros de
alma, que reconhecem este Divino Chamamento dos Céus.
Eu vos abençoo a todos.
Deus, o Altíssimo.

Virgem Maria: Quando Eu esperei com os Apóstolos, no Cenáculo, pela descida do
Espírito Santo, a preparação levou dez dias
Quarta-feira, 22 de agosto de 2012, 09:18

Minha filha, o deserto em que os meus filhos se encontram no mundo de hoje, é porque eles
não sabem como foi dado o Dom do Espírito Santo.
Tal como Eu te ensinei, leva algum tempo para te ser dado o Dom.
Trata-se de uma jornada muito dura, até que qualquer filho de Deus possa ser digno de
receber essa Dádiva especial.
Quando Eu esperei com os Apóstolos, no Cenáculo, pela descida do Espírito Santo, a
preparação levou dez dias.
Embora a esses santos servos, devotos e leais ao meu amado Filho, fosse prometido o Dom,
espiritualmente eles não estavam completamente preparados para o receber.
Eu, a vossa amada Mãe, tive que os ajudar a preparar as suas almas. Isso significou ensinarlhes a importância da entrega total do seu livre-arbítrio. Para se tornarem dignos, eles tiveram de
compreender profundamente a humildade, pois eles tinham que sucumbir, antes que estivessem
prontos. Alguns deles pensavam que tinham aprendido tudo com o meu Filho.
No entanto, isso era um sinal de orgulho e, quando o orgulho existe em vós, não podeis
receber o Dom do Espírito Santo.
Para receberdes o Dom do Espírito Santo vós deveis tornar-vos pequenos diante do meu
Filho, como uma criança pequena.
Não pode haver lugar para o orgulho ou arrogância. Porém, as pessoas que reivindicam hoje
falar com autoridade sobre a maneira como o Meu Filho fala, caiem numa armadilha.
Eles, quando afirmam estar bem informados sobre os assuntos espirituais, falam com uma
arrogância tal, que não reflete as graças que são dadas aos que realmente possuem essa grande
Dádiva do Céu.
Aqueles que têm sido abençoados com o Dom do Espírito Santo são submissos aos desejos de
meu Filho.
Eles não são arrogantes.
Eles não são agressivos.
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Eles não criticam os outros, usando o Nome do meu Filho para o fazer.
Eles não zombam dos outros, quando proclamam a sua interpretação da Sua Santa Palavra.
Eles não pregam o ódio.
Quando os discípulos do meu Filho foram preparados por Mim, muitos argumentos tiveram lugar.
Demorou algum tempo, até que eles aceitassem finalmente o que era esperado deles.
Só depois, quando eles entenderam que só a humildade de alma pode permitir que o Espírito
Santo entre, eles ficaram finalmente preparados.
Eu exorto a todos os filhos de Deus, especialmente aqueles que acreditam no meu Filho, para
me pedirdes, à vossa Mãe, permissão para vos preparar para este grande Dom.
Minha filha, levou-Me um ano completo para te preparar, isso não foi tarefa fácil. Lembras-te
como foi difícil tu recitares o Meu Santo Rosário? Como foi difícil renunciares à tua vontade e
provares a tua humildade?
Agora que recebeste a Dádiva, isso não significa que possas tê-la como garantida.
Tu deves permanecer humilde de coração e procurar a redenção todos os dias. Pois, assim
como foi dada, também, pode ser retirada.
Eu peço a todos os que seguis estas Mensagens, que oreis pelo Dom do Espírito Santo.
Não é suficiente orardes apenas uma vez e dizerdes que recebestes o discernimento que vós
pedistes, e depois lançar calúnias acerca destas Mensagens Divinas. Se vós fizerdes isso, então não
vos foi dado o Dom.
Por favor, chamai pela vossa Mãe Santíssima, para vos ajudar a preparar através desta
Cruzada de Oração.
Cruzada de Oração (74) para o Dom do Discernimento
Ó Mãe de Deus, ajudai-me a preparar a minha alma, para o Dom do Espírito Santo. Levaime, como uma criança pela mão, e guiai-me no caminho para o Dom do discernimento, através
do poder do Espírito Santo. Abri o meu coração, e ensinai-me a submeter-me em corpo, mente e
alma. Livrai-me do pecado do orgulho, e orai para que eu possa ser perdoado, por todos os
pecados do passado, de modo que a minha alma seja purificada e curada, para que eu possa
receber o Dom do Espírito Santo. Agradeço à Mãe da Salvação pela Vossa intercessão e aguardo,
com amor no meu coração, por esta Dádiva, que eu anseio com alegria. Amém.
Lembrai-vos, filhos, vinde a Mim, à vossa Mãe, para vos ajudar a abrir as vossas almas para
receberdes este Dom maravilhoso.
Quando receberdes esta Dádiva, Eu vou levar-vos perante o meu Filho.
Pois que, somente então, vós estareis verdadeiramente prontos para o próximo degrau na
escada da perfeição espiritual.
Mãe da Salvação.

Tal como o soldado que perfurou o Meu Lado foi convertido instantaneamente, assim
será com milhões de almas
Quarta-feira, 22 de agosto de 2012, 20:10

Minha querida e amada filha, tu não deves sentir-se isolada de Mim por causa da enormidade
deste trabalho.
Pois, embora pareça ter tal magnitude que tu pressentes não seres capaz de o satisfazer,
compreende que Eu só te peço o que tu podes fazer.
Alegra-te, que a Minha Palavra está a ser procurada em todo o mundo, pois esse é o desejo do
Meu Coração.
Eu desejo que todos os Meus discípulos respondam imediatamente ao Meu apelo, pois Eu
preciso deles para Me ajudarem na Minha Missão de salvar a humanidade.
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Isto é apenas o começo de uma rápida conversão, em que o Sangue e a Água vão jorrar sobre
cada alma humana.
O Meu Sangue e a Minha Água converterão mesmo as almas enegrecidas. Tal como o
soldado que perfurou o Meu lado foi instantaneamente convertido, assim será com milhões de
almas que, neste momento, não acreditam que Eu existo.
Não fui Eu que vos disse que a Minha Misericórdia é infinita?
Não prometi Eu que milagres, sancionadas por Meu Pai, teriam lugar para trazer a união ao
mundo e, a todas as almas, a sua herança de direito?
Então, muitas almas estão agora a responder ao Meu Chamamento. As vossas solitárias
orações multiplicar-se-ão e mais milhões serão salvas. Todas as almas terão que ser incluídas nos
vossos esforços para salvar toda a humanidade.
O vosso objetivo, Meus amados discípulos, deve ser não deixar que uma única alma
escape dessa rede. Essa rede será lançada nas águas para apanhar as almas e salvá-las. Vós,
Meus discípulos, sois os pescadores. Eu dou-vos a rede através das graças que Eu vos concedo
agora.
Vós ajudar-Me-eis a salvar cada alma viva, e nenhum esforço individual deixará de ser feito
– nenhuma pedra ficará por rolar – enquanto durar a Minha aventura de salvar a humanidade mais
uma vez.
Assim, em vez de encolhida de medo, preocupada com a enorme resposta ao Meu
Chamamento, Minha filha, tu deves alegrar-te. Para, finalmente, ser cumprida a Minha Santa
Vontade. No entanto, ainda temos um longo caminho a percorrer.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: A conversão pode enfraquecer o impacto do anticristo
Quinta-feira, 23 de agosto de 2012, 12:40

Minha filha, faz saber a todos os filhos de Deus que, neste momento, a maior oposição
não é à Santa Palavra do meu Filho mas às graças derramadas sobre os discípulos do meu
amado Filho.
Todas as profecias preditas podem ser mitigadas em muitos aspectos, se todos os filhos de
Deus a aceitarem a Graça da conversão.
A conversão pode enfraquecer o impacto do anticristo. As vossas orações diárias, incluindo a
recitação da Cruzada de Orações, ajudarão a que isso aconteça.
Quanto aos que se opõem à Missão do meu Filho na terra, Eu peço que vós oreis pelas
suas almas.
Esta batalha pelas almas é intensa e vós deveis elevar-vos acima do tormento e das mágoas e
pedir-Me para orar pelas pobres almas equivocadas, que acreditam que falam em Nome do meu
Filho, mas que são, ao invés, enganados pelo maligno.
O meu Filho nunca vai desistir da Sua procura pelas almas, especialmente daqueles que O
rejeitam, que zombam da Sua Santa Palavra e cujas almas estão enegrecidas pelo pecado.
Vós deveis permanecer fortes, filhos, todos vós, e permanecer firmes na vossa resolução de
fazer a Santa Vontade do meu Filho.
Isso não será fácil, mas ganhar a entrada no Novo Paraíso não é fácil.
Requer muita paciência, muita oração, muito amor pelos outros e a capacidade de perdoar a
todos aqueles que vos causem dor e que profanem a Palavra do meu Filho.
Obrigado por responderdes ao meu chamamento.
Mãe da Salvação.
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Importante Mensagem de Deus Pai: Eu vou conceder a imunidade aos portões do
inferno às pessoas por quem vós orais
Quinta-feira, 23 de agosto de 2012, 15:15

Minha querida filha, têm sido raras as vezes que a Santíssima Trindade comunica à
humanidade por esta via, e foi a primeira vez que Eu, o vosso Pai, sancionei uma Missão desta
natureza.
Os Meus filhos, muitos dos quais não percebem a importância desta Intervenção Divina,
entenderão, em breve, porque tal é necessário.
Se a Segunda Vinda de Meu Filho Amado ocorresse sem aviso, os Meus preciosos filhos
nunca entrariam pelos portões do Meu Novo Paraíso.
Eles nunca seriam capazes de preparar as suas almas e não seriam dignos de ser admitidos na
Nova Era de Paz.
Esta é uma comunicação a que o mundo terá dificuldade em responder.
Tão negra é a nuvem que cobre o coração do homem, que poucas almas serão capazes de ver
a Luz da Minha Promessa Divina.
As forças do mal, sempre presentes no mundo, impedem que os Meus filhos se cheguem a Mim. A
Minha determinação em trazer a Minha família para perto e de os unir ao Meu Peito é ardente.
Que nenhum homem deixe de entender que Eu vou facilitar a rápida conversão da
humanidade, a todo o custo.
Permitindo que o livre-arbítrio de todos os Meus filhos permaneça intocado, os milagres, que
Eu ordenarei virarão os seus corações do avesso.
Esta é a Minha Promessa, pela qual Eu chamo a cada um de vós, Meus queridos filhinhos.
Eu, o vosso Amado Pai, vou apanhar-vos, reunir-vos e abraçar-vos junto ao Meu Coração e
levar-vos em segurança.
Muito poucos de vós sabeis as profundezas do Meu Amor. Uma vez que experimenteis o
Amor por Mim, o vosso Eterno Pai, vós nunca podereis cortar de novo a vossa ligação a Mim. Eu
quero dar-vos conforto.
Eu desejo que saibais que o Meu Amor por vós significa que, através do Meu Filho Jesus
Cristo, será apresentada grande Misericórdia mesmo para os de coração empedernido e para os que
têm a alma tão negra que só um milagre poderá salvá-los.
Para aqueles que Me amam, Eu digo isto. O vosso amor por Mim, o vosso Pai, ser-vos-á dado
de volta em abundância. O vosso amor pelo Meu Filho querido, será recompensado, pois Eu
concederei Imunidade aos Portões do Inferno às pessoas por quem vós orais.
Nada é impossível.
O Meu Amor é Infinito.
Confiai em Mim.
Confiai no Meu Filho.
Quando vós o fizerdes Eu concederei Grandes Graças para a salvação da humanidade.
O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo.

Agradecei ao Meu Pai pelo Dom da Sua Graça de Imunidade aos Fogos do Inferno
Sexta-feira, 24 de agosto de 2012, 03:15

Minha querida e amada filha, Eu quero que tu peças aos Meus discípulos para começarem a
recitar, diariamente, as Ladainhas do Meu Jesus para a Humanidade, a partir de agora.
Estas orações trarão grandes Graças e salvarão todos aqueles a quem vós colocardes nas
vossas intenções especiais para a salvação das suas almas.
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Em segundo lugar, são em honra do Meu Eterno Pai, que ama a cada um dos Seus queridos filhos.
Eu coloco a Minha Cabeça no Seu Ombro, os Meus Braços em redor Dele todos os dias, para
O confortar, pois Ele preocupa-se com todas as pobres almas que estão perdidas para Ele.
Voltai para Ele, Meus amados discípulos, e dai graças ao Meu Pai pelo Dom da Sua Graça de
Imunidade ao Fogo do Inferno para aqueles que responderem ao Seu Chamamento.
Oração Ladainha de Jesus para a Humanidade (2) Pela Graça de Imunidade
Ó Altíssimo Pai Celestial,
Eu amo-Vos.
Eu honro-Vos.
Senhor, tende Misericórdia.
Senhor,perdoai-nos as nossas ofensas.
Eu adoro-Vos.
Eu louvo-Vos.
Eu agradeço-Vos por todas as Vossas Graças especiais.
Eu imploro-Vos pela Graça de Imunidade para os meus entes queridos (Nome de todos,
numa lista para a Salvação das almas).
Eu ofereço a minha lealdade em todos os momentos, a Vós,
Ó Pai Celestial, Criador de todas as coisas, Criador do Universo, Criador da humanidade.
Vós sois a fonte de todas as coisas.
Vós sois a fonte do Amor.
Vós sois Amor.
Eu amo-Vos.
Eu honro-Vos.
Eu coloco-me diante de Vós.
Eu imploro Misericórdia para todas as almas que não Vos conhecem, que não Vos honram,
que rejeitam a Vossa Mão de Misericórdia.
Eu entrego-me a Vós em mente, corpo e alma, para que Vós possais levá-los nos Vossos
Braços, livres do mal.
Eu peço-Vos para abrirdes os Portões do Paraíso para que todos os Vossos filhos possam
unir-se, por fim, na herança que
Vós criastes para todos nós.
Amém.
Eu quero que todos vós sabais isto.
O Amor que o Meu Eterno Pai tem por cada um dos Seus filhos está para lá da capacidade do
vosso entendimento.
É cem vezes, ou mais, mais forte do que um pai tem no seu coração pelo seu próprio filho
na Terra.
Tão forte é o Amor que o Meu Pai tem pelos Seus filhos, que Ele tem feito muitos sacrifícios
de que vós não estais cientes.
A Sua Mão está a ser encolhida, para não infligir os muitos castigos que Ele planeou para
punir os Seus filhos. A Sua Paciência já foi tentada para além da tolerância.
Os insultos lançados contra Ele têm sido ignorados por Ele.
Pelo contrário, Ele quer trazer os Seus filhos de volta para Ele, não pelo medo, mas pelo amor
dos Seus filhos que mais O amam.
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Ele confia naqueles de vós com um profundo amor por Ele e por Mim, Seu Filho, para ajudar
a reunir os Seus filhos perdidos para que Ele possa trazê-los até Ele.
Trazei os nomes de todas as almas enegrecidas perto do vosso coração e colocai-os agora ante
o Trono do Meu Pai, pela Sua Misericórdia. Ele vai dar-vos a maior Dádiva de todas. Ele lhes
concederá a salvação.
Trazei os nomes das almas em trevas, incluindo uma lista daqueles que vós não sabeis, e
implorai por Misericórdia pelas suas almas.
O Meu Pai espera, com amor no Seu Coração, a vossa resposta generosa.
Vinde. Não hesiteis, pois este é, pela sua natureza, o Dom mais extraordinário do Céu.
Vós, desta geração, sois de fato bem-aventurados.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: Filhos, abraçai o Dom da Graça de Imunidade. Estimai-a, pois é uma
rara Dádiva do Céu
Sábado, 25 de agosto de 2012, 12:00

Meus filhos, o Céu rejubila. Os Coros dos Anjos estão a cantar no máximo das suas vozes em
louvor ao Meu Pai.
A Sua Gloriosa Misericórdia, que Ele concedeu através da especial Graça de Imunidade, está
a ser aclamada com grande amor e alegria, por todos os anjos, e santos no Céu.
Os meus filhos ainda não compreenderam o significado deste grande Dom de Misericórdia de
Deus Pai, o Altíssimo.
Vós, meus filhos, tendes agora o poder de salvar as outras almas perdidas. Isso significa que o
poder do maligno pode ser vencido de maneira que não era possível até agora.
As mentiras, o engano e o ódio que o maligno tem implantado na mente dos filhos de Deus
podem ser inúteis, se as orações oferecidas por aqueles que amam o meu Filho forem apresentadas
diante do Trono do Meu Pai.
Abraçai o Dom da Graça de Imunidade.
Estimai-o, pois é um raro Dom do Céu.
É a prova do Amor do Pai por cada um dos Seus amados filhos.
É um dos grandes milagres, apresentado a todos os filhos de Deus, no fim dos tempos.
Obrigado por responderdes ao meu chamamento.
Maria, Rainha dos Céus, Mãe da Salvação.

O ódio é a causa de todo o mal no mundo e assume muitas formas
Domingo, 26 de agosto de 2012, 18:30

Minha querida e amada filha, o ódio é a causa de todo o mal no mundo e assume muitas formas.
A hostilidade para com as outras pessoas é originada pelo medo, o medo de que essa pessoa
possa magoar-vos de alguma forma.
O desentendimento com outras pessoas pode acontecer por causa do pecado do orgulho. Isto
é, quando vós sentis que tendes de provar o vosso valor, a todo custo, mesmo que estejais errados.
O ciúme muito em breve transforma-se em ódio, embora possa ser ligeiro no começo.
A insatisfação convosco mesmos é porque vós começais a comparar a vossa vida com outros,
os quais sentis que têm melhor sorte que vós.
Muito em breve essa insatisfação transforma-se em ódio por vós mesmos e pelo vosso corpo.
Isto, leva então aos pecados da carne.
O ódio também pode desenvolver-se por causa do pecado de cobiçar os bens do próximo.
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Isso pode levar à guerra, quando um país cobiça as riquezas do outro.
Ou pode significar a permissão para que a ganância consuma as vossas almas, quando
almejais as mesmas riquezas mundanas que o vosso vizinho.
A inveja também se transforma numa forma de ódio, especialmente quando tentais imitar o
outro, não importa quão arduamente, mas não conseguindo o que vos propusestes fazer.
Todos os pecados, se deixados a apodrecer, podem levar-vos ao ódio.
Quando vós sentis ódio, deveis saber que Satanás conseguiu invadir o vosso espírito.
Quando isso acontece, ele vai segurar-vos num vicioso aperto e não vos deixará sozinhos.
Não importa quanto vós tenteis libertar-vos do seu aperto, ele vai prender-vos a vossa querida
vida. A vossa única arma é a oração.
Rezai, rezai, rezai quando o ódio vos tomar. Pois até ele sair, vós nunca podeis sentir
novamente amor, paz ou alegria.
Quando o ódio toma conta dos vossos corações e das vossas almas, vós ficareis um passo
mais longe de Mim, o vosso Jesus.
Vós sofrereis terrivelmente e sentireis uma raiva e um desamparo que não podereis controlar.
Nunca acrediteis na mentira final que Satanás vai colocar nas vossas almas, quando ele lançar
um manto de ódio sobre vós. A mentira é esta. O vosso ódio só pode ser dissipado quando
procurardes a vingança final sobre o alvo do vosso ódio.
O que fazer quando o ódio vos envolve? O poder do amor pode evaporar o ódio, instantaneamente.
Quando vós orardes e Me pedirdes ajuda, a Minha resposta será esta.
Perdoai aos vossos adversários e aos que vós achais que são a causa do vosso ódio.
Mas para perdoar é preciso que vos humilheis diante de Mim, e que Me peçais para vos
perdoar primeiro.
Depois de perdoar aqueles que vós odiais, então deveis expiar os vossos pecados.
Mostrai amor aos vossos adversários. Combatei o ódio, uma doença perversa e perigosa da
alma, com amor.
O amor é a cura para livrar as vossas almas da infestação.
Quando vós puderdes fazer isso, vós tereis derrotado Satanás e ele vos deixará.
Nunca tenhais medo de lutar contra o ódio nas vossas almas, mesmo que acheis que é muito difícil.
Se o ódio puder ser diluído, desta forma, através da humildade do pecador, a paz reinará no mundo.
O Vosso Jesus.

Esta é a responsabilidade que Eu vos dou, Meus Discípulos, converter as almas pelas
quais Eu mais anseio
Segunda-feira, 27 de agosto de 2012, 19:20

Minha querida e amada filha, o Meu Amor pelos Meus discípulos que responderam às
Minhas Mensagens, dilatou o Meu Sagrado Coração em tais proporções que irromperão agora
abundantes Graças.
As Minhas Graças derramam sobre vós, Meus amados seguidores, neste momento.
Elas estão a ser-vos concedidas para fortalecer a vossa determinação em espalhar a Minha
Santa Palavra.
As Minhas Mensagens do Céu vão nutrir as almas, inclusive as mais escurecidas, com o
oxigênio de que necessitam para sobreviver na escuridão derramada em todo o mundo por Satanás.
A sua invisível, mas poderosa, influência, enfraquece mesmo os mais fortes dos crentes, que
começam a duvidar da sua fé. Quando Eu vos concedo essas Graças, Eu faço-o por uma razão.
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Vós, Meus discípulos, sois a âncora que todas as almas que vagueiam sem rumo, na confusão,
vão chamar. Mesmo que eles não vos oiçam no início, vós deveis perseverar.
Dai-lhes cópias das Minhas Mensagens e as Orações das Minhas Cruzadas e ide embora
em silêncio.
Eles serão tocados de alguma forma pelo Meu Espírito Santo. Se eles não aceitarem que estão
em dificuldade, ide simplesmente embora e esquecei-os. Não, eles voltarão para Mim.
Alguns voltarão com relutância. A curiosidade será o melhor deles.
Alguns voltarão com a finalidade de tentarem descartar estas Mensagens e tentarem
convencer-vos a fazer o mesmo.
Outros voltarão para argumentar convosco, escarnecer e desafiar-vos.
Outros vão dizer que essas Palavras não vêm de Mim e isso quebrará o vosso coração.
Mas, em seguida, surgirão os convertidos. Os que correrão para vós, com pura alegria nos
seus corações, implorando por mais.
Serão estas almas que fazem que tudo valerá a pena.
No entanto, é pelas almas em trevas que vós deveis orar mais, e é por causa delas que Eu
derramo as Minhas Graças sobre vós, de modo a que vós ajudeis a salvar as suas almas. Pois sem a
vossa ajuda não há esperança para elas.
Esta é a responsabilidade que Eu vos dou, Meus discípulos, converter as almas por que Eu
mais anseio.
O Vosso Jesus.

Se louvardes falsos deuses e pedirdes grande prosperidade, riqueza e outros presentes,
apenas para satisfazer os vossos desejos, vós atraíreis o príncipe das trevas
Terça-feira, 28 de agosto de 2012, 19:30

Minha querida e amada filha, o mundo e as pessoas que vivem nele estão em negação.
Elas não acreditam no Deus Verdadeiro, o Meu Pai Eterno.
Elas, nos seus bilhões, andam às voltas, em confusão, e metem-se em becos sem saída na
procura, de um deus a que possam prestar fidelidade.
O problema dos deuses, dos falsos deuses que eles colocam num pedestal, é que esses são
ídolos fabricados por eles próprios. De sua própria criação, feitos para satisfazerem a sua
interpretação do que um Deus deveria ser.
Esses deuses, e, Minha filha, eles criaram centenas deles, são formados a partir da sua própria
imaginação.
Esses mesmos deuses só servem um propósito, que é o de alimentar as expectativas,
resultantes do seu amor-próprio, sobre o que o seu deus ideal deveria ser.
Os deuses que eles criam são complicados. Eles apelam a um entendimento de direito divino
das suas almas. Essas almas, acreditam que os seus deuses, feitos por eles próprios, promovem o
seu direito a coisas maravilhosas.
Aqueles de vós que não aceitais a Verdade, a Existência de um único Deus Verdadeiro,
sabei isto.
Somente o Verdadeiro Criador da humanidade pode dar-vos o livre-arbítrio.
O Meu Pai nunca vos forçará ou mandará fazer nada, pois isso é impossível.
Quando pedis a falsos deuses para vos darem riquezas, para vos fazer ter sucesso, ou quando
procurais favorecer-vos, vós estais a ser interesseiros.
Somente quando pedirdes a Deus para vos conceder presentes, de acordo com Sua Santa
Vontade, vós podereis realmente comunicar com o Deus Verdadeiro.
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Se glorificardes falsos deuses e pedirdes grande prosperidade, riqueza e outros presentes,
apenas para satisfazer os vossos desejos, vós atraíreis o príncipe das trevas.
Ele está à espera do momento em que vos concederá tais favores. Não abrais a porta para o
Rei das Mentiras, pois ele virá com um grande preço.
Ele trocará esses presentes tão mundanos pelas vossas almas.
O Vosso Jesus.

O Bem contra o Mal é uma Batalha entre Deus, Meu Pai Eterno, e Satanás. É
exatamente assim
Quarta-feira, 29 de agosto de 2012, 23:00

Minha querida e amada filha a batalha começa agora.
Por cada lei dolorosa feita no passado pelas nações que se opõem às Leis de Deus, as forças
da punição vão cair sobre eles pela Mão do Meu Pai.
Cada ofensa maligna, feita em desafio às Leis de Deus, será atacada e as nações sofrerão
pelos seus pecados.
Assim como a Misericórdia de Deus é grande e cobrirá o mais vasto espaço possível para
salvar almas, também o castigo de Deus será desencadeado para impedir a propagação do mal.
O Bem contra o mal é uma Batalha entre Deus, Meu Pai Eterno, e Satanás. É exatamente assim.
Aqueles que seguem as Leis de Deus estão seguros.
Aqueles, por quem eles rezam e oferecem sacrifícios pessoais para expiação dos seus pecados,
serão tratados com indulgência.
Aqueles que se recusam a seguir a Deus, apesar de saberem a Verdade, e que infestam as
outras almas através das leis ímpias que estabelecem nas suas nações, serão punidos.
Haverá muitas tempestades, inundações e terremotos pela frente.
Cada insulto contra Deus levará a feroz resistência, de modo que, com o tempo, a Purificação
venha a ser, e será, cumprida. Nunca vos esqueçais de que o amor a Deus deve vir do coração.
Negai a Palavra de Deus e vós sofrereis por isso.
O amor a Deus deve ser puro. O temor a Deus é algo natural na afinidade pela Majestade do
Criador de Todas as Coisas e faz parte do amor.
O respeito pelas Leis de Deus deve ser mostrado.
Quando a relação está ausente e quando o homem desrespeita as Leis de Deus, corrompendo a
humanidade, a Ira do Meu Pai será desencadeada.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: O Despertar está a chegar em breve
Quinta-feira, 30 de agosto de 2012, 18:15

Minha filha, a renovação das almas já começou e a Era de Paz não está muito longe.
Como todos os filhos de Deus estão a ser abençoados pelo Dom da Palavra do meu amado e
precioso Filho, a disseminação do Espírito Santo continua a fluir em todas as nações.
Não haverá interrupção da Palavra do meu Filho, pois essa é a ordem do Meu Pai.
A conversão inflamará os corações da humanidade e muitos sentirão o Amor de Deus, o vosso
Pai natural, a agarrar-vos de tal forma que vos surpreenderá e chocará.
Uma vez que esse Amor Divino os toque, eles sentirão uma vontade de gritar de alegria, pois
é como nenhum outro amor que o homem conhece.
O despertar está a chegar em breve.
Como o Espírito de Deus continua a lançar Chamas de Glória, o mal será diluído e o exército
de Satanás ficará privado dos seus soldados.
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Ele ficará indefeso porque muitos dos seus seguidores serão conquistados pela Misericórdia
de Deus, deixando Satanás com apenas metade de um exército.
Desiludidos com as suas promessas ocas, eles vão responder à Luz da Divina Misericórdia do
meu Filho.
A Batalha está apenas a começar, mas as almas estão agora a seguir o meu Filho, em
multidões, que procuram a Verdade da Vida Eterna.
Eu vos abençoo, meus filhos.
O Céu alegra-se pela conversão das almas e pela salvação das almas das em trevas, que está a
será alcançada com as orações dos que amam o meu Filho.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Nenhum homem conhece a verdade do verdadeiro conteúdo do Livro da Verdade. Só
Deus sabe
Sexta-feira, 31 de agosto de 2012, 23:20

Minha amada filha, tu estás à beira de uma explosão em que verás a Minha Misericórdia
derramar-se sobre o mundo, num evento que vai mudar a face da terra.
Esta Missão tem sido rápida. Tu foste chamada de repente, e Eu agi com celeridade para
garantir que o mundo recebesse a Verdade.
Porém, poucas pessoas entendem que esta é a forma como Deus chama os profetas, de
surpresa, sem dar tempo para preparação por parte do profeta.
Isto significa que as Palavras fluem sem hesitação.
Nenhum homem tem capacidade de escrever Mensagens como estas. Dizer que tem, é um
insulto ao Meu Pai e ao Espírito Santo.
Nenhum homem poderia, por meio de palavras humanas, acender a Chama do Amor de Deus
na alma dos Seus filhos, como estas Mensagens podem.
Só Deus poderia produzir tal resultado.
Nenhum homem conhece a Verdade do conteúdo real do Livro da Revelação. Só Deus sabe.
Só Eu, o Cordeiro de Deus, tenho autoridade para revelar o que ele contem. Eu faço isso
agora através da Minha Mensageira Maria Divina Misericórdia, que transmitirá as Minhas Palavras,
não as dela, a um mundo descrente.
Prestai atenção à Minha Palavra, agora, pois ela está a ser-vos dada para vos salvar. Para vos
avisar. Para vos preparar. E, para vos purificar.
Estai prontos, quando chegar a hora.
Venho, através das Mensagens, para vos preparar. Vós não sabeis o dia ou a hora, portanto,
deveis preparar a vossa alma, como se o tempo para Eu chegar fosse o dia seguinte.
Estai sempre prontos. Eu peço que mantenhais a mente clara e aberta ao ler as Minhas
Mensagens pela primeira vez, pois esta será, provavelmente, a única vez que testemunhareis a
Minha Voz do Céu, até ao dia da Vinda por que todos estais à espera.
Eu abençoo-vos a todos.
Eu aceno-vos para virdes a Mim.
Quando Eu vos pedir para orardes, Eu peço-vos simplesmente para confiardes em Mim, pelas
vossas próprias simples palavras. Da vossa própria maneira. Pelos vossos pensamentos privados. Eu
ouço tudo. Eu vejo tudo. Eu sinto o que vós sentis. Eu estou com cada um de vós, ao vosso lado,
apenas à espera do dia em que, finalmente, vos submetereis ao Meu Chamamento.
Vós não tendes nada a temer de Mim, pois o Meu Amor por vós supera qualquer escuridão
que vos mantenha distantes de Mim.
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Voltai-vos para Mim e Eu derramarei a Minha Luz sobre vós.
Então, Eu dar-vos-ei a paz que vós desejais. Eu estou à espera. Eu sou paciente.
Vinde a Mim, quando estiverdes prontos.
Eu Amo-vos. Eu abençoo-vos.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.
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MENSAGENS DE SETEMBRO DE 2012
Esta Missão é a Última Dádiva de Profecia Sancionada pelo Meu Pai, para salvar almas
Sábado, 1 de setembro de 2012, 10:25

Minha querida e amada filha, a velocidade com que as Minhas Mensagens estão a ser dadas
para a humanidade, é indicativa da urgência desta Missão.
Porque muitas pessoas no mundo estão perdidas. Porque muitas pobres almas não sabem que Deus
é o Meu Pai. Porque muitos não Me aceitam, ao Seu Filho amado, como o Verdadeiro Messias.
Esta Missão é a última Dádiva de Profecia sancionada pelo Meu Pai, para salvar almas.
Essas Mensagens são para Cristãos, Judeus, Muçulmanos, ateus, agnósticos e todos aqueles
que buscam consolo em religiões artificiais.
Todas as pessoas, todas as almas, têm o mesmo desejo de encontrar um significado para as
suas vidas.
É de partir o coração, se a maioria deles não acredita em Deus, pois eles acreditam que tudo
acaba quando a sua vida na terra expira.
Ó, se ao menos eles pudessem ver o que acontece quando as almas vêm diante de Mim. Elas
vêem-Me e ficam mudos porque não podem acreditar que Eu sou real. A alegria, em muitas dessas
almas, só é igualada pelo alívio de morrerem em estado de Graça.
No entanto, a alegria das almas em trevas, quando Me vêem, é curta e afastam-se de Mim,
para as profundezas do Inferno, em estado de choque e desespero.
Essas almas que conhecem os Ensinamentos de Deus, através dos Seus profetas e como
resultado de Minha Própria Missão na Terra, e que Me rejeitam, sabei isto.
Vós optastes por virar as costas para a Verdade. Por causa do Meu Amor por vós, Eu vou
fazer tudo que Eu puder para abrir os vossos olhos.
Eu trarei dádivas e, por causa da Minha Grande Misericórdia, Eu vou salvar-vos. Apelo a
todos vós, independentemente de qual religião que vós sigais, para ouvirdes estas Palavras agora.
Todos vós sabeis o que é fazer parte de uma família.
Alguns de vós tendes a sorte de ter nascido numa família cheia de amor.
Outros não são tão abençoados, e podem ter sofrido pelas dificuldades e escuridão no seio da
unidade familiar. Outros estão perdidos, magoados, com raiva e não podem sentir Verdadeiro amor
pelas suas famílias.
Alguns são expulsos para o deserto para se defenderem sozinhos, sem ninguém a quem recorrer.
Muitos precisam simplesmente de algum tipo de muleta para se apoiarem, a fim de
sentirem esperança. É por isso que muitas pobres almas tentam encontrar religiões que
providenciem o elo perdido.
Infelizmente, isso leva-os simplesmente a mais desespero. Pois estas religiões são
baseadas na mentira.
As mentiras ferem-vos, filhos. Elas dão-vos uma falsa sensação de segurança. Essas religiões
não têm substância, porque elas não seguem a Verdade, o caminho do Senhor.
Notai apenas que Nós, a Santíssima Trindade, somos a vossa família. O Novo Céu e Terra
será o vosso verdadeiro lar.
Segui-me no caminho da Verdade para que Eu vos possa levar para o vosso verdadeiro lar.
Uma casa tão cheia de amor e alegria, que é tudo o que vós precisais de ambicionar.
Por favor, abri os vossos olhos, porque chegou finalmente a hora de o mundo estar perante o
Pacto da Verdade.
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A Minha Morte na Cruz foi um Pacto para trazer a vossa salvação.
A Minha Segunda Vinda é também um Pacto, o Pacto final, para vos trazer à casa de Deus, o
Criador de todas as coisas.
O Meu Pai, Deus, o Altíssimo, envia-Me agora para levar a Salvação a todos os Seus filhos.
Eu só posso fazer isso, e cumprir a Promessa de Meu Pai, se Eu puder salvar todas as almas.
Não bloqueeis o Meu caminho por causa de dúvidas. Não rejeiteis as Minhas tentativas para levar a
Salvação a todas as almas. Não percais a oportunidade de viver uma vida plena de amor, cheia de
alegria e de maravilhas, em paz e harmonia, na Nova Era de Paz.
O Vosso Jesus.

Eu apelo a todos vós para que crieis centros, a partir dos quais possais assegurar que
as minhas Mensagens são difundidas
Segunda-feira, 3 de setembro de 2012, 10:08

Minha querida e amada filha, o exército está formado e as suas fileiras vão espalhar-se por
todos os países cristãos, bem como nos que são dirigidos por comunistas.
Nenhum país ficará intocado pelo Meu exército, o Meu Exército Remanescente.
Haverá níveis no Meu exército, com fileiras de todo o tipo programadas para garantir que a
Minha Missão de converter almas é bem-sucedida.
Todos, no Meu exército, independentemente do papel que desempenham, terão isso em
comum uns com os outros.
Eles servir-Me-ão com humilde servidão e o seu amor por Mim, o vosso Jesus, vai ficar
iluminado durante toda a Missão. A Tocha de Chamas, inflamada pelo Espírito Santo, não irá
esmorecer, pois esse é um Dom especial para fortalecer os Meus soldados.
Lembrai-vos, isto será uma guerra, uma guerra para salvar a raça humana. A guerra que o
Meu Pai garante que será ganha em Nome de Deus.
Eu apelo a todos vós para que crieis centros, a partir dos quais possais assegurar que as
Minhas Mensagens são difundidas, da forma que puder ser.
A oração é uma parte importante desses centros, porque, quando vós criais grupos de oração
vós fortaleceis o poder do Meu exército.
Eu aumentarei a conversão, se mais grupos de oração forem criados no Meu Santo Nome.
Chamai esses grupos de oração de “Jesus para a Humanidade” e deixai o resto Comigo.
O Meu Espírito Santo protegerá tais grupos e orientá-los-á em cada passo do caminho. Eu
dar-vos-ei mais instruções em breve.
Ficai em paz. Eu estou feliz porque vós, Meus amados discípulos, respondestes ao Meu
Chamamento com amor e confiança.
O Vosso Jesus.

O Meu Nome não é mais reverenciado. O Meu Nome é amaldiçoado
Terça-feira, 4 de setembro de 2012, 23:05

Minha querida e amada filha, a dor da rejeição e ódio da humanidade é sentida por Mim em
todos os momentos de cada dia.
Nunca faciliteis. A Minha Crucificação foi apenas o começo.
Pode ter anunciado a salvação da humanidade, a Minha dor continuará até que Satanás seja banido.
Enquanto ele estiver presente e reinar sobre a Terra, o que ele ainda faz neste momento, a
Minha dor e tormento nunca terá fim.
O único alívio é a alegria que Eu sinto quando vejo o amor verdadeiro de uns pelos outros,
presente no mundo, nas almas puras.
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É esse amor que mantém a Luz entre a noite e o dia.Pois sem a Minha Luz, a escuridão
prevaleceria vinte e quatro horas por dia.
Imaginai vós a Minha dor.
Aqueles dentre vós que sofreis de dor e mágoa às mãos daqueles que amais, sabeis
exatamente o que é a Minha dor e como é.
Quando vós sois atormentados cruelmente, tanto mentalmente como fisicamente, por alguém
que vós amais, a dor é mais difícil de suportar.
Mesmo se vós sabeis que a pessoa que vos persegue está numa terrível escuridão, isso não
alivia a vossa dor. O que sucede é que aumenta a intensidade e a gravidade do vosso sofrimento.
É assim porque ainda vos importais com os vossos algozes, pois vós sabeis que eles sofrem e
não os podeis ajudar nos seus comportamentos.
Tal é a escuridão em que eles estão que, ao tentardes explicar-lhes o que eles têm de fazer
para se livrarem da sua escuridão, eles não querem ouvir.
Eles não querem escutar.
Além disso, eles não querem rejuvenescer o espírito, a fim de verem a luz, o amor e a alegria
que sentiriam, se vos ouvissem, a vós, as únicas pessoas que verdadeiramente os amam, apesar das
falhas deles, é a única oportunidade que eles têm de rejeitar essa nuvem perigosa e escura que cobre
todo o seu espírito, para os libertar.
A dor da rejeição é difícil para Mim, o vosso Salvador, o Filho do Homem.
Eu sofri um terrível sofrimento físico, muito do qual não foi dado a saber ao mundo com
todos os detalhes, tão horrível foi a tortura, pois Eu não quis esse tipo de compaixão.
Não, Eu só procurava a vossa lealdade, a vossa fé, bem como a vossa alegria e o alívio por
saberdes que fostes salvos da condenação eterna.
Mas será que, verdadeiramente, a humanidade entende a Dádiva que Eu realmente lhes dei?
Muitos vão à Missa, ou recebem o Vinho noutras Igrejas Cristãs para honrar a Minha Dádiva,
mas eles não entendem o que isso significa.
Eu dei-Me completamente em Corpo, Mente e Alma. Quando vós recebeis a Comunhão,
deveis consumir totalmente o Meu Corpo e não apenas dizer que Me honrais.
Pois sem o Meu Corpo, a Minha Presença Real, Eu não posso agarrar as vossas almas.
Sabíeis isto?
Por que rejeitais a Minha Dádiva genuína, na forma como foi explicada aos Meus apóstolos?
Que a Eucaristia é realmente o Meu Corpo?
Vós não podeis imaginar as Graças que vós perdestes, para vós, para as vossas famílias e
gerações, por causa de vosso abandono do Poder de um Dom como este.
A Minha dor nunca desaparece. Eu lamento. Eu sofro. Eu choro, quando Eu testemunho o
pecado tão desenfreado no mundo, em que Meu Nome não é mais reverenciado. O Meu Nome é
amaldiçoado. Eu sinto uma dor intensa.
Minha filha, foi-te dada esta mesma dor para os últimos meses. Eu permiti esse ataque sobre ti
para que o maligno se infiltrasse em ti. Este sacrifício, oferecido por ti a Mim, como uma alma
vítima, foi difícil, mas tu aprendeste uma lição simples através dele.
Quando tu és vítima de sofrimento às mãos dos outros, em Meu Nome, tu sentes a dor que Eu
sinto, ao mesmo tempo.
A nossa dor está entrelaçada, Minha filha, nesta união mística. Tu aceitaste voluntariamente o
Meu Chamamento para te tornares uma alma vítima, sabendo as consequências, por assustadoras
que fossem, a fim de salvar almas.
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Agora que trazes a conversão, tu sabes, que quando o sofrimento é necessário, é para condizer
com o Meu próprio sofrimento, que é e pode ser muito traumático e doloroso.
Por causa da tua natureza humana tu tendes, de tempos em tempos, a debater-te e a lutar
contra o horror que te é infligido, especialmente se, até mesmo a dor dos pregos martelados nos teus
pulsos, seria preferível ao tormento de te ter sido pedido para suportares isso em Meu Nome.
As Minhas Graças ajudaram a tua submissão a estes pedidos de sofrimento. Elas concederamte uma força que te permitiu ergueres-te, ficares forte e louvar a Deus. Pois estas são Graças para te
ajudar a aceitar o sofrimento como um Dom de Deus, para salvar as almas em pecado mortal.
A próxima vez que alguém vos atormente, que vos trate com abusos, cruel e mentalmente,
filhos, se vós puderdes lembrar-vos disto, então vós superareis a vossa dor.
Dizei-Me esta Cruzada de Oração (75) Eu ofereço-Vos a Minha Dor, querido Jesus
Jesus, eu ofereço-Vos a minha dor e sofrimento, pelo Vosso sofrimento, durante a Vossa
Agonia no Calvário. Por cada insulto que suportaste, eu ofereço-o a Vós. Por cada ataque e
abuso verbal que suporte, eu ofereço-o em homenagem à Vossa Coroação de Espinhos. Por cada
crítica injusta que oiça, eu ofereço-a em honra da Vossa humilhação, diante de Pilatos. Por cada
tormento físico que suporte às mãos de outras pessoas, eu ofereço-o em homenagem à Vossa
Flagelação na coluna. Por cada insulto que suporte, eu ofereço-o em honra da terrível tortura
física que Vós sofrestes, durante a Coroação de Espinhos, quando arrancaram um dos Vossos
Olhos. Por cada vez que Vos imito, transmitindo os Vossos Ensinamentos, e sou ridicularizado
em Vosso Nome, deixai-me ajudar-Vos no caminho para o Calvário. Ajudai-me a livrar-me do
orgulho, e a nunca ter medo de admitir que Vos amo, Querido Jesus. E quando tudo parecer sem
esperança na minha vida, Querido Jesus, ajudai-me a ser corajoso, lembrando-me como Vós,
voluntariamente, Vos permitistes ser Crucificado de forma vil e cruel. Ajudai a erguer-me e a ser
um verdadeiro Cristão, um verdadeiro soldado do Vosso exército, humilde e contrito em meu
coração, em memória do sacrifício que Vós fizestes por mim. Segurai a minha mão, Querido
Jesus, e mostrai-me como o meu próprio sofrimento pode inspirar os outros a juntarem-se ao
Vosso Exército, às almas que Vos amam. Ajudai-me a aceitar o sofrimento, e a oferecê-lo a Vós,
como uma dádiva para salvar as almas, na batalha final contra a tirania do maligno. Amém.
O sofrimento, Minha filha, por mais difícil que seja, é um Dom que Eu uso, encaminhando-o
para aqueles em quem Eu confio no Meu Coração para que Eu possa salvar almas.
Tu, Minha filha, ser-te-á facilitado grandemente o Meu sofrimento pela tua resposta. Contudo,
levará algum tempo até que Eu seja livre da Cruz.
Isso só pode acontecer quando Eu salvar todas as almas que for possível, vivas hoje na terra.
O Vosso Jesus.

Um grande choque tornar-se-á evidente e o homem afastar-se-á do homem. Irmão
contra irmão
Quarta-feira, 5 de setembro de 2012, 14:30

Minha querida e amada filha, nação após nação, estais agora a atravessar uma transição. Nenhuma
nação pode deixar de compreender que muita mudança está no ar. Não só as leis que governam os vossos
países começam a mudar, mas a fé, que tiveram uma vez parece ter-se evaporado.
Menos padres, menos servidores da Minha Igreja Cristã estão a vir para a frente, para defender as
Leis de Deus. Nem dizem em voz alta a sua fidelidade a Mim. Em vez disso, as suas vozes são apenas
sussurros no meio do ruído das vozes, na retórica da promoção do amor por vós mesmos.
A Palavra de Deus está a ser devorada pelas vozes dos ateus, que disfarçam as suas vozes por
detrás da capa das leis governamentais, que estão a ser alteradas em nome da assim chamada
tolerância, justiça, para o bem de todos.
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As mentiras que vos estão a ser apresentadas destinam-se a destruir não somente a Palavra de
Meu Pai, mas o Cristianismo, em todo o mundo. A apostasia espalhou-se como fogo e quase atingiu
o ponto de ruptura.
Este é o tempo para a Intervenção de Deus. Basta de mentiras. O rei das mentiras engana os
filhos de Deus em todos os lugares. Não sigais os vossos governantes que proclamam a Palavra de
Deus, como sendo uma mentira.
Não aceiteis as novas leis que toleram o pecado mortal. Lutai, todos vós. Levantai-vos pelo
que é justo. Não permitais que as leis, promovidas pelo rei das mentiras, vos empurrem e às vossas
famílias para um poço sem fundo. Se vós permitirdes as leis que proíbem a prática da vossa fé, vós
sofrereis. As vossas almas não terão alimento e vós ficareis distantes de Mim.
Se vós aceitardes o assassinato e o aborto, e não vos levantardes contra esses males, então o
vosso país será punido pela Mão de Deus.
Enquanto a apostasia continuar a espalhar-se por toda a parte, a conversão irá por outro lado
aumentar, e assim os dois colidirão de frente.
Um grande choque tornar-se-á evidente e o homem afastar-se-á do homem. Irmão contra irmão.
Vizinho contra vizinho. Haverá dois campos. Aqueles que amam a Deus, e aqueles que não o fazem.
Eu darei a cada alma a oportunidade de decidir de que campo querem fazer parte, na
esperança de que Me escolham a Mim, o vosso amado Salvador.
Vós, Meus discípulos, através das vossas orações, especialmente a recitação da Ladainha da
Graça de Imunidade, podeis trazer mais almas para Mim.
Então, Eu arrebatarei os bons para o Meu seio, como está profetizado e, num piscar de olhos,
eles serão levados para a segurança.
A Minha promessa é salvar a humanidade. Mas a escolha final virá de baixo, por cada alma,
através de sua própria vontade.
O Vosso Jesus.

A Minha Palavra está a ser digerida silenciosamente pelos meus Servos Líderes
Quinta-feira, 6 de setembro de 2012,18:30

Minha querida e amada filha, a Minha Igreja na Terra está, afinal, a reconhecer que Eu
comunico agora com o mundo através de ti, o sétimo mensageiro.
A Minha Palavra está a ser digerida silenciosamente pelos Meus servos líderes que, no
entanto, não proclamam publicamente que essas Palavras vêm dos Meus Santos Lábios. Eles sabem
que Elas vêm de Mim e Eu toquei os seus corações e levantei as suas almas, para que eles sigam
agora a Minha orientação.
Assim, muitos dos Meus servos sagrados solicitam hoje as Minhas Palavras para a humanidade,
neste momento. Eles precisam das Minhas Graças especiais agora, pois sem elas seriam incapazes de
conduzir o Meu rebanho com verdadeira confiança. O Meu Espírito Santo está a ser derramado sobre os
Meus sagrados servidores locais, para que eles encontrem força para levar a Minha Igreja através da
espessa selva espinhosa que está em frente. Nunca temais, Meus amados clérigos, pois Eu nunca vos
abandonarei. Vós sentireis a Minha presença no tempo que tendes pela frente, quando o Meu Corpo, a
Minha Igreja, forem perseguidos. Esta Santa Presença será o vosso esteio, pois vós precisareis de toda a
Minha ajuda para vos manterdes na condução dos filhos de Deus, até à sua legítima herança.
Eu aceito que muitos de vós não falem. Eu entendo o quão difícil será para vós proclamar
abertamente a Minha Palavra, que vos é dada através do Meu profeta do tempo final. Mas sabei isto.
Vós tendes a responsabilidade pelos filhos de Deus, para os liderar e encaminhar para a Verdade.
Vós nunca deveis aceitar mentiras em vez da Verdade. Vós sabeis que a Verdade dos Meus
Ensinamentos é transformada em pedra.
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Os Meus Ensinamentos são como são, nunca mudarão. As Minhas Novas Revelações, que
estão contidas nos Selos do Livro da Revelação, serão conhecidas em breve. Confiai em Mim.
Aceitai que Eu falo convosco agora, porque Eu nunca vos abandonaria neste momento. O
Meu dever para com o Meu Pai é garantir que o mundo está preparado adequadamente para o Meu
retorno, para salvar cada um dos filhos de Deus.
O Vosso Jesus.

Esta Missão pode ser comparada à salvação de um gigantesco transatlântico
Sexta-feira, 7 de setembro de 2012, 20:35

Minha querida e amada filha, tu nunca deves sentir que trabalhas sozinha nesta Missão,
mesmo que te sintas como tal.
Tu deves saber que muitas pessoas em todo o mundo estão a ouvir a Minha Santa Palavra, e
que as Minhas Mensagens estão a salvar almas.
Esta Missão pode ser comparada à salvação de um gigantesco transatlântico. Muitas almas
estão a ser avisadas do perigo e informadas, com antecedência, do plano de salvação. Se elas
escutarem, não só se salvarão, a ela próprias, mas também as vidas dos seus familiares e amigos.
Muitos não escutarão e dizem: “Que perigo?” Eles não aceitarão os botes salva-vidas, porque
eles não acreditam que o navio vai afundar.
Não, dizem eles, este é um falso aviso, um falso alarme. Com o tempo a aproximar-se, nos
últimos dias, torna-se evidente que eles disputarão por todo o lado à procura de um lugar seguro.
Eles vão correr e esconder-se da explosão, quando as montanhas afundarem nos mares e quando o
céu ficar como sangue, mas eles não escaparão.
Os pecadores que cometem terríveis injustiças contra o Meu Pai, e que sabem como as suas
almas são negras, estão perdidos. Eles, que se aliaram com a besta, tentam, nessa fase, escapar das
suas garras. Para eles, só então a Verdade despontará finalmente, mas não terão o seu direito à Luz.
Apenas a escuridão irá aliviar a sua dor, e também lhes trará um implacável terror e sofrimento.
Nunca rejeiteis a ajuda que vós precisais para preparar as vossas almas. Vós deveis
aceitar que a maldade no mundo tem de ser erradicada. Os pecadores que se recusam a mudar,
mesmo depois de lhes ter sido dada a Verdade da Palavra de Deus, não sobreviverão à batalha
final. Eles serão lançados com a besta no lago de fogo, o que não será o fim do seu sofrimento.
Será apenas o começo.
Vós, os que escarneceis das Minhas tentativas de preparar as vossas almas, tereis todas as
oportunidades de voltar para Mim. Todas as tentativas serão feitas para vos salvar. Se vós não
aceitardes a Minha Mão, o bote salva-vidas de que precisais para vos manter à tona, vós afogar-voseis em aflição. Somente as orações dos outros vos podem salvar.
A Terra parece como foi feita há séculos. O céu parece o mesmo. O sol brilha como sempre
fez. A lua aparece numa noite clara, e o homem ainda suspira com espanto pela Criação de Deus.
Mas as mudanças já começaram, e, para aqueles que estão atentos, Eu digo isto.
Vós conheceis e sentis a mudança. Fazei o vosso dever e usai a oração, para que os olhos da
humanidade sejam abertos para a Verdade, e os corações de todos sejam abertos para o Amor de Deus.
Será pelo Amor de Deus por todos os Seus filhos, e da resposta dos Seus filhos ao Seu
Chamamento, que a raça humana pode ser salva.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: Há um futuro maravilhoso pela frente para todos os Filhos de Deus
Sábado, 8 de setembro de 2012, 15:30

Minha filha, deixa todos os filhos de Deus ficar em silêncio e permite que a Sua Luz brilhe
através das vossas almas.
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É importante pôr o tempo de lado, em perfeito silêncio, a fim de refletir sobre o Amor de
Deus, e do plano do meu Filho para salvar a humanidade.
Há um futuro maravilhoso pela frente para todos os filhos de Deus, e esta Nova Era de Paz
será recebida por todos aqueles que tiverem a sorte de entrar pelos Portões. Até esse dia chegar,
todos os esforços serão feitos pelo maligno para causar perturbações e ódio no mundo. Ele e os seus
demônios estão a criar a divisão entre os filhos de Deus.
Eles incentivam o assassinato, o aborto, o ódio, a perseguição, a violência e a guerra em cada parte
do mundo. Eles não vão descansar até que seduzam cada alma fraca, para que sucumba à tentação que
eles colocam diante dessas almas, para pecarem contra o Senhor Deus, Deus o Altíssimo.
Muitas almas se permitiram ser tomadas de surpresa, para a sua escura prisão, da qual, uma
vez lá, não é fácil escapar.
Uma vez que o maligno obtenha uma vitória sobre uma alma, ele não parará até que a pobre
alma seja completamente infestada. O pecado, portanto, deve ser evitado, pois nenhum pecado é de
pouca importância. Só é preciso uma tentação e a alma torna-se fraca e indefesa.
Rezai, rezai, rezai contra a guerra que está a ser travada pelo maligno contra os filhos de
Deus. Quando alguém peca contra vós, mesmo que vós sejais uma vítima inocente, vós não deveis
deixar que vos forcem a retaliar através do pecado, mas é isso o que o maligno quer.
Ele coloca uma alma contra a outra, na esperança de que o ódio apodreça a ligação entre
ambas. Ficai em guarda todos os dias e nunca esqueçais a proteção que o meu Santo Rosário
oferece contra Satanás.
Eu encorajo todas as almas, todas as religiões, a recitar o meu Santo Rosário todos os dias.
Quando vós fizerdes isso, o maligno evitar-vos-á e deixar-vos-á, pois ele não poderia suportar a dor
que ele sofre, quando o meu Rosário é recitado, especialmente quando dito em voz alta.
Ide em paz. Lembrai-vos de que eu sou a Mãe de toda a humanidade.
Eu sou a Mãe da Salvação. A minha proteção deve ser procurada pelos filhos de Deus.
Ao pedirdes a minha ajuda, e orardes, muitas Graças vos serão dadas.
Mãe da Salvação, Mãe de Deus.

O verdadeiro Amor vem de Deus
Domingo, 9 de setembro de 2012, 10:00

Minha querida e amada filha, quando tu duvidas do Amor de Deus, duvidas da existência do
verdadeiro amor. Tudo o que te resta é um amor imperfeito.
O Verdadeiro Amor vem de Deus. Quando uma pessoa não ama suficientemente a Deus, é
incapaz de amar outro ser humano na plenitude, do verdadeiro amor.
Apenas os que têm o fogo do Amor de Deus nas suas almas, podem realmente levar o
verdadeiro significado do amor a outra pessoa. O mesmo é verdadeiro para aqueles cujo casamento
é abençoado na Minha Igreja.
O Amor de Deus, que irradia do casamento de um homem e uma mulher que se amam, infiltrar-seá nas suas almas, se amarem a Deus com abandono, o que é necessário para se sentir a paz.
O verdadeiro amor significa paz. Sem amor não há paz, não importa quanto a tenteis
encontrar. A paz só pode vir através do amor de uma pessoa por outra. Quando faltar amor nas
vossas vidas, nada é equilibrado e, em seu lugar, há uma sensação de entorpecimento.
Para encontrardes o amor, vós deveis encontrar espaço no vosso coração para Deus.
Para encontrar Deus, vós tendes de Me aceitar, ao vosso Jesus, como o Seu Filho amado.
Porque, se Me permitirdes, Eu levar-vos-ei até Ele. Quando Eu o faço, e quando a Sua Luz invade a
vossa alma, achareis que é fácil amar outra pessoa.
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O Amor de Deus, presente numa alma, abrirá o coração do outro. O amor brilha no mundo
além do desgosto, da agitação e da ruptura. É a única maneira de alcançar a paz, não só nas vossas
vidas pessoais, como no mundo ao vosso redor.
O amor traz a paz, mas deve resultar do verdadeiro amor por Deus, o vosso Criador. A paz
traz harmonia.
O amor é o salva-vidas da raça humana e, sem ele, vós estais perdidos, sozinhos, com fome, e
nunca encontrareis a paz.
O Vosso Jesus.

Como vós sofreis por detrás do vosso emblema de ateísmo
Segunda-feira, 10 de setembro de 2012, 18:00

Minha querida e amada filha, o tempo para que o mundo, finalmente, entenda que Deus
existe, está próximo.
Para todos os que se orgulham do seu ateísmo, que usam como um orgulhoso emblema de
honra, Eu digo isto. Quando chegar a hora e quando vós puderdes ver a Verdade, quando Eu vo-la
der, vós ainda sereis alimentados de dúvidas. Sabei que as vossas dúvidas, que não estão neste
momento presentes, porque vós achais que sabeis a Verdade, são uma maldição.
É Satanás que vos seduz, e depois amaldiçoa-vos. Vós sois filhos de Deus e tendes sido cegos
para a Verdade, a fim de vos impedir de entrar no Novo Paraíso da Terra, prometido à humanidade
por Meu Pai.
Quando vos for mostrada a Verdade e quando as dúvidas ainda vos atormentarem, por favor,
pedi-Me para vos ajudar. Apenas uma palavra, apenas um chamamento, é tudo o que vós precisais.
Eis o que Eu quero que vós Me digais.
Cruzada de Oração (76) A Oração do Ateu
Jesus, ajuda-me a aceitar o Amor de Deus, tal como Ele me está a ser mostrado. Abri os
meus olhos, a minha mente, o meu coração e a minha alma, para que Eu possa ser salvo. Ajudaime a acreditar, enchendo o meu coração com o Vosso Amor. Então, abraçai-me e salvai-me do
tormento da dúvida. Amém.
Minhas pobres almas, como vós sofreis por detrás da vossa divisa de ateísmo.
Como lutais vós constantemente para endurecer os vossos corações para a Verdade, a
Verdade da Existência de Deus. Como tentais vós constantemente recrutar outras almas para
aceitarem as vossas crenças. Porque pensais vós que isto é assim?
Porque pensais vós em colocar tanta energia e esforço para bradar as vossas crenças? É para
provar que a Existência de Deus é falsa.
Não sabeis vós, que quando fazeis isso, os vossos esforços estão cheios de paixão? Porque
pode essa paixão causar tamanho ódio a Deus? Se Deus não Existe, então porque O odiais vós?
Como podeis vós odiar alguém que, aos vossos olhos, não Existe?
Satanás é o vosso deus, porém, provavelmente, vós não acreditais que ele existe mesmo.
O que vós não sabeis é que ele controla a vossa mente, enquanto vos enche de mentiras. Como
Eu choro por vós. Como Eu sinto ainda amor por Vós. Como Eu anseio salvar-vos antes que
seja tarde demais.
O Vosso Jesus.

A Nova Era será anunciada na Minha Segunda Vinda. O tempo é curto
Terça-feira, 11 de setembro de 2012, 19:30

Minha querida e amada filha, tu compreendeste finalmente a alegria de sofrer, quando tal é
oferecido com coragem e de livre vontade.
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As almas salvas, trazem-te lágrimas de alegria, tal como elas ficam também cheias de
lágrimas, quando são salvas de mergulhar no fogo do Inferno.
Sabei que a Minha Missão é salvar todas as almas.
Nunca te esqueças que o Meu Pai deu à humanidade a armadura de que ela precisa para salvar
as almas com a Graça de Imunidade. Agarrai-a, pois através dela todas as almas podem ser salvas.
Basta pensar no mundo maravilhoso que tendes pela frente.
Ninguém lamentará qualquer membro da sua família perdido para o Fogo do Inferno. Vós,
Meus seguidores, tendes o poder de fechar as portas do Inferno através das vossas orações para
salvar almas.
Que nenhum homem ignore as Minhas Palavras. Não desencorajeis as pessoas de aceitar a
Graça de Imunidade, pois Eu sei que alguns dos Meus servos sagrados estão a tentar fazer isso.
Alguns estão a fazê-lo a partir de um errado sentido de dever, mas eles estão enganados. Esta Graça
de Imunidade é uma Dádiva de Deus Pai.
Vós tendes o dever, Meus servos sagrados de dar aos filhos de Deus, para ajudar a salvar
almas. Há muito Trabalho a fazer para espalhar a Minha Palavra, mas não há tempo suficiente. Ide
cumprir a vossa missão, Meus discípulos, para espalhar as Minhas Ladainhas, especialmente a
Graça da Oração de Imunidade. Ide, e falai também às pessoas sobre o Selo do Deus Vivo e a
Indulgência Plenária para o perdão dos pecados.
Vós fostes preparados, pegai agora nas vossas armas, em Nome de Deus, e ajudai-Me, ao
vosso Jesus, a salvar a humanidade.
A Nova Era será anunciada na Minha Segunda Vinda. O tempo é curto.
Lembrai-vos, confiai em Mim completamente, e Eu libertar-vos-ei da preocupação e do medo.
Tudo o que vós precisais de fazer é entregar-vos em oração. Oferecei as vossas orações para as
almas e tudo ficará bem.
O Vosso Jesus.

O comunismo, por tanto tempo temido no mundo ocidental, está agora a ser
secretamente formado através de uma aliança global
Quarta-feira, 12 de setembro de 2012, 18:55

Minha querida e amada filha, é Minha intenção levar aos países Cristãos, que estão a sofrer
por causa da pressão sobre eles para Me negarem, nos Meus Sagrados Braços para lhes dar força.
A sua Cristandade será ferozmente desafiada de tal maneira que nenhuma outra religião o
suporte. As outras religiões não serão perseguidas da forma como os Meus seguidores terão de
sofrer.
A Verdade da Cristandade pode ser questionada. Ela pode ser atacada e será censurada,
mas uma coisa nunca mudará. Há apenas um caminho para a Casa do Meu Pai. O Caminho Sou
Eu, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Vós não podeis ir para o Meu Pai, sem aceitardes
a Minha Existência.
A Verdade não pode ser mudada, não importa como vós tentais nega-la. As falsidades serão
vistas em relação ao que elas são, muito em breve. Todas as religiões se tornarão numa única,
quando elas testemunharem a Verdade.
O Pacto do Meu Pai, de Me enviar, ao Seu Único Filho, para trazer de novo toda a
humanidade para dentro do Reino do Meu Pai, será cumprido agora.
Justamente quando a Verdade se tornar evidente a todos aqueles que estão em dúvida, eles
ainda serão tentados a voltar as costas.
Eu imploro-vos, Meus discípulos, informai-os da Verdade agora. Talvez eles não a escutem
agora, mas depois de O Aviso, eles escutarão.
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A batalha está a começar agora pela raiva contra a Cristandade. Eu chamo a todos os Cristãos
para defenderdes os vossos direitos, para mostrardes fidelidade a Mim, o Vosso Jesus. Se não o
fizerdes, sereis sufocados e forçados a aceitar a mentira do comunismo.
O comunismo, por tanto tempo temido no mundo ocidental, está agora a ser secretamente
formado através de uma aliança global entre os governos, em toda a parte. Eles, que nas vossas
nações gritam a sua oposição ao que eles chamam um regime do mal, vão agora abraçar o
comunismo. Então, eles controlarão todas as coisas que vós fizerdes, o que vós comeis, o que
vós ganhais, se tendes ou não uma casa para habitar, e se podeis ou não praticar a vossa
religião.
Nunca cedais. Nunca desistais da esperança. A vossa força será importante durante este
período de opressão. A oração será a vossa arma e ajudar-vos-á a continuardes com a vossa
perseverança.
Os Meus discípulos devem confiar em Mim. Eu não vos deixarei sofrer por longo tempo. Eu
segurar-vos-ei e o período da dificuldade será rápido.
O Vosso Jesus.

A Dádiva do Meu Pai Eterno é dar a cada um dos Seus Filhos a vida mais perfeita no
mundo mais perfeito
Quinta-feira, 13 de setembro de 2012, 10:45

Minha querida e amada filha, por causa das orações dos outros, um marco foi superado na
Minha Missão de espalhar a Minha Sagrada Palavra rapidamente.
Aquelas orações, recitadas diligentemente pelos Meus preciosos e muito queridos seguidores,
são muito poderosas, porque elas são ditas do coração.
Eu concedo grandes Graças a todos os Meus discípulos que permitam avançar,
derrubando todos os obstáculos que possam enfrentar, na sua ação de salvar almas através
desta Missão.
Meus queridos e amados discípulos, sabei que os anjos do Céu vos guiarão, protegerão e vos
levarão até ao Meu objetivo, o objetivo de converter o mundo.
Muitos de vós que sois novos nestas Minhas Mensagens, perguntareis se estas palavras são
simplesmente para orientar ou converter as pessoas.
Elas são dadas para fazer as duas coisas, mas, mais importante ainda, para vos salvar a todos,
para que todos possais viver na Nova Era de Paz no mundo. Porque esta é Minha promessa. Este é a
grande Dádiva.
A Dádiva do Meu Pai Eterno é dar a cada um dos Seus filhos a vida mais perfeita no mundo
mais perfeito, tal como era pretendido desde o começo
Nada pode, nem vai impedir, este Novo Paraíso na Terra de emergir. Ele erguer-se-á a partir
do monótono mundo cinzento em que vós viveis, que foi manchado pela podridão criada por
Satanás. Tão podre é a infestação, que muitas pessoas não sabem a Verdade.
Eles não sabem a diferença entre o bem ou o mal. Muitos confundem os dois. Quando as
pessoas aceitam o mal como parte das suas vidas, e justificam a sua presença, negam a Palavra de
Deus. No entanto, é somente aceitando a Verdade da Palavra de Deus que o Pacto, o Pacto final,
pode ser cumprido.
O plano da salvação final da humanidade está a ter sucesso, mas ainda há um tempo para vir,
antes que Eu possa salvar todas as almas, que ainda estão fora do Meu alcance. Somente a Verdade
abrirá os vossos olhos. Somente a Verdade, se aceite por vós, vos libertará para que possais entrar
nos Portões do Novo Paraíso.
O Vosso Jesus.
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O ódio global irrompe entre as nações neste momento e tudo em nome de Deus
Domingo, 16 de setembro de 2012, 13:45

Minha querida e amada filha, o ódio global irrompe entre as nações neste momento, e tudo em
Nome de Deus.
Quão pouco sabe a humanidade dos caminhos de Deus, que estão tão distantes do ódio. O
ódio não pode vir de Deus. O ódio é usado por Satanás para insultar a Palavra de Deus. Satanás usa
a religião como um meio de perdoar o ódio.
O ódio assume muitas formas e é apresentado duma série de maneiras, astuciosamente
concebidas por Satanás, e colocado nas mentes da humanidade.
O ódio pode ser usado para convencer os outros a aceitar mentiras sobre outra pessoa, a fim
de incentivar ódio e tensão.
O ódio pode ser usado para gerar divisões religiosas e inflamar a violência através da
blasfêmia contra a Palavra de Deus.
Quando a humanidade usa o ódio para justificar a sua fé em Deus, ela peca contra Deus da
forma mais perversa.
Odiar outra pessoa em Nome de Deus é uma contradição, pois o amor só pode vir de Deus. O
ódio vem apenas de Satanás.
A escolha é simples. Ou vós escolheis Deus e viveis a vossa vida de acordo com as Suas Regras,
ou vós escolheis Satanás e as mentiras que ele usa para corromper a humanidade e roubar almas.
O Vosso Jesus.

Aviso para os grupos da elite mundial, que através da sua poderosa aliança conspiram
para controlar todas as nações
Domingo, 16 de setembro de 2012, 22:50

Minha querida e amada filha, este é um aviso para os grupos da elite mundial que, através da
sua poderosa aliança, conspiram para controlar todas as nações.
Vós, cujo deus é Satanás, sabei que as vossas almas estão enegrecidas com a mancha de
perversidade, que é infestada em vós pelo maligno.
Vós estais em grande perigo, porém vós escolhestes adorar o diabo, que quer roubar as vossas
almas e atormentar-vos até á eternidade. Os vossos planos para impor regras de controle e comandar
o genocídio contra os filhos de Deus, não só será impedido pela Mão do Meu Pai, como essa
maldade se voltará contra vós. Vós sereis severamente punidos pela vossa perversidade. Os pecados
de que vós sois culpados são abomináveis para Mim, e o vosso ódio e desprezo por essas pessoas,
aquelas a quem vós dizeis que servis nos vossos governos, destruir-vos-ão por toda a eternidade. A
breve sedução de que vós podereis desfrutar, quando tomais as rédeas do poder sobre as nações e
introduzis um regime de ditadura perversa, levar-vos-á a uma Vida Eterna no Inferno.
Ser-vos-ão dadas muitas oportunidades de voltardes as costas ao grupo maligno dos poderes
de elite. Mas tomai cuidado, pois que vos será dado apenas algum tempo.
Nunca subestimeis o poder de Deus. Não subestimeis a Sua Ira. Por enquanto, Ele, Deus, o
Meu Pai Eterno, é um Deus de grande Misericórdia, mas é também para ser temido. O Seu Poder é
Todo-Poderoso. O Seu poder sobre Satanás culminará em breve e ele lançará a besta e os seus
asseclas nos lagos de fogo. Vós sereis também lançados no Inferno, se continuardes a destruir a
Criação de Deus, os filhos de Deus.
O Meu Pai nunca vos perdoará, se fordes além dos limites da Sua Grande Misericórdia. No
dia em que Eu vier para vos julgar, vós tremereis com o medo mais profundo, desconhecido da
humanidade. Nesse dia ser-vos-á dada a punição pela forma como vós tratastes os vossos irmãos e
irmãs, filhos de Deus. Estais avisados. Pois a Ira de Deus é para ser temida.
O Vosso Jesus.
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A Grã-Bretanha, uma nação protestante, converter-se-á em breve aos meus caminhos
Segunda-feira, 17 de setembro de 2012, 21:15

Minha querida e amada filha, gostaria de te revelar um milagre que Eu planeei.
A Grã-Bretanha, uma nação Protestante, converter-se-á em breve aos Meus Caminhos Por
muito tempo, este país Cristão adaptou e alterou as Leis de Deus para atender às suas orgulhosas
maneiras. Uma vez que são um grande país cristão, eles pecaram ao longo dos séculos contra as
Leis de Deus e convenceram-se a eles próprios de que seguiam as Leis estabelecidas pela Minha
Igreja na Terra.
As orações dos fiéis, dentre eles, o amor e a lealdade mostrada pelos líderes Cristãos na GrãBretanha, em face da adversidade, trouxe-os para perto do Meu Sagrado Coração.
Este país converter-se-á e a Verdade vai salvar milhões de pessoas. O anticristo, e os seus
muitos seguidores, influenciaram muitos poderosos desse país, mas eles vão deixar de roubar os
filhos de Deus.
Os Meus seguidores unir-se-ão através de todas as igrejas em toda a Grã-Bretanha, e Eu vou
envolvê-los nos Meus Santos Braços. Eles vão tornar-se uma força poderosa no Meu exército e o
plano para os unir já começou.
Eis aqui uma Cruzada de Oração especial para os filhos de Deus na Grã-Bretanha.
Cruzada de Oração (77) Pela Grã-Bretanha
Ó Altíssimo Pai Celestial, Deus Criador do homem, ouvi por favor a minha oração.
Suplico-Vos que salveis a Grã-Bretanha das garras do mal e da ditadura. Eu peço-Vos que nos
unis a todos nós, de todas as religiões, credos e cores, como uma família aos Vossos Olhos. Dainosa força para nos unirmos, em desafio, a todas as leis, introduzidas para banir os Vossos
Ensinamentos. Dai-nos a força e a coragem de nunca Vos abandonarmos, e de ajudarmos a
salvar todos os Vossos filhos, através das nossas orações. Trazei todos os meus irmãos e irmãs,
em união, para prestarem homenagem à Vossa promessa de nos conduzirdes à Vida Eterna, e à
entrada, no Vosso Paraíso. Amém.
Filhos da Grã-Bretanha, sabei que, em breve, a conversão que envolverá o vosso país vos
trará grandes Graças. Então vós ajudareis a conduzir o Meu Exército, juntamente com as outras
nações, para o Meu Reino Glorioso.
O Vosso Jesus.

Eu não sou o Filho do Homem que as pessoas esperam que Eu seja. Eu não sou
convencional
Terça-feira, 18 de setembro de 2012, 17:40

Minha querida e amada filha, tem sido um percurso muito difícil para os Meus seguidores que
seguem esta Missão.
Eles são ridicularizados por aqueles cujas opiniões eles valorizam. Eles são ridicularizados
por aqueles que afirmam ser espiritualmente maduros e são descartados por aqueles que Me negam,
a Jesus Cristo.
Eles devem aceitar a Coroa de Espinhos, e a humildade que é necessária para suportar a dor
do sofrimento no Meu Santo Nome.
Que nenhum homem subestime o caminho espinhoso para a salvação eterna. Se vós
suportardes a agonia, vós sereis purificados rapidamente e, então, vós sereis capazes de ajudar os
outros, cuja purificação não acontecerá até depois de O Aviso.
Haverá momentos, Meus amados discípulos, em que as mentiras serão colocadas nas vossas
mentes por outros que querem que abandoneis a Minha Missão. Vós deveis simplesmente
permanecer firmes, corteses e, em seguida, ficar em silêncio quando enfrentardes essa perseguição.
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Nunca discutais ou tenteis provar a autenticidade da Minha Santa Palavra, pois vos
desarmareis e a seguir caireis. Será, então, que vós sereis expulsos e que tereis dificuldade em
seguir em frente para promover a Minha Santa Palavra. Por outras palavras, vós ficareis presos. Em
seguida, a confusão será geral e, nalguns casos, voltar-Me-eis as costas.
Muitos dos Meus seguidores, que tomaram a sua Cruz para Me seguir nesta Missão, para
salvar almas, não poderiam continuar no seu árduo caminho. Alguns outros colocariam as sementes
de dúvida nas suas mentes. Outros acreditariam nas mentiras que fossem ditas para negarem a
Minha última Missão sagrada na Terra, para preparar a humanidade para Minha Segunda Vinda.
Apenas aqueles com um amor simples por Mim, com uma profunda lealdade, e que
compreendem o papel do sofrimento na salvação das almas, teriam vigor para continuar.
Não é fácil seguir-Me, ao vosso Jesus. Enquanto seguis os Meus Ensinamentos podeis estar
mais perto do Meu Sagrado Coração, mas só quando vos submeteis à realidade que é a Cruz, vós
podereis realmente dizer-vos um discípulo Meu.
Muitas pobres almas acreditam que receberão grande poder, grande glória e reconhecimento
no mundo pela sua resposta ao Meu chamamento. Não é esse o caso.
Eu Sou a vítima do sofrimento e é nesse ponto que reside o Meu poder sobre Satanás. Eu não
Sou o Filho do Homem que as pessoas esperam que Eu seja. Eu não sou convencional. Eu escolhi
almas impróprias para entregar as Minhas Mensagens. Eu chamo os mais pobres, os mais mansos e
os maiores dos pecadores, porque Eu preciso de vos mostrar que vós sois todos iguais aos Meus
Olhos. Mas serão apenas aqueles que aceitem que só os humildes de espírito e de alma podem ser
abraçados por Mim, que caminharão rapidamente para a perfeição espiritual.
Sofrei em Meu nome e Eu vos levarei em glória ao Novo Paraíso.
Aceitai a Verdade da Minha Divindade, na qual Eu nunca Me exaltarei através dos Meus
profetas genuínos, nem eles procuram a glória em Meu Nome.
Agora, vinde a Mim, com uma confiança e abandono, para que Eu vos possa fazer Meus.
O Vosso Jesus.

A conversão ocorre em primeiro lugar. Em seguida a perseguição. Em seguida a
salvação por esta ordem
Quarta-feira, 19 de setembro de 2012, 20:45

Minha querida e amada filha, uma grande mudança está a ocorrer agora no mundo e a Luz da
Minha Misericórdia está a aproximar-se.
Que nenhum homem acredite que o que Eu digo não vai ocorrer, porque ocorrerá. Eu só falo a
Verdade, portanto vós deveis confiar em Mim. O Meu Espírito Santo está agora a descer
rapidamente sobre a humanidade para vos preparar para a Minha Grande Misericórdia.
Que nenhum homem deixe de se preparar ou de espalhar a Minha Palavra, para que as almas
possam ser salvas.
Tudo está bem agora, Minha filha, tudo está no lugar para que a Minha Palavra se espalhe
como uma flor silvestre, que terá uma raiz em cada nação.
A doce fragrância do Meu Dom de Amor é sentida até mesmo por aqueles com pouca fé. Pois
eles estão conscientes de uma mudança, e de uma substituição, mas não entendem o que está a
acontecer. Dizei-lhes que o Senhor Deus, o Rei da Misericórdia, está a preparar-se para voltar pela
Segunda Vez para vos salvar.
A Minha Aliança aproxima-se de cena, na qual a conversão ocorre em primeiro lugar. Em
seguida, a perseguição. Em seguida, a Salvação. Por esta ordem.
Confiai em Mim e preparai-vos, pois o momento da conversão de grande parte da
humanidade está próximo. Muitos obstáculos estão a ser colocados diante de vós, Meus
discípulos. Eis o que vós deveis fazer.
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Andar em linha reta. A cabeça na Minha direção, no rumo, e mantende-vos dignos, não
importa que insultos sejam lançados contra vós. Fazendo isso, e não vos envolvendo com a besta,
que trabalha através dos outros para vos fazer duvidar da vossa fé, vós derrotá-lo-eis.
Foi por isso que permaneci em silêncio e quase não respondi aos Meus acusadores, aos Meus
carrascos. Para o fazer, teria dado o poder a Satanás.
A Minha morte destruiu o poder que ele tinha sobre os filhos de Deus. Ele, então, perdeu o
poder de roubar todas as almas. Agora, que Eu volto muito em breve, ele perderá todo o poder. Mas
até lá ele continuará a roubar as almas.
Sede fortes. Tende calma. Sede corajosos. Eu estou convosco. Quando entregardes a vossa
vontade e confiardes em Mim completamente, vós estareis seguros.
O Vosso Jesus.

Eles vão dizer que eu era casado. Eles vão dizer que eu era simplesmente um Profeta
Quinta-feira, 20 de setembro de 2012, 15:16

Minha querida e amada filha, o tempo de serem espalhadas mentiras sobre Mim, por todo o
mundo, já começou. Como Eu te disse antes, eles vão inventar mentiras e criar falsidades sobre
Mim, Jesus Cristo, para que possam negar a Minha Divindade. A Minha Divindade é TodoPoderoso. Eu Vim em carne e humilhei-Me de uma forma que as pessoas não esperavam. Eu não
Vim vestido como um rei. Eu não gritei nem Me vangloriei como um rei, para que os outros
caíssem aos Meus Pés. Eu não ordenei aos outros para esperarem por Mim. Em vez disso, Eu Vim
para servir. Eu vim para implorar a vossa salvação. Para fazer isso, Eu Próprio tive que Me
humilhar, tornando-Me um homem, um homem pobre, de origem humilde.
Embora Eu viesse como um homem, isso não significa que a Minha Divindade ficasse
comprometida de alguma forma. Eu nasci sem pecado. Para Mim, o pecado era impossível. Eu
poderia ter tido os mesmos desejos da carne que o homem, mas Eu nunca cometi pecado, pois isso
não poderia ser. Eu era puro de corpo, mente e espírito. Eu era como um homem, de muitas
maneiras. Mas Eu Ressuscitei dos mortos.
As mentiras que vão surgir, as quais negarão a Verdade da Minha Existência, através de uma série
de inverdades, vão começar a inundar a Terra. Eles vão dizer que o Meu Corpo ainda pode ser
encontrado. Eles vão dizer que Eu era casado. Eles vão dizer que Eu era simplesmente um profeta. Eles
tentarão então provar, mais uma vez, que Eu era um herege. Que Eu blasfemei contra Deus. Eles vão
ridicularizar as Minhas Palavras, tal como elas estão a ser dadas agora ao mundo, e depois negam-Me.
Eles fazem isso por duas razões. A primeira é para contaminar a Minha Divindade e apresentar-Me
como um mero homem. A segunda é para criar dúvidas quanto ao Meu papel como Messias. Como eles
insultam o Meu Nome. Como eles confundem os Meus seguidores. Não deis ouvidos a mentiras. Não
escuteis, quando eles tentam convencer-vos de que Deus não Criou o Universo. Pois, todas estas
distrações são projetadas para enfraquecer a vossa fé e roubar as vossas almas.
Bloqueai os vossos ouvidos para tal perversidade. Fechai os olhos para as inverdades, pois
todos os esforços serão feitos para vos convencer de que Eu não era o Messias, o Salvador e
Redentor da humanidade.
Como eles são cegos. Como eles aprenderam pouco.
O Vosso Jesus.

Deus Pai: O tempo do Meu Filho está a fundir-se com o vosso tempo, filhos, e em breve
serão apenas um
Quinta-feira, 20 de setembro de 2012, 18:25

Minha querida filha, como Eu desejo apertar os Meus queridos filhos perto de Mim para que
Eu lhes possa mostrar quanto eles são amados. Assim, muitos filhos Meus estão aí, espalhados por
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todo o mundo, mas muito poucos conhecem o Seu Pai. Seu Criador. Aqueles que não Me
conhecem, devem ser informados de que Eu não vos abandonarei.
Eu surgirei contra as forças do mal e do rei da mentira, a besta, e limparei este terrível flagelo
da existência. Somente quando a escalada de maldade for deitada para trás, os Meus filhos podem
ver a Verdade.
Filhos, não vos preocupeis, pois as vossas orações estão a tocar o Meu Coração e, pelos
vossos pedidos, Eu salvarei muitos dos Meus filhos que estão na escuridão. A Minha Missão de
enviar o Meu Filho Amado para reivindicar o Meu Reino, está bem estabelecida agora, embora
muitos possam não estar cientes disso.
O tempo do Meu Filho está a fundir-se com o vosso tempo, filhos, e em breve serão um
só. O tempo para o Novo Paraíso foi fixado e tudo foi preparado para a nova casa dos Meus
filhos, o novo mundo.
Eu chamo-vos do Céu para vos exortar a confiar no Meu Filho, na Sua Misericórdia e na Sua
promessa de cumprir este pacto. Afastai quaisquer dúvidas que possam permanecer, pois elas estão
a impedir-vos de procurar a verdadeira paz. Elas bloqueiam as Minhas Graças, que Eu quero
derramar sobre vós, para vos proteger no último período remanescente, no tempo em que Satanás
controla a Terra. O seu tempo está prestes a terminar. Em seguida, o novo começará a evoluir.
Aguardo, com amor, o retorno dos Meus filhos ao Meu Reino, o Reino do Novo Paraíso. É o
que é para ser. Eu vos Amo. Confiai no Meu Filho e aguardai o Meu Chamamento.
O Vosso Pai, Deus, o Altíssimo.

Mãe de Deus: Foi predito, minha filha, que nestes tempos que vivemos agora os
corações da humanidade ficarão endurecidos
Sexta-feira, 21 de setembro de 2012, 15:05

Minha filha, como a humanidade é rápida a idolatrar reis falsos, falsos deuses.
Muitas pessoas no mundo de hoje não receiam abraçar falsos ídolos e, depois, acham que não
têm culpa nos seus corações, quando rejeitam o Deus Único e Verdadeiro.
Foi predito, minha filha, que nestes tempos que vivemos agora, os corações da humanidade
ficarão endurecidos. Eles vão rejeitar até mesmo a sua própria família, em busca do prazer. Eles vão
rejeitar os que estão em situação de pobreza e os que passam fome, enquanto eles praticam todo o
tipo de auto-interesse e praticam o pecado da gula.
Estes dias estão sobre vós, filhos. Como a raça humana vagueia, impotente, na confusão, em que
nada a satisfaz, eles vão agarrar-se a qualquer coisa em que acreditem, que lhes preencherá o vazio. Esse
vazio existe porque eles não seguem a Verdade nem prestam fidelidade ao meu amado Filho.
Não apenas eles idolatram deuses falsos, como prestam lealdade a essas pobres almas que
promovem o pecado como se isso não tivesse nenhuma consequência. Então, quando são
apresentadas mentiras sobre o meu Filho, no mundo de hoje, eles são rápidos a aceitar tais
inverdades.
Aceitam ridicularizar o meu Filho, contudo, noutras doutrinas que não contêm a Verdade, são
criticados e encolhem-se de medo. Eles não temem o meu Filho. Eles não temem o único Deus
Verdadeiro, porque não O amam. Os seus corações estão fechados.
Eles continuam a seguir um caminho que não lhes traz conforto. Em vez disso, esse caminho
deixa-os insatisfeitos e vazios.
Como eu choro quando vejo a sua confusão. Como eu choro pelo meu Filho a quem tanto
magoam com o seu desprezo. Ele, que sofreu muito por eles e que morreu da maneira mais
angustiante. No entanto, eles ainda não entendem o significado da Sua Morte na Cruz. É somente
quando uma pessoa aceita a Jesus, o Cristo, o Verdadeiro Messias, que encontra a paz.
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Em breve o meu Filho apresentar-lhes-á a prova que eles exigem. Quando lhes for mostrada a
prova terão de fazer a escolha final. Ou eles escolhem o meu Filho e a Verdade, ou eles aceitam as
mentiras com que o enganador os alimentou.
Orai filhos, para que os seus corações sejam abertos e o Amor de meu Filho permita que todos
os filhos de Deus aceitem a Sua Mão de Misericórdia.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Os falsos profetas estão a pairar e vão agora atacar esta missão
Sábado, 22 de setembro de 2012, 15:30

Minha querida e amada filha, Eu devo avisar-te sobre os falsos profetas que tentam interferir
com esta Missão.
Assim, muitas pobres almas iludidas, que acreditam que estão a receber Mensagens Divinas,
estão a ser enganadas pelo maligno. Ele faz isso, aproveitando-se do vosso amor por Mim e os seus
alvos são, em especial, as santas almas devotas.
Qualquer pessoa que vos diz que tem uma mensagem do Céu, que vos instrua para mudardes
ou alterardes uma Mensagem Minha, é um mentiroso. Esta não é a maneira como Eu autorizo as
comunicações do Céu. As únicas Mensagens que Eu permito que sejam comunicadas de um
visionário para outro, são de apoio e amor, mas apenas quando isso é necessário.
As Mensagens recebidas por profetas verdadeiros ou almas escolhidas são verdadeiras. Não
há meio termo. O Céu nunca iria enviar uma Mensagem para contradizer outra Mensagem recebida
por uma alma escolhida do Céu.
Cuidado com os falsos profetas. Aqueles que não percebem que eles são falsos, podem causar
danos terríveis quando interferem com a Minha Santa Palavra. Tu, Minha filha, não deves envolverte com aqueles que dizem que vêm em Meu Nome, a menos que Eu te instrua de outra forma. Os
falsos profetas estão a pairar e vão agora atacar esta Missão. Tu não deves envolver-te com eles.
Estai alerta para esses perigos, pois o mais perigoso de todos será o homem que vai chegar e que
afirmará ser Eu.
Permiti-vos, Meus discípulos, ser atraídos pelos falsos profetas e vós sereis presa fácil para o
anticristo e o falso profeta. Confiai na Minha Santa Palavra. Muitos de vós ainda aceitais a Verdade
e argumentareis Comigo, mas será inútil. Pois a maior crítica que vós tendes de Mim, é que Eu amo
todos os filhos de Deus, especialmente os pecadores.
Eu amo a todos por igual. Aqueles de vós que Me acusais de favorecer os pecadores, sabei
isto. Nunca tenteis confundir os outros, dizendo que Jesus tolera o pecado. Vós sabeis que isso é
uma mentira. Eu detesto o pecado, mas amo o pecador.
O Vosso Jesus.

Assim, muitas pessoas estão a procurar a Verdade e não conseguem encontrá-la
Domingo, 23 de setembro de 2012, 09:00

Minha querida e amada filha, chega um momento em que um homem deve perguntar-se –
“Quem sou Eu e porque vivo Eu?”
A única resposta, a que lhe traz paz, é quando ele entende que ele é um filho de Deus. Em vez
de negar a Verdade, por causa das pressões exercidas pelos que ridicularizam os que acreditam em
Deus, ele deve ser honesto consigo mesmo.
Ele sabe que o amor que ele sente vem de Deus. Ele sabe, pelo seu coração, que a miséria que,
quando está na escuridão e no desespero vem do outro lado. O lado escuro.
Assim, muitas pessoas estão a procurar a Verdade, e não conseguem encontrá-la. Embora a
Verdade esteja registada no Santo Livro, muitos não podem aceitar que a Sagrada Escritura
contenha todas as respostas que procuram. Vós deveis abraçar a Verdade e agarrá-la, pela vossa
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querida vida, pois ela é o caminho para a salvação. Muitas pessoas farão tudo o que for possível
para negar a Verdade. Elas usarão, principalmente, a inteligência humana para pôr a Verdade de
lado e levar-vos a acreditar numa mentira.
Cada um dos argumentos será usado para negar a Verdade de Deus. Tão convincentes serão
tais argumentos, que muitos crentes terão dificuldade em defender a Verdade.
A vossa fé resistirá ao teste do tempo, mas apenas se vós Me permitirdes guiar-vos de dia e de
noite. Para Eu vos ajudar, vós nunca deveis tirar os olhos de Mim e de vos apoiardes em Mim. Falai
Comigo. Comunicai Comigo a qualquer hora do dia, no carro, no trabalho, na escola ou na vossa
Igreja. Não importa onde, pois vós podeis chamar-Me a qualquer momento que Eu responderei.
Este caminho, o caminho para o Calvário, é a sina dos Meus seguidores. É um monte muito
difícil de subir. Vós deveis suportar os reveses e a dor da rejeição, pelos que não aceitam o vosso
direito de praticardes a vossa religião. O topo da colina deve ser o vosso objetivo. Somente, quando
vós chegardes ao topo, encontrareis a paz.
Perseverai, Meus amados seguidores, e o Meu Amor será sentido por vós de tal forma que ele
vos dará uma força que não acreditaríeis ser possível.
Eu amo-vos. Eu caminho convosco. Eu nunca vos deixarei. Eu abençoo-vos a todos.
O Vosso Jesus.

Preparai-vos para testemunhar os Sinais que, em breve, serão revelados do Céu
Domingo, 23 de setembro de 2012, 20:00

Minha querida e amada filha, é com Amor que Eu peço a todos os filhos de Deus para vos
preparardes para testemunhar os sinais que, em breve, serão revelados do Céu.
Os sinais serão apresentados ao mundo de diversas maneiras, a fim de despertar os filhos de Deus.
Muitos vão tentar negar esses sinais e recusá-los, como supersticiosos e da imaginação dos crentes.
Os que ides testemunhar os sinais, vós deveis saber que eles vos ajudarão a preparar as vossas
almas. Porque, se vós tiverdes nutrido as vossas almas e pedido perdão pelos vossos pecados, o
vosso sofrimento após O Aviso será mínimo. Aceitai estes sinais, estes milagres, como uma Dádiva
do Céu. Não luteis contra eles nem os ignoreis, porque eles são a prova da Minha Promessa de vos
preparar a todos vós, antes da Minha Segunda Vinda.
Ide agora e tende fé. A confiança é o mais importante ato de lealdade a Mim, ao Vosso Jesus.
Confiai em Mim, e tudo ficará bem.
O Vosso Jesus.

Qualquer homem que odeia o outro, por causa da sua religião, não ama
verdadeiramente a Deus
Segunda-feira, 24 de setembro de 2012, 15:55

Minha querida e amada filha, qualquer homem que odeia o outro, por causa da sua religião,
não ama verdadeiramente a Deus.
Como Me desgosta testemunhar a hipocrisia daqueles que se dizem seguidores devotos de Deus.
Essas pessoas ameaçam matar aqueles que discordam deles e matar aqueles que insultam os
seus deuses.
É um pecado odiar o outro. É um pecado mortal quando vós matais o outro, ou tentais ferir de
morte uma outra alma, em nome da religião.
Vós não sabeis que sendo rápidos a condenar outro à morte, porque insulta Deus, que vós não
estais a seguir as Leis de Deus?
Eu apelo a todas as religiões e a todos os credos que dizem acreditar em Deus. Se acreditais em
Deus, então vós deveis mostrar amor pelos outros, mesmo quando eles vos atormentam ou insultam.
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Muitos caminhos levam ao Meu Pai, mas só há um Deus. O verdadeiro Deus é o Criador do
mundo e vós só podeis ser aceites no Seu Reino quando amais o vosso próximo, e isso inclui os
vossos inimigos.
É muito fácil odiar os outros por infestação dos espíritos do mal e, atormentar os filhos de
Deus a cada segundo. Como o maligno se alegra quando um homem religioso, que abertamente
professa amar a Deus, incita ao ódio e não pensa duas vezes, antes de matar aqueles que ele acredita
serem seus inimigos.
Nenhum homem escapará à punição se ele mata outro. Nenhum homem será aceite no Novo
Paraíso se ele mata outro em Nome do Meu Pai.
Pode ser difícil e pode magoar-vos quando um homem insulta a vossa fé, mas vós deveis orar
por ele e, nunca deveis esquecer o mandamento “Não matarás”.
Os Mandamentos do Meu Pai são muito simples. Eles são claros. Eles não precisam de ser
definidos, mas ai do homem que quebra as Leis do Meu Pai.
O Vosso Jesus.

Existem apenas três maneiras de vos protegerdes do maligno
Terça-feira, 25 de setembro de 2012, 12:50

Minha querida e amada filha, tu nunca deves tornar-te complacente com este trabalho, em que
tudo parece estar bem, nem sentir por um momento que ele escapará ao flagelo do maligno. Ele está
furioso. Ele pega em cada tarefa que tu realizes, cria problemas e obstáculos, que te deixam
frustrada e perdida.
Assim, muitas pessoas estão cegas para o flagelo que ele inflige à humanidade. Porque, como
elas não podem vê-lo, não acreditam que ele existe. Aqueles que lhe abrem o caminho, através do
pecado, e que o admitem nas suas almas, acharão que é impossível livrarem-se da terrível dor e do
descontentamento que ele vai trazer às suas vidas.
Existem apenas três maneiras de vos protegerdes do maligno. A primeira é o Sacramento da
Confissão que limpa a vossa alma, se vós fordes genuínos no vosso remorso. Os não-católicos, por favor,
aceitem o Dom da Indulgência Plenária da Cruzada de Oração (24), dada ao mundo com essa Missão.
A segunda maneira é através da devoção diária à Minha Mãe, a que foi dado o poder de
esmagar Satanás. O Seu Santo Rosário é um escudo importante, que irá manter-vos e às vossas
famílias longe do seu mau-olhado.
A última é o estado de Graça, que vós podeis conseguir através de uma comunicação regular
Comigo, recebendo-Me na Santa Eucaristia.
Muitas pessoas que querem fugir das garras de Satanás, e que em seus corações sabem que
foram sugadas por um vórtice do mal, devem voltar-se para Mim e pedirem-Me para as ajudar
através desta Cruzada de Oração especial (78), Salvai-me do maligno:
Ó Jesus, protegei-Me do poder de Satanás. Levai-me para o Vosso Coração para eu afastar
toda a minha fidelidade a ele e aos seus maus caminhos. Eu entrego a minha vontade e ajoelhome diante de Vós, com o coração humilde e contrito. Eu deixo a minha vida nos Vossos Santos
Braços. Salvai-me do mal. Libertai-me, e levai-me para o Vosso porto seguro de proteção, agora
e para sempre. Amém.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: Grandes mudanças terão início no mundo muito em breve
Quarta-feira, 26 de setembro de 2012, 16:40

Minha filha, grandes alterações começarão no mundo muito em breve. É a ocasião para o plano de
salvação ser introduzido em todos os países nos corações da humanidade. Assim, muitas pessoas serão
abaladas com a Verdade, de onde ela vem e como eles devem redimir-se aos Olhos de Deus.
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Tão impreparados estão os filhos de Deus para estes grandes eventos. É por causa do Amor de
Deus, por todos os Seus filhos, que vós estais a ser avisados. Ignorai esses sinais de alerta e estais
em perigo. Se rirdes ou zombardes dessas Intervenções Divinas, que acontecerão, levando o coração
do homem ao Coração de Deus, vós sofrereis.
Filhos, vós deveis ficar alerta em todos os momentos. Os sinais do Céu e do milagre da
Intervenção Divina aproximam-se a cada dia.
Orai para que vos sejam dadas graças para abrir os vossos corações para a Misericórdia do
meu amado Filho, Jesus Cristo. Todos os caminhos estão a ser abertos para atrair os filhos de Deus
de volta para o refúgio do Seu Sagrado Coração.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

O pecado pode ser perdoado quando vós estais vivos. Não depois da morte
Quarta-feira, 26 de setembro de 2012, 22:12

Minha querida e amada filha, Eu permiti-te este intenso sofrimento físico para salvar mais
almas hoje. Oferece esta dor às almas seleccionadas que deves ajudar-Me a salvar. Essa dor não vai
durar muito tempo, mas quando estiveres aliviada, sabes que muitas almas foram salvas do fogo do
Inferno e que agora estão no Purgatório à espera da purificação.
Como alma vítima, tens que aceitar que Eu posso permitir-te momentos de sofrimento para
ajudar a salvar as almas dos filhos de Deus. Um dia, irás encontrar essas almas e então
compreenderás o quanto isso traz felicidade ao Meu Pai. Sabe que, quando tu sofres, Eu sofro
contigo para que a tua dor seja mais fácil. Não estás sozinha. Quando sentes que não podes respirar,
esse é o mesmo sentimento de sufoco sentido pelas almas que, após a morte, enfrentam a fumarada
dos fogos do Inferno.
Se as pessoas soubessem a Verdade da vida após a morte. Após as almas deixarem o corpo,
quer estejam em estado de graça ou não, Satanás atormenta-as por meio do poder da sedução. Ele
tenta, mesmo então, chamar as almas para ele. A oração por essas almas é muito importante.
Eu atraio as almas através da Minha Luz. Mas somente aquelas que estão em estado de Graça
podem resistir ao poder da Luz da Minha Misericórdia. Se elas não têm a alma pura, então devem
ser limpas no Purgatório.
Minha filha, existem muitas camadas no Purgatório e, dependendo dos pecados cometidos
pelas almas, elas serão preenchidas com a limpeza purificadora do Espírito Santo.
O Purgatório é doloroso para as almas e aquelas que têm de passar tempo lá sentem uma dor
física, como se ainda estivessem vivas. Que nenhum homem subestime os sacrifícios necessários
para manter as suas almas em estado digno do Reino do Meu Pai.
O Meu Pai ama a todos os Seus filhos, mas as almas devem merecer o direito de ficarem aptas
a entrar no Reino do Meu Pai. Para serdes dignos, deveis redimir-vos, aos Meus Olhos enquanto
ainda estais vivos. Deveis expiar os vossos pecados com um coração sincero.
Mesmo na hora da morte, um pecador pode aproveitar a Minha Misericórdia, pedindo-Me
para perdoar os seus pecados. Eu arrebatá-lo-ei e levá-lo-ei nos Meus Braços. Eu, derramarei então
a Minha Misericórdia sobre ele e, em seguida, levá-lo-ei pela mão aos Portões do Paraíso.
O pecado pode ser perdoado quando vós estais vivos. Não depois da morte.
O Vosso Jesus.

Dois bilhões de almas vão recusar a Minha Mão de Misericórdia
Quinta-feira, 27 de setembro de 2012, 09:00

Minha querida e amada filha, a Missão de salvar os dois bilhões de almas. que vão recusar a
Minha Mão de Misericórdia, deve fazer parte das orações diárias de todos os que se chamam um
Cruzado de Deus.
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Muitos milagres terão efeito em grande parte da humanidade, à qual está a ser dado o Dom da
Salvação e a entrada no Novo Paraíso.
O sofrimento do Meu Sagrado Coração é doloroso, por causa dessas almas perdidas. É por
isso que os Meus discípulos devem orar muito, para que todos eles possam ficar unidos como uma
família na Nova Era, pois, se Minha família estiver desunida, isso vai trazer-Me uma terrível
agonia.
Eu apelo a todos para salvarem essas almas que, teimosamente, vão rejeitar o reconhecimento
de Deus, recitando esta Cruzada de Oração (79) para 2 bilhões de almas perdidas.
Ó Querido Jesus, eu imploro-Vos que derrameis a Vossa Misericórdia sobre as almas
perdidas. Perdoai-lhes, por Vos terem rejeitado, e usai o meu sofrimento e oração para que, pela
Vossa Misericórdia, derrameis sobre elas as Graças de que necessitam para santificar, as suas
almas. Peço-Vos o Dom da clemência para essas almas. Peço-Vos que abrais os seus corações,
para que venham a Vós e peçam que as inundeis com o Espírito Santo, para que elas aceitem a
Verdade do Vosso Amor, e vivam Convosco e com toda a família de Deus, para sempre. Amém.
É difícil para muitas pessoas aceitarem a Misericórdia de Deus. Isso é devido ao poder que
Satanás tem sobre elas, só que em muitos casos elas não sabem disso.
Porém, nalguns casos, elas não têm dúvidas sobre a Existência de Deus, mas elas escolhem
Satanás no pleno conhecimento de que Deus Existe e que Ele as criou. Elas viram as costas ao
Reino de Deus.
O reino de sua escolha é o que Satanás lhes prometeu. Elas acreditam que este reino, no fim
dos tempos, oferece uma grande riqueza, grandes maravilhas e que será um mundo reluzente, só que
não é. Tudo o que vão encontrar é um grande lago de fogo, em que elas vão sofrer pela mão do
maligno. Ele vai atormentá-las até à eternidade e elas vão sofrer a cada segundo essa dor que, para
elas, nunca pode terminar.
Agora vós sabeis porque Eu sofro tanta agonia, pois o próprio pensamento do sofrimento que
está diante de tais almas, é demasiado para suportar. Apenas as vossas orações, Meus seguidores, e
a Minha Misericórdia, podem oferecer-lhes alguma esperança.
Ajudai-Me a salvá-las.
O Vosso Jesus.

Esse homem vai dizer ao mundo que é o Messias e será aplaudido por muitos dos
principais líderes do mundo
Sexta-feira, 28 de setembro de 2012, 22:15

Minha querida e amada filha, as grandes mudanças no mundo, anunciadas antes da Minha
Segunda Vinda, estão prestes a desenrolar-se camada por camada.
O tempo para os impostores, que clamarão vir em Meu Nome, se apresentarem ao mundo está
muito próximo.
Assim, muitas pessoas serão enganadas por acreditarem nesses falsos profetas, porque eles se
anunciam com grande pompa. Mas um deles enganará a muitos, porque se apresentará como o rei,
de uma forma humilde, para convencer as pessoas de que ele sou Eu, Jesus Cristo.
Esse homem vai dizer ao mundo que é o Messias e será aplaudido por muitos dos principais
líderes do mundo.
Ele será apresentado, em primeiro lugar, como um líder extraordinário e um político
compassivo. Ele será visto como um talentoso pacificador, como Eu vos tenho dito. O seu ar e graça
ostentarão uma imagem mística, que parecerá ser de origem divina. A sua simpatia, boa aparência e
a sua personalidade cativante apelarão às massas. Ele será revelado ao mundo em breve e o seu
aparecimento será repentino.
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Aqueles líderes que o apresentarão como um salvador, o homem que trará o fim da guerra no
Médio Oriente, são respeitados em muitas partes do mundo. Por isso, este falso messias será aceite
tão facilmente.
Depois de algum tempo a sua atração espalhar-se-á. Os meios de comunicação elogiarão as
suas capacidades diplomáticas e os seus seguidores serão bastantes. Este é o homem que dirá que é
ele o Messias. Ele vai dizer a todos que é Jesus Cristo, que regressou para proclamar a Sua Segunda
Vinda. Ele é o anticristo.
Não vos deixeis enganar nem por um momento. Eu, Jesus Cristo, vim em carne pela primeira
vez para salvar a humanidade. Mas sabei isto. Eu não virei em carne desta vez. Eu virei, como um
ladrão, pela noite. Eu vou preparar o mundo, através destas Mensagens, mas Eu não vou dizer o dia
ou a hora pois Eu, não sei isso. Só o Meu Pai conhece o tempo. Eu anunciarei a Minha Segunda
Vinda antes do sinal da Minha chegada, o qual aparecerá nos céus em todo o mundo.
Qualquer homem que afirme ser Eu, Jesus Cristo, e que caminhe sobre a terra, como um
homem, é um mentiroso.
Fujam, porque ele trará mentiras, miséria e sofrimento. A sua falsidade acalma as almas
com um falso amor de Deus. Ele destorcerá a Verdade. Aqueles que o seguirem estão em
grande perigo.
O Vosso Jesus.

Os crentes nunca devem sentir-se seguros do conhecimento de que eles sabem a
Verdade
Sábado, 29 de setembro de 2012, 19:15

Minha querida e amada filha, Eu devo dizer a todos aqueles que acreditam em Mim, Jesus
Cristo, para acordarem e viverem as suas vidas em Mim, agora.
Estas Mensagens não estão apenas a ser dadas para avisar aqueles que não acreditam em
Cristo, o Redentor da humanidade, elas são também para os crentes em Deus.
Os crentes nunca devem sentir-se seguros do conhecimento de que eles sabem a Verdade.
Para aqueles de vós que dizeis que sabeis a Verdade dos Meus Ensinamentos, vós nunca
deveis sentir-vos complacentes. Se o fizerdes, então isso pode significar que negligenciareis o
trabalho necessário para santificar as vossas almas.
Os crentes podem estar confusos sobre os Meus Ensinamentos. Então, muitos não entendem o
significado da Minha Segunda Vinda.
Muitos dos Meus seguidores acham que isso significa que toda a humanidade estará ciente
que, de qualquer maneira e através da Minha Misericórdia, eles serão salvos. Ó, como Eu gostaria
que isso fosse Verdade. Como isso Me traria alívio final. Infelizmente, muitos não estarão
preparados. Muitos se recusam a ouvir as Minhas advertências e instruções. Como tal, deixareis de
vos preparar adequadamente.
A Minha Segunda Vinda vai acontecer. Os crentes, que dizem acreditar na Verdade contida
na Bíblia Sagrada, sabem disso.
É fácil para vós aceitar o que foi profetizado nela e que já aconteceu. Não é tão fácil de aceitar
as profecias futuras, ainda por serem testemunhadas pela humanidade.
Aceitai também o fato de as Mensagens Divinas terem sido enviadas para vos preparar.
Aceitai que esta preparação está a ocorrer agora.
Ficai vigilantes em todos os momentos. Não Me rejeiteis, neste momento, porque este é o
tempo de preparação. Sede gratos, pois vos está a ser dado este grande Dom.
O Vosso Amado Jesus.
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Assim, muitas pessoas estão hoje obcecadas com a busca da fama e da glória pessoal
Sábado, 29 de setembro de 2012, 23:00

Minha querida e amada filha, porque é que tantas pessoas no mundo acreditam que a sua
mortalidade é por tempo indeterminado?
Assim, muitas pessoas estão hoje obcecadas com a busca da fama e da glória pessoal. Assim,
muitos dos que procuram e alcançam grande reconhecimento e sucesso são idolatrados por aqueles
que acreditam que essa é a glória por que eles se devem esforçar, para que se satisfaçam.
Muito pouco do seu tempo é gasto no que realmente importa. Eles pisam os outros para
conseguir o que querem por causa de seu desejo insaciável de brilhar em glória perante o mundo.
A sua vaidade é alimentada pelo mundo do entretenimento, pelos média e pela sua busca de
auto-aperfeiçoamento, e é aplaudida. É por isto que as pessoas comuns se esforçam hoje. Elas
admiram abertamente tal ambição e esta torna-se como uma religião. Elas idolatram aqueles que
chegam a tais alturas e, então, começam a imitar as suas vidas. Nem por uma vez eles consideram
se tais coisas têm alguma consequência real. Eles nunca param para se questionarem: “É nisto que
consiste a minha vida?”
Eles não acreditam em Deus, na maioria dos casos, porque, se o fizessem, saberiam como é
desagradável aos Olhos de Deus procurar a adulação desta forma.
Quando uma pessoa busca constantemente atenção e adulação, e é obcecada com a imagem
que projecta para o mundo, não entende como este caminho é curto. Eles desaparecerão com o
tempo e ficarão vazios e sem amor para compartilhar com os outros.
Eles gastam muito do seu tempo amando-se a si mesmos pelo que não terão espaço para
qualquer outro amor. Eles colocam as suas próprias necessidades antes dos outros. Eles farão
qualquer coisa, inclusive cometer atos que ofendem a Deus, para alcançar a auto glorificação.
A esta geração têm sido ditas tantas mentiras sobre a maneira de viver as suas vidas. Eles são
incentivados por um mundo que acredita que o ganho material, a cultura da celebridade e a
ambição, que lhes traga grande admiração, são as coisas mais importantes que devem ambicionar.
Que pouco eles sabem. Como ficarão chocados quando eles descobrirem como estavam
errados. As pessoas que levam tal vida enfrentarão a decepção quando os seus desejos não forem
satisfeitos. Todo o ato para lhes trazer mais prazer, através da auto obsessão pela ambição, não lhes
trará a paz.
Orai para que em breve essas pessoas percebam que a busca da fama e da glória pessoal só
satisfaz por um tempo curto. Há apenas um objetivo por que vos deveis esforçar, que é o de seguir
os Ensinamentos do Senhor. Quando fizerdes isso, vós ficareis em paz. Vós ainda podeis desfrutar
de muitos dos prazeres do mundo, mas vós entendereis o que realmente importa.
Muitos jovens colocam muito valor na forma como eles são vistos pelos outros. As pressões
sobre eles, para conduzirem as suas vidas perseguindo os mesmos objetivos que as celebridades que
admiram, está a prejudicar as suas almas. É bloquear a realidade do que é agradável a Deus. É
bloquear a Verdade.
Só a Verdade vos fará sentir satisfação e vos trará paz, amor, alegria e felicidade.
Eu sou a vida que vós procurais. Em Mim vós encontrareis uma vida de Glória. Esta é a
Glória que deveis procurar. Pois vivereis uma vida de Grande Glória, no Novo Paraíso, se vos
voltardes para Mim. Esta é a única glória que vos trará uma alegria indescritível.
O Vosso Jesus.
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MENSAGENS DE OUTUBRO DE 2012
O Amor de Deus, uma vez sentido pelo homem, é algo que nenhum homem pode dispensar
Segunda-feira, 1 de outubro de 2012, 16:30

Minha querida e amada filha, tu tens que aceitar que quando os Meus seguidores acreditam
nestas Mensagens, elas atormentarão as suas almas de vez em quando.
Muitos alegrar-se-ão quando lêem a Minha Santa Palavra e aceitá-la-ão como um milagre.
Outros também aceitarão as Minhas Mensagens mas, em certos dias, elas serão rasgadas em duas,
pelas dúvidas que os assaltam. Estas dúvidas são naturais.
Alguns questionarão e questionarão se realmente vêm do Céu. Em seguida, eles ficarão cheios
de angústia, porque sabem que as suas vidas estão prestes a mudar, e que a Segunda Vinda será
testemunhada por eles. Isso significa que a vida que eles levaram até agora vai mudar além do seu
entendimento. Isso é assustador para muitos, porque eles querem apegar-se às suas antigas vidas,
que eram complacentes, porém infelizes.
O medo do futuro, medo da Mão de Deus e o medo do exército de Satanás atormenta-os.
Porém, enquanto as Minhas Mensagens podem lançar o medo nos seus corações, às vezes elas
também trazem conforto. Uma coisa é certa. Eles vão sentir o Meu Espírito Santo nas suas almas e,
uma vez que isso aconteça, eles vão familiarizar-se com o Amor de Deus.
O Amor de Deus, uma vez sentido pelo homem, é algo que nenhum homem pode dispensar.
Ele traz a paz. Então, não importa quão vós receeis, Meus seguidores, deveis lembrar-vos que Eu, o
vosso Jesus, nunca vos abandonarei. Vós sois Meus.
Eu Sou a Vida nas vossas almas. Por Mim, sereis salvos. Estou cheio de Misericórdia pelas almas
que se voltam para Me pedir ajuda. Eu não vou deixar-vos sofrer à mão dos seguidores de Satanás. Eu
cobrir-vos-ei com o Meu Precioso Sangue. Vós, nada tendes a temer. Em vez disso, estão a ser-vos dadas
Graças para vos preparardes. Agora, vós tendes que ser corajosos, e não permitir que as dúvidas nublem
o vosso amor por Mim, ou vos ceguem para a Verdade destas Mensagens. Elas são a Minha Dádiva para
vós. Elas estão a ser dadas para vos proteger e manter livres de prejuízos.
Pedi-Me sempre para acalmar os vossos medos, pois eles são implantados pelo maligno nas
vossas mentes através das sementes do descontentamento, para vos distrair.
Eu vos abençoo. Eu dou-vos a paz. Eu dou-vos a Minha Proteção.
Confiai sempre em Mim.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: Muitos dos líderes da Igreja do meu Filho, nada dizem. Eles já não
defendem, publicamente, o Santo Nome do meu Filho
Terça-feira, 2 de outubro de 2012, 15:30

Minha filha, os movimentos para insultar o Nome do meu amado Filho, Jesus Cristo,
estão a aumentar.
Não basta que eles O neguem, muitos querem insultar a Sua imagem na mente daqueles que
acreditam n’Ele.
A Crucificação do Corpo do meu Filho, a Crucificação da Sua Igreja, está a aumentar.
Muitos dos líderes da Igreja do meu Filho, nada dizem. Eles já não defendem,
publicamente, o Santo Nome de meu Filho. Eles não têm a coragem de defender o Corpo do
meu Filho, a Sua Igreja na Terra.
Muitos não querem chamar uma atenção indesejada por causa dos pecados dos sacerdotes no
passado. Muitos, simplesmente, não têm uma fé suficientemente forte, requerida para serem um
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verdadeiro testemunho da Verdade dos Ensinamentos do meu Filho. Então, muitas pessoas no
mundo não acreditam na Existência do meu Filho e isso faz com que Ele chore. Assim, muitos que
sabem a Verdade, acham que é aceitável mostrar desrespeito ao ouvir blasfêmias e ainda
permanecem em silêncio.
Filhos, vós deveis reconhecer a Verdade da Crucificação do meu Filho, abertamente e sem
medo. As pessoas ouvirão. Vós sereis ouvidos. Se cada servo de meu Filho permanecer em silêncio,
então quem falará do meu Filho?
Quem vai difundir a Sua Santa Palavra, neste momento, em que muitos dos filhos de Deus
negam a Existência de Deus? Muito em breve, eles não terão desculpa. Quando eles virem o estado
das suas almas, eles entenderão pela primeira vez que têm uma alma. Orai para que eles se tornem
mais fortes depois disso e para que se tornem verdadeiros soldados de Cristo.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

O cristianismo está a ser atacado por uma razão principal
Quarta-feira, 3 de outubro de 2012, 13:30

Eu Sou o teu amado Esposo Místico, o Filho do homem, nascido da Imaculada Virgem Maria.
Minha querida e amada filha, cada horror que presenciei no Jardim do Getsêmani, quando fui
insultado pelo mal, está a desenrolar-se agora no mundo, diante dos Meus Olhos.
As pessoas, em toda parte, perderam a sua fé. Elas andam num mar de confusão e num estado
de apostasia não testemunhado antes no mundo, em tamanha escala.
O amor de um pelo outro morreu. O respeito pelas necessidades dos outros não é mais
considerado uma característica admirável.
A ganância, a luxúria e a inveja controlam as mentes de muitos no mundo de hoje. Frios nos
seus corações, eles já não valorizam a vida em si, e nada pensam sobre o assassinato. É tido como
garantido.
O Cristianismo está ser atacado por uma razão principal. É para permitir que as leis que
toleram o pecado sejam introduzidas com facilidade nos vossos países. A obsessão pelas falsas
religiões e falsos ídolos é galopante.
A Minha Igreja está a entrar em colapso, e os Meus servos sagrados não estão, na sua maior
parte, a enfatizar o perigo do pecado e a verdade da Vida Eterna.
O ódio, a guerra, a inveja, a ganância, a luxúria e o amor-próprio estão todos vinculados
a um estado falso, um estado que não tem qualquer semelhança com a Verdade dos Meus
Ensinamentos.
Eu sabia, no Jardim do Getsêmani, que a Minha Morte na Cruz não seria vista pelo que ela
era, pela geração de hoje. Essa foi a dor que rasgou o Meu Coração como por uma espada. O
Sacrifício que Eu fiz pelo homem, para o redimir aos Olhos do Meu Pai, não é reconhecido hoje.
Quanto eles têm esquecido. Como eles não foram informados. Tudo isso tem a ver com o pecado da
tolerância, apresentado ao mundo como uma coisa boa.
As guerras e o ódio espalham-se como um vírus, pois são planeados pelo maligno. A dor dos
Meus seguidores unir-se-á com a Minha Dor, ao testemunhar as obscenidades que serão expelidas
por esses líderes de governos, que seguem as mentiras postas nas suas almas por Satanás.
Satanás e os seus demônios são muito poderosos. Nunca acrediteis, nem por um minuto, que é
fácil afrouxar o controle que eles têm sobre uma pessoa que os deixe penetrar na sua alma. Eles não
desistirão facilmente e impedirão as almas que queiram voltar para Mim, o vosso Jesus, por ajuda,
tornando-as desamparadas.
Essas almas acharão que é uma tortura rezar. As palavras não saem das suas bocas. Elas vão
sentir uma total aversão aos Meus pensamentos. Por mais que tentem, será uma tarefa árdua.
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Aqueles que dizem que são boas pessoas, que não fazem mal aos outros, mas que não Me
aceitam, a Jesus, nas suas vidas, saibam isto. Vós não sois seguidores de Cristo. Se vós não vierdes
a Mim, não podereis ser aceites no Reino do Meu Pai. Para entrar no Reino do Meu Pai exige-se
preparação. Satanás pode mover-se tão rapidamente para distrair as almas, que muitas são
apanhadas de surpresa. Nestes tempos de grande agitação no mundo e de falta de consciência pelo
Meu Pai, Deus, o Criador de Todas as Coisas, só pode resultar uma coisa. Catástrofe.
Os castigos serão derramados sobre o mundo, a fim de salvar a humanidade, para purificar a
humanidade. Se as pessoas se recusam a ouvir, elas não ouvirão a Verdade. A Verdade salvará, não
só as vossas vidas na terra, como ela dará Vida Eterna. A ausência de aceitação da Verdade, resulta
na morte, tanto do corpo e como da alma.
Chegou a hora de a humanidade fazer uma escolha. Eu não posso forçar-vos a seguir-Me.
Apesar de todos os Dons, Graças e milagres, que vos foram dados, eles ainda vão virar as costas.
Com toda a Minha Grande Misericórdia, alguns ainda vão escolher a morte em vez da vida.
O Vosso Jesus.

Deus Pai: A minha Mão de Justiça está à espera para castigar os governos que
conspiram para magoar os meus filhos
Quinta-feira, 4 de outubro de 2012, 14:55

Minha querida filha, Eu desejo que tu saibas que, embora o mundo possa ter de suportar uma
grande limpeza, que pode não ser agradável, a Minha Misericórdia é grande.
Eu Sou um oceano de Misericórdia e vou criar grandes mudanças para garantir que todos os Meus
filhos sejam salvos da catástrofe. A catástrofe de que Eu falo, envolve o trabalho de uma força secreta do
maligno no mundo, que está a tentar controlar todas as nações, para seu próprio ganho perverso.
Muitas almas rejeitarão a Misericórdia do Meu amado Filho. Assim, muitos não vão
reconhecê-Lo. Eles continuam a infligir, descuidadamente, sofrimento sobre aqueles que controlam
e não entendem que os seus pecados não vão passar despercebidos. Eles podem lutar contra o poder
da Minha Mão, mas a Minha Mão atacá-los-á e destrui-los-á.
Eles vão reconhecer o poder de Deus, nesse momento, mas para muitos deles será tarde demais.
Cada Ato Meu, incluindo os grandes milagres, será testemunhado em breve por toda a
humanidade. Eu farei tudo que puder, na Minha Misericórdia, que irá devorar a humanidade como
um grande oceano, para salvar a humanidade. Nenhum homem será deixado intocado pelas Minhas
Dádivas. Quando isso acontecer, Eu perseguirei as pessoas que Me afastem, embora elas venham a
saber Quem Eu Sou.
Então, os líderes do mundo que não apliquem as Minhas Leis Divinas e que flagelem a Terra
com a sua crueldade sobre os Meus filhos, serão abatidos. Então, Eu não lhes permitirei que
escapem à Minha Justiça Divina.
Eles estão a ser advertidos, nesta Mensagem, para pararem já. Eles devem orar por orientação,
se eles se sentem desconfortáveis ou sob pressão, para introduzirem leis sobre as nações, o que irá
causar dificuldades.
Eu dou-lhes este tempo agora para pararem o que estão a fazer e para Me implorarem para os
ajudar a enfrentar os regimes perversos, que estão a ser concebidos contra os seus compatriotas.
Eles sabem do que Eu Estou a falar.
Eu sou o Criador da raça humana. Eu conheço cada um dos Meus filhos. O que eles vêem. O
que sentem. Como pensam. Sei também, dentre eles, quais os que juraram fidelidade a atos que
causam enorme sofrimento às pessoas de todo o mundo.
A Minha Mão da Misericórdia está à espera para vos trazer de volta para o refúgio do Meu Reino.
A Minha Mão de Justiça está à espera para castigar os governos que conspiram para magoar
os Meus filhos. Não lhes será permitido causar este sofrimento.
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Pois, assim que vós introduzirdes leis destinadas a controlar aqueles a quem servis, que são
aberrantes para Mim, Eu enviarei um Castigo tal que ninguém terá dúvidas quanto ao que causou
essa punição.
Vós sois Meus filhos e é a Mim que deveis pedir proteção. Sem a Minha proteção estareis à
mercê de Satanás. Para que não vos esqueçais, ele, Satanás, odeia a todos vós. No entanto, por
causa das suas poderosas e subtis atitudes sedutoras, vós continuais na vossa procura de poder,
como escravos.
Escolhei o poder que vos exalta nesta Terra, e trazei esse vosso reconhecimento ao longo dos
caminhos do Senhor, e sereis lançados para fora.
Este alerta está a ser dado para garantir que vós compreendais que há Um Único Criador.
Apenas Um Que criou a humanidade. Um, apenas, que tem o poder de dar um fim a tudo o que
existe sobre a Terra.
Deus, o Altíssimo, Criador de Tudo o que é Visível e Invisível.

A Luz de Deus está presente em todos e em cada um de vós
Sábado, 6 de outubro de 2012, 23:05

Minha querida e amada filha, a fim de Me amares verdadeiramente, tu deves ver os outros
através dos Meus Olhos.
Quando tu olhas para outra pessoa, olha com cuidado e tenta ver a Minha Presença, pois Eu
Estou presente em todas as almas, mesmo nas enegrecidas.
Eu Estou lá. Olha, e verás. Esta é uma das Graças mais extraordinárias dadas pelo Meu Pai
Eterno a cada um dos Seus filhos.
A Luz de Deus está presente em todos e em cada um de vós. Isso é amor e cada alma tem
capacidade para amar.
Quando vês os outros através dos Meus Olhos, tu sentirás o amor e isso tocará a tua alma de
uma forma que não podes negar. Este amor é real, mas tu não podes vê-lo ou tocá-lo. Tu vais,
também, achar difícil de o explicar aos outros. No entanto, ele está lá.
Se todos os filhos de Deus pudessem honrar a Divina Presença do Meu Pai no mundo, nos
Seus filhos, então a paz reinaria na Terra. Procurai o amor, que o encontrareis.
Tirai um tempo para refletir sobre o que Eu vos digo, agora. A Luz do Amor de Deus é como
uma estrela brilhante presente em cada alma. Em alguns, ela brilha vivamente e vós podeis sentir o
amor com que essa pessoa vos envolve. Noutros, também, mas é um reflexo ténue, difícil de
encontrar, no entanto, mesmo assim ele está lá.
Quando vós olhais para o outro, pensai nisso, assim. Deus criou cada um de vós. Vós sois
irmãos e irmãs aos Seus Olhos. Quando Ele vê os Seus filhos mostrar amor e respeito uns pelos
outros, isso dá-Lhe muita alegria.
Quando eles lutam entre si, causam dificuldades e sofrimento aos outros, Ele sente uma dor
terrível. Como qualquer pai, dói-lhe quando os Seus filhos não compartilham o Seu Amor, o Amor
pelo qual foram criados. Lembrai-vos também quando vos magoais uns aos outros, vós magoais o
Meu Pai. Ele sente a dor que infligimos aos Seus filhos.
Pensai duas vezes da próxima vez que vós julgardes os outros duramente ou lhes mostrais
ódio. Quando fizerdes essas coisas, estais a desagradar ao Meu Pai. Se alguém vos magoar, orai por
eles. Pois quando há tensão e falta de amor entre duas pessoas, isso é causado por espíritos
malignos. Elevai-vos acima dessa tentação. Amai os outros. Tratai-os com respeito. Olhai para eles
como se fosse através dos Olhos de Deus. Quando o fizerdes, vós encontrareis o amor. Vós achareis
que é mais fácil viver com os outros, aceitando cada qual as suas faltas.
O Vosso Jesus.
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Virgem Maria: Eu choro Lágrimas de Sangue por eles e o meu Coração está aflito
Domingo, 7 de outubro de 2012, 11:00

Minha filha, por favor ora pelos meus filhos perdidos que aumentam de número todos os dias.
Eles não querem, nem podem, acreditar no meu Filho e viram-se para outro caminho.
Eu choro lágrimas de sangue por eles e o meu Coração está aflito. Como eles estão perdidos e
como se sentem vazios. Eu oro a Deus, na Sua Misericórdia, para abrir os seus corações
endurecidos.
O Aviso está próximo, minha filha. Os meus filhos precisam de preparação. Aqueles que fogem a
estas Santas Mensagens do meu Filho e do meu Pai Eterno, terão que responder perante Deus.
Muitos têm prejudicado esta Missão e têm encorajado as almas a afastarem-se. Muitas destas
almas morreram em pecado mortal. Se eles tivessem aceitado as orações, dadas à humanidade
através da Cruzada de Orações, podiam ter sido salvos.
Os que não aceitais estas Mensagens, não deveis trabalhar com o maligno para enfraquecer o
mundo de Deus. Vós deveis orar pela ajuda necessária para encontrar a paz dentro de vós.
Foi profetizado que o profeta do fim dos tempos não seria aceite, se bem que muita conversão
será alcançada através da difusão da Palavra de Deus.
Será um risco vós rejeitardes a ajuda que está a ser enviada do Céu, neste tempo, para ajudar a
salvar as vossas almas.
Não insulteis o meu Filho, não o ouvindo. Fazeis-vos desatentos e surdos a estas Mensagens
do Céu, mas vós deveis primeiro escutar.
O vosso livre-arbítrio significa que vós podeis escolher o caminho em que desejais andar. O vosso
livre-arbítrio não significa que tenhais o direito de blasfemar deliberadamente contra o Espírito Santo.
Quando O Aviso acontecer, vós sereis preenchidos com a Luz da Verdade. As vossas almas
serão iluminadas e vós vereis quais as vossas boas ações e más ações, a vossa conduta durante as
vossas vidas. Nesse estágio muitos de vós abraçareis o Amor de Deus. Tristemente, muitos sereis
demasiado obstinados para aceitar os vossos erros. Sereis afastados e sofrereis terrivelmente.
Preparai-vos a todo o tempo. O tempo é curto.
A Vossa Amada Mãe, Mãe de Deus, Mãe da Salvação.

O Anúncio para comunicar a Minha Segunda Vinda será repentino
Segunda-feira, 8 de outubro de 2012, 19:00

Minha querida e amada filha, exorto a todos os Meus seguidores para que sejam fortes
neste momento.
A Minha Santa Palavra, a Minha Dádiva para a humanidade, que vos é dada através destas
Mensagens, será objeto de muitas críticas.
Vós deveis permanecer fortes quando a Minha Palavra for posta de lado e menosprezada. Isso
será muito difícil, mas vós tendes de suportar esse tormento, pois ele é apenas o começo.
O inimigo levantar-se-á e derrubará as Minhas Mensagens, dadas a cada um de vós para que
as almas possam ser salvas.
Ele arrebanha todas as almas que ele seduz e depois leva-as para longe das Minhas Mensagens. Ele
faz isso por meio da tentação aos crentes, em primeiro lugar para que eles não trabalhem Comigo para
salvar os seus irmãos e irmãs. Ele não quer que vós oreis para salvar as vossas almas.
Qualquer servo da Minha Igreja, que vos proíba de fazer as orações da Minha Cruzada,
precisa das vossas orações. Eles não podem impedir que as Minhas orações sejam espalhadas.
Quando o fazem, eles precisam da vossa ajuda. Infelizmente, muitas almas serão levadas da Minha
Missão, a última da sua natureza na Terra.
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Estes tempos verão a divisão na Minha Igreja, ficando maior um dos lados, o que sofre para
proteger o Meu Evangelho, enquanto o outro tenta reinventar a Minha Igreja, modernizando os
Meus Ensinamentos e trazendo leis obscenas para a Minha Igreja.
Levantai-vos e uni-vos com coragem, pois esse tempo está quase em cima de vós, e vós
ouvireis essas novas práticas, nenhuma das quais concordantes com o Meu verdadeiro Evangelho,
com os Meus Ensinamentos ou a com a Verdade.
Estas provações agigantar-se-ão como grandes barricadas. Vós, Meus discípulos, sentir-voseis presos. Vós sentir-vos-eis impotentes e as vossas lágrimas vão correr.
A vossa fraqueza será a vossa força. É através do vosso sofrimento, quando assistirdes a
este terrível flagelo, que vos tornareis fortes. Por cada aflição que vós suportardes em Meu
Nome, Eu vos farei ainda mais fortes. Perseverai e Eu vos abençoarei com a Graça da força,
coragem e convicção.
Vós sois o Meu Exército, o Meu raio de luz no mundo. Serão feitas todas as tentativas para
extinguir esta luz, mas será inútil.
O raio da vossa luz, do vosso amor por Mim, será iluminado de modo que se torne como um
farol de luz e, em seguida, um grande fogo. Esse Fogo do Espírito Santo, que vai apanhar cada um
de vós, espalhará as suas Chamas por todos os cantos do mundo.
Sereis vós, Meu Exército precioso, quem vai fazer isso. Vós sereis guiados pelo Céu. Vós
marchareis em frente. Vós pisareis o exército do mal, das pobres almas que estão a ser comandadas
por Satanás e que serão impotentes contra vós. Logo depois, a Glória do Meu grande anúncio
manifestar-se-á ao mundo.
O anúncio para comunicar a Minha Segunda Vinda será repentino. Também será
inesperado, apesar de ter sido bem preparado. Será então que vos será legado o grande Dom da
Vida Eterna.
O Vosso Jesus.

Esta Nova Religião Mundial prestará homenagem à besta
Terça-feira, 9 de outubro de 2012, 21:31

Minha querida e amada filha, muitas almas estão vigilantes presentemente, quando
testemunham as rápidas mudanças na Minha Igreja Católica, que se começam agora a
manifestar.
Os sinais estão a começar a mostrar tudo o que Eu profetizei através de ti. A falta de Missas
disponíveis é visível. A Santa Eucaristia não é mais acessível com facilidade. O Sacramento da
Confissão é limitado em muitas das Minhas Igrejas.
Muitas das Minhas Igrejas não têm sacerdotes para as administrar. Há, neste tempo de
tribulação, tantos abandonos das Minhas Igrejas, que, em breve, essas Igrejas serão entregues a
proprietários comerciais. Como a fé dos Cristãos está a ser testada, é por isso, importante, que
continueis a rezar a Minha Cruzada de Orações. Em breve, novos servidores serão introduzidos nas
Igrejas Católicas e noutras igrejas Cristãs.
As diferenças religiosas serão esbatidas, em primeiro lugar no topo. Então, dentro de um curto
espaço de tempo, vós não reconhecereis os Meus Ensinamentos, pois eles vão desaparecendo
sutilmente. Em seu lugar será colocada uma série vaga, mas lírica, de expressões, que promovam a
tolerância do pecado.
As mentiras apresentadas aos fiéis inocentes não serão entendidas no início. Então, um
sentimento profundamente perturbador, de que algo não está certo, vai assombrar os Meus
seguidores.
O engano final será quando os Santos Sacramentos forem substituídos por sucedâneos pagãos.
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Tudo será presidido pelo falso profeta, que reivindicará ser o mais alto sacerdote de todas as
religiões, associadas numa única. Esta nova religião, uma religião mundial, prestará homenagem à
besta. Todos aqueles que a seguirem cegamente serão devorados pela besta e ficarão perdidos de
Mim, para sempre. A velocidade com que isso vai acontecer surpreenderá os Meus seguidores. O
plano está a ser cuidadosamente gerido. A campanha para converter a hostilidade dos Cristãos, para
que aceitem as leis seculares, está a ser planeada de modo profissional.
Isso está a ser planeado entre muitas nações, por um grupo, que usa personalidades,
celebridades e altas figuras, respeitadas pela maioria, para espalhar as suas mentiras malignas. Ficai
avisados. Não aceiteis mentiras. Não vos envolvais no plano de profanar o Meu Santo Nome.
O Vosso Jesus, Rei e Redentor de toda a humanidade.

O paganismo será imposto em todas as Igrejas de Deus
Quarta-feira, 10 de outubro de 2012, 21:50

Minha querida e amada filha, diz ao mundo que eles devem despertar do seu sono. Se não
o fizerem, vão deixar de ver os projectos iníquos, que Eu predisse há algum tempo, a
desenvolver-se.
Eu falo sobre a dominação global, que está a ser orquestrada para destruir o Cristianismo.
A Minha Igreja está a ser dizimada, tijolo por tijolo. Os Meus servos sagrados estão a ser
forçados para além da sua resistência, deliberadamente.
A Minha Igreja também está a ser profanada por aqueles que praticam a adoração da besta.
Esses impostores falsos não são cristãos. Eles praticam o ocultismo e infiltram-se em todas as
organizações, incluindo diferentes igrejas e diferentes religiões.
Eles visam, em particular, a Igreja Católica. Esta é a Igreja que mais odeiam. As suas mentiras
fazem com que os Católicos tenham vergonha de se levantar e defender a sua Igreja.
As suas mentiras tornaram muito difícil, para todas as Igrejas Cristãs, defender os Santos
Sacramentos, como foi ordenado por Deus.
O paganismo será aplicado em todas as Igrejas de Deus e ai do homem que se levante para
defender a Verdade de Deus.
Chegou o tempo da divisão da humanidade. Eu irei, e dividirei a Terra.
Os que são leais aos Meus Ensinamentos serão levados para o Meu Seio. Aqueles que
desafiam a Deus e blasfemam contra a Verdade, serão lançados fora.
A batalha já começou. A prova está a ser apresentada.
Ainda há tempo para escolher entre as mentiras destes grupos satânicos, que vêm vestidos de
cordeiros, ou a Verdade, que vos será dito que é uma mentira.
Vós deveis estar alerta em todos os momentos. Mantende os olhos abertos. Virai as costas
quando o Meu Nome, o Meu Corpo, a Minha Palavra, forem blasfemados.
O Vosso Jesus.

Muitos de vós negar-Me-eis, aceitando essas novas leis perversas
Quinta-feira, 11 de outubro de 2012, 10:03

Minha querida e amada filha, as dificuldades enfrentadas pelos Meus discípulos, neste
momento, são de dois tipos.
Em primeiro lugar, eles têm de testemunhar as mentiras que desfilam diante deles, através dos
governos seculares, que estão a impô-las à força. Essas mentiras, na forma de proposta de novas
leis, novas ideias e novas regras, fazem apenas uma coisa. Elas quebram as Leis de Deus. Elas são
as leis da tolerância, que permitem, livremente, que os atos de pecado sejam consagrados nas vossas
constituições e igrejas.
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O segundo tormento é devido às pressões colocados em cima de vós, se ousais falar a
Verdade, a Palavra de Deus. Atreve-te a falar a Verdade, Minha filha, e serás ferozmente
contestada. Então, serás acusada de ser anticristã e de falta de tolerância.
Vedes como trabalha Satanás? Ele engana as almas fracas para que acreditem em mentiras e
aceitem o pecado, negando-o, como se ele não existisse.
Essas pessoas, juntas lado a lado em todas as nações, estão a aumentar a pressão, a fim de
destruir a Minha Igreja Cristã e tornar o pecado aceitável. Eles pretendem silenciar os Meus
seguidores e a sua capacidade de expressar abertamente a Verdade da Minha Santa Palavra.
Vós sofrereis por causa dessas abominações. Quando assim for, sabei que Eu Me uno
estreitamente aos vossos corações.
Por favor, sede fortes por Mim. Vós deveis orar por essas pobres almas iludidas, pois eles são
peões num jogo perverso, planeado por aqueles que honram a Satanás.
Não vos deixeis enganar, pois quando vós pensardes que a sua maldade, disfarçada de tolerância e
de amor pelos direitos dos outros, dominou a humanidade, a batalha intensificar-se-á.
A Mão do Meu Pai atacará com tanta força, que eles, os criminosos, serão varridos. Vós
nunca deveis desesperar e achar que esse grupo vai dominar os Meus discípulos. Eles nunca serão
capazes de conseguir isso, embora por vezes possa parecer.
Acordai, Meus servos sagrados. Vós não podeis deixar-vos intimidar ou apanhar nesse plano
ardiloso, projetado para profanar a Palavra de Deus.
Vós deveis defender os Meus Ensinamentos, do vosso Salvador, e nunca Me negar. No entanto,
vós sereis tentados a fazê-lo. Muitos de vós Me negareis, aceitando essas novas leis perversas.
Se vós o fizerdes, Eu vou aguardar, porque se vós Me chamardes, Eu segurar-vos-ei. Com a
Minha Intervenção Divina, Eu sustentar-vos-ei.
Por favor, recitai esta Ladainha (3) Defender a Palavra de Deus
Ó Querido Jesus, protegei-nos das mentiras que ofendem a Deus.
Protegei-nos de Satanás e seu exército
Ajudai-nos a amar-Vos mais.
Amparai-nos na nossa batalha.
Defendei a nossa fé.
Levai-nos para o Vosso refúgio de segurança.
Ajudai-nos a levantar e a defender a Vossa Santa Vontade.
Reforçai a nossa determinação em sermos Vossos verdadeiros discípulos.
Dai-nos coragem.
Dai-nos confiança.
Guiai-nos no caminho da Verdade.
Defendei-nos contra o inimigo.
Lançai as Vossas Graças de proteção sobre nós.
Ajudai-nos a evitar a tentação.
Levai-nos para mais perto do Vosso Sagrado Coração.
Ajudai-nos a permanecer fiéis a Vós em todos os momentos.
Amém.
Ide, Meu Exército, com calma e paz, na certeza de que Eu Estou perto dos vossos corações,
nestes tempos assustadores. Quando vós estais sozinhos e vos sentirdes perdidos ou abandonados,
sabei isto. É quando Eu estarei mais próximo de vós. Isto é, quando a vossa fraqueza se transformar
em grande força, assim como a força que percebeis no vosso inimigo cairá para nada.
O Vosso Jesus.
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Haverá diferentes níveis no Novo Paraíso de 12 nações
Sexta-feira, 12 de outubro de 2012, 23:15

Minha querida e amada filha, o Meu Amor é tão poderoso, que está agora a ser sentido por
aqueles que não conhecem Deus.
Apesar do mal presente no mundo, os homens sentem agora nos seus corações o amor pelos
outros, o que está em desacordo com a corrupção que está presente nas almas e que os surpreenderá.
Tão inesperadamente surgirá esta onda de amor, através das suas almas, que muitos vão ficar
lavados em lágrimas. Essas lágrimas de amor tão puro nos seus que corações, rasgá-los-á em dois. Eles
não sabem porque se sentem assim em relação aos seus irmãos e irmãs. Eles sentirão também este
amor verdadeiro e único pelo seu Criador, Deus Pai. No entanto, eles não vão reconhecer que Ele
Existe. Em vez disso, muitos vão ficar desorientados e perguntar-se-ão. Que incrível amor poderoso é
este que eu sinto no meu coração? O que pode ser isso se não Deus? Como posso eu sentir esse amor,
se sou apenas um produto da evolução, um produto de partículas compostas de Terra?
A Verdade, Meus filhos, é esta. Vós não sois uma partícula da Terra, um remanescente do
tempo. Vós sois seres vivos, almas vivas, que têm capacidade para uma Vida Eterna, sem fim.
Vós sofreis por causa dos pecados de Adão e Eva, os vossos pais originais. Vós podeis
sorrir, ridicularizar ou zombar do que vós acreditais ser uma história de ficção, mas a Verdade
é que estais a viver uma vida de imperfeição. Esta vida de sofrimento é devida aos pecados dos
vossos pais originais. Manchados com o pecado, vós estais cegos para a Verdade de Deus, pela
mesma serpente que os enganou a eles.
Vós acreditais que viveis num mundo real, um mundo de matéria, que tem durabilidade
limitada. A vossa vida na Terra é curta. A idade dos vossos corpos. A vossa saúde deteriora-se.
Com o tempo o vosso corpo morre. Negligenciai o vosso espírito, a vossa alma, e vós não sois nada.
Aceitai que sois filhos de Deus e a vossa vida na Terra tornar-se-á mais importante, na qual
vivereis a vida de acordo com as Leis de Deus. A vossa vida será prolongada e ser-vos-á concedida
a grande Dádiva da Vida Eterna.
Se vos fosse mostrado um vislumbre dessa vida, por apenas uma hora, vós nunca ofenderíeis
o Meu Pai. Vós deveis saber que recebereis essas Dádivas.
Vós, aqueles que morrerdes em estado de graça, vivereis com a vossa família, e formareis o
Meu exército remanescente na Terra. O vosso corpo será purificado e recriado num estado de
perfeição, com base na idade em que vós aceitastes o amor de Deus. Vós vivereis no amor e em paz,
com vossos entes queridos e os vossos próximos. Nenhum de vós vai querer mais nada.
Haverá diferentes níveis no Novo Paraíso de 12 nações. Na base haverá cidades e aldeias,
todos trabalhando numa torrente de paz, amor, felicidade e contentamento. Ninguém vai querer
mais nada. Eu serei o vosso Rei, o vosso Mestre, e Eu reinarei entre vós, em União Mística.
Depois, haverá os níveis mais elevados. Eles manterão todas as nações juntas, unidas pelos
Meus Ensinamentos, e todos os homens se misturarão em completa harmonia uns com os outros, e
com as feras da terra, grandes e pequenas.
Todos sobreviverão comendo da Árvore da Vida. A ninguém faltará alimento. Em
seguida, haverá os governos das nações. Eles garantirão que tudo estará de acordo com os
Meus Ensinamentos. Os Meus governos serão liderados pelos Meus Santos e Apóstolos. E
continuará assim até ao fim, até que a segunda Ressurreição dos mortos terá lugar, para o
confronto final.
Satanás será libertado, juntamente com seus demônios, num prazo curto. Em seguida, todo o
mal será destruído. A Minha Misericórdia será, finalmente, apresentada ao mundo, no Novo Céu e
Nova Terra reunidos.
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Então, tudo será revelado, assim como o Mistério de Deus será mostrado a todos, finalmente,
em Toda a Sua Glória.
O Vosso Jesus.

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

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

Aqueles que cometem assassinato a sangue frio, podem ser salvos através das
vossas orações
Domingo, 14 de outubro de 2012, 18:10

Minha querida e amada filha, nunca acrediteis, por um momento, que aqueles que cometem
pecados terríveis e cujo mal causa atrocidades ao mundo, não possam ser salvos.
Aqueles que cometem assassinato a sangue frio, executam os seus compatriotas ou matam os
seus próprios filhos, que ainda estão no útero, podem ser salvos através das vossas orações.
Muitas dessas almas não procuram a redenção aos Meus Olhos, porque nada vêem de errado
no que estão a fazer. A sua salvação está confiada às vossas orações.
Estas são as almas por que Eu mais anseio.
Essas almas perdidas estão tão distantes de Mim, que apenas poderão ser salvas pelo
sofrimento das almas vítimas e das orações dos Meus discípulos.
Mesmo aqueles que, conscientemente, adoram Satanás e que sabem que Eu Existo, mas que
continuam a escarnecer de Mim, também podem ser salvos da condenação eterna.
Peço a todos vós que Me apeleis, através desta Cruzada de Oração, para procurar a redenção
das almas que estão em pecado mortal, porque cometeram assassinato.
Cruzada Oração (80) Para as almas daqueles que cometeram assassinato
Ó querido Jesus, eu imploro Misericórdia para aqueles que cometeram assassinato. Eu
peço clemência para os que estão em pecado mortal. Eu ofereço-Vos o meu próprio sofrimento e
dificuldades, para que Vós possais abrir os seus corações, e perdoar os seus pecados. Eu peçoVos que cobrais todas as pessoas com má intenção nas suas almas, com o Vosso Precioso
Sangue, para que possam ser limpas das suas iniquidades. Amém.
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Lembrai-vos, Meus seguidores, que mesmo que os seus pecados possam ser doentios, essas
almas precisam da vossa ajuda.
Elas foram infestadas pelo maligno, e muitas delas não sabem a diferença entre o bem e o mal.
Essas são as almas que Me causam a maior angústia e dor. O Meu sofrimento está a ser
prolongado, para que cada uma delas possa ser redimida. Ide, Meus discípulos, e permiti que o Meu
amor e humildade inunde os vossos corações para que vós possais, através da generosidade do
vosso sofrimento, ajudar a salvar estes pobres filhos perdidos de Deus.
O Vosso Jesus.

Os que sobreviverem, no Fim dos Tempos, não terão uma morte física
Segunda-feira, 15 de outubro de 2012, 23:30

Minha querida e amada filha, é importante compreender o segredo sobre a ascensão da morte.
Quando Eu morri, como um homem de carne e osso, Eu destruí a vossa mortalidade. Eu não
apenas vos libertei da morte como do pecado, depois da morte. A Minha Morte, não apenas vos
libertou da morte, mas do pecado, após a morte. A Minha Morte na Cruz deu-vos o Dom da
imortalidade, no Meu Novo Reino.
Porque Eu morri como um homem, Eu morri como um mortal. Quando alguém morre tornase imortal, se está em estado de Graça.
Quando Eu Ressuscitei da morte, Eu leguei esse Dom aos que já estavam no Céu, que
morreram em estado de graça. No Meu Novo Paraíso eles ficarão com perfeitos corpos imortais. Os
que estão na Terra tornar-se-ão imortais na Segunda Vinda, num piscar de olhos.
Quando soar a trombeta do Meu mensageiro, os mortos erguer-se-ão, bem como aqueles cujos
nomes estão no Livro da Vida, para desfrutarem a Vida Eterna por 1.000 anos no Meu Novo Reino,
que Me foi prometido por Meu Pai. Ele é chamado de Novo Paraíso, e tudo o que é mortal até ao
fim, não mais o será.
Vós ficareis em união Comigo, o vosso Jesus.
A morte já não importa, pois ela não existe.
Agora que Eu Estou a levar-vos o Meu Dom da salvação final, vós tendes que Me escutar.
Acautelai-vos e encorajai aqueles que hoje, tal como nos dias de Noé, são apanhados nas suas
ambiciosas vidas de paródia, pois seria tolice ignorarem os sinais. Justamente nos dias de Noé, eles
foram varridos no terror, quando vieram as enchentes. Não deixeis que isso aconteça desta vez.
Os Meus seguidores foram avisados exaustivamente, mas não adianta. O problema é que os
que aceitam a Verdade se misturam com aqueles que não aceitam a Verdade, e isso influencia-os.
Vós deveis afastar-vos dos que são pagãos e orar por eles. Se não mantiverdes distância, vós
sereis seduzidos por mentiras e espíritos imundos.
Aqueles que Me resistem afastar-se-ão da Minha proteção. Eles logo descobrirão que as suas
vidas de corrupção os levam, no início mais lentamente. A seguir, eles bloquear-Me-ão e tornar-seão escravos das mentiras.
Quando vos mantendes na sua companhia, também sereis atacados. Então, encontrar-vos-eis a
vós próprios a pedir desculpas por falardes a Verdade, a Palavra de Deus. Será nessa fase, que
vereis claramente a divisão do vosso mundo. O Dom, que vós recebestes do Espírito Santo,
significa que, de imediato, vós sabereis o perigo em que estais.
Se eles soubessem a Verdade, eles correriam para vós. Eles cometem o mesmo erro clássico,
pois todos os falsos deuses que eles idolatram são feitos das coisas materiais criadas por Deus. Eles
adoram a maravilha das coisas materiais, mas ignoram o seu Criador. Na Nova Era de Paz, eles
terão muito mais perfeição, muito mais. Porém, eles viram as costas. Eu sempre os amarei, mas a
sua falta de amor por Mim significa que eles não entrarão na Nova Vida que Eu criei para eles. Esta
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Nova Vida foi criada e foi possível por dois motivos. Quando Eu morri em carne, Eu destruí a
morte. Quando Eu Me elevei dentre os mortos, eu dei-vos a Vida Eterna, na qual o corpo não tem
mais poder sobre vós.
Esta é a Minha Promessa a todos os filhos de Deus. Os que sobreviverem, no fim dos tempos,
não terão uma morte física. Eles são abençoados. Eles serão transformados, de imediato, em corpos
físicos perfeitos, em união mística com o Meu Glorioso Corpo. Será então que eles encontrarão
aqueles que morreram na Minha Graça, que serão ressuscitados dos mortos. Todos eles viverão no
Meu Novo Paraíso.
O Vosso Jesus.

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

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

A maré de mudança começará muito em breve
Quarta-feira, 17 de outubro de 2012, 12:30

Minha querida e amada filha, a maré de mudança começará muito em breve. Assim, muitas
pessoas no mundo entenderão, finalmente, o significado de suas vidas, o que é importante e o que não é.
Este tempo adiante deve ser considerado como o período de preparação para o Novo Paraíso
na Terra. Ele não deve ser temido. Aos que Me conhecem, Eu já disse que vós deveis confiar em
Mim completamente. Aos que não Me conhecem, a Verdade ser-lhes-á revelada pela primeira vez.
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Os Meus discípulos devem agora começar a recitar as orações da Minha Cruzada incluindo o
número (43) para salvar as almas durante O Aviso, de modo que a renovação da Terra seja realizada
de acordo com a Minha Santíssima Vontade.
Assim que a Verdade for revelada, as Minhas Santas Mensagens devem ser espalhadas por
toda a parte. Quando isso acontecer, muitos ficarão alertados para as decepções que terão que
enfrentar nos seus países. Eles vão aprender a reconhecer o anticristo e serão capazes de se armar, a
eles próprios, contra a sua tortura. O tempo para vos unirdes ao Meu Sagrado Coração é agora.
Quando estiverdes em união Comigo, vós estareis protegidos em todos os momentos.
O Vosso Jesus.

Deus Pai: Em breve, o Meu Filho será enviado para desvendar a Verdade da Criação
da Humanidade
Quinta-feira, 18 de outubro de 2012, 18:00

Minha querida e amada filha, o momento para Eu enviar o Meu Único Filho, Jesus Cristo, de
regresso, para reunir todos os Meus filhos no Meu Coração, está próximo.
O Meu Coração, a Fonte de toda a Vida, abrirá para unir todos os Meus filhos como um. A
Minha Promessa, de salvar todos os Meus pequeninos, está quase completada.
O Meu maior desejo é o de Me revelar a todas as pessoas, incluindo aquelas que não
entendem porquê, ou como, foram criadas pela Minha Mão.
Em breve, o Meu Filho será enviado para desvendar a Verdade da Criação da humanidade.
Esse dia, estava preparado há muitas décadas. Não poderia ter lugar, até agora, pois a perda de
muitos dos Meus filhos seria enorme.
Em breve, Meus filhos, ser-vos-á mostrada a Verdade da vossa Criação, da vossa Existência,
e da Imortalidade da vossa alma. Embora este evento vá criar uma grande esperança e alegria em
muitas almas, será, para outras, um tormento que não serão capazes de suportar.
A Minha Fonte de Amor e Misericórdia será derramada sobre toda a humanidade pelo Meu
Filho, Jesus Cristo.
Depois disso, virá a grande divisão, em que as almas que responderem à Sua Misericórdia
serão colocadas à parte. Às restantes almas, serão dadas todas as oportunidades para ouvirem O
Meu Chamamento do Céu.
Eu, o vosso Pai, far-Me-ei conhecer pelo poder dos climas. A Minha Mão será testemunhada
quando Eu chegar a cada um dos Meus filhos, para os salvar da morte.
O Meu Apelo será ouvido, mas não por todos. A essas almas será mostrado o Meu Amor,
através dos Meus profetas, numa última tentativa de os levar ao Meu Coração.
Os Céus abrir-se-ão e serão removidos. Como um livro, eles serão folheados até que os sinais
dos Céus sejam revelados. Os sons dos Meus Anjos atrairão essas Minhas pobres almas pequenas,
até ao último momento.
Agora, Eu Prometo que a Minha Fonte de Amor cobrirá toda a Terra, unindo o Meu Coração
aos corações de todos os Meus filhos.
A Minha Intervenção Divina será testemunhada por milhares de milhões e muitos cairão nos
Meus Sagrados Braços, em socorro. A Verdade do Meu Divino Plano e o Mistério da Vida na Terra
serão postos a nu, para que todos os possam ver. Só então o homem aceitará a Verdade da
existência da Vida Eterna.
O fim do sofrimento na Terra está próximo. A perseguição final, onde o mal reina sobre os
Meus filhos, está terminada. Então, a liberdade por que Eu ansiava, Meus filhos, desde o início, será
vossa como no passado. Olhai para Mim, filhos, o vosso Amado Pai, para Eu vos segurar nas
Minhas Mãos. Eu vou, através do Meu Filho, levar-vos para o Meu Novo Reino na Terra.
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Este é o legado que Eu Prometi ao Meu Filho. Esta é a Minha Promessa para todos os Meus filhos.
Por isso, o tempo dos grandes milagres está muito próximo.
Eu abençoo a todos e cada um dos Meus filhos.
Eu amo-vos.
Eu cubro-vos e uno-vos ao Meu Coração.
O Vosso Pai, Deus, o Altíssimo.

Virgem Maria: As Graças concedidas quando recebeis o corpo do meu Filho22
Sexta-feira, 19 de outubro de 2012, 09:06

Minha filha, a Hóstia que vês na minha testa é um símbolo que prova a todos os filhos de
Deus a Presença do meu Filho na Santa Eucaristia.
O meu Filho está Presente no mundo e está ao lado de cada um dos filhos de Deus todos os
dias, na esperança de que eles sintam a Sua Presença.
Filhos, é somente ao receberdes o real Corpo do meu Filho, Jesus Cristo, o Redentor da
humanidade, que sereis abençoados com Graças especiais.
Quando o meu Filho morreu pelos vossos pecados, para que cada filho de Deus fosse
capaz de desafiar a morte, Ele deixou-vos um legado importante. A Presença de Cristo na
Eucaristia é real, e, quando consumido, traz-vos proteção especial. Traz-vos para mais perto, em
união com Ele. Ele é o Pão da Vida. Esta Dádiva, para vós, filhos, nunca deve ser questionada
ou rejeitada. As Graças concedidas aos que recebem o Seu Corpo e Sangue incluem a salvação
do Purgatório, se recebida a cada dia.
O meu Filho levar-vos-á, no momento da morte, nos Seus Braços para longe do fogo do
Purgatório. A Santa Missa, que oferece o verdadeiro Corpo do meu Filho em Honra do meu Pai,
traz consigo, também, grandes benefícios.
A quantas mais Missas diárias vós assistirdes, e quanto mais receberdes o Corpo e o
Sangue do meu Filho, na Santa Eucaristia, mais Imunidade de Purificação no fogo do
Purgatório vos será concedida.
Aqueles de vós que negam a Existência do meu Filho, na Santa Eucaristia, negam uma grande
Dádiva. Vós não sereis condenados por recusardes o Seu Corpo na Santa Missa, mas não recebereis
as Graças que ele deseja conceder a todos os filhos de Deus.
A Santa Comunhão recebida, deve ser consagrada corretamente. Quando vós recebeis o Seu
Corpo, Ele vai encher-vos com um amor profundo e humilde que fortalecerá a vossa fé e trar-vos-á a
Vida Eterna. A Santa Eucaristia é o Dom que vos concederá a Vida Eterna. Nunca vos esqueçais disso.
O meu Filho sofreu muito para dar ao mundo este grande Dom, o passaporte para o Céu. Não
O rejeitem. Não desafiem a Sua generosidade. Não subestimem o Poder da Hóstia Sagrada.
Por favor, recitai esta Cruzada de Oração (81) pela Dádiva da Sagrada Comunhão
Ó Hóstia Celestial, enchei o meu corpo, com o alimento de que necessita. Preenchei a
minha alma, com a Divina Presença de Jesus Cristo. Dai-me as graças de cumprir a Santa
Vontade de Deus. Enchei-me com a paz e a calma, que vêm da Sua Santa Presença. Nunca me
deixeis duvidar da Sua Presença. Ajudai-me a aceitar-Vos em Corpo e Alma e que, pela
Eucaristia, as graças derramadas sobre mim me ajudem a proclamar a Glória de Nosso Senhor
Jesus Cristo. Purificai o meu coração. Abri a minha alma e santificai-me, quando eu receber o
Grande Dom da Sagrada Eucaristia. Concedei-me as Graças e favores concedidos a todos os
filhos de Deus, e concedei-me a Imunidade ao Fogo do Purgatório. Amém.
22

Recebida durante uma aparição da Abençoada Virgem Maria, que durou 20 minutos, durante a qual uma imagem da
Santa Eucaristia apareceu na sua testa.
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Meus filhos, vós deveis orar para que todos os Cristãos aceitem e compreendam o Poder da
Santa Eucaristia. É a armadura necessária para salvar as almas de todos os meus filhos.
Aceitai-O com boa Graça e generosidade de coração.
A Vossa Abençoada Mãe, Mãe da Salvação.

Os judeus aceitarão finalmente que o Verdadeiro Messias está a chegar
Sábado, 20 de outubro de 2012, 22:30

Minha querida e amada filha, a Minha Segunda Vinda será o capítulo final do cumprimento
da Minha Aliança. Esta Aliança verá o nascimento da Nova Jerusalém.
Esta Nova Jerusalém significará a unificação de todos os filhos de Deus que aceitam a
Palavra do Senhor. Os Judeus aceitarão finalmente que o Verdadeiro Messias lhes vem trazer a
salvação que desejam.
Eu, Jesus Cristo, da Casa de David, virei como Salvador de acordo com a Santa Vontade do
Único Deus Verdadeiro.
Eles rejeitaram-Me, o Filho de Deus, quando vim em carne e osso pela primeira vez. Desta
vez, Eu virei dos Céus abraçar o Meu Povo Eleito com o Dom do Meu Novo Reino.
Eles vão finalmente ficar em paz, pois a Verdade será vista por eles e eles aceitarão a existência
do Deus Trino. Há somente um Deus. Não pode haver mais. No entanto, Eu estou em união com o
Meu Pai. Eu Sou Deus. Eu vim em carne para mostrar à humanidade a Minha Misericórdia e para vos
salvar da condenação final. O Meu Espírito Santo está também em união com o Deus Único, que se
manifesta no interior das almas dos profetas e inflama as almas dos filhos de Deus.
Assim, muitas pessoas lutarão ferozmente contra Minha Segunda Vinda, incluindo aqueles
que acreditam no Deus Único e Verdadeiro. Eles não aceitarão, como já aconteceu no passado, a
Palavra de Deus tal como é revelada através dos profetas.
Muitos bons e devotos Cristãos continuarão a rejeitar a Minha Palavra, até ao fim.
A Minha Palavra será desafiada e rasgada, em particular pela Igreja Católica. Mas sabei isto.
O tempo para a Minha Segunda Vinda está próximo e aqueles que continuam a rejeitar-Me, e à
promessa que Eu fiz ao Meu Pai de Criar o Seu Reino na Terra, serão postos de lado.
Depois da Minha Misericórdia ser revelada, e quando todas as oportunidade forem dadas a
todos aqueles que não aceitam a Verdade, então a Minha Paciência ficará exausta.
O Vosso Jesus.

Os bilhões de almas que já estão no inferno são os que me rejeitaram vergonhosamente
durante a sua vida
Sábado, 20 de outubro de 2012, 23:20

Minha querida e amada filha, a visão que Eu te permiti testemunhar a noite passada, foi para
fortalecer a tua espiritualidade e mostrar-te a Verdade da vida após a morte.
Durante as primeiras horas após a morte, Satanás envia os seus demônios para tentar almas –
mesmo nessa fase. Tenta-os para rejeitarem a situação do Purgatório. Ele faz o mesmo aos que
morrem em estado de Graça, que estão destinados ao Céu.
Eu mostrei-te a velocidade com que as almas mergulham no Inferno e a perseguição
terrificante que enfrentam, a fim de avisar aqueles que não acreditam que ele existe. Bilhões de
almas já lá estão, e são tantas as que entram em cada segundo, que te pareceu como uma chuva de
estrelas cadentes, como uma tempestade de granizo, a cair no lago de fogo.
Mostrei-te também o choque e a alegria dessas almas, quando foram arrancadas no último
minuto, e salvas. Isso, é devido ao sofrimento aceite pelas almas vítimas, para que essas almas
sejam salvas do Inferno.
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Tu viste, primeiro, o terror, e depois, o medo nos seus rostos, como se a verdade do lugar do
seu descanso final pairasse sobre eles. Depois, viste a alegria nos seus rostos, quando perceberam
que haviam sido poupados.
Os bilhões de almas que já estão no Inferno são os que Me rejeitaram, desavergonhadamente
durante a sua vida na Terra. Muitos eram pessoas espertas e inteligentes, em posições de influência
no mundo, que fizeram um grande esforço para garantir que a Palavra de Deus não fosse ouvida.
Muitos foram responsáveis por ordenar o assassinato de milhares de pessoas inocentes. Eles
executaram os filhos de Deus sem um pingo de remorso nos seus corações. Eles realizaram atos vis,
envolvendo perversidades sexuais, que são ofensivas a Deus e que foram detectados por Ele.
Muitos provocaram perseguições contra as Igrejas de Deus, por meio de atividades seculares
e, nalguns casos, juntaram-se ao inimigo em missas negras, em que adoraram a besta.
São estas as almas que tu estás a salvar, Minha filha. Aqueles com as almas enegrecidas, e
com corações de pedra.
Há dez vezes mais almas no Inferno do que no Purgatório. Os bilhões de almas no Inferno,
todas em diferentes níveis, superam as que estão no Céu, em 33 para cada alma.
Não é fácil ir para o Céu, é preciso muito empenho para preparar as vossas almas para
entrarem pelos portões.
Este é o momento da Verdade. A Verdade nem sempre é agradável, mas é necessário que
todos os filhos de Deus a entendam.
A Minha Misericórdia é, no entanto, grande. Quando vós pedirdes por Ela, por vós mesmos,
as vossas orações serão respondidas. Quando vós pedirdes por uma outra alma, para ser salva,
especialmente no momento da sua morte, o vosso apelo será ouvido. Se vós não pedirdes, a Minha
Misericórdia, não pode ser dada.
Na hora de O Aviso a Minha Misericórdia será derramada sobre toda a Terra. Então vós
deveis pedir a Minha Misericórdia, para vos proteger.
Para os que rejeitam a Minha Misericórdia, isso será de sua livre vontade.
A Minha Misericórdia é grande, mas tão poucos pedem por ela.
O Vosso Jesus.

Quando eles tentarem criar um sacramento nas minhas Igrejas, uma abominação, eles
dirão que é pelos direitos dos casais do mesmo sexo
Domingo, 21 de outubro de 2012, 10:05

Minha querida e amada filha, as visões que Eu permiti que te fossem mostradas, das almas
que mergulham no Inferno, não foi para te assustar. Em vez disso, foi para te mostrar a realidade.
Desta forma, vais agora entender como Eu sofro, em cada dia, quando Eu assisto ao mergulho das
almas nas profundezas do Inferno.
Ó, se as pessoas soubessem o terror do Inferno, e da forma como a besta devora tais almas,
elas evitariam o pecado a todo o custo.
Aquelas mesmas almas ainda podem ser salvas, Minha filha, através da oração da Graça de
Imunidade. Fazendo isso os Meus discípulos, trazem-Me o alívio deste flagelo terrivelmente
desolador. Aqueles que morrem em pecado mortal, estão destinados ao fogo do Inferno. Muitos
cometem esses pecados, na crença de que se realmente existe um Deus, então Ele é Misericordioso.
E, assim, eles continuam a pecar até que justifiquem os seus pecados, para que então, aos seus
olhos, eles não tenham, eventualmente, nenhuma consequência.
Elas dirão que eles não tinham escolha, porque o seu pecado era necessário, a fim de
beneficiar os outros.
Com o pecado de assassinato, eles dirão que foi para vingar a morte do outro.
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Com o pecado de prostituição, eles dirão que foi para ajudar a família a colocar comida na mesa.
Com o pecado do aborto, eles dirão que foi para beneficiar a vida da mãe e tornar a sua vida
mais fácil. No caso de desvio sexual, eles dirão que foi apenas uma situação da natureza.
No caso daqueles que participam em práticas de ocultismo, eles dirão que é uma diversão
inofensiva, mas honram a besta quando eles fazem isso.
Quando eles perseguem os outros e destroem não apenas o seu nome, mas os seus meios de
subsistência, eles dirão que essa foi a punição necessária para os pecados dos outros.
Quando eles destroem outras pessoas em mente, corpo e alma, por meio de ditaduras, eles
dirão que foi para o seu próprio bem.
Quando eles tentarem criar um Sacramento nas Minhas Igrejas, uma abominação, eles dirão
que é pelos direitos dos casais do mesmo sexo, que têm os mesmos direitos que os outros.
Quando eles destroem a Minha Igreja, a partir de dentro, eles dirão que todas as igrejas são
iguais. Eles usarão a desculpa de que só há um Deus, para que possam introduzir uma igreja pagã.
Estes pecadores são as almas perdidas de que Eu falo. Para os ajudar, vós deveis antes de
tudo, olhar para dentro dos seus olhos. Pensai neles como vossos filhos, ou vossos irmãos ou irmãs.
Vede-os através dos Olhos de Deus. Então vós ireis sentir amor. Mas vós ficareis cheios de pavor,
porque vós sabeis, nos vossos corações, o terror que ireis enfrentar. Quanto deveis orar para que
eles vejam a Verdade, em breve.
Como vós deveis orar pela salvação dessas almas. Todo o filho de Deus, incluindo aqueles
cujas almas são negras, é amado. Os seus pecados devem ser destruídos, antes de todos os filhos de
Deus poderem unir-se, como uma família, no Meu Novo Reino.
A ti, Minha filha, foram-te dadas todas as Graças e armas para destruíres o pecado e salvar,
não só a tua própria alma , como as almas dos outros.
Obrigado, Minha filha, por teres respondido ao Meu Chamamento. Tu tens muito Trabalho
para fazer.
O Teu Jesus.

Vós não deveis permitir que o medo do futuro vos oprima, pois esse não é o meu desejo
Domingo, 21 de outubro de 2012, 17:50

Minha querida e amada filha, muitas pessoas que aceitam as Minhas Mensagens preocupamse desnecessariamente com o futuro do mundo. Isso é compreensível.
Eles nunca devem sentir que devem largar tudo e ignorar o seu dia-a-dia, negligenciar o seu
Trabalho, a sua família, ou entes queridos, a fim de salvar almas.
Eu, o vosso Jesus, cuido de Mim próprio, sempre. Vós nada tendes a temer de Mim. Tudo que
Eu peço são as vossas orações para salvar almas. Vós não deveis permitir que o medo do futuro vos
oprima, pois esse não é o Meu desejo
No entanto, Eu espero o vosso tempo em oração e sacrifício, como Eu instruí nestas
Mensagens. Continuai com a vossa vida diária, embora a Minha Santa Palavra mude a maneira
como vós olhais para a vida, para sempre.
Vós nunca sentireis o mesmo sobre os bens terrenos, da forma como os vistes no passado.
Embora eles continuem a fazer parte da vossa vida, deixarão de ser o dono da vossa vida. Vós
deveis lembrar-vos que não podeis servir a dois senhores, porque só há um, que é Deus.
Eu não espero que os Meus discípulos renunciem a tudo para Me seguir. Eu não espero que os
Meus seguidores abandonem as suas responsabilidades diárias para seguir as Minhas Mensagens.
Não, tudo o que Eu peço é o vosso amor. Vós deveis seguir as Leis de Deus. Vivei as vossas vidas
de acordo com os Meus Ensinamentos. Honrai os Sacramentos. Mostrai amor uns pelos outros, e
orai pelas almas dos que não se ajudam a eles próprios.
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Ide em paz, sabendo que a Minha Misericórdia é grande, e que o Meu Amor pela humanidade
superará os feitos da besta, e do terrível sofrimento que ele inflige neste mundo.
Ficai em paz. Eu vos abençoo.
O Vosso Jesus.

Eu desejo apelar a todos os filhos de Deus nos Estados Unidos da América
Terça-feira, 23 de outubro de 2012, 20:30

Minha querida e amada filha, gostaria de apelar a todos os filhos de Deus nos Estados Unidos
da América, para rezarem pela sua fé. Assim como nos outros países Cristãos, a vossa fé será
atacada e serão feitas todas as tentativas para acabar com todos os vestígios de Mim, o Vosso Jesus.
Vós deveis formar tantos Grupos de Oração como puderdes, para que, unidos através do Meu
Sagrado Coração, tenhais as Graças de resistir a tal perseguição.
A fé Cristã será proibida, com o tempo, juntamente com as outras religiões, que honram o
Meu Pai.
Vós, Meus amados seguidores, sereis protegidos dos Céus, mas vós deveis orar para a força,
pois o tempo da democracia está prestes a virar-se de cabeça para baixo.
Como maior nação do mundo a proclamar a liberdade, através da democracia, em breve vos
será negado o direito a serdes Cristãos. Este direito, embora negado, será visto como um movimento
democrático. Novas leis serão em breve introduzidas no vosso país, serão vistas como leis únicas,
de modo a que todo o mundo fique protegido sob uma religião mundial.
Essas leis profanarão o Meu Santo Nome, mas Eu não vos abandonarei. Eu dar-vos-ei toda a
ajuda de que precisais. Tudo o que vós precisais de fazer é pedir-Me. Eu vigiarei e proteger-vos-ei,
quando o tempo do derrubo das Igrejas Cristãs estiver próximo.
Elas podem fechar a porta, Meus filhos, podem adulterar os Meus Sacramentos de modo que eles
sejam inutilizados, desencorajar os Meus servos sagrados e intimidá-los, mas não adiantará. O seu poder
não vencerá a vossa simplicidade de fé, a humildade da alma e o amor por Mim, o vosso Jesus.
O Vosso Amado Salvador, Jesus Cristo.

Vós nunca deveis rejeitar as Revelações Privadas sem terdes as qualificações ou a
humildade requeridas
Quarta-feira, 24 de outubro de 2012, 21:11

Minha querida e amada filha, é importante que tu não oiças aqueles que atacam a Minha Santa
Palavra. Bloqueia os teus ouvidos para as tentativas que vão agora ser feitas, especialmente por
aqueles que se dizem teólogos Católicos para rejeitarem as Minhas Santíssimas Mensagens. Como
Eu já disse, os maiores ataques serão a partir dos que na Igreja Católica afirmam conhecer-Me, mas
que não compreendem o Livro da Revelação, nem os segredos contidos nele.
Eles não podem saber, porque Eu, o Cordeiro de Deus, ainda não os revelei a todos. Como
eles Me frustram. Como eles Me magoam. Por cada lança cruel que infligem nas Minhas
Mensagens, colocam mais um prego no Meu Corpo. Por cada instrução que Eu dou, para o bem de
todas as almas, que eles rejeitam veementemente, eles Me crucificam de novo. No entanto, não
importa como eles Me magoem, porque Eu morreria mil vezes apenas para salvar outra alma. Eles
podem repudiar as Minhas Mensagens; ridicularizar-te, Minha filha, e rejeitar-Me, mas não
impedirão que a Vontade do Meu Pai seja finalmente realizada.
Essas pobres almas acreditam, por vezes, que estão a comportar-se de forma responsável,
ao dizerem às pessoas para não aceitarem as Minhas Mensagens. O que elas estão a fazer é
impedir a Palavra de Deus, que está a ser apresentada aos filhos de Deus. Se elas continuarem
a fazer isso, serão silenciados pela Mão do Meu Pai. Nenhum homem Me parará, no Meu
objetivo de salvar almas.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

555

Livro da Verdade

Aqueles servos sagrados que persistem em impedir que a Minha Palavra seja escutada, sabei
isto. As vossas palavras e as vossas constantes acusações de blasfêmia, tirar-vos-ão as Graças que
vos são concedidas pela vossa vocação. A menos que apeleis a Mim, através da oração pelas
respostas de que vós precisais, Eu não vos posso ajudar. Vós nunca deveis rejeitar as revelações
privadas sem terdes qualificações ou a humildade requeridas. Mesmo assim, vós nunca podeis
julgar tais afirmações. Ficai em silêncio. Orai pelo Dom do discernimento a todo o tempo. Caso
contrário, sereis considerados culpados do pior crime aos Olhos do Meu Pai – o crime de O impedir
de salvar almas através da Santa Palavra do Seu Filho.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: O avolumar da Igreja Remanescente do meu Filho continuará
Quinta-feira, 25 de outubro de 2012, 07:30

Minha filha, mais e mais pessoas no mundo inteiro estão a ser atraídas, como nunca antes, por
estas Santas Mensagens.
Muitos não entendem o verdadeiro propósito das Mensagens. O que eles têm que saber é que
elas são uma Dádiva para a humanidade, para levar à conversão.
Elas estão a ser dadas ao mundo para chamar as almas, para o hábito da oração e para a
participação nos Santos Sacramentos.
Acima de tudo, estas Mensagens proporcionam uma forma de calma e paz nas almas, para que
mais filhos de Deus se tornem dignos de entrar no Novo Paraíso.
Pelos frutos destas Mensagens, a fé dos filhos de Deus será testemunhada.
O avolumar da Igreja Remanescente do meu Filho continuará por causa destas e de outras
Santas Mensagens, concedidas aos visionários genuínos de todo o mundo.
Deus ama tanto os Seus filhos, que tudo será feito para garantir que a salvação de todas as
almas seja alcançada.
O meu Filho organizou bem todos os Seus planos, a atingir por meio dessas Mensagens, serão
realizados. É por isso que vós nunca deveis sentir desespero. A esperança é tudo o que é importante.
Confiai no meu Filho, pois quando vos renderdes completamente a Ele, então Ele poderá concluir
os Seus planos para salvar cada pecador, através do vosso comprometimento para com Ele.
Vós deveis garantir a vossa promessa, filhos, e aceitar as Suas instruções, que o Seu Amor
vos envolverá e vos fará fortes.
A Vossa Mãe, Mãe da Salvação.

Eu desejo que o Meu Exército recite esta Cruzada de Oração para a vitória da Igreja
Remanescente
Quinta-feira, 25 de outubro de 2012, 21:50

Minha querida e amada filha, tu deves incentivar a todos os Meus seguidores para
continuarem a criar Grupos de Oração em todos os lugares.
Chegou a hora de Eu vos chamar e reunir a todos para formar o Meu Exército, para que a
marcha para a Vitória Eterna comece no dia de hoje.
No dia 9 de Novembro de 2012, o segundo aniversário do Meu primeiro chamamento
para ti, Minha filha, Eu desejo que o Meu Exército recite esta Cruzada de Oração pela Vitória
da Igreja Remanescente.
Cruzada de Oração (82) pela Vitória da Igreja Remanescente
Jesus, Rei e Salvador do mundo, nós empenhamos, perante Vós a nossa honra, a nossa
lealdade e as nossas ações, para proclamar toda a Vossa Glória. Ajudai-nos a ganhar a força e a
confiança, para nos levantarmos e declararmos a Verdade, em todos os momentos. Nunca nos
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permitais falhar ou atrasar a nossa marcha para a Vitória, e no nosso plano para salvar almas.
Nós penhoramos a nossa rendição, os nossos corações, e tudo o que possuímos, para ficarmos
livres de obstáculos e continuarmos no espinhoso caminho para os Portões do Novo Paraíso. Nós
Vos amamos, querido Jesus, nosso Amado Salvador e Redentor. Nós unimo-nos em mente, corpo
e espírito ao Vosso Sagrado Coração. Derramai sobre nós a Vossa Graça de Proteção. Cobri-nos
com o Vosso Precioso Sangue, para que possamos ficar plenos de coragem e amor, para nos
levantarmos e declararmos a Verdade do Vosso Novo Reino. Amém.
Eu peço-vos, Meus queridos seguidores, para vos juntardes, crescerdes e espalhardes a Minha
Santa Palavra a todas as nações. Eu peço que vos concentreis em Mim, sempre, e trabalheis Comigo
para a Vitória Final da Salvação.
O Vosso Jesus.

Eles vão questionar e analisar a Minha Palavra, com medo de cometerem um erro terrível
Sexta-feira, 26 de outubro de 2012, 11:06

Minha querida e amada filha, muito trabalho necessita de ser feito pelos Meus seguidores,
para purificar a Terra da infestação que se espalha, como uma manta, sobre as muitas pessoas que
não acreditam em Deus.
Assim, muitos vagueiam pelo mundo sem qualquer orientação. Eles são vazios de sentimentos
espirituais e são ignorantes do Amor de Deus. São essas as almas que Eu desejo e que Eu gostaria
de abraçar com a Verdade.
Vós, Meus seguidores, deveis ir até eles e dizer-lhes que Eu, Jesus Cristo, o Filho do Homem,
O Messias, virei em breve. Eles devem saber que não serão postos de lado, pois é por causa de vós,
esta geração, que Eu venho neste tempo.
Muitos outros, que são espiritualmente conscientes da Existência de Deus, estarão curiosos,
mas hesitantes, em aceitar as Minhas Mensagens. Outros, que proclamam a Minha Palavra, e que
são Cristãos devotos, serão cautelosos e lentos a abraçar tudo o que Eu digo. Eles vão questionar e
analisar a Minha Palavra, com medo de cometer um erro terrível. Eles estão com medo de estarem a
alimentar uma mentira.
Então, haverá o clero, nas Igrejas Cristãs, que surgirá e responderá ao Meu Chamamento.
Alguns responderão rapidamente, porque sentirão as ondas do Meu Amor nas suas veias, quando
lerem as Minhas Mensagens.
Outros sentirão um Chamamento imediato pelo Meu Dom do Espírito Santo, contido na
Minha Santa Palavra. Alguns serão mais cautelosos do que outros, mas, com o tempo, o seu número
aumentará para milhões. É por isso que vós, Meus seguidores, deveis perseverar. Embora, no
começo, muitos vos rejeitem, em Meu Nome, isso mudará. Quando a Verdade for amplamente
conhecida e acolhida, vós sereis procurados. A Minha Palavra será tratada com amor e respeito,
embora, ao fazerem isso, estas almas sofram. Não importa quanta oposição haja contra Mim, porque
a Minha Missão não falhará.
Suportai essa oposição. Aceitai os abusos que vos impuserem por causa destas Mensagens.
Isso é de se esperar quando a Palavra de Deus é derramada sobre a Terra. Aqueles que estão em
trevas não aceitarão a Minha Palavra, porque elas romperiam as suas vidas. Elas vão fazê-los
reavaliar as suas crenças, que eles não querem afrontar.
Porque, aceitar a Minha Palavra, significaria que eles teriam que romper com os seus caminhos.
Eles, infelizmente, não têm vontade de mudar as suas atitudes, pois isso não é atrativo para eles.
Eu não descansarei até abrir os seus olhos para a Verdade. Nem Eu espero, Meus discípulos,
que vós pareis até que tantas pessoas quanto possível se unam, como um, aos Olhos de Deus.
O Vosso Jesus.
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Aqueles que humilham a Minha Palavra, que te foi dada, minha filha, cortam-Me até
ao Osso numa dor agonizante
Sexta-feira, 26 de outubro de 2012, 18:00

Minha querida amada filha, o Meu Reino na Terra está prestes a tornar-se uma realidade.
Há muito tempo prometido pelo Meu Amado Pai Eterno, o Novo Reino, o Novo Paraíso, é a
maior Dádiva.
O segredo para entender o Meu Novo Reino está no mistério do Meu Sofrimento no Jardim
do Getsêmani. Quando Eu caí prostrado perante o Meu Pai, chorando de dor, foi por causa da perda
das almas que, no futuro, iriam queimar-se no fogo do Inferno, apesar do Meu Sacrifício na Cruz.
A Minha humilhação às mãos de Pôncio Pilatos não foi dolorosa para Mim por causa do
escárnio público, mas porque Eu sabia que aquelas mesmas almas estariam perdidas para Mim. E
assim Eu chorei lágrimas de tristeza ao vê-los enganados por Satanás, uma força do mal que não
eles podiam ver, mas que infestava cada fibra do seu ser.
Quando tu Me vês preocupado, Minha filha, é por uma boa razão. Aquelas almas que
desprezam estas Mensagens fazem-Me também chorar. Elas não estão em estado de plena união
Comigo. Devido ao seu pecado do orgulho, arrogância, falta de conhecimento e de humildade, eles
insultam a Minha Palavra.
Eles tentam, então, evitar que os corações daqueles que Eu gostaria de alcançar abracem a
Minha Santa Palavra.
Eu também choro por eles, pois eles não sabem as sérias consequências das suas ações,
quando eles traem a Minha Palavra Verdadeira, tal como está a ser apresentada a cada um dos filhos
de Deus, neste momento.
Muitas almas são privadas da Minha Palavra, por causa das ações daqueles que dizem
representar-Me no mundo, e se perderão.
Assim como Eu sofri uma terrível agonia, ao enfrentar as vaias de quem estava ao lado do
trono dourado de Pôncio Pilatos, Eu sofro hoje. A dor que Eu sofro, através de ti Minha filha, não é
diferente hoje do que era então.
Aquele que humilhar a Minha Palavra, que te é dada, Minha filha, corta-Me até ao osso numa
dor agonizante.
Eles cravam os últimos pregos, através de Minha Alma sofredora, como Eu tento, mais uma
vez, salvar a raça humana da destruição.
Orai para que o Meu Pai, por meio da Sua Misericórdia, seja tolerante com essas almas que se
esforçam, pela mão do enganador, para tornar impotente a Palavra de Deus.
Desconfiai, Meus filhos, daqueles que se opõem veementemente à Minha Palavra, através
destas Mensagens. Vós deveis orar pelas suas almas.
O Vosso Jesus.

Será pelas suas mãos que relâmpagos, terremotos e tsunamis atacarão a terra
Sábado, 27 de outubro de 2012, 21:35

Minha querida e amada filha, há um plano para iniciar uma vaga de pregação global. Esta
pregação não será de Deus. Em vez disso, ela vai pregar uma mentira em que se indicará que Deus
não Existe e não pode Existir.
Eles vão dizer, usando o raciocínio humano e a avaliação científica, que Deus é apenas uma
invenção da imaginação do homem.
Esta pregação não é por acaso, pois é uma campanha bem planeada e coordenada, traçada por
aqueles ateus cuja lealdade é para com o maligno.
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Os seus corações, mentes e almas foram roubados por Satanás, que usa o orgulho do intelecto
humano para, arrogantemente, proclamarem mentiras e bloquearem a Verdade.
Este é um plano para transformar os corações das pessoas em pedra, em todos os lugares,
assim como seus corações ficam frios e sem amor.
Em seguida, haverá o anúncio de uma nova religião substituta, que será introduzida por lei.
A religião mundial fará uma homenagem à besta, pois será pela mão de escravos do rei das
trevas que esta atrocidade virá.
Os ateus, que conceberão o plano, são devotos seguidores de Satanás. Não cometais erros,
eles idolatram a besta e pensam que as suas ações não trarão dor e tormento.
A sua missão é abolir a fidelidade ao Deus Único e Verdadeiro. O Deus Que ama cada um dos
filhos que Ele criou. Eles rejeitarão os esforços que estão a ser feitos a partir do Céu para salvar a
humanidade da destruição final.
Será pela sua mão que relâmpagos, terremotos e tsunamis atacarão a Terra. Eles serão
impedidos. Eles vão sofrer terrivelmente e o seu fim agonizante foi predito.
A Batalha do Armagedom será feroz, pois Deus não ficará parado a permitir tamanha
infestação.
Terríveis castigos, de grande magnitude, acabarão com essas nações que rejeitam a
Palavra de Deus.
A oração a Deus, na procura de Misericórdia, é a única forma de mitigar tais castigos.
As vossas orações, pedindo perdão pelos seus pecados, é a única maneira pela qual essas
almas podem ser salvas.
Minha filha, muita destruição resultará do trabalho ímpio que esses grupos de ateus
pretendem forçar sobre a Terra.
Muitos não sabem a gravidade das suas ações.
Muitos, no entanto, sabem exatamente o que estão a fazer, pois eles são mentirosos.
Eles acreditam em Deus pois que eles escolheram o seu inimigo, o diabo, como seu deus, por
sua livre escolha.
Tudo que eles querem é roubar almas.
Deus, Meu Pai, pelo Seu Poder, intervirá, não apenas para os punir mas para salvar almas
antes que sejam roubadas por ele.
O Vosso Jesus.

Deus Pai: É para salvar as almas inocentes, infectadas pelos mentirosos, que eu puno
os ímpios
Domingo, 28 de outubro de 2012, 18:00

Minha querida filha, o Conhecimento Divino é apreendido apenas por alguns dos Meus filhos
e, mesmo assim, é muito pouco o que Eu permito que eles conheçam. Compreender a Minha Santa
Palavra é difícil para muitos e, porém, é muito simples.
Eu amo os Meus filhos, mas eles foram arrebatados de Mim quando Adão e Eva perderam o
direito ao Meu Reino Divino. Tentados por uma serpente invejosa, os Meus filhos viraram as costas
a um Reino Glorioso na Terra – eles, a quem fora dada toda a honra e proteção. Eles viraram as
costas à Vida Eterna e por isso todos os seus filhos sofrem, geração após geração.
Então, O Meu Filho foi enviado para salvar os Meus filhos do Inferno eterno, libertando-os do
pecado. Agora, Ele virá para incutir na Terra o Paraíso original, tal como era para ser.
Minha filha, há preparativos que já estão em curso para quando começar a batalha pelas
almas. Diz aos Meus filhos que Eu estou a conceder Graças especiais sobre eles.
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Essas Graças dão-lhes uma força acrescida quando eles rezam para mitigar os castigos.
Através das orações e pedidos dos Meus filhos, eles podem não só salvar as almas dos pagãos que
Me ofendem, como podem suster a Minha Mão, que cairá sobre os que falam em nome da besta.
Eu puno os Meus filhos de coração miserável. Eu faço isso, não apenas para punir os que
causam um mal terrível, mas, para os impedir de roubar almas através das suas mentiras. É para
salvar as almas inocentes, infectadas pelos mentirosos, que Eu puno os ímpios. Os Meus filhos têm
de ser fortes, para o bem de todos.
A oração será a arma que vai matar a besta. Não será através da guerra, ou através do poder
dos eleitos para lugares elevados ou dos que conduzem as Minhas Igrejas na Terra, que a infestação
vai parar. Será através da fé daqueles que são leais a Mim, Deus, o Altíssimo, e dos que aceitam o
Meu Filho Jesus Cristo como Salvador, que o mundo será salvo.
Vós, Meus filhos fiéis, sereis a chave para a salvação de todos os Meus filhos. As vossas
orações serão ouvidas. Os vossos pedidos para salvar os pecadores serão atendidos. Eu amo-vos. Eu
agradeço o amor que vós mostrais pelo Meu Filho e Eu abençoo-vos.
O Vosso Pai Amoroso, Deus, o Altíssimo.

Os seus grandes castigos, de uma magnitude nunca antes testemunhada no mundo,
podem ser mitigados
Segunda-feira, 29 de outubro de 2012, 15:30

Minha querida e amada filha, como Eu já disse, a vaga de mudança já começou, com a Mão
do Meu Pai a cair agora em castigo, não só nos EUA, mas noutros países.
Todos esses levantamentos ecológicos continuarão em todos os lugares, até que a humanidade
seja purificada.
Vós deveis orar para que essas almas, que rejeitam Deus possam ser salvas das chamas do
Inferno, através da generosidade dos outros, pelas suas orações.
Estes sinais são para mostrar à humanidade que, de fato, os tempos mudaram. Nada é, nem
pode ser igual, até que a Terra seja purificada para permitir que a Segunda Vinda tenha lugar.
Neste momento, em que o pecado provoca devastações na Terra, ela não é digna de
receber o Messias.
Estes são os sinais do fim dos tempos, Meus seguidores, e vós deveis preparar as vossas almas.
Muito em breve, serão poucos, inclusive os ateus com o coração de pedra, os que serão
capazes de escapar à Mão do Meu Pai.
Os Seus Grandes Castigos, de uma magnitude nunca antes testemunhada no mundo, podem
ser mitigados e enfraquecidos através das vossas orações.
No entanto, eles continuarão até que a humanidade aceite a Verdade.
O dia do Senhor, o dia da Segunda Vinda, está a aproximar-se, embora muitos eventos devam
ocorrer primeiro. Este será um momento difícil para todos os filhos de Deus, incluindo aqueles que
têm uma forte fé. No entanto, daqueles que mostram amor e lealdade a Mim, o vosso Jesus, muitos
estarão em paz, porque sabem que Eu vim trazer-lhes o Meu Novo Paraíso.
A prosperidade deste Novo Reino deve ser pedida, e vós muito deveis fazer por esta grande
Dádiva. Mantende-vos fortes e confiai em Mim. Vós deveis entender que o Meu Pai deve punir aqueles
que planeiam atos terríveis. Ele prometeu trazer as suas ações à tona, e eles serão varridos para longe.
Os sinais serão vistos em todos os cantos da Terra, para garantir que a humanidade não tenha
dúvidas acerca de Quem é esse Poder.
Só Deus detém tal Poder. Qualquer outro poder será de curta duração. O Poder de Deus é
Todo-Poderoso, e nunca ninguém superará o Criador e Criador de tudo o que é visível e invisível.
O Vosso Jesus.
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Neste momento, no mundo, a simples menção de crença em Mim, o Vosso Jesus, gera
constrangimento
Terça-feira, 30 de outubro de 2012, 19:10

Minha querida e amada filha, tu deves saber agora, que o sofrimento que suportas em Meu
Nome vai continuar até o último dia desta Missão.
É difícil para ti ouvi-lo, mas sabe isto. Esta Missão é a mais difícil de todas as Missões que
vieram antes de ti. Tu serás lançada para o deserto e vais sentir-te isolada e solitária. A tua voz será
ignorada, mas a Minha Santa Palavra vai tocar os corações de milhões de pessoas.
A Minha Santa Vontade será atendida por ti em todos os momentos, embora muitas vezes tu
sintas que não vais ser suficientemente forte.
A tua fraqueza é a tua força, por causa de tua confiança em Mim. Devido a isso Eu nunca te
abandonarei ou deixarei sem a ajuda de outros. No entanto, tu andarás sozinha nesta Missão. O teu
companheiro, serei apenas Eu. Eu uno o nosso sofrimento como um.
Tu, Minha filha, precisarás sempre das Minhas Graças de resistência. Suportar esta Missão e
proclamar a Minha Palavra a um mundo ingrato, não será fácil. Requer um grande sentido de
determinação e de coragem.
Isso aplica-se a todos os Meus discípulos, incluindo aqueles que Me amam, mas que não
aceitam estas Mensagens.
Os obstáculos que vós enfrentareis, nesta parte da Missão, aumentarão para todos vós,
Meu devoto Exército. Vós deveis aceitar, com dignidade, que quando Me seguirdes ireis
sofrer. Muito poucas almas podem lidar com o sofrimento que afecta todos aqueles que se
alinham com os Meus Ensinamentos.
Neste momento, no mundo, a simples menção de crença em Mim, o vosso Jesus, gera
constrangimento. Não só vos causa desconforto como, quando a vossa fidelidade a Mim é declarada
em público, sofrereis por Mim.
Lembrai-vos que sofrer é uma Graça especial. É muito difícil de suportar, e muitas almas
afastam-se de Mim por causa disso. Mas deveis lembrar-vos disto. Quando vós sofrerdes em Meu
Nome Eu abraçar-vos-ei e derramarei sobre vós as Minhas Graças. Apesar do vosso sofrimento,
isso vai trazer-vos a paz de alma.
Por favor, Minha filha, nunca desistas. Nunca te sintas abandonada porque Eu Estou ainda
mais próximo de ti quando te sentes sozinha. Eu estou ainda mais perto de ti durante esses tempos
de tormento. Deveis continuar a pedir toda a ajuda que possais obter, solicitando à Minha Querida
Mãe e a todos os Santos para virem em vosso auxílio.
Muito em breve vais aceitar que o aumento do sofrimento é o resultado direto da oposição a
esta Missão, pelo maligno. Ele é extremamente assustador porque a sua batalha está no fim. Ele
odeia-te por causa das almas que estão a ser salvas através desta Missão de salvação.
O Vosso Jesus.
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MENSAGENS DE NOVEMBRO DE 2012
Foi-vos dada a Armadura. Usai-a
Quinta-feira, 1 de novembro de 2012, 18:00

Minha querida e amada filha, vós deveis agora levantar-vos e juntar-vos, unidos no amor, para
vos preparardes para os tempos difíceis que se avizinham.
Vós, o Meu Exército forte, sois abençoados e estais protegidos com o Selo do Meu Pai, o Selo
do Deus Vivo.
Por todas as coisas que sejam lançadas sobre vós, de todos os lados, lembrai-vos de que Eu
Estou convosco.
Muitos eventos, incluindo transtornos ecológicos, guerras, ou cismas na Minha Igreja sobre a
terra, ditaduras em cada uma das vossas nações – ligadas como uma, na sua essência –, vão
acontecer todos ao mesmo tempo.
Então, muitas rupturas causarão muitas lágrimas e ranger de dentes, mas uma coisa
permanecerá intacta. Isso será o Poder de Deus, e o Seu Amor por todos os Seus filhos.
Esta batalha vai desenrolar-se diante do mundo e vós, Meu Exército, não deveis tremer de
medo. Tudo está bem no Meu Reino e vosso lugar está lá garantido. São os outros que devem
preocupar-se, agora.
Foi-vos dada a armadura. Usai-a. A Minha Cruzada de Orações ajudará a mitigar a maior
parte do horror, causado pelos pecados da humanidade. Por favor, recitai esta oração para a
mitigação dos Castigos.
Cruzada de Oração (83) para a mitigação dos Castigos
Ó Querido Pai, Deus, o Altíssimo, nós, Vossos pobres filhos, prostramo-nos diante do Vosso
Glorioso Trono no Céu. Nós Vos imploramos, para que livreis o mundo do mal. Nós imploramos a
Vossa Misericórdia, para as almas dos que causam terríveis dificuldades aos Vossos filhos na Terra.
Por favor, perdoai-os. Por favor, removei o anticristo, assim que se ele dê a conhecer. Nós Vos
pedimos, Senhor, que mitigueis a Vossa Mão de Castigo. Em vez disso, nós Vos pedimos que aceiteis
as nossas orações e os nossos sofrimentos, para aliviar o sofrimento dos Vossos filhos, neste momento.
Nós confiamos em Vós. Nós Vos honramos. Nós Vos agradecemos, pelo Grande Sacrifício que
fizestes, quando enviastes o Vosso único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar do pecado. Nós damos
boas vindas ao Vosso Filho, mais uma vez, como Salvador da humanidade. Por favor, protegei-nos.
Guardai-nos do mal. Ajudai as nossas famílias. Tende Misericórdia de nós. Amém.
Vós, Meu Exército, estais preparados em todos os sentidos. Tudo o que vós deveis fazer é
confiar em Mim. Quando confiardes em Mim completamente, vós sereis capazes de entregar todo o
vosso amor, o vosso sofrimento, as vossas preocupações e a vossa dor, a Mim, o vosso Jesus.
Quando isso acontecer, vós deveis então deixar tudo nas Minhas Santas e Misericordiosas
Mãos.
Obrigado por responderdes ao Meu Chamamento.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: Voltai e pedi ao meu Filho para vos guiar em direção à sua grande
misericórdia
Sexta-feira, 2 de novembro de 2012, 14:00

Minha filha, a escuridão que cai sobre o mundo será vista de várias maneiras.
As leis introduzidas, que dividem a união das famílias, testemunham a influência do demónio
sobre os vossos governantes.
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As leis introduzidas para desculpar o aborto quebram o Coração do meu Pai. Ninguém tem o
direito de interferir com a Criação de Deus, porém, é o que a humanidade faz, sob uma análise
quotidiana, sem nenhum senso de vergonha ou de culpa.
Minha filha, tu deves rezar firmemente pela redenção da humanidade porque, muito breve, ela
será divida em duas metades; os crentes em Deus e os que O rejeitam. Irmãos serão separados de
irmãos, os bairros dividem-se e as famílias serão quebradas em duas metades. Esse tempo foi predito.
Para garantir que Deus possa salvar tantas almas quanto possível, Ele dar-lhes-á muitas
oportunidades de se voltarem para Ele.
Orai agora, pelas vossas famílias, vossos amigos e vizinhos, antes que a separação final
evolua. Porque o dia da Segunda Vinda do meu Filho está próximo.
Vós, meus filhos, estais tão confundidos. Essa confusão, e o vazio de alma, são causados pela
falta de crença em Deus. Nenhuma alma pode sobreviver sem o Amor de Deus no seu coração.
Eles são como navios vazios flutuando no mar sem nenhuma ideia do seu destino final. Eles
flutuam sem rumo, num espaço aberto em que nada os satisfaz; em que nada no mundo lhes pode
trazer a verdadeira paz.
Voltai e pedi ao meu Filho para vos guiar em direcção da Sua Grande Misericórdia, e Ele vos
trará a paz que ambicionais. Todos vós necessitais de a pedir.
Pedi-me, à vossa amada Mãe, para vos levar até ao meu Filho. Eu guiar-vos-ei e proteger-vosei sempre, em todos os passos do caminho.
A Vossa Amada Mãe, Rainha da Paz, Mãe da Salvação.

Em breve não haverá mais pecado. O flagelo do pecado será uma coisa do passado
Sábado, 3 de novembro de 2012, 19:00

Minha querida e amada filha, quando as almas caírem e ficarem longe de Mim, e quando
sucumbirem ao pecado, elas nunca Me devem temer.
Meus amados seguidores, assim que pecardes deveis voltar para Mim imediatamente. Nunca
tenhais vergonha ou embaraço por virdes a correr para Mim depois de cometerdes um pecado. Essa
é a única maneira pela qual vós podeis ganhar força para caminhardes Comigo novamente.
Se vós não voltardes para Mim e, em vez disso, Me evitardes, ficareis ainda mais
enfraquecidos e ficareis expostos às tentações colocadas diante de vós, todos os dias, pelo maligno.
O pecado é algo que nasce com cada criança. O pecado original deve ser erradicado, através
do Sacramento do Batismo. Mesmo assim, as almas ainda serão tentadas por muito tempo, porque a
humanidade permanece sob o reinado de Satanás.
Para vos livrardes do pecado, é simples. Em primeiro lugar vós sabereis, nos vossos corações,
quando tiverdes cometido pecado.
Atualmente, muitas pessoas no mundo recusam o pecado, como não tendo consequência. No
entanto, se as pessoas admitissem abertamente como se sentem depois de pecar, verificariam que a
sua paz interior ficou partida ao meio.
O pecado é sentido pela maioria das almas, até que se tornem tão escurecidas, que só o pecado
satisfará a sua luxúria. É por isso que vós deveis procurar o perdão de Deus, cada vez que pecardes. Se
não o fizerdes, então o pecado apodrecerá dentro de vós e tereis mais dificuldade em resistir à tentação.
Quando sentirdes remorsos nos vossos corações, chamai-Me, ao Vosso Amado Jesus,
para vos ajudar.
Nenhum pecado pode deixar de ser perdoado, exceto o pecado da blasfêmia contra o Espírito
Santo. Chamai sempre por Mim, em vosso auxílio, não importa como vos sentis envergonhados por
causa dos pecados que cometestes.
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O Meu Coração vai para os todos os filhos de Deus. Vós sois a Sua preciosa Criação e Ele ama a
todos, apesar dos vossos pecados. Lutai contra o pecado, procurando a redenção cada vez que pecais.
Em breve não haverá mais pecado. O flagelo do pecado será uma coisa do passado.
O Vosso Jesus.

A estrada para o Meu Eterno Reino está cheia de pedras afiadas e de pedregulhos
Domingo, 4 de novembro de 2012, 17:45

Minha querida e amada filha, que ninguém pense, nunca, que pode permanecer forte na sua
fé, sem ter que lutar por esse direito.
Há muitos obstáculos que bloqueiam a vossa fé em Deus, e somente aqueles que perseveram
na oração conseguem manter acesa a chama do amor a Deus nas suas almas.
A estrada para o Meu Eterno Reino é cheia de pedras afiadas e de pedregulhos. É semelhante
a andar quilómetros descalço, com a experiência de cada corte, de cada dor aguda, em que
tropeçaríeis a cada passo dado. É por isso que muitos, de almas bem-intencionadas caem para a
berma da estrada, porque a jornada é muito árdua.
Quando vós me seguis, a vossa jornada será sempre dolorosa. Ela nunca será fácil até que vós
disserdes: “Jesus, levai a minha dor, ajudai-me e carregai a minha cruz”. Só então vós achareis que
é mais fácil seguir a Minha jornada para o Meu Reino Glorioso.
A Crucificação será agora experimentada em cada etapa por todos os que amam a Deus – até
o último dia.
Ao prosseguirem até à Minha Segunda Vinda, os Cristãos e todos aqueles que amam o Pai,
Deus, o Altíssimo, terão de suportar o sofrimento da Minha Paixão.
Isso começará com as acusações de que Deus não existe. Eu fui negado como Filho de Deus.
Desta vez, Deus o Altíssimo será rejeitado. Todos os crentes serão açoitados e perseguidos, assim
como serão introduzidas as antigas leis pagãs. Porém, muitas pessoas que não conhecem os
caminhos do Senhor, não estarão atentas a essa iniquidade, tão presas estão elas na sua busca de
prazeres pessoais. Em seguida, haverá as punições infligidas a quem se atrever a mostrar fidelidade,
em público, ao Único Deus Verdadeiro. Eles não serão tolerados e terão que se esconder para
honrarem o Meu Pai.
Os sacrifícios diários, as Missas, eventualmente cessarão, como predito, porque o falso
profeta irá declarar que uma nova forma de missa será realizada, e, dirá ele, o formato antigo não
será mais relevante.
A Minha Presença na Eucaristia será banida e o Alimento da Vida não mais alimentará os
filhos de Deus. E, então, descerá a Mão de Deus sobre as nações que se atrevam a dizer que falam
em nome de Deus. A sua lealdade à besta influenciará muitos, e estes levarão os que forem
enganados para a prisão da escuridão. As divisões vão aumentar até que, finalmente, todos os filhos
de Deus terão que fazer a escolha. Ou eles querem seguir a falsa ilusão, apresentada pelo falso
profeta, que lhes dirá que fala em Nome de Deus, ou eles seguem a Verdade.
Nunca acrediteis que sois suficientemente fortes para suportar essa pressão, por parte daqueles
falsos sacerdotes que representarão a besta. A sua influência será grande. Sem a Minha ajuda, vós
sereis tentados a virar as costas aos Meus Ensinamentos.
Acordai, antes que esses tempos surjam. Apelai a Mim, todos os dias, pela Minha ajuda.
O Vosso Jesus.

A terra irá gemer de dor enquanto o anticristo prepara a sua entrada
Segunda-feira, 5 de novembro de 2012, 18:50

Minha querida e amada filha, o mundo deve agora preparar-se para as grandes mudanças, as
quais Eu permiti para preparar a humanidade para a Segunda Vinda.
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Muito trabalho tem sido feito pelos Meus amados seguidores, através das orações que Eu lhes
dei, para salvar milhões de almas.
A vossa lealdade a Mim, o vosso Jesus, Meus amados seguidores, significa que vós Me tendes
dado mais almas, que estão agora em segurança e que, de outra forma, seriam lançadas no Inferno.
Tão poderosas são as vossas orações que, a seu tempo, quando mais milhões aceitarem as Minhas
Mensagens de amor e esperança, milhares de milhões de almas serão salvas.
O Meu Trabalho através de vós, Meus discípulos, salva milhares e milhares de pessoas
diariamente. Portanto, vós nunca deveis permitir que as dúvidas que, naturalmente, vos assaltarão
de vez em quando, possam impedir-vos de rezar.
Agora, vós deveis escutar.
Muita coisa vai acontecer agora. As tempestades irão aumentar em todo o mundo, a Terra
irá gemer de dor enquanto o anticristo prepara a sua entrada. Não demorará muito para que ele
se apresente.
Mantém-te focada, Minha filha, na difusão da Minha Palavra, embora muitos obstáculos a
possam afrontar. Que nada atrase as Minhas Mensagens de serem dadas a todos.
Não será o número de pessoas a receber o Livro de Verdade ou as Minhas Mensagens, mas o
número das que recitam as orações da Minha Cruzada que fará a diferença.
As Orações enfraquecerão o poder do anticristo. Serão os castigos enviados para a Terra, pelo
Meu Pai, que matarão aqueles líderes e grupos que se atrevam a ferir os Seus filhos.
O Poder de Deus cobrirá aqueles que O amam.
O Poder de Deus protegerá aqueles que se convertam.
Deus, o Meu Pai Eterno, continuará a derramar as Suas Graças, até o Seu Poder cobrir e
proteger todos os Seus filhos na Terra.
Ide em paz, esperança e amor. Confiai em Mim e tudo ficará bem.
O Vosso Jesus.

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

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

Grande parte da humanidade será purificada e estará então pronta para a aguardada
Era de Paz
Quarta-feira, 7 de novembro de 2012, 21:28

Minha querida e amada filha, todo o mundo sentirá as mudanças, quando cada país
experimentar uma quietude e uma sensação de antecipação, ainda que muitos não entendam porque
isso está a acontecer.
A vida vai mudar e aqueles que confiam em Mim terão muito para olhar em frente no futuro.
Pensai no mundo como se fosse uma pessoa que vive sofrendo de uma doença terrível. Ele
tem de sofrer, sentir dor, e suportar o período durante o qual a doença é tratada pelo médico.
Muitas pessoas respondem ao tratamento com rapidez. Outras mais lentamente. Outras não.
Alguns pacientes têm esperança e aceitam que o seu corpo terá de suportar um tratamento, por
vezes doloroso, antes que se sintam bem e saudáveis de novo.
O mundo está a sofrer uma infestação causada pela influência de Satanás, na qual ele e os
seus demônios persuadem, seduzem e convencem os filhos de Deus de que o pecado não existe.
Eles mergulham de uma crise de espírito para outra. Como eles desagradam ao Meu Amado Pai.
Quanta dor terão que suportar antes que possam viver a vida da maneira como as Leis de Deus ditam.
No entanto, uma vez que esta doença seja tratada, e depois de a dor desaparecer, grande parte
da humanidade será purificada e estará então pronta para a aguardada Era de Paz. A Era de Paz,
prometida a todos aqueles que seguem os Ensinamentos de Deus, aguarda aqueles que se redimem
aos Meus Olhos.
A cada um de vós será mostrada a Verdade. Então, vós sereis capazes de distinguir entre a
fealdade do pecado e a pureza que é necessária para entrar no Meu Reino Glorioso. Quando a cada
pessoa for mostrada a Verdade, nenhuma delas duvidará, mas nem todas a abraçarão.
É tempo da humanidade ver o que acontece com o mundo por causa da ganância, egoísmo e
amor a si mesmo. Nenhuma atenção é prestada ao bem-estar daqueles que têm infelicidade na vida.
Não há mais respeito pela vida humana. Deveis largar a vossa arrogância, porque, se não o fizerdes,
vós sereis despojados de tudo o que possuís.
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Os vários líderes dos diferentes países, em breve vão cerrar fileiras e preparar-se para destruir
o Cristianismo em todo o mundo.
Devido a isso, bolas de fogo e relâmpagos serão derramados sobre o mundo para punir os ímpios.
Vós tendes que entender, no entanto, que grande parte dos castigos previstos por Meu Pai,
foram mitigados por causa das vossas orações.
Mantende-vos fortes. Continuai com as orações da Minha Cruzada e nunca percais a esperança.
O Vosso Jesus.

Eu preciso da vossa ajuda. Assim como Eu precisei dos Meus Apóstolos e Discípulos,
quando Eu andei na terra
Quinta-feira, 8 de novembro de 2012, 15:50

Minha querida e amada filha, os Meus discípulos, servos sagrados e membros do clero estão
agora a reunir em todo o mundo em resposta a este apelo do Céu.
Eu, o vosso Amado Jesus Cristo, estou presente nos seus corações com as Minhas Graças
especiais. Eles reconhecem esta vocação Divina, pois o Espírito Santo cobriu-os com o conhecimento
de que Sou de fato Eu, Jesus Cristo, o Filho do homem, Quem está a comunicar com eles.
Vós, a Minha amada e querida Congregação, estais entrelaçados com o Meu Sagrado Coração
neste momento.
Eu estou a orientar-vos no caminho para que vós possais comunicar a Verdade às almas
perdidas, que precisam da Minha Grande Misericórdia.
Esta é a Minha Dádiva para vós. Eu vou tocar os vossos corações de tal maneira que vós
sabereis imediatamente o que isso é a Inspiração Divina.
Não sabeis o quanto Eu vos amo? Que vós estais sob proteção do Poder do vosso Divino
Salvador, que prometeu a salvação do mundo?
A Minha Segunda Vinda está próxima e Eu desejo salvar todos os pecadores, independentemente
de quão enegrecidas estejam as suas almas. Lembrai-vos de que é vosso compromisso permitir-Me que
vos guie, para que essas pobres almas possam ser retiradas das garras do maligno.
Não hesiteis em responder ao Meu Chamamento, mas Eu sei que vós deveis ter cuidado sobre
a maneira como o fazeis. Eu preciso de edificar o Meu Exército, de forma que eles possam reunir
em privado e unirem-se como um só, para que possam fazer as suas orações diante de Mim.
Vós deveis agir rapidamente e aquelas almas, desde que recitem as orações da Minha
Cruzada, serão atraídas para vós.
Eu preciso da vossa ajuda. Assim como Eu precisei dos Meus apóstolos e discípulos, quando
Eu andei na Terra.
Vinde agora. Não tenhais medo. Não escutais aqueles que vos desafiarem, os que zombem de
vós ou os que lancem uma mancha sobre a Minha Santa Palavra. O tempo, para vós Me servirdes,
chegou. Erguei-vos com coragem e segui-Me. Eu vou encher-vos com amor e alegria nos vossos
corações. Logo, vós não tereis dúvidas sobre Quem vos faz este pedido.
Eu agradeço por responderdes ao Meu Chamamento. Eu abençoo-vos e guio-vos em todos os
momentos.
O Vosso Jesus.

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

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

Vacinação Global: Uma das formas mais perversas de genocídio jamais vista desde a
morte dos judeus sob Hitler
Sábado, 10 de novembro de 2012, 23:45

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

Eu prometo solenemente que a transição será repentina
Domingo, 11 de novembro de 2012, 18:00

Minha querida e amada filha, é sempre importante lembrar que, quando tu sofres, não é só a tua
dor que sentes. É a Minha dor que tu suportas. A dor de que Eu falo não é a que Eu suportei durante a
Minha Crucificação, mas a que Eu enfrento hoje, quando assisto e sinto a dor da humanidade.
As pessoas estão a sofrer no mundo por causa de sua escuridão de alma. Mesmo aqueles que
vivem uma vida simples e que tentam seguir os Meus Ensinamentos, estão a sofrer. Eles podem
sentir-se infelizes quando lutam para se amarem uns aos outros. Eles também sofrem por causa das
dúvidas que têm da sua fé.
Então, muitos não entendem o significado da Vida Eterna, ou o fato de que a vida não termina
quando uma pessoa morre na Terra. É por isso que muitos não se preparam para a próxima vida.
Muitas pessoas, no passado, não se prepararam adequadamente e estão ou no Inferno ou
no Purgatório.
A esta geração está a ser concedido um Dom de que nenhuma outra geração beneficiou.
Muitos vão simplesmente fazer a transição desta vida de imediato, sem terem de experimentar a
morte, como vós sabeis.
A Minha Segunda Vinda trará esse Dom extraordinário. Portanto, não temais. Alegrai-vos,
pois Eu venho para vos trazer um futuro próspero.
Pensai nisto, assim. Embora vós tenhais que suportar algumas dificuldades e que testemunhar
a maneira como a Minha Existência será negada, isso não vai durar muito tempo.
Eu percebo que muitos de vós se preocupem, mas Eu prometo solenemente que a transição
será repentina. Portanto, quando vós testemunhardes a Nova Jerusalém, quando descer sobre a Nova
Terra, o Novo Paraíso, vós sereis preenchidos com o êxtase.
Não há palavras para descrever esta bela Criação. O Meu Coração irradia Amor quando Eu
penso como vós e os vossos entes queridos vão reagir com admiração. Será então que o Mistério da
Aliança Final ficará claro para vós.
A limpidez da Minha Promessa de Eu vir novamente, será verdadeiramente entendida, finalmente.
O mundo vai tornar-se uma Santa Família e viverá uma existência em conformidade, em
união com a Divina Vontade do Meu Pai. Este será um tempo de reunião, tal como ocorrerá com a
primeira Ressurreição dos mortos.
Aqueles que forem purificados nesta Terra, através da Purificação, juntar-se-ão aqueles que
foram também purificados, no Purgatório, para viverem no Novo Paraíso.
Muita coisa vai mudar, mas todos aqueles que Me seguem e se juntarem a Mim na Minha Nova
Era de Paz, na qual Eu Reinarei através da Minha Orientação Espiritual, encontrarão a paz de alma.
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Por fim, o sofrimento experimentado sob o reinado de Satanás na Terra, acabará.
Cada dor, cada sofrimento, cada oração, cada esforço suportado por vós para recolher as
almas que definharam e que esperneiam e lutam até ao fim, valerá a pena.
O Novo Paraíso está pronto. Tudo que vós precisais de fazer é preparar as vossas almas e
caminhar em direção aos Portões. Aqueles de vós que se redimirem aos Meus Olhos, serão dadas as
Chaves para abrir as Portões.
Perseverai durante esta Tribulação, pois é algo que deve acontecer, conforme foi profetizado
no Livro do Meu Pai.
As vossas orações vão mitigá-la muito, e o Meu Pai vai intervir em todas as fases possíveis
para evitar que sejam infligidas perversidades aos Seus preciosos filhos.
O Vosso Jesus.

Os Católicos Romanos terão de realizar Missas em Refúgios ou Igrejas seguras
Domingo, 11 de novembro de 2012, 22:00

Minha querida e amada filha, tu deves procurar e reunir as almas que não conhecem a Verdade.
Estende os teus braços. Chama-os para ouvirem a Verdade. As suas vidas e as suas almas
podem perder-se, a menos que tu os ajudes a vir até Mim.
A Cruzada, a Missão da Igreja Remanescente sobre a Terra, será um desafio tão grande como
os da Idade Média. Não envolverá guerra física, em que um exército luta contra outro num combate,
como numa guerra normal. A guerra será espiritual, embora algumas guerras tenham um gatilho,
pois milhões de Grupos de Oração surgirão para diluir o poder do anticristo.
Estas Orações foram escritas no Céu e prometem Graças extraordinárias. Elas têm um único
propósito, que é o de salvar as almas de todos, de todos os filhos, de todos os credos, de qualquer
dos sexos, de todas as denominações religiosas e dos ateus. Este é o Meu maior desejo.
Vós, Meus discípulos, estais sob a Minha orientação. As Graças que Eu derramo sobre vós já
estão a dar frutos. Assim, os poderes que Eu concedo, através das Graças da Cruzada de Orações,
atrairão milhares de novas almas.
Como podeis vós pensar que um pequeno grupo de oração possa alcançar tamanha conversão? A
resposta é simples. É porque vós sois protegidos pelo Meu Pai e diretamente guiados por Mim, que vós
tereis sucesso. Vós não podeis falhar. Ainda que vós experimenteis muitas distrações e confusões, bem
como um combate interior, o que é de esperar neste Trabalho, Eu estarei sempre ao vosso lado.
Lembrai-vos que nós estamos agora a preparar para a queda dos Meus pobres servos sagrados,
a qual resultará do cisma que se aproxima, que vai irromper nas Igrejas Cristãs.
Assim, embora o Exército Remanescente venha a ser liderado por padres e outros
clérigos Cristãos, muitos dos servos serão leigos, pois este será um tempo em que haverá
escassez de sacerdotes. Vós, Meus discípulos, tereis de recolher e armazenar Hóstias de
Comunhão, pois serão de difícil acesso. Aqueles dentre vós que sois Católicos Romanos,
precisais de assegurar Missas em refúgios ou Igrejas seguras.
Será criada uma missão semelhante às perseguições na Alemanha Nazi, em que os Judeus
foram abatidos, para erradicar os, assim chamados, traidores da Igreja do Novo Mundo, que vos
será dito que é para todas as religiões.
Vós sereis acusados de profanar a Missa, o seu novo modelo de Missa, em que Eu não estou
presente na Santa Eucaristia, o que será uma abominação aos Olhos do Meu Pai.
O Meu Corpo e Sangue estarão presentes nas Missas realizadas naquelas Igrejas e refúgios em
que vós prometereis lealdade à Transubstanciação, o que torna o Sacramento do Santo Sacrifício da
Missa autêntico e aceite pelo Meu Pai. Vou continuar a instruir-te para continuares a promover
Grupos de Oração de Jesus para a Humanidade, em todo o mundo. Muitos já estão a ser formados
todos os dias. Agradeço a todos aqueles que seguem as Minhas Instruções e mostram obediência.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

571

Livro da Verdade

Ficai em paz. Deveis ser mais confiantes. Deixai o medo de lado, pois não vem de Mim. Nós
estamos agora a crescer e a espalhar em todos os cantos da Terra. Em breve todos seguirão e,
quando isso acontecer, as orações vão mudar o mundo através da conversão.
Eu amo a todos vós. Eu Estou grato e tocado por Me terdes respondido imediatamente nesta
importante Missão, o maior plano para trazer todos os pecadores para a casa do Pai, a salvo da
influência e das tentações da besta.
O Vosso Jesus.

A Coroação de Espinhos durante a Minha Crucificação é simbólica
Terça-feira, 13 de novembro de 2012, 17:00

Minha querida e amada, a Coroação de Espinhos durante a Minha Crucificação é simbólica para
o fim dos tempos. Assim como a Igreja é o Meu Corpo na Terra, assim foi também o flagelo da
Coroação de Espinhos durante a Meu percurso para o Calvário. A Coroa de Espinhos representa o
Chefe da Minha Santa Igreja na Terra. O Papa Bento XVI sofrerá muito, pois ele será perseguido por
falar a Verdade. Ele vai ser esmagado, como Chefe da Minha Igreja, e nenhuma misericórdia lhe será
mostrada. A oposição mover-se-á rapidamente e ele será declarado como não sendo mais importante.
Aqueles que afirmam serem mais modernos na sua abordagem apostólica, afastá-lo-ão e
ridicularizarão as suas palavras. Em seguida, o Chefe da Minha Igreja será substituído pelo
chefe da serpente.
A flagelação que Eu sofri durante a Minha Crucificação será revivida na Minha Igreja
Católica. A serpente move-se rapidamente, agora que vai tentar devorar o Meu Corpo – a Minha
Igreja na Terra. Então, todas as Igrejas Cristãs serão engolidas e forçadas a honrar o falso profeta,
como a mão direita da besta.
Embora muitos de vós estejais receosos, lembrai-vos que as vossas orações retardam essas
coisas, e que, em muitos casos, atenuam essas circunstâncias. deis ouvidos a Orações, e bastantes,
atrasarão e enfraquecerão a obra do maligno na Terra.
É o antídoto para a perseguição planeada pelo grupo do mal, governado por Satanás. Com a
conversão e as vossas orações, Meus discípulos, muito pode ser derrubado. A oração pode destruir
essa maldade. A oração pode e irá converter a humanidade. Então, se um número suficiente de
almas Me seguir, tudo será fácil. Em seguida, a transição para o Meu Novo Paraíso será mais fácil.
O Vosso Jesus.

Uma série de eventos sobre as igrejas que me honram no mundo virão à superfície
Quarta-feira, 14 de novembro de 2012, 20:30

Minha querida esposa mística, Minha amada filha, as tuas provações deram-te uma nova força
e a paixão necessária para tocar os corações de muitos.
Esta é uma das maneiras por que Eu vou tocar as almas daqueles que precisam das
Minhas Graças. Eu vou fazer isso através do teu trabalho para Mim, para que a conversão
possa espalhar-se rapidamente.
Durante este tempo, uma série de eventos sobre as Igrejas que Me honram no mundo virão à
superfície. O cisma na Minha Igreja Católica será em breve tornado público. Quando isso acontecer,
será ao som de aplausos pelos que separam a Verdade dos Meus Ensinamentos dos Mandamentos
deixados por Meu Pai.
O planeamento e a coordenação deste grande esquema levou algum tempo, mas logo eles
anunciarão o cisma antes de a comunicação pública mundial.
Muitos, gritando no topo de suas vozes, apregoam mentiras, não só contra as Leis estabelecidas
pelos Meus Ensinamentos. O que eles realmente querem é criar um novo deus. A nova figura da Minha
Igreja será promovida como uma qualquer eleição de alto nível de líderes políticos.
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Eles vão fazer-vos acreditar que as antigas Palavras são falsas. Em seguida, vão dizer-vos que
não acrediteis nelas. Eles vão mudar a forma de viver os Meus Ensinamentos e mudar a forma de
Me honrar. Agora, eles vão colocar as Minhas Leis de lado e vão adorar leis de sua própria criação.
Eles vão mudar os seus votos solenes para justificarem a sua participação na construção de um novo
templo – o novo templo dedicado às regras do falso profeta. Em seguida, eles não serão mais Meus
servos, pois mudarão a sua lealdade e honra para o falso profeta.
Então, eles vão adorar um deus falso, um conceito novo, o que permitirá que certas Leis de
Deus sejam abolidas e substituídas com obscenidade diante dos Meus Olhos.
Este é o Meu Aviso para aqueles sacerdotes dentre vós que vão afastar-se da Igreja Católica.
Quando vós deixardes de confiar totalmente em Mim, as vossas cabeças ficarão prontas para
acreditar em mentiras. Quando vós confiardes em falsos orientadores caireis em terrível pecado.
Vós honrareis a besta, que vai corromper a Minha Igreja impondo a coroa de espinhos sobre a
Cabeça de Minha Igreja, o Meu Verdadeiro Santo Vigário, o Papa Bento XVI.
Vós sofrereis muito quando servirdes a besta, pois estareis a privar Deus dos Seus filhos.
Voltai para as vossas verdadeiras raízes. Não permitais que a Minha Igreja seja corrompida pelos
pecados planeados por pessoas que querem destruir o Cristianismo e outras religiões que honram o
Meu Pai. Vós, Meus servos sagrados, que desobedeceis às vossas Ordens Sagradas, cortais os
vossos corações de Mim, enquanto esses enganadores roubam as vossas almas.
O maior pecado que vós estais prestes a cometer é o de honrar a um deus falso. Vestido de
jóias, ele será encantador, sutil e com uma compreensão aparentemente boa dos ensinamentos do
Livro do Meu Pai. Vós caireis sob o seu feitiço. Ele vai distorcer os Meus Ensinamentos, que se
tornarão heresias.
Esta religião, uma alternativa à Verdade de Deus, é inútil. No entanto, terá uma fachada de
amor, charme e sabedoria, e, vestida com novo ouro e pedras preciosas, que será o rosto da nova
religião mundial em todos os altares.
Aos fiéis sacerdotes, Eu digo-vos isto. Eu Vou abençoar-vos com as Graças de entenderdes a
Verdade em todos os momentos.
Tais ídolos, que vos são apresentados como a verdade, são de barro. Eles são objetos de
madeira. Eles não são nada. Eles não têm qualquer significado. Não emitirão nenhumas Graças.
Deus, o Único e Verdadeiro Deus, simplesmente não estará presente nas suas igrejas. . Somente o
Deus Vivo pode estar presente nas Minhas igrejas.
Quando Deus Pai testemunhar esse insulto final, Ele exilará aqueles que dão vida a essas
práticas pagãs. Então, Ele vai exigir uma explicação a quem causa o cisma na Sua Igreja na Terra –
esses mesmos servos que, arrogantemente, descartam a Santa Palavra de Deus de forma tão ligeira.
Quando eles Me encararem, durante O Aviso, eles saberão como fizeram mal ao Meu Pai.
Nenhuma pessoa ou servo sagrado tem o controle, porque há apenas Um Mestre. Só Deus. Eles
estão a introduzir um deus homem. Ele não existe, mas eles vão roubar-Me o Meu rebanho.
Ser-lhes-ão dadas todas as Graças e demonstrada muita paciência. Se não se arrependerem,
eles serão destruídos.
Cada um de vós pagará por cada alma que tenhais afastado de Mim.
O Vosso Jesus.

Eu tenho uma Mensagem, que eu devo transmitir ao povo americano
Sábado, 17 de novembro de 2012, 19:00

Minha querida e amada filha, Eu tenho uma Mensagem, que Eu devo transmitir ao povo
Americano. Meus queridos e amados seguidores, vós deveis agora prestar atenção à Minha Santa
Palavra e escutar.
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Vós estais a enfrentar muita perseguição por causa dos pecados dos vossos compatriotas e
daqueles que estão no controle das vossas leis do aborto. Este pecado maior, de que vós sois
culpados milhões de vezes, cortou o Meu Coração, como se uma espada O perfurasse várias vezes.
Os vossos pecados de imoralidade e o vosso amor à riqueza material ofendem-Me
profundamente. Vós não Me tendes lealdade da forma que se espera de vós. Aqueles de vós que se
afastaram da Verdade, deveis chamar por Mim, para que Eu vos possa abrir os olhos.
Eu amo a todos os filhos de Deus nos Estados Unidos da América, mas temo que o pecado
tenha alcançado uma parte tão grande que muitos de vós caireis num abismo de desespero, a menos
que aceiteis a Existência de Deus.
É importante que vós oreis firmemente, porque o poder de Satanás infiltrou-se em muitas das
vossas leis. As leis, muitas das quais estão a ser introduzidas pelos ateus dentre vós, serão
abomináveis aos Olhos do Meu Pai. Como Eu choro por causa da decepção que vós representais.
Pobres servos sagrados, dentre vós, serão esmagados como insectos sob os pés dos líderes que Me
negam, ao vosso Jesus.
Este é um momento em que a oração deve ser o vosso objetivo diário, de modo que a vossa
nação possa ser salva e incluída entre as Minhas doze nações do Novo Paraíso.
Aqui está uma Cruzada de Oração (85) para salvar os Estados Unidos da América da
mão do enganador
Ó Querido Jesus, cobri a nossa nação com a Vossa Preciosíssima Proteção. Perdoai os
nossos pecados contra os Mandamentos, de Deus. Ajudai o Povo Americano a voltar para Deus.
Abri as suas mentes para o verdadeiro Caminho do Senhor. Desbloqueai os seus corações
endurecidos, para que acolham a Vossa Mão de Misericórdia. Ajudai esta nação a levantar-se
contra as blasfêmias que possam ser infligidas sobre nós, para nos forçar a negar a Vossa
Presença. Nós Vos pedimos, Jesus, que nos salveis e protejais de todo o mal, e que abraceis o
nosso povo, junto ao Vosso Sagrado Coração. Amém.
Ide, Meu povo, e nunca tenhais medo de demonstrar o vosso amor por Mim, ou de negar o
vosso Cristianismo.
O Vosso Jesus.

Os tumultos serão evidentes em todos os cantos da terra e só um cego não verá as
mudanças
Segunda-feira, 19 de novembro de 2012, 09:00

Minha querida e amada filha, só há uma maneira de obter a Vida Eterna, e é através de Mim,
Jesus Cristo. Há, contudo, muitos caminhos que conduzem a Mim.
Muitos que seguem a Minha Verdade acharão que é mais fácil do que aqueles que conhecem
a Verdade, mas que não prestam homenagem a Deus.
Meus seguidores, deveis entender que aqueles dentre vós que conheceis a Verdade, mas que
vos sentais ao lado e permitis que a Palavra de Deus seja considerada uma mentira, tendes uma
responsabilidade para Comigo, o vosso Jesus.
Nunca aceiteis leis que honram a Satanás. Vós sabereis, nos vossos corações, quais as leis que
Eu pretendo referir assim que elas desfilem diante de vós. Porque, então, elas desgostar-vos-ão
assim como Me desgostam.
Dai a conhecer que a batalha contra a Palavra de Deus já começou. A forma como isso
acontecerá tornar-se-á clara para vós.
Muitas mudanças na Minha Igreja na Terra; muitas provações entre os Meus servos
sagrados; contendas entre nações; e o conflito em Israel tudo agravará, pela sua intensidade,
tudo ao mesmo tempo.
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Os tumultos serão evidentes em todos os cantos da Terra e só um cego não verá as mudanças
ao seu redor. Cada um de vós será afectado de alguma forma, mas notai isto.
Eu prometi-vos que estarei convosco, guiando-vos a cada passo, aliviando a vossa dor por
cada pedra que pisais, na busca de paz, amor e harmonia.
Mantende-vos Comigo. Ficai junto do Meu Sagrado Coração, e permiti-Me manter-vos fortes.
Caminhai por esta selva de dor e de confusão, com fé nos vossos corações e confiança em
Mim, o vosso Jesus, e vós sobrevivereis.
Nunca permitais que a vossa consciência, ou compromisso com a Verdade de Deus, sejam
seduzidos por alguém, não importa quão convincentes eles soem. Não importa quantas leis, ditas
tolerantes, imponham sobre vós para que as aceiteis.
Vós sabereis, nos vossos corações, a diferença entre a Verdade e a ficção.
O Vosso Jesus.

Este Grupo dos Doze, representando nações poderosas, é uma afronta para a
existência dos Meus Doze Apóstolos
Terça-feira, 20 de novembro de 2012, 23:50

Minha querida e amada filha, muitos insultos, disfarçados sob um véu de engano, estão a ser
lançados contra Mim, o Salvador do homem.
Satanás infestou os Cristãos em todo o mundo, em particular neste momento. Ele faz isso da
forma mais astuta. Ele convence-os de que devem mostrar lealdade aos seus irmãos e irmãs,
fazendo-os acreditar em mentiras. As pessoas, pela sua natureza, têm um lado carinhoso oriundo de
um amor natural para com os outros. Este é um Dom de Deus. Satanás usa esta emoção para atrair o
homem para uma teia de mentiras, sobre as quais ele tem pouco controle. Ele consegue levá-los a
acreditar em leis que correspondem a graves pecados contra Deus.
Ao apoiarem os que visam produzir leis que toleram a guerra, o assassinato e blasfemam
contra Deus, muitas pessoas acreditam que estão a fazer a coisa certa.
Quando acreditais que o pecado é aceitável e que se justifica, porque é para o bem dos outros,
vós caís numa armadilha cuidadosamente preparada.
Não é por acaso que são montadas desculpas para a divisão das Igrejas Cristãs. Não é por
acaso que vos é apresentado, neste momento, qualquer pretexto para desculpar o aborto.
Todas as nações que estão associadas e clamam publicamente pela introdução do aborto, pela
tolerância da guerra e por alterações nas Igrejas Cristãs, estão a ser conduzidas por uma entidade.
Esse grupo planeia estes eventos há muitos anos. Eles sabem exatamente o que são e o que fazem.
Eles são muito poderosos e perigosos.
Parai, olhai e escutai, pois vós deveis agora aceitar que o que Eu digo é em Nome de
Deus. Todas essas ações monstruosas e repulsivas, que vos são apresentadas como mudanças
plausíveis e que cuidam da vossa sociedade, foram planeadas e coordenadas numa base global
pelo grupo dos doze.
Este grupo dos doze, representando nações poderosas, são uma afronta para a existência dos
Meus doze apóstolos.
Eles vão apresentar e apoiar o anticristo no mundo, assim como os Meus doze apóstolos Me
apresentaram em público durante o Meu tempo na Terra.
O seu poder significa que as nações poderosas se suportam umas às outras, para fazerem leis
pecaminosas e assegurar que elas serão aceites.
Como vós, Meus amados discípulos, sofrereis pelo vosso acesso à Verdade. A Verdade abrirá
os vossos olhos para o mal ao vosso redor. Vós nunca deveis recear a Verdade. Só quando a
aceitais, ela pode proteger-vos de leis perversas, e dessas ações e atos.
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Sabei que as nações que participam na introdução de leis iníquas serão as mais afetadas
durante a purificação final.
Elas podem acreditar que estão acima da censura, mas elas só conseguirão alcançar uma
coisa. E isso será um Castigo tão severo que elas não serão capazes de se esconder ou de cobrir os
seus rostos para o evitar. Em primeiro lugar, elas têm que responder perante Mim. Muitos cuspirão,
mesmo assim, na Minha Face. E, em seguida, irão juntar-se ao anticristo, a besta, e todos os anjos
caídos, numa dor eternamente.
Eu aviso-vos, agora. Aqueles de vós que tenteis levar o aborto para os vossos países, aqueles
que contaminais as Minhas Igrejas Cristãs e aqueles que honrais a besta, são poucos os vossos dias.
Para vós, não haverá futuro, nem Vida Eterna, nem acesso ao Meu Reino.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: Vós deveis rezar para que essas pobres almas que continuam a
crucificar o meu Filho se afastem do pecado
Quarta-feira, 21 de novembro de 2012, 18:45

Minha filha, todos os meus filhos que amam o meu Filho devem unir-se em oração neste
momento de conflito no mundo.
Vós deveis rezar para que essas pobres almas que continuam a crucificar o meu Filho se
afastem do pecado e implorem ao meu Filho que os perdoe.
O tempo é curto e só os que estiverem em estado de Graça podem entrar no Reino do
meu Filho.
Embora no passado tenha havido muitos anos de oração, sacrifício e devoção por mim, a sua
Santíssima Mãe, agora apenas um tempo muito curto vos é deixado para que encontreis a redenção.
Rezai, meus pequenos, arduamente, pelos que insultam o meu Filho e que desonram o meu
Pai, Deus o Altíssimo.
Muitos viraram as costas a Deus. O maligno tem conseguido transformar os seus
corações em pedra.
Muito poucos honram a vida, a qual foi dada aos filhos de Deus. As suas vidas estão nas
Mãos de Deus. Qualquer um que interfira com a Criação de Deus será punido.
Minha filha, tu deves apelar a todos aqueles a quem foi dado o Livro da Verdade para
orarem a mim, a Mãe da Salvação. Foi-me atribuída a tarefa de ajudar o meu Filho na redenção
da humanidade.
Permiti-me ajudar-vos, filhos, a ver o caminho para o meu Filho com clareza e amor nos
vossos corações.
Eu vou ajudar-vos a superar todos os obstáculos, que bloqueiam o vosso caminho, rumo à
Misericórdia do meu Filho.
Por favor, lembrai-vos de que o meu Filho tudo perdoa. Ele ama a todos os filhos de Deus,
não importa como eles O atormentem.
Tudo o que deveis fazer é voltar-vos para Ele e pedir a Sua Misericórdia para vos trazer para
perto d’Ele.
Rezai, rezai, rezai por todos aqueles que ofenderam o meu Filho e que tenham profanado as
Suas Igrejas, pois eles precisam da vossa ajuda.
Elas são almas perdidas e devem ser trazidas de volta para o Seio do meu Filho. Caso
contrário, isso quebraria o Seu Coração.
Obrigada por responderdes a este apelo do Céu.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.
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Uma metade não se desviará da Verdade. A outra metade distorcerá a Verdade
Quarta-feira, 21 de novembro de 2012, 23:30

Minha querida e amada filha, por cada Mensagem severa que Eu dou a todos os filhos de
Deus, lembram constantemente que o Meu Amor é Sempre Misericordioso.
A Minha Paciência é completamente duradoura e Eu salvarei cada pessoa que apele à Minha
Misericórdia, independentemente da gravidade dos seus pecados.
Como Eu anseio libertar a todos das garras do enganador, que aperta o seu domínio sobre
todas as almas que seduz, de modo que muitas ficam impotentes contra a sua força.
Que nenhum homem deixe de entender isto. Quando vós vendeis as vossas almas, de bom
grado, a Satanás, ele não vos deixará partir em liberdade. Só Eu vos posso libertar.
Quando essas almas, que estão perdidas para Mim por causa da vida pecaminosa que levam, tentam
mudar os seus hábitos, elas lutarão também contra a besta. Pois essa é uma besta ofendida e rancorosa.
Para muitos, mesmo os que são dedicados a Mim, ao vosso Jesus, ele será, de tempos a
tempos, como um espinho ao vosso lado. Nada o satisfará até vós cederdes à sua tentação, o que
difere de pessoa para pessoa.
Porque cada um de vós se é um pecador, e continuará a ser, até que estejais limpos do pecado,
aceitando o pecado como um fato, mas combatendo-o,
Aqueles de vós que Me conheceis intimamente, sabeis que podeis confiar sempre na
Minha Misericórdia.
Vós sabeis a importância de manterdes a comunicação diária Comigo. Isso pode ser tão
simples como conversar Comigo durante o vosso dia de trabalho. Este é um momento perfeito para
Me oferecerdes pequenos sacrifícios.
Se alguém vos magoa, oferecei-Me essa provação para que Eu possa salvar almas por causa disso.
Se vós estais perturbados com as lutas que enfrentais, sobre as quais não tendes controle, vós
deveis permitir-Me carregar o vosso fardo.
Muitas pessoas trabalham duramente longas horas, tanto dentro como fora de casa. Tudo o
que Eu peço é que volteis aos vossos pensamentos para Mim, quando precisardes de apoio e ajuda,
porque Eu responderei à vossa oração.
Nunca cometais o erro de pensar que só podeis comunicar Comigo durante o vosso tempo na
Igreja, ou antes e depois de receberdes os Santos Sacramentos. Eu estou aí em todos os momentos
do dia. Eu responderei a cada pedido, se ele estiver de acordo com a Minha Santa Vontade.
Meus amados discípulos, todos vós sois filhos de Deus. Eu uno-vos, nação com nação, para
que Eu possa trazer paz e a unidade ao caos que virá.
Deixai-Me levar-vos para a Minha Santa Família e vós ficareis reforçados.
Então levantar-vos-eis e ireis em frente, renovados e com um novo mandato para conduzir o
Meu Exército, que ainda não está formado em muitos países.
Mantende-vos leais às Minhas instruções.
Por favor, espalhai o Selo do Deus Vivo em todos os lugares. Ele não deve ser vendido. Ele
deve estar disponível para todos. Passai cópias a todos aqueles que precisem de ser protegidos.
A divisão entre os seguidores leais, aqueles que aceitam o Livro do Meu Pai, a Mais Santa
Bíblia, e aqueles que querem mudar a Verdade, está prestes a tornar-se mais vasta.
Uma metade não se desviará da Verdade.
A outra metade destorcerá a Verdade.
Eles vão fazer isso para atenderem às suas próprias motivações políticas e pessoais, que serão
escondidas por detrás de uma linguagem oculta.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

577

Livro da Verdade

A Verdade será em breve declarada como sendo uma mentira e Deus será considerado culpado.
Desrespeitosamente, eles vão declarar que as leis estabelecidas pelo Meu Santo Vigário são
antiquadas e não atendem à sociedade moderna.
Em conformidade com isso, todos os argumentos astuciosos entrarão em conflito direto com
as Leis de Deus as quais aumentarão para isso.
Essas pessoas querem introduzir leis que legalizem o pecado. Eles não amam a Deus. Eles
dizem que amam, e muitos daqueles que promovem tais leis são ateus, mas não revelam as suas
verdadeiras crenças.
Muitos dos seus planos incluem a proibição das Leis Cristãs.
Por um lado, eles toleram as leis, que permitem que as mulheres abortem os filhos, por opções
de estilos de vida. Eles usam o argumento da opção, mas esta escolha aplica-se às necessidades da
mãe, não do filho.
Muitas mulheres serão atormentadas depois de destruírem a vida desta maneira. Muitas
sentirão uma sensação de perda, porque elas sabem, nos seus corações, que a vida que elas
destruíram foi criada por Deus.
Serão usados todos os argumentos poderosos e convincentes para aprovar a legislação do
aborto. Cada artifício usado para obter apoio, equivale a um aborto a ser introduzido por todos.
Por este pecado, Eu derrubarei os vossos países.
O pecado do aborto provoca grande dor ao Meu Pai e Ele não permitirá que isso continue.
As nações que constantemente tentam torná-lo disponível para mais mulheres, e que o
promovem como se fosse uma coisa boa, serão afastadas, e sofrerão uma punição de que não pode
haver recuperação.
Eles serão culpados do pecado de assassinato, e serão um dos primeiros grupos a suportar a
dor durante O Aviso.
Deus não permitirá que vós toqueis a vida que Ele criou.
A punição será aplicada sobre vós na forma de terremotos, e muitas nações continuarão a
receber punição após punição até o Dia do Senhor.
O aborto e assassinato serão os dois pecados pelos quais o Meu Pai lançará um castigo severo
sobre o mundo.
O pecado, Meus discípulos, é como uma nódoa que infesta as vossas almas todos os dias.
Mas, quando vós estais em estado de Graça o pecado diminui. Quanto mais vós receberdes os
Sacramentos da Santa Comunhão e Confissão, maiores serão as Graças recebidas.
Aqueles de vós que assistis à Missa diariamente, são dadas Graças muito especiais. Vós,
Meus devotos seguidores, passareis rapidamente pelos Portões do Meu Paraíso.
Ide agora e passai um pouco mais de tempo Comigo. Conversai Comigo. Eu aprecio a
conversa simples, que Me coloca mais perto de vós. Eu anseio por vós. Eu tenho saudades da
intimidade que Eu desejo, para que Eu possa trazer-vos para mais perto de Mim.
Vós podeis construir um relacionamento maravilhoso Comigo, simplesmente, em primeiro
lugar, por vos tornardes um amigo. Então, o nosso amor edificará, até ao momento em que o vosso
coração irradiará de amor por Mim e o Meu por vós.
Não é complicado começar um novo, fresco começo, para vos preparardes para o Meu Reino.
Começai agora, chamai-Me.
Se vós Me amais, logo confiareis em Mim e isso levará à Purificação das vossas almas. Vós
sereis mais felizes, ficareis em paz, e nada do mundo exterior significará alguma coisa, exceto a dor
do pecado, que vós testemunhareis.
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Eu Estou justamente aqui. Eu Estou à vossa espera. Eu quero a humanidade, para que sejam
capazes de conhecer-Me adequadamente.
Eu amo-vos.
O Vosso Jesus.

Deus Pai: Eu ofereço-vos o futuro mais perfeito
Quinta-feira, 22 de novembro de 2012, 19:00

Minha querida filha, a Luz do Meu Amor cai sobre a Terra hoje, na esperança de que os
corações dos Meus filhos se possam mover.
Aqueles que não Me conhecem, e há muitos que têm medo de se aproximar de Mim, deveis
saber que Eu desejo levar-vos para o Reino de Meu Filho.
Eu Sou o Deus do Amor e o Deus que vos legou o Dom da Salvação.
Vós não deveis rejeitar este Dom, pois ele foi dado à humanidade, em primeiro lugar, para
que ela se pudesse unir novamente e desfrutar o Paraíso que Eu criei para eles.
Este é o tempo do Dia do Senhor e vós, Meus filhos, estais a ser preparados para este Grande Dia.
O tempo da Minha Intervenção Divina, para que vós possais ser salvos, para entrardes nos
Portões do Reino do Meu Filho, terá lugar em breve.
Quando as profecias anunciadas no Meu Santo Livro começarem a ter lugar, vós, finalmente,
aceitareis a Verdade.
A Verdade que Eu prometi à humanidade, para estes tempos, está a ser-vos dada agora.
Porque, podeis vós perguntar, preciso Eu que os Meus filhos recebam, de novo, a Verdade da
Minha Santa Palavra?
É porque poucos acreditam na Minha Existência no mundo de hoje. Eles já não atendem aos
Meus Dez Mandamentos.
A arrogância substituiu a humildade entre os Meus filhos, incluindo muitos servos sagrados
que foram nomeados para transmitir a Verdade. Muitos ignoram a Verdade da Minha Palavra e,
mais ainda, nunca lhes foi ensinado o significado de sua existência na Terra.
Assim, muitas almas podem agora ser redimidas por causa do Meu Amor e Eu, portanto,
tenho-vos, dado instruções através do Meu Amado Filho quanto ao que se espera de vós.
Abraçai a Verdade. Relembrai às pessoas próximas de vós o Meu grande Amor pelos
Meus filhos.
Como qualquer bom Pai Eu vou avisar os Meus filhos dos perigos que enfrentam. Eu nunca
os deixarei andar às cegas na teia de mentiras que caiu sobre a humanidade, como uma rede de
pesca sobre um cardume de peixes desprevenidos.
Eu não permitirei aqueles que tentam impedir que a Minha Santa Palavra seja ouvida, ou os que
tentam torpedear a Palavra do Meu Filho. Nem Eu falto ao Meu dever de avisar os Meus filhos sobre
as punições que eles enfrentarão, se continuarem a ofender-Me pelo tratamento que dão aos outros.
Eu Sou o vosso Pai. Eu Sou responsável por reunir os Meus filhos, juntos novamente, e Eu
vou usar tudo que for necessário para salvar os Meus filhos do maligno.
Todas as táticas, todos os truques serão usados por Satanás e seus seguidores dedicados para
vos impedir de ouvir a Verdade.
Isto Eu prometo solenemente. Vós sereis levados rapidamente para os Meus Braços, com a
proteção da Grande Misericórdia do Meu Filho.
A batalha pelas almas começou, embora isso possa não ser evidente para muitos de vós.
Para que vós desfruteis do Meu Novo Paraíso na Terra, deveis aceitar a Minha Mão tal como
Ela chega até vós. Não tenhais medo, porque Eu cubro todos aqueles que Me honram, o vosso
Eterno Pai, e o Meu Precioso Filho, com o Meu Selo.
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Prestai atenção à Minha Chamada. Sede fortes. Fechai os ouvidos aos sussurros da besta, pois
ela usa as almas que estão manchadas com o pecado do orgulho para vos roubar de Mim.
Eu ofereço-vos o futuro mais perfeito. Vós não deveis rejeitar este Paraíso, porque essa é a
vossa herança. Quantos de vós rejeitariam uma herança de tanta riqueza no mundo? Muito poucos.
Não cometais o erro de virar as costas a esta Dádiva.
Qualquer pessoa que tentar impedir-vos precisa das vossas orações, pois Eu Amo todos os
Meus filhos.
Eu, o vosso Pai, asseguro que o Meu Grande Plano para anunciar a Segunda Vinda de Meu
Filho não será retardado.
Vinde a Mim, através do Meu Filho, e vós não querereis mais nada. Eu Amo-vos. Eu choro
por muitos de vós, muito teimosos em não verem que esta é de fato a Chamada do Céu, prometida
para vos preparar para a Nova Era de Paz.
O Vosso Pai Amado, Deus, o Altíssimo.

Meus amados Sacerdotes e Servos Sagrados, não receeis a Minha Palavra
Sexta-feira, 23 de novembro de 2012, 21:45

Minha querida e amada filha, a perseguição contra os Meus profetas e visionários intensificase agora como oposição ao crescimento das Mensagens.
Eu digo-vos, especialmente aos Meus amados sacerdotes e servos sagrados, não receeis a
Minha Palavra. O medo e a incerteza que vós estais a enfrentar não vêm de Mim. Se não vem de
Mim, deveis então interrogar-vos, de onde é que eles vêm?
A Minha Santa Palavra tem sempre resistência. Durante o Meu tempo na Terra, os sacerdotes
da época, os Fariseus, fizeram tudo o que puderam para argumentar Comigo. Eles tentaram, a cada
oportunidade, torpedear-Me, colocar-Me questões para Me fazerem contradizer com a Palavra de
Deus, mas eles falharam.
Eu permaneci em silêncio quando eles tentaram obter de Mim respostas para as questões que
eles sabiam que Eu não estava preparado para responder. Vede vós, embora eles praticassem a sua
religião, mantendo muitas cerimônias complicadas, vestidos com roupas caras, faltava uma coisa.
Eles não possuíam um pingo de humildade, pois acreditavam erroneamente que, por causa do seu
papel como servos sagrados, estavam acima dos seus irmãos.
Eles falavam, pregavam e apresentavam em lugares abertos, como profetas, a Sagrada Palavra
do Meu Pai. No entanto, realmente eles não entendiam a Promessa do Meu Pai, nem as lições que
Ele lhes deu através dos profetas. Eles não aceitaram que o tempo para a prometida vinda do
Messias estava a ocorrer dentro seu próprio tempo.
Eles acreditavam que esse evento teria lugar no futuro.
Eles sentiam-se confusos com as Minhas respostas, os Meus Ensinamentos e a vida simples que Eu
levava. No entanto, eles sentiam-se atraídos para Mim e voltavam, uma e outra vez, para Me desafiarem.
Em seguida, eles sentiram-se ameaçados por causa do Meu conhecimento de assuntos
espirituais, um fato que eles não podiam negar.
Eles atormentavam-Me. Eu respondia às suas questões de acordo com a Santa Vontade do
Meu Pai. Assim, Eu permanecia em silêncio quando eles apontavam os seus dedos contra Mim em
estado de raiva.
Apesar do seu tão proclamado conhecimento sobre a Palavra de Deus, eles caíram nas armadilhas
estabelecidas pelo enganador. Eles acreditavam que o seu conhecimento era superior ao Meu.
A hierarquia em camadas que eles criaram na igreja, era como uma monarquia real. O rei que
eles honravam não era Deus, mas os seus próprios reis, nomeados por eles. A camada superior tinha
pouca comunicação com os servos humildes que orientavam as suas tribos. Quanto ao homem
pobre e humilde, eles tiveram pouco tempo para ele.
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Como eles ofenderam o Meu Pai. Como eles Me torturaram. Eles tinham o sangue de muitos
nas suas mãos, porém, aos olhos do povo, eles conseguiram mantê-las limpas.
A sua educação fazia com que eles acreditassem que só eles poderiam interpretar
corretamente a Sagrada Escritura. A Minha Palavra foi tratada como heresia.
O mesmo é hoje verdadeiro. Assim, poucos dos Meus servos sagrados estão preparados para a
Minha Segunda Vinda. A sua certificação, enquanto Santos Ministros da Minha Igreja, pode criar
divisão, a qual Eu não autorizei. Estes homens eruditos em teologia, com muitos anos de preparação,
não conseguem entender os Meus Ensinamentos, as profecias, ou a maneira como Eu falo.
Aqueles de vós que questionais a Minha Palavra ou tentais criar disparidades, comparando-a com o
vosso próprio imperfeito conhecimento da Sagrada Escritura, deveis parar já. Vós não aprendestes nada.
Vós não aceitais que o tempo está próximo e que Eu Estou a preparar-vos? Os inimigos desta Minha
Santa Missão, de preparar a Minha Segunda Vinda, são muitos. Os ataques são perversos. Cada volta,
cada esquina e cada passo que Eu dou, através destas Mensagens, enfrentam obstáculos.
Se não aceitais a Minha Promessa de vir de novo, então vós deveis colocar-vos a questão.
Qual é o meu papel em Nome de Deus? É simplesmente para administrar os Sacramentos? Não, não
é apenas esse o papel para o qual fostes chamados.
Quando atacais as Minhas Mensagens da maneira como o fazeis, vós fazeis-Me chorar de
tristeza e de frustração.
Não fostes vós avisados para ficardes alerta, porque vós não sabeis o dia nem a hora em que
Eu voltarei? É hora de despertar o vosso espírito, de ler as Palavras contidas no Livro do Meu Pai e,
em seguida, rezar para que Eu vos abençoe com o Dom do discernimento.
Aqueles de vós que Me rejeitais, porque sois preocupados e cautelosos de que não seja Eu, o
vosso Jesus, quem fala, a seguir Eu perdoo-vos. Eu entendo o quanto é difícil, mas, com o tempo,
vós sentireis o Meu Amor a envolver-vos.
Aqueles que recusais ouvir-Me, então vós sois culpados do pecado de orgulho.
Aqueles de vós que negais publicamente a Minha Palavra, que a afastais e afirmais que as
Minhas Mensagens vêm do maligno, então vós estais perdidos para Mim. Tão distantes que, apesar
da vossa crença arrogante de que o vosso conhecimento livresco de assuntos espirituais vos torna
mais dignos de falardes em Meu Nome, vós deveis saber isto.
Trazei-Me uma alma simples, com pureza de coração, que Me ama por causa de Quem Eu
Sou, e ela unir-se-á a Mim no Paraíso.
Trazei-Me uma alma cheia de orgulho, que grita do alto da sua voz a Palavra de Deus, e Eu
expulsá-la-ei.
Confiai em Mim de coração humilde e Eu derramarei as Minhas Graças sobre vós.
Amai-Me sem condições e reconhecereis a Minha Voz de imediato. Vós sois almas afortunadas.
No entanto, são as almas que se afastaram de Mim há muito tempo as que Eu mais desejo.
Ó, vinde a Mim, Meus servos sagrados. Eu dou-vos a Verdade, porque Eu quero que renoveis
a vossa fidelidade a Mim. A desobediência aos Meus Ensinamentos e o não reconhecimento da
vossa fraqueza coloca uma barreira entre nós.
Aqueles servos sagrados, que cometeram graves pecados da carne, devem vir a Mim para que
Eu os possa ajudar. Reconhecei os vossos pecados e Eu renovarei as vossas almas, para que vós
fiqueis aptos a ajudar a salvar outras almas, antes que Eu venha de novo.
Vós tendes que escutar. Se vós tendes dúvidas, isso Eu aceito. Porém, se tentardes prejudicar
os Meus profetas vós sofrereis por isso. É muito melhor para vós que fiqueis em silêncio. Vós
deveis estar dispostos a escutar e a humilhar-vos diante dos Meus Olhos. Só então vós estareis aptos
para representar o Meu Corpo na Terra.
O Vosso Jesus.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

581

Livro da Verdade

Não é a Mim que eles vão colocar uma Coroa de esmeraldas ou pedras preciosas
Domingo, 25 de novembro de 2012, 17:25

Minha querida e amada filha, Eu Sou o Cristo, o Salvador da raça humana e em breve vou
tomar a Minha Coroa e reinar sobre a Terra, finalmente.
Contudo, a Coroa de Espinhos ainda permanece colocada na Minha Sagrada Cabeça, até que
chegue o grande dia em que, finalmente, Eu Me sente no Trono prometido a Mim pelo Meu Pai.
Eu Sou o único Rei Verdadeiro, o único Deus Verdadeiro, embora Eu use uma Coroa de
Espinhos, tão cruelmente colocada pelas mãos ingratas do homem.
Não é a Mim que eles vão colocar uma coroa de esmeraldas ou pedras preciosas. Não, mesmo
hoje. Não, em vez disso, eles ainda Me magoam cruelmente, ao rejeitarem a salvação que Eu
consegui para eles, quando eles Me crucificaram.
Eu esperei e esperei que a humanidade levantasse os olhos e os abrisse, a fim de ver a
Verdade. No entanto, muito poucos Cristãos seguem os Meus Ensinamentos. Eles estão
enfraquecidos por pressões externas e permanecem em silêncio, enquanto o mundo abraça o pecado
como sendo uma coisa boa.
A Minha Coroa está preparada e Eu chegarei em Glória. Nenhum homem deixará de Me ver
quando Eu vier do Céu.
Este evento terá lugar durante um número de horas e levará um homem de fé forte a gritar de
júbilo. Muitos ficarão envergonhados e assustados quando Me virem. Mesmo assim, se Me pedirem
perdão, Eu perdoá-los-ei, Eu farei assim até ao ultimo segundo.
Atenção com aqueles que afirmam ser Eu. Isto é muito importante, porque apenas Eu virei
nesse dia. Eu não caminharei na Terra como um homem, pois isso não foi permitido pelo Meu Pai.
Que nenhum homem vos engane.
O Meu Reino está próximo e deixai todos aqueles que não reconhecem a Minha Existência,
ou as profecias contidas no Livro do Meu Pai, entenderem que elas não podem ser interrompidas.
Satanás e aqueles que o seguem não têm poder sobre Mim. O único poder que importa é o poder de
Deus, que ama a todos os Seus filhos.
Preparai-vos para o Meu Novo Reino e estai alegres. Olhai em frente, para o dia que em que
todos os sofrimentos humanos terminarão para sempre.
Apenas aqueles que seguem os Meus Ensinamentos experimentarão o Meu Novo Paraíso. Os
Meus discípulos devem criar um círculo de oração, a fim de salvar as almas daqueles que não virão
até Mim, mesmo no último dia.
Por favor, rezai a Cruzada de Orações pela Graça de Imunidade para aqueles que não têm
força para se ajudarem a si mesmos.
O Vosso Jesus.

Aqueles que seguem as Leis de Deus serão demonizados e perseguidos
Domingo, 25 de novembro de 2012, 18:45

Minha querida e amada filha, Os Meus discípulos devem entender que os desafios que
enfrentam em Meu Nome só vão torná-los mais fortes.
Vós, todos os seguidores destas Santas Mensagens, nunca deveis permitir que os ataques de
outras pessoas vos derrubem.
Mesmo quando o fazem, quando eles pisam em cima de vós e depois vos pontapeiam, quando
estais indefesos, sabei que em seguida Eu vos levantarei. Vós tornar-vos-eis cada vez mais fortes e,
em seguida, o vosso medo será menor.
Orai por essas pessoas, porque não é culpa delas. Elas estão a ser usadas pelo enganador para
vos afastar desta Missão.
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Agora deve ser-vos dito que a Minha Misericórdia em breve limpará a humanidade com uma
chama de fogo e engolirá a alma de cada homem. Quando tal acontecer, o mundo será transformado
num lugar mais calmo. Então, muitos se converterão, e isso é bom. Mas, como uma tempestade no
meio da noite, o anticristo chegará e desmantelará esta sensação de paz.
Ele estorvará a vida das pessoas, ainda que não se note no princípio. Ele tornar-se-á um líder
mundial muito forte e vós nunca deveis olhar nos seus olhos. Fixai os olhos em baixo. Colocai a
vossa confiança em Mim e rezai para que os infestados por ele possam ser redimidos.
Do mesmo modo, com qualquer tempestade que vós sabeis que se aproxima, deveis prepararvos bem. Não deixeis qualquer parte da vossa casa sem proteção. Isolai debaixo das portas. Isolaivos e às vossas famílias do mal. Foram dados muitos poderes a este homem pela besta, por isso
deveis proteger-vos dele ou ele será responsável por fazer com que vós mancheis a vossa alma.
A sua maldade ser-vos-á cuidadosamente escondida, e, se não estiverdes preparados, podereis
cair na sua armadilha.
A batalha entre o bem e o mal terá lugar tanto na terra como fora dela, tudo ao mesmo tempo.
O problema com essa guerra é que aqueles que estiverem ao lado do anticristo e do falso
profeta serão vistos como estando a fazer um grande bem ao mundo.
Aqueles que seguem as Leis de Deus serão demonizados e perseguidos.
O Meu Refúgio é para onde vós precisais de fugir. Cada gota do Meu Sangue do Meu
Sagrado Coração será derramada sobre vós para vos proteger.
Nunca vos sintais desiludidos. Nunca vos sintais sozinhos. Eu uni-vos, a todos vós, juntandovos nesta Missão e noutras. Com o tempo, todos aqueles que seguem as instruções que Eu dou a
todos os profetas verdadeiros e aos visionários, ajudarão a salvar bilhões de almas.
Vinte milhões de vós, através da vossa perseverança, provações, sofrimentos e orações,
podeis mesmo salvar a maioria da humanidade.
Esta é a Minha promessa para vós.
Rezai, rezai, rezai por todos os vossos irmãos e irmãs. Para que, unidos, façam todos parte do
Meu Novo Reino e todos fiquem bem.
Que não haja nenhuma dúvida, no entanto, que muito trabalho deve ser feito para converter a
raça humana.
Não será tarefa fácil, mas o poder e as Graças que Eu concederei a esta Missão, garantirão que
a Santa Vontade do Meu Pai possa ser concluída da forma como deve ser.
O Vosso Jesus.

Meus Sacerdotes, vós não deveis ofender-Me declarando-Me como mentiroso
Terça-feira, 27 de novembro de 2012, 20:08

Minha querida e amada filha, devo explicar que muitos de vós, que trabalhais arduamente para
promover e difundir a Minha Santa Palavra, sereis atacados mais do que nunca por autoproclamados
especialistas que repudiam estas Mensagens por não terem nenhuma consequência.
Outros, que vos atacam, dirão que vós não tendes o direito de proclamar a Minha Palavra ou
de a declarar como sendo a Verdade. Finalmente, vós sereis ameaçados por certos servidores
sagrados, dentro da Minha Igreja, que dizem para parardes o que estais a fazer, pois eles ofendemse com o vosso Trabalho. Eles dirão que estas Mensagens não são de Deus.
Eles suspeitam que elas vêm de uma força maligna. Eles dirão que estas Mensagens estão em
oposição aos Ensinamentos da Minha Igreja. Eu digo-lhes isto.
Que parte das Mensagens vos faz tamanha mágoa? Porque não falais a Verdade quando
criticais a Minha Palavra? Porque vos orgulhais do vosso conhecimento dos assuntos espirituais,
que dizeis que excedem os Meus?
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Falais vós em favor do Nome do Meu Corpo na Terra, a Minha Igreja? Se sim, então Eu não
autorizei isso, através do Meu Santo Vigário. A vossa campanha para rejeitar estas Mensagens está
tão intensamente baseada nos vossos próprios pontos de vista e em opiniões pessoais?
Vós encontrais as falhas e, em seguida, ameaçais o vosso rebanho de que se lerem a Minha
Palavra ficarão extraviados.
A Minha Santa Palavra, dizeis vós, deve ser rejeitada e, em seguida, dizeis aos Meus
seguidores que é seu dever rejeitá-la.
Porque estais vós com medo do Rei, a Quem vós prometestes a vossa vida?
Eu não Sou ainda temido, vós ficais desconfortáveis com a Minha Palavra.
Há muitos autoproclamados profetas no mundo que não são autênticos, e que precisam de
muitas orações. No entanto, aqueles que são autênticos são os vossos maiores alvos. São os Meus
profetas genuínos que incorrem na ira dos sacerdotes, que ainda não têm certeza do objetivo desta
Minha Santa Missão.
Tende cuidado a quem vós desafiais, sobre quem espalhais veneno, inverdades e calúnias,
porque Eu não vos dei a Minha Igreja ou a autoridade para fazerdes isso. Meus sacerdotes, vós não
deveis ofender-Me, declarando-Me como mentiroso.
Quando o Dia da Verdade vos for revelado, vós sentireis muita vergonha.
Vós deveis agora pousar armas e eliminar todo o ódio e raiva que vos atormenta. Então, olhai
para o que vos aconteceu. Satanás enganou-vos, de tal forma que os vossos ataques verbais e
escritos sobre este Trabalho vão muito além do que se espera de vós enquanto sacerdotes. Porque
acontece isto? É para adiar esta Missão e afastar as pessoas das Minhas Orações, que foram
enviadas do Céu para salvar almas. O que vós estais a fazer é tentar impedir-Me, o vosso Jesus, no
Meu Plano para a salvação da humanidade.
Este é uma ofensa muito grave contra Deus.
Eis aqui uma Cruzada de Oração para vos ajudar a responder à Minha Chamada e para vos
livrar do tormento da dúvida.
Cruzada de Oração (86) Livrai-me do tormento da dúvida
Eu venho perante Vós, confuso, inseguro e frustrado, Querido Jesus, porque eu estou
preocupado com a Verdade, que Vós anunciais nas Vossas Mensagens. Perdoai-me, se Vos
ofendi. Perdoai-Me, se eu não Vos consigo ouvir. Abri os meus olhos, para que eu possa ver
Quem Sois Vós a Quem eu preciso de entender. Eu Vos imploro, dai-me a força do Espírito
Santo, para me mostrar a Verdade. Eu Vos amo, Querido Jesus, e Vos peço que me livreis do
tormento da dúvida. Ajudai-me a responder ao Vosso Chamamento. Perdoai-me, se Vos ofendi, e
levai-me para mais perto do Vosso Coração. Guiai-me para o Vosso Novo Reino, e concedei-me
Graças para que, através das minhas orações e sofrimento, eu possa ajudar-Vos a salvar as
almas, tão preciosas, para o Vosso Sagrado Coração. Amém.
O Vosso Jesus.

Não importa quanto os vossos pertences nesta terra são importantes para vós, eles não
valem nada
Quarta-feira, 28 de novembro de 2012, 19:40

Minha querida e amada filha, durante as mudanças que muito em breve irromperão no mundo,
ninguém deve jamais esquecer que foi Deus que criou o mundo e que será apenas pela Sua Mão e
pelo Seu Poder que ele chegará ao fim, da forma como vós sabeis.
Nenhum governo, nenhum líder ou o homem pode controlar a existência da humanidade ou a
morte, porque só Deus pode decidir quando as almas devem deixar o corpo.
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Não importa quanto os vossos pertences nesta Terra são importantes para vós, eles não valem
nada. No entanto, muitas pessoas passam a maior parte das suas vidas perseguindo um sonho de
fama, riqueza e recolha de coisas materiais, que lhes podem ser tiradas a qualquer momento.
É por isso que aquelas almas, por quem sinto uma profunda Compaixão, sofrem pela perda da
riqueza. Eu permiti que fossem despojadas de tudo, para que Eu as possa purificar. Muitas pessoas
no mundo perderam imenso às mãos da corrupção e de organizações gananciosas. No entanto,
desde que elas tenham o que precisam para comer e ter uma casa para morar, Eu permito esse
sofrimento. Pois só assim essas almas se voltarão para Me pedir ajuda. Esta é uma forma de
purificação, pois assim o homem pode vir até Mim com humildade, uma qualidade que é essencial
possuir para entrar no Meu Reino.
Não tenhais medo quando vos encontrais nesta situação. Será só por um tempo e resulta de
vossa própria criação. Com o tempo tudo ficará bem. Este será um tempo para refletir sobre o vosso
futuro e o lugar que Eu tenho para vós no Meu Novo Paraíso.
Vós tendes que ganhar o direito de vir Comigo. O vosso tempo na Terra é temporário. Muitas
almas que vêem o mundo como um lugar de milagres materiais, devem entender que eles são
apenas um vislumbre dos presentes exuberantes e gloriosos que aguardam todos aqueles de vós que
venham a viver na Nova Era Gloriosa.
O Vosso tempo aqui está inquinado com o sofrimento, o descontentamento, o ódio e o
desespero, devido à presença de Satanás.
Vós não podeis vê-lo, mas ele e os seus anjos caídos estão em todos os lugares, picando e
empurrando a humanidade, tentando-a todo o dia.
Muitas pessoas não conseguem aceitar o fato da sua existência e isso é muito preocupante. No
entanto, muitos não negam o ódio que podem sentir quando são vítimas da raiva de outra pessoa. O
ódio só pode vir de uma fonte. Não é algo que exista por si só. Ele derrama da boca da besta.
As almas que se abrem a elas próprias, porque não aceitam que o pecado existe, serão alvos
fáceis para o maligno. Elas serão atraídas pelas tentações que ele coloca diante delas, geralmente
através de pecados da carne. Estas almas são presa fácil e não sofrem como as almas que lhe
resistem. As almas dos que Me amam, o vosso Jesus, e que seguem os Meus Ensinamentos de
coração humilde, são aquelas em que o maligno se concentra mais.
Essas são as almas que Satanás encontra extrema dificuldade em conquistar. Essas são as
mesmas almas que, através das suas orações e sofrimentos para Comigo, o fazem encolher-se e
uivar em agonia.
Aqueles de vós que Me amais, é somente através de vossa perseverança e resistência que
podeis superar o aperto que ele tem, o qual enfraquece a cada hora por causa desta Missão.
Se e quando vós sois atacados verbalmente, sem razão conhecida, ou quando sois caluniados
em Meu Nome, então sabei que as vossas orações estão a salvar almas.
Por favor, permanecei em silêncio durante estes ataques, pois quando vos envolveis com os
vossos atacantes, vós dais muito poder ao maligno.
Mantende-vos fortes, Meus amados discípulos, por Mim. Eu agarrar-vos-ei e logo o vosso
sofrimento chegará ao fim.
O Vosso Amado Jesus.

Virgem Maria: Um Deus Amoroso não iria gerar conflito ou provocar uma brecha
Quinta-feira, 29 de novembro de 2012, 15:20

Meus queridos filhos, vós deveis orar pelos visionários de Deus em todo o mundo, nestes
tempos. Eles sofrem muito e a discórdia foi criada dentro e fora das suas missões.
Muitas pessoas os rejeitam. Ainda mais rejeitam os videntes e profetas que deram as suas
missões a conhecer ao mundo.
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Vós deveis unir-vos como um, se realmente amais o meu Filho. Não deve haver espaço para a
calúnia, ciúme ou ódio, entre vós. Quando isso acontece, o mal está a tentar afastar não o profeta
mas a Santa Palavra do meu Filho.
Este é um momento em que não deve ser permitida nenhuma divisão que crie barreiras aos
que seguem os Ensinamentos do meu Filho.
Quando há divisão há distração. Isso interrompe o fluxo de oração e atrasa-vos na ajuda para
salvar almas.
Um Deus Amoroso não iria gerar conflito ou causar uma brecha. Porque caluniar alguém em
Nome de Deus é um pecado aos Olhos do meu Pai.
Quando fazeis isso, vós ofendeis o meu Filho, que sempre disse que vós deveis amar-vos uns
aos outros como irmãos e irmãs.
Quando usais o Nome do meu Filho para prejudicar a reputação de outros, vós deveis pedir ao
meu Filho para vos perdoar.
É tempo, filhos, para serdes fortes e honrardes o meu Filho, lembrando tudo o que Ele vos ensinou.
Muitos eventos preditos estão agora prestes a ser vistos no mundo.
Não há tempo para a divisão entre aqueles que honram o meu Filho.
Em breve, serão forçadas divisões entre os Cristãos. É por isso que, unidos, vos tornareis um
forte exército digno de proclamar a Palavra de Deus.
Divididos, vós sereis sugados para um vazio, onde as leis pagãs serão impostas sobre a
vossa Igreja.
Se causardes divisão, não pode haver unidade.
Somente os de forte fé, unidos ao Coração do meu Filho, alcançarão o exército do meu Filho.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Quando a liberdade de expressão é retirada, a Verdade está escondida
Sexta-feira, 30 de novembro de 2012, 15:55

Minha querida e amada filha, as profecias, quando a liberdade das nações permite falar sem
grilhões, são sobre o revelado.
Na Minha Mensagem para vós, de 1 de Janeiro de 2011, Eu disse-vos que a voz do povo
através dos media seria escondida da humanidade e retirada.
Quando a voz livre dos media é silenciada, então vós sabeis que estais a viver uma ditadura.
Muitas mudanças estão a ser impostas às nações através do controle dos media. Quando a
liberdade de falar é retirada, a Verdade é escondida. Então, nação após nação, serão alimentadas
com mentiras ditadas pelos pagãos.
O Livro da Verdade está a ser dado ao mundo para que a humanidade possa sentir o Amor de
Deus e ser guiada em direção à Verdade e possa encontrar a liberdade.
A liberdade para fazerdes a vossa própria escolha está a ser retirada pelo grupo de elite. Vós sois
como cordeiros e muitos de vós sereis levados por maus caminhos e tornar-vos-eis cegos para a Verdade.
A liberdade é uma Dádiva dada a cada homem por Deus, que respeita o livre-arbítrio dos
Seus filhos.
Através do vosso livre-arbítrio, vós fareis muitas escolhas: algumas dessas escolhas são mal
vistas pelo Meu Pai, mas Ele nunca interfere com o vosso livre-arbítrio porque Ele não pode nem
Ele jamais vos tiraria isso.
Os escravos de Satanás atacarão sempre o vosso livre-arbítrio. Eles fazem isso para tentarem
que as nações afastem da liberdade as pessoas que governam. Eles fazem isso por várias razões.
Uma das razões é para vos tornar escravos do vosso próprio ganho. A segunda é para controlar o
crescimento das populações. A terceira razão é para acabar com todos os vestígios de Deus.
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Desde a Minha Morte na Cruz, este plano foi testemunhado em muitos países. No entanto, o
mundo ocidental conseguiu manter-se tão livre da ditadura quanto possível. Tudo isto mudará agora.
Cada nação será tomada por outra. Elas irão lutar entre si pelo poder. Muitas nações
começarão a introduzir leis que resultarão no comunismo.
Em seguida, virá o tempo em que o Dragão Vermelho e o Urso a todos controlarão, mas muitas
pessoas não o entenderão, porque muitas dessas ditaduras estarão escondidas dos olhos do público.
Sabei isto. Quando as tentativas para acabar com o Nome de Deus se radicalizarem, e vos
tornardes escravos das mentiras, então a Mão do Meu Pai irá atacar.
Um terço do mundo será eliminado e a Intervenção Divina continuará até ao último dia.
Para mitigar as leis malignas, que serão introduzidas nos vossos países, em que a Verdade
será escondida de vós, deveis recitar esta Cruzada de Oração (87) para proteger as nações do mal.
Cruzada de Oração (87) Para Proteger as Nossas Nações do Mal
Ó Pai, em união com o Vosso Filho, salvai-nos do comunismo. Salvai-nos da ditadura.
Protegei as nossas nações contra o paganismo. Salvai os nossos filhos do mal. Ajudai-nos a ver a
Luz de Deus. Abri os nossos corações para os Ensinamentos do Vosso Filho. Ajudai todas as
Igrejas a permanecerem fiéis à Palavra de Deus. Nós Vos imploramos para manterdes as nossas
nações salvas da perseguição. Querido Senhor, olhai-nos com Misericórdia, não importa o
quanto nós Vos ofendemos. Jesus, Filho do Homem, cobri-nos com Vosso Precioso Sangue.
Salvai-nos das ciladas do maligno. Nós Vos imploramos, Querido Deus, para intervirdes e
impedirdes o maligno de devorar o mundo neste tempo. Amém.
Rezai, rezai, rezai, porque o Coração do Meu Pai está quebrado pela velocidade com que as
leis pecaminosas estão a ser levadas a cada nação na Terra, neste tempo na Terra.
Tende esperança, orai e confiai em Mim, para que essa devastação possa ser diluída.
Orai para que tantos filhos de Deus quanto possível mantenham os olhos abertos a todo o
tempo e permaneçam leais à Verdade dos Meus Ensinamentos.
O Vosso Jesus.

Os inimigos dos Judeus, em todos os países, vão juntar-se, unidos para esmagar Israel
Sexta-feira, 30 de novembro de 2012, 22:20

Minha querida e amada filha, o tempo das profecias preditas no Antigo Testamento sobre o
destino dos Judeus tornar-se-á evidente em breve.
A Minha raça escolhida vai sofrer
Os Judeus, que rejeitaram a Aliança de Deus estabelecida por Moisés, vão sofrer, como tem
acontecido há séculos. O seu poder sobre a Terra dos seus antepassados será tomado e a única
solução será assinarem um tratado onde eles se tornarão escravos do anticristo. A minha raça
escolhida vai sofrer, assim como Eu sofri, e pouca misericórdia lhes será mostrada.
O tratamento dos Judeus será pior do que lhes foi mostrado durante o genocídio, que teve
lugar na Segunda Guerra Mundial.
Será em Israel que a Tribulação será visível, tal como previsto, claramente.
Será por causa de Israel que as guerras vão aumentar, tornando-se difícil determinar quem
será o verdadeiro inimigo.
O tratado de paz será assinado logo depois e o homem da paz entrará na cena mundial.
A União Europeia esmagará todos os traços de Deus
A besta de dez chifres, que é a União Europeia, esmagará todos os traços de Deus.
É agora o momento de preparar a sua crueldade, sem precedentes, que resultará na abolição
do Cristianismo.
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Como eles vão ficar orgulhosos quando o desprezível, escondido entre eles, ascender e se
orgulhar do seu poder. Eles aplaudirão o designado líder de uma nova igreja e o seu poder espalharse-á pelo mundo inteiro.
Isto desenvolver-se-á rapidamente e os Meus servos sagrados que não aceitam a Verdade
desta profecia devem saber isto.
Caso vos conformeis com as novas leis de Roma, uma cidade que será tomada pelo mentiroso
servo do anticristo, vós ficareis prisioneiros desse novo regime. Quando virdes o Sacramento da
Santa Eucaristia a ser adulterado e irreconhecível, sabei que esta será a vossa oportunidade de
virardes as costas a este regime perverso.
A Minha Igreja é infalível. Ela permanecerá infalível. Se outros, no entanto, dentro da Minha
Igreja, se rebelarem contra os Meus Ensinamentos e mudarem os Santos Sacramentos, eles serão
afastados da Minha Igreja. O novo regime, que não é de Deus, será falível, pois não representará a
Verdade. Apenas os Meus Ensinamentos podem ser observadas pelos Cristãos.
Se vós seguirdes uma religião feita pelo homem, vós não podeis dizer-vos cristãos. Qualquer
um que diga que a Minha Igreja é infalível está correto.
Qualquer pessoa que afirme pertencer a uma nova igreja, em que os Meus Ensinamentos
foram adulterados, e em que os Meus Sacramentos foram abolidos, estará a viver uma mentira.
Este será um momento muito difícil para os Meus servos sagrados, pois eles devem seguir as
Leis estabelecidas pela Minha Igreja. Eu digo-vos agora que vós ainda deveis fazer isso. Mas, ainda
que os Meus Sacramentos sejam profanados, segui apenas a Minha Verdadeira Igreja. Porque,
apenas os servos que seguem a Verdade podem reivindicar liderar o Meu povo, de acordo com as
instruções estabelecidas por Mim durante o Meu tempo na Terra.
Introdução do paganismo
A ascensão do paganismo varrerá a Terra e no seu arranque será criada uma falsa sensação de
paz. Então, vós vereis o aumento da adoração das celebridades e uma devoção fanática ao
espiritismo, à nova era e adoração satânica, disfarçada de moderna terapia psicológica. É então que
o culto pelo próprio será a característica mais importante a promover.
A imoralidade sexual aumentará, assim como a batalha de Armagedom se intensificará.
O aborto e o assassinato serão tão comuns que muitos vão ficar imunes a qualquer sentimento
de compaixão para com aqueles que são vulneráveis.
Durante esse tempo o Meu Exército continuará destemido, na sua Missão de salvar almas.
Nada o impedirá, e cada hora das vossas orações atenuará muito este sofrimento no mundo.
Aos Judeus, Eu digo isto. Vós já sofrestes por causa de vossa incapacidade de escutar a Palavra de
Deus através dos profetas. Vós, no entanto, aceitareis finalmente em breve o Verdadeiro Messias. Então,
também vos juntareis ao Meu Exército, para marchar para a vitória contra o anticristo.
Vós sofrereis como Eu sofri, pois isso foi predito. A Casa de David terá o seu dia de vitória
no dia em que a Nova Jerusalém se levantar das cinzas. Quando o Meu Novo Reino emergir, o rei
do mundo pagão e os seus servos serão feitos em cinzas.
A Minha promessa de vir, para trazer o Reino do Meu Pai, está próxima. A vós, Eu prometo o Meu
Amor e a Minha Lealdade, como vosso Messias prometido, que vos foi prometido há muito tempo.
Esta é a vossa herança. Vós não me rejeitastes, ao vosso Jesus, quando Eu fui Crucificado.
Vós rejeitastes a Deus.
Eu Sou Deus. Eu sou o caminho para vós entrardes no Novo Paraíso. Aceitai a Minha Mão,
pois Eu vos Amo, Eu vos perdoo. Vós sois o Meu povo e Eu Estou vindo para vós.
O Vosso Jesus.
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MENSAGENS DE DEZEMBRO DE 2012
Todas as nações do mundo estão unidas como uma com Deus. Todas fazem parte da
mesma família
Sábado, 1 de dezembro de 2012, 19:45

Minha querida e amada filha, quando Eu concedo amor aos corações de vossos pais, isso dávos apenas um vislumbre do amor que Eu tenho por vós no Meu Coração.
Uma criança que é alimentada pelo puro amor dos seus pais é abençoada, pois isso é uma
prova do amor que Deus tem por todos os Seus filhos.
O Meu Amor é oferecido especialmente ao coração da unidade familiar, pois o amor que a
forma torna-se reminiscente da Sagrada Família.
Todas as nações do mundo estão unidas como uma com Deus. Todas fazem parte da
mesma família. Em algumas famílias há muito amor e todos os filhos estão em harmonia com
os seus pais.
Noutras famílias há divisão, com filhos errantes caindo em desespero.
Quando um filho vagueia fora do caminho da Verdade e acaba por se envolver, ele próprio,
em ações caprichosas, causa muitos transtornos à sua família.
Quando ele está em sofrimento e é viciado nos prazeres pecaminosos da carne, ele provoca
uma angústia terrível aos seus pais.
Quando ele recusa permitir-lhes que o ajudem, eles não somente ficam entristecidos e
frustrados, como ficam doentes com a preocupação.
Quando ele vira as costas aos seus irmãos e irmãs e os rejeita, ele causa-lhes dor e angústia e
está a rejeitar toda a sua família.
Esta família quebrada, embora unida para salvar o filho rebelde, não pode encontrar a paz.
Eles sacrificariam tudo o que fosse para salvar o seu pobre filho desavindo de destruir a sua
oportunidade de felicidade na vida.
O mesmo é verdade para os filhos de Deus que rejeitam a Sua Mão de Amor e Misericórdia.
Como isso faz com que Ele chore de tristeza.
Aqueles Meus seguidores que testemunham essas almas perdidas, que vagueiam pelo mundo
procurando consolo em coisas que não são de Deus, também sentem tristeza nos seus corações. Eles
também sentem medo, porque eles sabem que a menos que essas pobres almas Me peçam, ao seu
Jesus, que os salve, eles estarão perdidos para sempre.
A Minha Igreja Viva na Terra, composta por todos os Meus seguidores, precisa de Me ajudar
a salvar cada alma.
Sem todos na Família de Deus, será um reencontro doloroso, nem que apenas uma alma seja
perdida de Mim.
Nós somos um, todos os filhos de Deus. Trazei-Me através das vossas orações as almas que,
dentre vós, não conseguem encontrar uma libertação fácil, incluindo os que não aceitam a
Existência de Deus e aqueles que estão envolvidos em tais vidas pecaminosas.
Portanto, trazei-Me as almas dos pecadores iludidos que caem em algumas das armadilhas
colocadas diante deles pelo maligno.
Onde há vontade, por parte dos Meus discípulos, de ajudar à salvação das almas, Eu
multiplicarei essas almas mil vezes. Eu prometo-vos isso. Os vossos esforços não serão
desperdiçados. Cada pedaço do sofrimento que vós suportardes em Meu Nome, se Me for oferecido
de bom grado, será usado para salvar a maioria da humanidade.
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Amai a vossa família como Eu vos amo. Amai os vossos irmãos e irmãs como se fossem da
vossa própria família e Eu inundar-vos-ei com Graças.
Amai os vossos inimigos e provai-o, orando por eles, e Eu salvarei as suas almas.
O Vosso Jesus.

A Chama do Amor apaga o fogo do ódio
Domingo, 2 de dezembro de 2012, 17:40

Minha querida e amada filha, só quando tu és alvo de ódio é que podes realmente entender o
poder que o maligno tem sobre a humanidade.
O ódio é causado por Satanás, que o usa para tentar que as pessoas se virem contra os seus
amigos, irmãos e irmãs.
O ódio gera ódio, quando uma pessoa odeia a outra, isso é geralmente causado pela raiva.
A raiva pode surgir como resultado de uma diferença de opinião. A menos que seja
controlada, muito rapidamente pode transformar-se em ódio.
Quando alguém ataca outra pessoa, uma organização ou uma nação, por causa da diferença de
opinião, pode desencadear uma torrente de ódio num curto período de tempo.
É por isso que Eu peço a todos aqueles que são alvo de tamanha raiva, para permanecerem
dignos em todos os momentos. Mesmo quando alguém vos insulta, face a face ou nas vossas costas,
deveis ter cuidado para não vos envolverdes com eles. Se o fizerdes, vós sereis tentados a pecar.
Satanás encoraja as pessoas a ficar com raiva. Então, ele usa a raiva para gerar raiva na outra
pessoa, e assim continua até que o ódio seja instilado em ambos os lados.
Ele, o maligno, inspira ódio para causar a divisão.
A divisão é o oposto da unidade. A Unidade é uma Graça concedida por Deus. Quando as
pessoas estão unidas como uma só, e se respeitam umas às outras, o amor está presente. O amor é
Deus, portanto Deus inspirou essa unidade.
Satanás usa o ódio para provocar a divisão nas nações, para quebrar os casamentos, para levar
ao assassinato e para provocar o crime perverso. Quando Satanás for vencido, o ódio será banido e
não existirá de novo no mundo.
O Amor pode esvaziar o ódio. Quando uma pessoa está com raiva contra vós, deveis tentar
responder com amor. Pode ser muito difícil para vós fazerdes isso mas, com a Minha ajuda,
descobrireis que o ódio será diluído rapidamente.
A chama do amor apaga o fogo do ódio. Elimina-o. O Amor é Deus e, como Deus tem um
grande Poder sobre a besta, então esta é a solução para levar a besta para fora das vossas vidas.
É preciso muita coragem para vos levantardes, enquanto vítimas, contra o ódio. Se vós fizerdes o
que Eu vos peço e Me chamardes para vos dar coragem, então vós podereis derrotar o ódio.
O Vosso Jesus.

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

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

Virgem Maria: Como Mãe da Salvação eu ajudar-vos-ei e às vossas famílias a
consagrar-vos ao meu Filho
Quarta-feira, 5 de dezembro de 2012, 20:40

Minha filha, por favor diz aos meus filhos para me chamarem, a vossa amada Mãe, para que
eu os possa proteger neste momento de confusão e angústia.
O meu Imaculado Coração é o refúgio para o qual vós deveis voltar para que, através da
minha intercessão, possais renovar a vossa fé e confiança no meu Filho.
Eu virei em vosso auxílio e as minhas lágrimas de amor e compaixão por cada um de vós
cairão e, então, encontrareis a paz no vosso coração.
Com a minha ajuda, que deveis tentar procurar todos os dias, o meu Filho dar-vos-á as Graças
necessárias para que sejais merecedores e dignos da Sua Grande Misericórdia.
Nunca hesiteis em chamar por mim porque me foi dada uma Dádiva especial pelo meu Filho.
Eu ajudar-vos-ei a preparar as vossas almas para agradardes ao meu Filho.
A minha ajuda far-vos-á mais fortes e vós sentireis uma proximidade com o meu Filho, na
qual encontrareis tal conforto que voltareis de novo para mim para que Eu vos possa manter a salvo.
Como Mãe da Salvação Eu ajudar-vos-ei e às vossas famílias a consagrar-vos ao meu Filho,
Jesus Cristo.
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Vós nunca deveis temer o meu Filho, não importa como vós tendes pecado, porque Ele está
sempre à espera que chameis por Ele. A Sua Misericórdia está para além de vossa compreensão.
Meus doces filhos, vós nunca deveis complicar a oração. Tudo o que vós necessitais de fazer
é falar com o meu Filho e chamar por mim para me ajudardes a trazer-vos para Ele.
A Vossa Mãe Celestial, Mãe da Salvação.

O Falso Profeta já planeou como vai assumir os ministérios dentro da Igreja Católica
Sexta-feira, 7 de dezembro de 2012, 18:45

Minha querida e amada filha, como se aproxima o tempo para o falso profeta se tornar conhecido,
os preparativos para condenar estas Mensagens foram estabelecidos por ele e seus comparsas.
Muitos falsos profetas estão a infiltrar-se, Meus seguidores, em todos os cantos. Isso não só
fará confusão, como eles vão desviar os filhos de Deus para longe de Mim.
Como vós continuais a ser rejeitados por facções dentro da Minha Igreja, eles vão
desafiar-Me declarando que, em vez de vós, outros autoproclamados profetas trazem a Verdade
para a humanidade.
Um dos Meus servos sagrados que, como Judas Me traiu. Ele será como um espinho ao vosso lado.
Assim como a Crucificação da Minha Igreja começa nos últimos dias, tudo será replicado na
Terra, tal como aconteceu durante a Minha Paixão.
Em primeiro lugar a Minha Santa Palavra será rejeitada.
Então, a Minha última profeta será traída, na presença da Minha Sagrada Eucaristia. Tu,
Minha filha, serás declarada uma fraude por um desses falsos profetas, que o fará numa Igreja
Católica em frente do Meu Tabernáculo.
As suas palavras blasfemas serão aplaudidas por esses inimigos de Deus, vestidos de
vestes sagradas.
Nesse tempo, muitos falsos profetas se darão a conhecer, de modo que a sua voz afogue a
Minha. Em seguida, um dentre eles tentará destruir-te.
A Mão de Meu Pai atacará aqueles que prejudicam os Seus profetas, enviados para preparar o
mundo para a Minha Segunda Vinda.
Infelizmente, muitas pobres almas serão enganadas. O problema não é que eles te rejeitem,
Minha filha. É que eles evitarão que almas sejam salvas.
Apelo aqueles de vós que Me amais que oiçam atentamente as palavras dos falsos profetas.
Observai como eles não serão questionados por sacerdotes, como serão promovidos por eles, e
como serão autorizados a pregar mentiras nos púlpitos da Casa do Meu Pai.
Estes eventos serão difundidos e eles vão pavimentar o caminho para o falso profeta que,
como predito, virá em breve para reclamar o seu trono.
A abominação que será infligida sobre a Igreja Católica será então agravada pelo trabalho
do anticristo.
Esse homem, dirigido por Satanás, será visto como um amigo de Israel. Em seguida, ele
aparecerá em sua defesa com o apoio da Babilônia, que é a União Europeia.
Todas as guerras, deliberadamente instigadas no Médio Oriente, espalhar-se-ão pela Europa.
O anticristo espalhará o ateísmo, por detrás do disfarce da Religião do Novo Mundo, que será
liderada pelo falso profeta.
Minha filha, os segredos em que Eu te revelei, a identidade do falso profeta e outros assuntos
ainda não devem ser revelados. Contudo, sabei isto.
O falso profeta, que professa ser um homem de Deus, já planeou como vai assumir os
ministérios dentro da Igreja Católica.
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Ele e o anticristo trabalham já em união, a fim de trazerem a desolação ao mundo, que
resultará do cumprimento da abominação na Igreja Católica.
Meus seguidores, vós não deveis ouvir aqueles que tentam impedir as vossas orações. Vós
deveis perguntar, que homem de Deus impediria a recitação de orações, a recitação do Meu Terço
da Divina Misericórdia ou a recitação do Santo Rosário? A resposta é que qualquer homem que
tente impedir a oração, mesmo que ele vista as vestes de um servo sagrado, não deve ser confiável.
Estes são tempos perigosos para os Meus profetas verdadeiros, que serão sempre rejeitados. É
assim que vós sabereis quem eles são.
Assim como Eu fui rejeitado, atormentado, açoitado e menosprezado pelos sacerdotes do Meu
tempo, assim também sofrerão os Meus profetas.
Nunca rejeiteis os profetas verdadeiros. Ouvi as orações que eles trazem para a humanidade como
uma Dádiva dos Céus. Se eles não vos trazem orações, então eles não foram enviados por Mim.
Se eles são recebidos de braços abertos por padres, bispos e outros servos sagrados,
publicamente, nas suas Igrejas, eles não foram enviados por Mim.
Conhecei-Me. Conhecei os Meus profetas. Eles sofrerão os mesmos sofrimentos que Eu
suportei. Eles serão rejeitados pelos da Minha Igreja, os Meu seguidores e outros que afirmam falar
em Meu Nome.
A sua sorte não será fácil. No entanto, é pela rejeição do público, a disseminação da calúnia
viciosa sobre eles, o que eles terão de suportar, que vós Me reconhecereis.
Ide agora e não deixeis que o vosso coração seja enganado por mentirosos.
O Vosso Jesus.

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

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

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

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

Eu julgarei os vivos e os mortos e só os que são dignos podem entrar no Meu Reino
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2012, 22:22

Minha querida e amada filha, por favor diz a todos aqueles que seguem os Meus
Ensinamentos para se lembrarem da Minha Promessa.
Eu deixei claro que Eu voltarei para salvar o Meu Reino.
A Minha Segunda Vinda é esperada e os que professam conhecer a Verdade, que está contida
no Livro do Meu Pai, sabem que ele não contém inverdades.
Eu virei outra vez, como predito, e esse tempo está quase sobre vós.
Eu julgarei os vivos e os mortos e só os que são dignos podem entrar no Meu Reino.
Foi também anunciado que o maligno vai preparar uma guerra na terra para lutar com o Meu
Pai pelas almas.
Essa é uma guerra que ele não pode ganhar e, porém, muitos dos que vivem as suas vidas
baseadas em falsas promessas, acreditam que as suas vidas Terrenas são tudo o que importa. O
enganador, que tem tomado conta de muitas pessoas, será a sua perdição.
Ó, como Eu anseio que essas almas abram os seus olhos para a Verdade, a tempo, antes que
seja tarde demais para elas.
A Minha dor e angústia, agora que Eu vejo essas pobres almas iludidas que se perderão
de Mim, nunca foi tão intensa. É por isso que as almas vítimas, as almas escolhidas, e aqueles
que estão perto do Meu Sagrado Coração, sentem agora tanta dor. Eu sofro por eles com a
aproximação do tempo.
Todos os planos do Meu Pai para envolver os Seus filhos e cobri-los com o Seu Selo de
Proteção estão no terreno.
Cada alma está a ser procurada por Ele. O Espírito Santo está a cobrir muitas almas, neste
momento da história, para as seduzir para os Meus Sagrados Braços.
Por favor, não negueis a Minha Promessa. Aceitai que a Minha Segunda Vinda será
testemunhada por vós, os desta geração.
É uma boa notícia. O Meu retorno será o momento da Minha Glorificação, que renovará todos
aqueles que Me amam e que vão começar uma nova vida, um momento de grande esplendor, onde
eles rejubilarão de Luz e Amor.
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Por favor, não vos assusteis.
Eu venho com grande Amor.
Eu venho com uma Grande Dádiva.
Vós sereis levados para o vosso verdadeiro lar e unir-vos-eis com a vossa própria família.
Todos os filhos de Deus, favorecidos pela entrada nesta nova Gloriosa Existência, unir-se-ão
como um.
O amor estará em toda parte. Paz, alegria, risos, companheirismo, maravilhas e Adoração a
Deus, farão parte de cada momento.
A morte não existe. O ódio será morto.
O mal será banido.
A humanidade inteira já não sofrerá ou sentirá dor ou imperfeição de qualquer espécie. Este é
o Meu Novo Paraíso. Não haverá mais tempo para lágrimas.
Confiai em Mim, Meus seguidores, pois a dor e o sofrimento que vós estais enfrentando está
quase no fim. Eu sei como vós sofreis por causa dos regimes injustos sob os quais tendes de viver.
Este é o período final, pois a Mão do Meu Pai vai intervir agora.
O mundo vai mudar. O velho vai ser afastado e uma Nova Aurora emergirá em toda a Glória
de Deus, quando o Seu Poder Reinar, assim como estava previsto desde a Criação do mundo.
O Vosso Amado Jesus.

Virgem Maria: Ele, tão humilde, virá em gloriosíssimo esplendor e, na sua grande
misericórdia, inundará a terra
Terça-feira, 11 de dezembro de 2012, 17:00

Meus queridos filhinhos, o meu Coração rejubila, porque o Reino do meu Filho está
muito próximo.
Por todos os Seus sofrimentos, pela Sua rejeição pelos homens ingratos e pela apostasia que
cobre a Terra, Ele trará Grande Glória para a humanidade.
Ele virá numa grande nuvem e a Sua Majestade submeterá cada alma que cair a seus pés
em êxtase.
Ele, tão humilde, virá em Gloriosíssimo Esplendor e na Sua Grande Misericórdia,
inundará a Terra.
Filhos, vós deveis preparar-vos, porque precisareis de muita força para vos renderdes diante
d’Ele. Vós sereis obrigados a mostrar humildade e a pedir-Lhe que resgateis as vossas almas para
que possais ver a Luz da Verdade.
A Sua Grande Misericórdia será apreendida por muitos de vós. Outros, no entanto, irão
ignorar a Sua Presença e o grande Dom que Ele traz.
Rezai, rezai, rezai por aqueles que se recusam a aceitar a Existência da Vida Eterna, pois essas
pessoas precisam da vossa ajuda. Será uma grande alegria se puderdes pô-los no vosso coração e
pedirdes ao meu Filho para salvar essas almas.
Vós, meus filhos, logo vereis o fim do seu sofrimento, porque o meu Filho, na Sua
Misericórdia, tem grandes planos para cada pessoa que vive hoje na Terra.
Sede gratos pelo Dom da vida que vos foi dado quando vós nascestes.
Sede gratos por causa do Dom da Vida Eterna, que o meu Filho apresentará em breve ao
mundo. Este Dom é para cada simples pecador. Será de vossa livre vontade que o aceitareis ou não.
Vinde a mim, filhos, porque eu vou levar-vos ao refugio do meu Imaculado Coração e
preparar-vos, para que eu vos possa levar ao meu Filho brevemente na Sua Segunda Vinda.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.
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O raciocínio humano não tem sentido quando vós tentais definir a vida eterna
Terça-feira, 11 de dezembro de 2012, 23:16

Minha querida e amada filha, quando é celebrado o Advento, Eu apelo aos Meus fiéis
discípulos que lembreis aos outros a importância do Meu nascimento na Terra.
O Meu nascimento demonstrou o Amor insondável que o Meu Pai tem pelos Seus filhos. Ele
sacrificou-Me voluntariamente, o Cordeiro de Deus, para que cada um de vós possa ter a Vida
Eterna. Esta Dádiva, que causou uma tremenda dor e sofrimento a todos aos que Me eram
próximos, foi dada à humanidade com alegria.
Esta foi a única maneira de redimir a humanidade da desolação que enfrentava. O Meu Nome,
a Minha Presença, é conhecida de todos, mas poucos no mundo acreditam realmente na Minha
Existência. A Minha morte na Cruz, a Crucificação selvagem e cruel, mesmo para os padrões
dispensados aos criminosos da época, traz-vos a liberdade – mesmo hoje.
A cada um de vós, em virtude do vosso nascimento, foi dada a Chave para a liberdade, para a
Vida Eterna no Meu Paraíso Glorioso. Muitos de vós não percebeis o que isso significa. Isso é
devido às pressões a que estais sujeitos para Me negardes em público. Porque tendes, muitos de vós,
medo de dizer que acreditais em Mim? Se vos pedissem para declarardes abertamente a vossa
crença, ficaríeis Comigo e mostrar-Me-íeis a vossa lealdade?
Muitos dizeis que não Me conheceis, mas que acreditais que Eu Existo. Vós acreditais que
existe uma vida depois do tempo na Terra, que o Meu Pai vos concedeu. Não sabeis que, quando
Me virais as costas, vós negais a vós mesmos o direito ao Meu Reino?
O raciocínio humano não tem sentido quando vós tentais definir a Vida Eterna, pois não
recebestes o saber necessário para conhecer os Mistérios da Criação do Meu Pai. Porém, vós tendes
a Minha Palavra através dos Meus Ensinamentos, que é tudo o que precisais para ser aceites por
Mim numa vida eterna de paz, amor e felicidade. Esta nova vida é vossa pelo Amor de Deus, e está
à vossa espera, se responderdes ao Meu Chamamento.
Eu, o vosso amado Jesus, vosso Salvador e Rei, preparo-Me agora para Me mostrar a vós,
quando Eu vier para recuperar a todos vós.
O Meu Amor está presente em cada um. Olhai para dentro de vós e pedi-Me para acender o
fogo do amor de que precisais, como do oxigênio, para viverdes neste Novo Paraíso. Não é para
recear. Deveis acolher-Me pois Eu venho trazer-vos a felicidade eterna. Eu peço-vos que aceiteis a
Minha Segunda Vinda com alegria nos vossos corações.
O Vosso Jesus.

Eu prometo solenemente que os traidores da Minha Santa Palavra, enviada através
dos profetas de Deus, terão como resultado a Ira do Meu Pai
Quarta-feira, 12 de dezembro de 2012, 23:54

Minha querida e amada filha, como Me entristece ver tanta divisão causada pela Minha Santa
Palavra, dada através destas Mensagens.
Quando a Minha Palavra, dada aos visionários e profetas genuínos, é dada a conhecer ao mundo,
atrai críticas imediatas. Porque acontece isso? É porque Sou Eu, o teu Jesus, aquele Cuja Santa Palavra
será sempre questionada e criticada, antes de ser negada como heresia pelos pecadores.
O raciocínio humano, embora importante no papel de discernimento, desempenha um papel
muito pequeno no reconhecimento da Minha Palavra.
O amor com que a Minha Palavra irradia numa alma, que é vazio de malícia e é puro e
humilde, não será nem pode ser negado. É através destas almas que Eu concedo o Dom de permitir
que Me reconheçam. Estas almas, juntamente com o profeta que Eu escolhi para comunicar a
Minha Palavra, terão que aceitar o Meu Cálice de sofrimento.
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Peço-vos para vos desligardes das atrações mundanas e vos consagrardes a Mim, pois, quando
vós Me seguis esse é um caminho muito rigoroso e de abandono.
Quando desafiados em Meu Nome, ou quando as vozes dos Meus verdadeiros profetas são
ridicularizadas e declaradas como não sendo de Deus, Eu digo-vos isto.
Não dignifiqueis tais ataques com uma resposta de qualquer espécie. Permanecei em silêncio,
no vosso sofrimento.
A Voz de Deus Reinará agora sobre o mundo e não deixeis que ninguém vos afaste da
Verdade, o que é muito importante para que Eu possa trazer os pobres pecadores desamparados aos
Meus Santos Braços, e para vos acalmar.
Eu trago-vos a paz. Argumentos, críticas e demonstrações públicas de autoridade, por aqueles que
proclamam a Minha Palavra, por um lado e, por outro lado, condenam os outros em Meu Nome, não
devem ser aceites. Esse tipo de comportamento não é de Deus. Ele vem do espírito do mal.
Lembrai-vos que não é o Meu profeta que magoais. É a Mim que vós ofendeis.
Vós sois culpados de perder tempo e de rebaixar a Obra do Espírito Santo. Vós não tendes
permissão para sacrificar as almas daqueles que vos atreveis a enganar em Meu Nome.
Vós, que pecais contra Mim, impedindo a Palavra de Deus de ser ouvida nestes tempos, sereis
afastados. A Minha paciência está esgotada. Intensificam-se as Minhas preocupações. A Minha dor
está martirizada. Vós estais a tentar enganar os Meus seguidores, cujo papel na liderança do Meu
Exército Remanescente é primordial. Por isso, vós sereis punidos.
Eu advogo que Me peçam que venha até vós para que Eu vos possa recuperar, para não
cometerdes erros, pois vós sois almas perturbadas e Eu conheço os vossos pecados.
A vossa arrogância é ofensiva e insultuosa para o Meu Pai. A vossa disposição em sacrificar
as vossas próprias almas, por causa da vossa ambição de serdes vistos como Meus porta-vozes
inteligentes e autoritários, é repugnante aos Meus Olhos.
Eu prometo solenemente que os traidores da Minha Santa Palavra, enviada através dos
profetas de Deus, terão como resultado a Ira do Meu Pai. A vossa punição será rápida. O vosso
tempo é limitado. Vós tendes pouco tempo para escolher qual o mestre a quem realmente servis.
O Vosso Jesus.

A humildade é mais do que apenas a aceitação do sofrimento. É um meio poderoso
para derrotar o mal
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2012, 18:11

Minha querida e amada filha, o Dom da humildade deve ser conquistado. Ele nunca deve ser
confundido com covardia.
Foi por causa da Minha própria Humildade que Satanás foi enganado e, como tal, perdeu o
direito de ganhar todas as almas e de as amaldiçoar com a condenação eterna.
Satanás é arrogante, prepotente, enganador, e cheio de amor por si mesmo e ódio. A batalha
pelas almas foi ganha por meio do ato de Humildade, quando Eu, o Rei da humanidade, Me permiti
ser depreciado, torturado, escarnecido, desprezado e atormentado pelos pecadores infestados com o
ódio de Satanás.
É impossível para a besta sentir humildade. Ele sabia do Poder de Deus e quão difícil seria a
sua batalha contra os Seus filhos. Ele esperava de Mim, não só a proclamação da Palavra de Deus,
como, para demonstrar a Minha autoridade entre os homens, que Me afirmasse entre eles com um
exaltado estado de majestade. Mesmo assim, ele estava confiante em derrotar a Minha Missão.
O que ele não esperava era a Minha recusa em condenar os Meus carrascos, ou a Humildade
que Eu mostrei. O Meu insucesso em Me envolver com Meus torturadores significava que eles não
tinham poder sobre Mim. A Minha tolerância na flagelação, zombado e perseguido, só diluiu o
poder do maligno. Ele nunca esperava isso e tudo tentou, incluindo a tortura física, para Me fazer
renunciar à raça humana.
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Foi pela Minha aceitação da Minha morte, do sacrifício feito por Meu Pai ao permitir a Minha
Crucificação, que o homem foi liberto do pecado.
Esta foi a primeira batalha travada e vencida. E assim será travada a segunda batalha, para
trazer a humanidade de volta ao Meu Reino, para que ela possa desfrutar da vida eterna.
Ele, a besta, e todos os seus anjos caídos, seduzem muitas almas, de modo que muitos são
enganados e não aceitam a Minha Existência. Muitos dos que estão a lutar arduamente, pelas
tentações colocadas diante deles, ignoram neste momento o Meu Chamamento do Céu.
Depois, há os que se colocam como servos na Minha Igreja, que estão a planear juntamente com o
grupo de elite a destruição de milhões. Eles vão fazer isso, bloqueando a Minha Palavra e, em seguida,
pela perseguição física. A sua traição final contra os filhos de Deus será testemunhada por todos.
As almas que mais Me preocupam são as dos ateus e dos jovens que não foram ensinados
sobre a Verdade. Peço a todos vós que Me conheceis, o vosso Jesus, para os trazerdes para Mim. Eu
rodeá-los-ei com a Minha Luz e Proteção e lutarei com o maligno até o último segundo pelo direito
por estas almas.
Vós deveis marchar em frente, Meus discípulos corajosos, e tentar bloquear o mal que vos
rodeia. Se vos envolverdes com aqueles que estão desesperados para impedir esta Missão, vós
deixar-Me-eis.
Porque, podeis vós perguntar, estão essas pessoas tão desesperadas por bloquear a Minha
Palavra? A resposta é que sempre foi assim onde Eu ando, onde Eu falo e onde Eu Estou presente.
Movei-vos e mantende-vos perto de Mim. O Meu Poder cobrir-vos-á e vós estareis
protegidos. Mas não tireis os olhos de Mim, porque muitos vos ameaçarão, insultarão e tentarão
enganar-vos. Quando vós ouvirdes as arrogantes, mas ilegítimas reclamações, verbais atiradas sobre
vós, sabeis o que fazer.
Os mais determinados adversários tentarão convencer-vos que não Sou Eu, Jesus Cristo, o Rei da
humanidade, que fala agora convosco, assim vós sabereis que Eu estou realmente presente entre vós.
Eu caminho convosco se vós ficardes perto de Mim. O vosso silêncio e a recusa em vos
envolverdes com essas provocações manter-vos-ão fortes. Que aqueles que gritam, abusam e
ridicularizam a Minha Santa Palavra, façam eles o que fizerem. Orai por eles, fortemente, pois eles
precisam da vossa ajuda. Pensai nisso, desta maneira.
Olhai para todas essas pessoas como se estivessem reunidas num quarto e fossem apenas
crianças pequenas. Quando vós olhais para as crianças, sentis um amor profundo por causa da sua
vulnerabilidade. Vós vedes a confiança que elas têm nos seus pais e encarregados de educação e
senti-vos oprimidos pelo amor que tendes por elas nos vossos corações.
Algumas dessas crianças comportar-se-ão de acordo com o que lhes foi dito ser a maneira
correta de se comportarem. Outras mostram crueldade para com as outras crianças. E embora
possais ficar chocados com o seu comportamento, vós sabeis que deveis corrigi-las, e puni-las
então, se elas continuarem a recusar a comportar-se corretamente. Acima de tudo, vós ainda as
amais, não importa o que elas fazem, pois elas são os preciosos filhos de pais amorosos.
Esta é a forma como o Meu Pai sente por todos os Seus filhos. Não importa o que eles fazem,
porque Ele ainda os ama. Mas Ele não permitirá que alguns dos seus filhos destruam os Seus outros
filhos e Ele vai puni-los, mas apenas para que Ele possa voltar a unir a Sua Família.
Quando vós orais pelos que ofendem a Deus e que magoam os Seus filhos, vós causais um
terrível sofrimento a Satanás, que solta as garras que tem sobre a pessoa por quem vós rezais.
A humildade é mais do que apenas a aceitação do sofrimento. É um meio poderoso de
derrotar o mal. Orando por aqueles que vos atormentam, vós trazeis-Me uma grande Dádiva de
verdadeiro amor. Um amor especial por Mim, o vosso Jesus.
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Eu continuarei a instruir-vos, Meus discípulos, de modo que permaneçais fortes e fiéis aos
Meus Ensinamentos. É nestes tempos de grande apostasia que o Meu Santo Evangelho e as Minhas
Mensagens, que estão agora a ser-vos dadas para vos preparar, devem ser espalhadas na Minha
campanha para salvar almas.
O Vosso Jesus.

Eu sou um Deus que tudo perdoa, pronto para vos conceder a libertação de todos os
pecados em que vós caístes
Sábado, 15 de dezembro de 2012, 21:45

Minha querida e amada filha, Eu desejo alcançar aqueles de vós que neste momento estão
preocupados com as suas vidas.
Eu chamo aqueles de vós que estais em profundo pecado e que estais desesperados por nunca
encontrardes conforto, por causa da dor que está dentro de vós por serdes culpados de pecados
graves, incluindo o assassinato, o aborto, a violência, a depravação sexual, ou por terdes
mergulhado no oculto; mas não sabeis vós que tudo o que deveis fazer é voltar-vos para Mim e
pedir-Me que vos ajude?
Eu Sou um Deus que tudo perdoa, pronto para vos conceder a libertação dos pecados em que vós
caístes. Esses pecados podem ser banidos da vossa vida. Só é preciso coragem. Lembrai-vos que não há
nenhum pecado, a não ser o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, de que Eu não vos absolva.
Não é pelo fato de, como pecadores, não permanecerdes em estado de Graça durante muito
tempo, que isso vos bloqueia de procurar o Meu Perdão. É o pensamento de que Eu nunca vos
poderia perdoar que vos mantém longe de Mim. A Minha Misericórdia é tão grande que será dada
aos que a pedirem.
Eu chamo a todos vós que não tendes a certeza da Minha Existência. Eu peço-vos que confieis
em Mim. Por confiardes em Mim, comunicando Comigo e pedindo-Me para vos perdoar, vós
recebereis a resposta que desejais.
Eu responderei, e vós sentireis isso no vosso coração, quando recitardes a Cruzada de Oração
pela Graça da Minha Misericórdia para os miseráveis pecadores.
Cruzada de Oração (89) Para os Miseráveis Pecadores
Querido Jesus, ajudai-me pobre pecador miserável, a chegar até Vós, com o remorso na
minha alma. Purificai-me dos pecados, que destruíram a minha vida. Dai-me o Dom de uma vida
nova, livre dos grilhões do pecado e com a liberdade que os meus pecados me negam. Renovaime na Luz da Vossa Misericórdia. Abraçai-me no Vosso Coração. Deixai-me sentir o Vosso
Amor, para que eu possa ficar junto de Vós, e para que o meu amor por Vós seja inflamado.
Tende Misericórdia de mim, Jesus, e mantende-me livre do pecado. Fazei-me digno de entrar no
Vosso Novo Paraíso. Amém.
Lembrai-vos de que não é porque as almas são merecedoras de entrar no Meu Reino que elas
recebem a reconciliação. É porque a Minha Misericórdia é tão grande, que Eu posso salvar cada
simples pecador, desde que eles ganhem a coragem de que precisam para Me pedir ajuda.
Eu amo a todos vós com uma paixão permanente. Nunca rejeiteis o Meu Amor ou Misericórdia,
pois sem eles afundar-vos-eis ainda mais em pecado e ficareis perdidos para Mim.
Quando vós recitardes esta Oração, Eu responderei de tal forma que encontrareis muita
dificuldade em Me rejeitar de novo.
O Vosso Amado Jesus.

Eu trago a esperança. Eu trago a misericórdia. Eu trago a salvação
Domingo, 16 de dezembro de 2012, 23:20

Minha querida e amada filha, é importante que os Meus discípulos não causem medo nos
corações dos seus amigos e familiares por causa das Minhas Mensagens para ti neste tempo.
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Eu venho do Céu até todos vós neste tempo falar convosco para vos preparar. Eu faço isso
com Amor e Alegria no Meu Coração.
Eu venho para ajudar aqueles que acreditam em Mim, de modo a que eles estejam prontos
para Me aceitarem no estado de Graça necessário para reinarem Comigo no Meu Reino.
Eu venho também para pugnar por aqueles que não podem entender o significado da Criação
de Deus, especialmente as almas que usam o raciocínio humano para definir tudo nas suas vidas.
Eles acreditam apenas no que podem ver ou tocar. Essas mesmas almas, aceitarão as mentiras dos
que acreditam que devem respeitar as suas sociedades e nações. Como são facilmente enganados
pelas mentiras do homem, e como são fracos ao rejeitarem a Verdade da sua Criação.
A Minha tarefa é ajudar-vos a todos. Não ameaçar, mas atrair-vos para junto de Mim, para
que assim vós recebais conforto.
O Meu Reino é a vossa casa. Vós não deveis sentir qualquer pressão para rejeitar a vossa família,
para que possais unir o vosso coração ao Meu. Em vez disso, trazei-Me a vossa família através das vossas
orações. Muitos vos magoarão quando proclamardes a Verdade da Minha Palavra. Mas, está bem. Não
os desafieis e não os tenteis forçar contra a sua vontade. Eu levá-los-ei para a Minha Luz de Proteção ao
recitardes a Minha Cruzada de Oração (13) para a Graça da Imunidade.
Eu Estou cheio de Amor por vós. Aqueles que acreditam em Mim serão muito confortados com a
Minha Segunda Vinda. As outras almas podem ser salvas pelas vossas orações. É por isso que Eu vos
preparo agora. É para salvar todos vós para que possais desfrutar dos Novos Céus e Nova Terra.
Eu trago a esperança. Eu trago a Misericórdia. Eu trago a salvação. Eu trago a conclusão do
pato final, a época final, que será o cumprimento da Vontade do Meu Pai.
Nunca Me receeis, que Eu Sou a vossa família, unida pela Minha Carne e Sangue, pela Minha
humanidade, assim como pela Minha Divindade.
Ficai em paz, Meus queridos seguidores. Descansai no Meu Ombro pois o Meu Amor e
Misericórdia é maior do que qualquer um de vós conhece. Este é um momento de alegria e não de
tristeza, pois Eu dei-vos a Dádiva da Salvação. Esta Dádiva é para vós, assim como para aqueles
que estão perdidos. É para cada um de vós.
O Vosso Amado Jesus.

Finalmente, o poder da morte sobre a humanidade será derrotado
Segunda-feira, 17 de dezembro de 2012, 12:15

Minha querida e amada filha, o dia em que Eu venho reclamar a Minha herança, que Me foi
prometida pelo Meu Pai, será repentino.
Enquanto Eu preparo toda a humanidade para este Grande Evento, o dia virá
inesperadamente. O tempo para a besta ser lançada no abismo está próximo e, em seguida, as 12
nações gozarão de paz e de unidade.
Durante este tempo os santos no Céu, e todos os que morreram na Minha Proteção, serão
elevados com os justos que sobreviverão à Tribulação. Todos serão ressuscitados e ser-lhes-á dado
o Dom de corpos perfeitos, que superarão a morte conhecida da humanidade, desde o pecado de
Adão. Eles desfrutarão de paz e prosperidade sob o Meu Reino Espiritual até que o Meu Reino seja
entregue ao Meu Pai.
Esta será a primeira ressurreição e será seguida por um reinado de mil anos de perfeita
harmonia, de acordo com a Divina Vontade do Meu Pai.
Durante este tempo, os pecadores que Me negaram, sofrerão. A segunda ressurreição não é
conhecida da humanidade, nem os detalhes foram revelados a alguém, a não ser aos profetas Daniel
e João Evangelista.
Esses segredos serão revelados a seu tempo, pois eles não são para vós os conhecerdes agora.
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O Poder de Deus manifestar-se-á quando ocorrer a batalha para salvar as almas. Finalmente, o
poder da morte sobre a humanidade será derrotado. Esta é a Minha Promessa. Eu cumprirei as
profecias estabelecidas pelo Meu Pai.
Aqueles que, dentre vós, estais confusos, não tenhais medo. Tudo agora está nas Minhas
Santas Mãos, mas podeis ter a certeza de que o que importa é o perdão dos pecados. Isso será
quando todos vós Me pedirdes o Dom da Redenção. É simplesmente assim.
O vosso amor por Mim produzirá o Dom da Vida. A morte, como vós a conheceis, não terá
mais nenhum controle ou domínio sobre vós. O vosso futuro é algo para acolher com alegria nos
vossos corações, pois é o maior Dom de Deus, e apenas às almas merecedoras será legada tal
riqueza. Ficai em paz. Confiai em Mim. Amai-Me. Isso é tudo o que importa.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: Todos aqueles que promovem o aborto e que são responsáveis pela sua
introdução são culpados de pecado mortal
Terça-feira, 18 de dezembro de 2012, 18:45

Minha querida filha, a Criação mais Sagrada do meu Amado Pai, a vida desses bebés no
útero, é destruída um milhão de veze em tudo o mundo.
O maligno tem influenciado os governos em todas as partes do mundo para garantir que o
aborto não apenas seja aceite, como seja visto como uma coisa boa.
Quantas lágrimas estão já a ser derramadas no Céu! Todos os anjos e santos baixam a
cabeça de tristeza.
Os filhos de Deus serão destruídos em grande número, enquanto começa o tempo da
Grande Tribulação.
Guerras, fome, assassinatos e suicídios, aumentarão. No entanto, o pecado do aborto é o que
provoca a Ira do meu Pai, mais do que qualquer outro pecado.
Os países que aprovam o aborto sofrerão muito pela Mão de Deus. Esses países chorarão
quando a sua punição for testemunhada. Todos os responsáveis pela introdução de um ato tão vil
precisarão de muita oração.
Minha filha, é importante que todos recitem o meu Santo Rosário todas as Sextas-Feiras até à
última semana de Janeiro de 2013, para impedir a disseminação do aborto.
Cada criança assassinada no útero torna-se um anjo no Reino do meu Pai. Elas oram, a cada
dia, por cada mãe que interveio conscientemente e sem hesitação para acabar com a vida da criança
no seu íntimo. As suas orações estão a ser usadas para salvar as almas das suas mães.
Todos aqueles que promovem o aborto e que são responsáveis pela sua introdução são
culpados de pecado mortal.
Rezai, rezai, rezai por estes pecadores, pois eles estão em grande necessidade da
Misericórdia de Deus.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

As chamas da minha misericórdia, como línguas de fogo, descerão em breve sobre
cada alma
Terça-feira, 18 de dezembro de 2012, 19:30

Minha querida e amada filha, é a hora de cada um dos Meus seguidores entender que a Minha
Misericórdia deve ser aceite sem medo.
Eu não venho para prejudicar ou julgar os filhos de Deus durante O Aviso. Eu venho apenas
para os preparar, revelando a verdade aos seus corações.
Só confiando no Meu Amor e Divindade, vós podeis sentir a verdadeira alegria e paz. Se vós
permitirdes que o medo agarre o vosso coração, não sereis capazes de aceitar a Minha Dádiva.
Alegrai-vos, pois Eu amo a todos vós.
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O tempo de comemorar o Meu Nascimento é importante, quando as nações toleram cada vez
menos o Meu Nome. Quando comemorais o Meu Nascimento, vós conheceis a vossa própria
salvação. Eu dei-vos o Dom da liberdade. Agora, compartilhai a Verdade com os outros sem medo
nos vossos corações.
Quando chegar a hora de todo o mundo testemunhar o evento público da Minha Segunda
Vinda, arrepender-vos-eis de não ter espalhado a Minha Palavra pelas almas perdidas. Por favor,
preparai os vossos corações e almas, para que possam ser purificados em antecipação da Minha
Promessa de voltar de novo.
Usai este tempo em oração. Passai algum tempo com a família e as pessoas próximas de vós.
Ajudai aqueles que estão preocupados em corpo e espírito.
As Chamas da Minha Misericórdia, como Línguas de Fogo, descerão em breve sobre cada
alma. Vós não deveis parar com medo ou preocupar-vos. Tudo que Eu peço é que vós estejais
preparados em todos os momentos.
O Vosso Jesus.

Satanás será preso durante o Meu Reinado e deixará de enganar os Filhos de Deus
Quarta-feira, 19 de dezembro de 2012, 12:30

Minha querida e amada filha, o mundo deve saber que a Era de Paz será o ponto culminante
da Minha Promessa, em que Eu Reinarei sobre os Novos Céus e Nova Terra. Esse será um Reino
espiritual e a Minha Igreja, a Nova Jerusalém, estará em paz, e a Minha Palavra será ouvida dentro
de todas as nações.
Satanás será preso durante o Meu Reinado e deixará de enganar os filhos de Deus. Este
Reinado não será simbólico, mas aquele em que a Árvore da Vida vai respirar Amor e Paz, para que
todos aqueles que forem abençoados para desfrutar do Meu Novo Paraíso não sofram a morte,
mesmo que Satanás seja libertado, embora por um curto período de tempo no final deste período.
O Meu plano está de acordo com a Vontade do Meu Pai e ninguém tem o direito de negar a
Vontade de Deus. Não vos enganeis, vós deveis aceitar a Palavra de Deus que está contida no Livro
do Meu Pai, porque, se não o fizerdes então vós sereis enganados quanto às profecias dadas ao
homem desde o início dos tempos.
Segui apenas o Meu caminho. Aceitai as Minhas Promessas. Não duvideis de Mim, pois vós
insultais-Me. Ou vós Me aceitais como o vosso Salvador e confiais em Mim completamente, ou não.
A Minha Palavra é a Verdade. A Verdade, quando aceite por todas as almas vivas, será a
chave para a liberdade e para as Portões do Meu Novo Paraíso.
O Vosso Jesus.

Eu morri por vós. Por isso, vós deveis agora confiar em Mim
Quarta-feira, 19 de dezembro de 2012, 21:00

Minha querida e amada filha, devo avisar-te que a crítica vai levantar-se contra ti e a Minha
Palavra, que te é dada neste momento.
Tu não deves permitir-te ter distrações ou dúvidas, para deixares de transmitir cada Palavra
que Eu te dou. O homem nunca deve duvidar das profecias proferidas desde o dia de Moisés.
Nenhuma profecia contém inverdades.
Agora, que Eu revelo ao mundo os segredos e os Meus planos para a humanidade, guardados de
vós até agora, não vos afasteis. Pois Eu mostro-vos muitas coisas que ainda estão para vir, as quais, Meus
discípulos, deveis conhecer para que não deixeis de vos preparar para o Meu Glorioso Regresso.
Que ninguém negue a si próprio a Dádiva que Eu trago, a Vida Eterna. Aqueles dentre vós,
que tiverem a sorte de entrar na Nova Era, quando o Céu e a Terra se tornarem um, deveis seguir o
caminho da Verdade.
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Agora é o tempo para a vossa fé em Mim, o vosso Salvador, ser verdadeiramente desafiada e
testada. Vós sereis em breve intimidados a rejeitar as Minhas Mensagens. Todos os esforços serão
feitos para vos forçar a rejeitar a Minha Palavra e a declarar a Verdade como sendo uma heresia.
Transformai agora as vossas mentes para o Meu Nascimento. Para os Ensinamentos que
foram dados à humanidade para que vós pudesses aprender a preparar as vossas almas. Para o
Sacrifício feito com a Minha Morte na Cruz para salvar almas.
Eu morri por vós. Por isso, vós deveis agora confiar em Mim.
Eu Sou a Luz que brilha sobre o caminho em que deveis andar. Em ambos os lados do
caminho os espíritos malignos puxar-vos-ão, para vos atormentar, tentando levar-vos no caminho de
regresso, no mesmo caminho donde viestes e para a escuridão. Eles farão isso através de
provocações de outros, que vos afastam para o lado devido à vossa lealdade a estas Mensagens.
Vós deveis permanecer em meditação silenciosa, ler a Minha Palavra e sentir a Minha
Presença. Permitir que o Meu Espírito Santo acalme o vosso coração e sentir o Meu Amor a
envolver-vos. Como a dor se intensifica por causa desta Missão, sabei que vós estais em plena união
Comigo, o vosso Jesus.
Nunca desistais. Não rejeiteis a Minha Mão da Misericórdia. Permite-Me abraçar-vos, a fim
de vos dar a coragem necessária para continuardes esta jornada Comigo, até ao dia em que Eu virei
para vos recompensar.
O Vosso Amado Jesus.

Deus Pai: O tempo para as grandes mudanças, para o bem de todos, está em cima de vós
Quinta-feira, 20 de dezembro de 2012, 19:15

Minha querida filha, Eu peço a todos os Meus filhos para elevarem o Nome do Meu Único
Filho, Jesus Cristo, e Lhe prestarem a homenagem que Lhe foi concedida entre a humanidade.
Os Meus Anjos, no Meu Santo Reino, tocam as trombetas e alegram-se por causa da
Misericórdia que a todos será concedida, através do Meu Filho.
Esta grande Dádiva Divina será usada para subjugar a escuridão que cobre o mundo. Será por
Minha Divina Intervenção que Eu Serei capaz de salvar a maioria dos Meus filhos.
Este Natal, um momento de grande alegria, em que vós celebrais o nascimento do Salvador
que Eu dei ao mundo, é um ponto de viragem na história da raça humana.
Como vosso Pai, Eu vos abençoo a todos e concedo, com profunda compaixão, esta grande
Dádiva da Misericórdia. Eu reúno-vos, a todos da Minha Criação, para que Eu vos possa purificar
de todas as dúvidas, de todo o pecado e de toda a blasfêmia contra as Leis do Meu Reino.
Esta grande limpeza da terra vai levar algum tempo, mas Eu vou apressar esses tempos de
perseguição. O vosso sofrimento, às mãos de governos corruptos, que não aceitam as Minhas Leis,
será difícil mas não durará muito tempo.
Eu darei aos Meus inimigos todo o tempo para que eles abram os seus olhos para a Verdade
do Paraíso Glorioso, que Eu tenho esperado para revelar ao mundo.
Alegrai-vos. Louvai o Meu Filho, pois é por causa d’Ele que Eu ofereço o Novo Paraíso, no
qual se desenvolverá o Reino que Eu Lhe prometi.
O tempo para as grandes mudanças, para o bem de todos, está em cima de vós.
O Meu Poder será mostrado com toda a sua força e glória para o mundo testemunhar.
Eu Sou o Principio. Eu Sou o Fim. O Meu Novo Reino, o Novo Paraíso, substituirá
finalmente o velho. A terra foi manchada pelo pecado de Adão e Eva.
A Criação perfeita do homem foi destruída quando o pecado acabou com o Dom da
imortalidade. Em breve Eu reverterei tudo o que foi manchado pela contaminação causada por
Satanás e seus demônios. Eles deixarão de ser os mestres da tentação. Eu vou enviar agora o Meu
Filho para recuperar o Trono que foi criado para Ele.
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A batalha por este Trono é feroz, mas o Meu Poder prevalece e serão utilizados todos os
milagres para trazer a Minha Família de volta, em segurança, para o Divino Sagrado Coração do
Meu Filho.
Meus filhos, vós estais perdidos e em sofrimento. Agora, Eu envio o Meu Filho para iniciar o
processo de vos levar para o vosso verdadeiro lar.
Eu amo-vos, Meus queridos filhos. Eu nunca vos abandono, embora vós possais estar
esquecidos de acreditar nisso.
Vós estais agora a ser chamados. Ninguém será excluído deste anúncio do Céu.
Orai, filhos, que a Misericórdia do Meu Filho a tudo responderá.
O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo.

O Meu amor pela humanidade é sentido por muitos. Infelizmente, aqueles que não O
procuram não O encontrarão
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2012, 22:20

Minha querida e amada filha, amar-Me é simples. Vós apenas tendes que aprender na Sagrada
Escritura. É isso tudo o que vós precisais de fazer.
Chamai por Mim, mesmo quando em dúvida sobre a Minha Existência. Eu encher-vos-ei com a
Minha Presença inesperada. Vós sentireis um Amor como nunca antes. E então vós sabereis a Verdade.
Eu Sou real. Eu Estou aí e Eu amo cada um de vós. O verdadeiro amor perfura o vosso
coração com uma poderosa emoção de pertença. É um Dom em dois sentidos. Amar-Me-eis vós e
sentireis como isso pode ser maravilhoso?
O Meu Amor pela humanidade é sentido por muitos. Infelizmente, aqueles que não olham
para ele não o encontrarão. Aos que ainda andam errantes, afastados de Mim, tudo o que vós
precisais de fazer é chamar-Me, para que Eu possa iluminar as suas almas.
O Meu nascimento anunciou a prova de Amor do Meu Pai pela raça humana. Ele enviou-Me,
o vosso Salvador, por causa do Seu Amor por vós.
O Amor não é algo que vós deveis tomar sempre como certo, uma vez que é o maior Dom de
Deus. Ele transcende qualquer outro sentimento e pode derrotar o mal, unicamente se vós o abraçardes.
O Meu Espírito de Amor, a Minha Proteção, cobrem-vos neste momento especial. Vós sois
Meus. Eu Estou no vosso coração. Tudo o que vós precisais de fazer é permitir que o Meu Amor
vos preencha, porque, quando o fizerdes, vós sentireis a verdadeira paz.
Eu abençoo-vos a todos.
O Vosso Jesus.

A Minha Palavra será como uma espada que cortará a confusão e as mentiras
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2012, 22:50

Minha querida e amada filha, o tempo para os Meus Ensinamentos e as Minhas Santas
Mensagens serem espalhados, por todos os cantos do mundo, é agora.
Eu assegurarei que o Livro da Verdade, prometido ao mundo, esteja pronto em todas as
nações e em todas as línguas.
Os Meus discípulos e os Meus servos sagrados pregarão a partir dos quatro cantos da Terra.
Bilhões seguirão a Minha Palavra e muitos vão, finalmente, ler o Santo Evangelho.
O Livro do Meu Pai, a Bíblia Sagrada, será revisitada e a Minha Palavra será lida novamente.
Agora, as Minhas Mensagens de hoje, contidas no Livro da Verdade, serão o Alimento, que
alimentará os filhos de Deus quando, no futuro, for considerado ilegal ler a Santa Palavra de Deus.
Vós, Meus discípulos, deveis converter aqueles que não Me conhecem. Se eles não sabem
Quem Eu Sou, não podem preparar-se adequadamente para o Meu Novo Reino.
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A Minha Palavra será como uma espada que cortará a confusão e as mentiras. Ela tocará as
mentes, os corações e as almas de todos.
Alguns demorarão a admitir a Minha Palavra, mas a maioria da população do mundo aceitará
a Verdade, logo que lhe seja dada.
Por favor, orai pela coragem, a força e a vontade de fazerdes o que quer que seja que Eu vos peça.
Lembrai-lhes de que Eu morri por eles. Dizei-lhes que o tempo para que Eu venha novamente está para
breve. Confortai-os, revelando-lhes o grande Dom do Novo Paraíso que Eu Estou a revelar.
Dizei-lhes que Eu venho para os salvar e acabar com o seu sofrimento.
O Vosso Jesus.

Eu inundo-vos hoje com esta Bênção especial
Sábado, 22 de dezembro de 2012, 20:36

Minha querida e amada filha, o Dia de Natal é o Meu Presente para a humanidade. É por
causa desse dia que a Vida Eterna se tornou possível ao homem mortal.
Eu, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, dou as boas vindas a todos vós, filhos de Deus, para o
Reino prometido a Mim pelo Meu Pai. Eu vim de um mundo desconhecido, exceto por alguns. O
Meu Nascimento mudou o futuro. A Minha Promessa foi aceite pelos Meus seguidores. Eles sabiam
que Eu viria de novo, mas não tinham ideia de quando. Eles escutaram os Meus Ensinamentos,
embora muitos deles não fossem homens cultos. Eles eram pobres e viviam uma vida simples. No
entanto, eles foram os únicos que Me acolheram.
O mesmo será verdade agora que Eu vos preparo para a Minha Segunda Vinda. Serão
aquelas almas com um amor simples por Mim que abrirão os seus corações ao Meu
Chamamento. E, dentre vós, serão os de coração humilde e puros de alma que se tornarão os
Meus discípulos de hoje. Será através de vós, assim como foi quando Eu andei na Terra, que a
Minha Palavra será ouvida e acreditada.
Eu inundo-vos hoje com esta bênção Especial. Eu desejo que vós aceiteis a Minha bênção de
Proteção através desta Cruzada de Oração para Me receberdes, o Messias, quando Eu revelar o Meu
Novo Reino.
Cruzada Oração (90) Ação de Graças pela Vossa Gloriosíssima Segunda Vinda
Ó meu Jesus, eu ofereço-Vos louvor e gratidão pela Vossa Gloriosíssima Segunda Vinda.
Vós, Meu Salvador, nascestes para me dar a Vida Eterna, e para me libertar do pecado. Eu
ofereço-Vos o meu amor, o meu agradecimento e a minha adoração, enquanto preparo a minha
alma, para a Vossa Grande Vinda. Amém.
Ide, agora e preparai-vos. Pois os tempos são curtos e muito é necessário fazer para salvar
todas as almas.
Eu trago-vos paz, amor e alegria neste dia especial.
O Vosso Jesus.

A unidade da família e a sua destruição será a raiz de todas as coisas
Domingo, 23 de dezembro de 2012, 15:30

Minha querida e amada filha, muitos dos Meus servos sagrados estão perante um desafio
terrível. Esse será o único que os convencerá a tomar um de dois caminhos distintos. Caberá a cada
um, por sua própria vontade, saber qual o caminho que deve escolher. Pois a abominação far-se-á
conhecer em breve.
No começo, muitos dos Meus servos sagrados não estarão imediatamente conscientes do que
está a suceder. Será apenas quando eles lerem as cartas que lhes serão dadas pelos que estão em
lugares elevados que eles encontrarão dificuldades.
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Aqueles que defendem a Minha Santa Palavra, dada ao homem por meio da Dádiva da Bíblia
Sagrada, serão desafiados e instados a aceitar alterações. Estas alterações ser-lhes-ão dadas e
espera-se que as aceitem como a Verdade. Elas significam apenas uma coisa.
Eles vão apelar aos meus santos servos sagrados para aceitarem a tolerância do pecado. Serlhes-á dito que Deus é o Deus sempre misericordioso e que Ele ama a todos. Sim, esta parte é
verdade. Mas então, eles serão instruídos a desculpar as leis que são uma abominação aos Meus
Olhos. A unidade familiar e a sua destruição será a raiz de tudo.
Outros serão convidados a aceitar um novo tipo de ritual que irá substituir a Missa e a Minha
Presença na Sagrada Eucaristia. Será considerado como um movimento abrangente para juntar
todas as religiões cristãs e outras como uma.
Isto será o princípio do fim. O dia em que os Sacrifícios diários da Missa forem cortados, será
o início do desenrolar de todos os eventos preditos por João Evangelista. Será a época da ascensão
da besta e a sua influência será grande. Ele vai conquistar os corações e as almas de muitos
sacerdotes. O seu objetivo é impedir todas as Missas e profanar a Santa Eucaristia.
Ele já faz isso através de missas negras, realizadas em muitas Igrejas Católicas. Uma parte
central de servos desleais está a conspirar contra a Minha Igreja e a desencaminhar muitos.
Estai alerta. Abri os olhos e pedi-Me a força de que precisareis para vos levantardes contra
esse vil e perverso plano.
Esta batalha dentro de Minha Igreja na Terra será vingativa. Padre contra Padre. Bispo contra
Bispo. Cardeal contra Cardeal.
Ficai a saber, aqueles dentre vós, Meus servos sagrados, que Me conheceis e Me amais, que
Eu levar-vos-ei. Eu guiar-vos-ei. Eu dar-vos-ei a força para lidardes com esses inimigos de Deus.
Vós não estais sozinhos.
Vós nunca deveis ouvir mentiras, que vos sejam dadas ou apresentadas no Meu Santo Nome.
Vós só sabeis a Verdade pelos vossos corações. Escutai os vossos corações. Permanecei leais a tudo
o que vos foi dito, que é a Lei de Deus.
Se vos for apresentada qualquer coisa que pareça estar em contradição com os Meus
Ensinamentos, então vós deveis virar as costas.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: O dia em que eu trouxe ao mundo o Salvador mudou o destino da
humanidade
Segunda-feira, 24 de dezembro de 2012, 18:00

Minha filha, o dia em que eu trouxe ao mundo o Salvador mudou o destino da humanidade.
Eu amava esse pequeno Filho com paixão, como qualquer outra mãe. Mas houve uma Graça
extra que me foi dada pelo meu Pai. Essa foi a graça da proteção. Eu protegi o meu Filho, desde o
início, de uma forma que era diferente. Eu sabia que Ele era o Messias prometido e, portanto, tinhame sido dada uma responsabilidade muito especial, embora eu não tivesse ideia da magnitude que
essa responsabilidade implicaria.
Não me foi dado a entender, no início, que o meu Filho, o Salvador, enviado por Deus para
salvar a raça humana dos fogos do Inferno, seria morto. Esta parte da minha missão foi um choque
terrível e a minha dor foi tão intensa que não pode ser descrita.
Eu sofri com o meu Filho, n'Ele e com Ele. Ainda hoje Eu sinto a Sua dor e lamento a
descrença na Existência do meu Filho no mundo de hoje. Como Mãe da Salvação, a minha
responsabilidade é ajudar o meu Filho no Seu plano para salvar almas.
Este é o tempo do dilúvio; uma mudança rápida e repentina desta vez. Quando as guerras
irromperem e uma grande guerra emergir das cinzas, o plano de Deus aumentará no seu ritmo para
despertar a Sua Presença entre todas as nações e todas as raças.
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Minha filha, rogo-vos para rezares o Santíssimo Rosário enquanto hoje eu choro. As minhas
lágrimas, que acabas de testemunhar, são por aquelas almas que não reconhecem o meu Filho.
Aqueles Cristãos que dizem que aceitam Jesus Cristo, como Salvador, e que o insultam por não
rezarem a Ele, são quem mais O entristece.
A difusão do ateísmo é como uma terrível epidemia varrendo a Terra. Deus não foi esquecido,
pelo contrário, a Sua Existência está a ser deliberadamente ignorada. As Suas Leis proibidas nos
vossos países. As Suas Igrejas não são homenageadas. Os Seus servos sagrados são demasiado
tímidos e não suficientemente corajosos para proclamarem a Sua Santa Palavra.
A Terra vai agora mudar física e espiritualmente. A limpeza já começou. A batalha será
travada entre aqueles que seguem o maligno e a Igreja Remanescente de Deus.
Os que sois leais ao meu Filho deveis sempre chamar-me, a vossa Querida Mãe da Salvação,
para que eu vos possa consagrar ao meu amado Filho, a fim de vos conceder Graças muito
necessárias. Vós deveis estar preparados como soldados de Jesus Cristo. A vossa armadura deve ser
fortalecida, porque o vosso papel é como o de um cruzado e vós tereis que marchar contra grande
crueldade e injustiça.
Vai em paz e mantém os filhos em oração diária, quando as mudanças começarem, para que a
salvação da humanidade possa ser alcançada.
Tudo será feito de acordo com a Santa Vontade do meu Pai, através do Seu Filho Unigénito,
Jesus Cristo. A vós, meus filhos, que pedis a minha ajuda, será concedida uma grande proteção às
vossas nações.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Haverá um grande dilúvio. Vós também testemunhareis pequenas inundações
noutros países
Terça-feira, 25 de dezembro de 2012, 19:20

Minha querida e amada filha, os Meus planos de salvação para o mundo começaram na Minha
Era em 22 de Dezembro de 2012.
Este é o Meu tempo no mundo, em que Eu reúno todos os filhos de Deus unidos como um, e
em que a grande batalha começará.
Este período de Grande Tribulação permanecerá durante algum tempo.
As guerras escalarão até que seja declarada a grande guerra e o mundo mude. Todas as nações
testemunharão as mudanças. Vós deveis estar preparados para isso e aceitar, visto que todas essas
coisas devem acontecer antes da Minha Segunda Vinda.
Haverá um grande dilúvio. Vós também testemunhareis pequenas inundações noutros países.
O clima começará a mudar e o tempo será diferente, de uma forma que vos parecerá
estranha.
Este é o tempo de todos terdes os olhos bem abertos para a Verdade, para preparardes o
caminho até Mim, para que Eu vos possa acolher a todos nos Meus Sagrados Braços.
Não tenhais medo, pois o Meu Amor atenuará muito e as vossas orações podem e irão mitigar
muitas destas coisas, assim como as atrocidades planeadas pela besta.
O Vosso Jesus.

Deus Pai: Em breve, uma nova luz, um novo sol, será visto
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2012, 18:20

Minha querida filha, esta é uma Mensagem de grande esperança para todos os Meus filhos.
A época das mudanças, como predito, em que a Terra se transformará, os planetas mudarão e
o clima não será mais previsível, está sobre vós.
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O Meu Grande Poder está agora a manifestar-se no Céu, assim como na Terra, enquanto Eu lidero
a batalha contra os Meus inimigos. Satanás e os seus demônios estão a ser derrotados, mas eles opuseram
uma terrível defesa. Com ela, eles sugam os Meus pobres filhos, cujos corações estão cheios de ambições
políticas e mundanas, representando um papel em que tentam crucificar os Meus filhos.
O homem é fraco. O homem é facilmente seduzido. Por causa da sua cegueira para a Verdade,
prevista por Mim desde o início da Criação, o homem acredita em mentiras. Ele acredita nas mentiras
vomitadas pelo maligno porque ele é atraído, pelas promessas de poder e prazer.
Os Meus filhos devem reconhecer a gloriosa e esplendorosa Luz do Meu Reino. Tu, Minha
filha, vês essa Luz e sabes como ela é Poderosa. Tu conheces o Poder de Deus e como Ele te
envolve. Podes tu imaginar como será quando o Meu Novo Paraíso for revelado? Tu, Minha filha,
não vislumbraste senão apenas uma pequena parte dessa gloriosa e brilhante Luz.
É importante acolherdes a Luz do Meu Filho nos vossos corações. Quando vós O convidais a
salvar-vos, e a tomar-vos no Seu Sagrado Coração, vós sentireis essa Luz.
A Luz da Nova Alvorada – a Nova Era – vagarosa, mas seguramente, iluminará o mundo. Em
breve, uma nova Luz, um novo sol, será visto. Ele será maior e será a causa de muitas maravilhas.
Este é um sinal do Meu Poder e da Minha Majestade. Ele será um milagre e provará que o homem
não entende o segredo da Criação.
Só Eu, Deus, o Criador do Universo, comando tudo o que é. Tudo o que será. Tudo o que
pode ser. Nenhum homem, nenhum cientista, pode resolver estes segredos mais sagrados, como não
é para o homem os compreender neste momento.
As maravilhas da Minha Criação e a força do Meu Poder serão mostrados ao mundo. Que
nenhum homem cometa o erro de acreditar que Satanás e os seus perversos seguidores têm qualquer
poder para vos trazer as maravilhas que Eu Criei para cada criatura.
Eu prometi revelar a Verdade para que vós, Meus filhos, possais limpar as teias de aranha que
cobrem os vossos olhos.
Quando chegar o Dia em que a Verdade for finalmente aceite por vós, Eu conceder-vos-ei as
mais esplêndidas riquezas, Graças e uma vida que vós nunca podereis imaginar, pois isso está para
lá da vossa imaginação.
Eu Estou feliz por transmitir hoje esta Mensagem de esperança. Espero trazer-vos muita
felicidade e paz.
A Minha Promessa, de vos conduzir à vossa última herança, tornar-se-á realidade em breve.
O Vosso Pai Amoroso, Deus, o Altíssimo.

O conhecimento pode muitas vezes cegar-vos para a Verdade
Sexta-feira, 28 de dezembro de 2012, 06:05

Minha querida e amada filha, só quando o vosso coração está realmente aberto para Mim, é
que vós podeis experimentar a Minha Luz e reconhecer a Verdade.
Muitos dizem que pediram o Dom do discernimento e que oram ao Espírito Santo para o
receberem. No entanto, nem a todos os que o pedem é dada a compreensão necessária para
receberem este Dom precioso. Porém, eles dirão que o têm. Então eles insultam-Me, alegando que a
Minha Santa Palavra os põe desconfortáveis. Eles alegam que as suas preocupações devem
significar que as Minhas Santas Mensagens vêm do espírito do mal.
A vós, que proclamais orgulhosamente, na vossa interpretação distorcida, que a Minha Santa
Palavra, que vos é dada através destas Mensagens, é falsa, Eu tenho que dizer isto.
Quando foi a última vez que viestes nus perante Mim? Sem o manto de orgulho a cegar-vos?
Quando viestes vós perante Mim, de joelhos, chamando-Me para realmente vos orientar, sem
primeiro colocardes as mãos nas ouvidos, recusando-vos a ouvir? Não sabeis vós que Eu só vos
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ilumino com o Dom do discernimento quando vierdes perante Mim sem quaisquer opiniões próprias
pré-concebidas? Vós não podeis ser libertados das amarras do orgulho intelectual, que vos cega
para a Verdade do conhecimento espiritual, até que estejais despidos de todo o orgulho humano.
Aqueles entre vós que passais anos a estudar a Sagrada Escritura, e que vos considerais bem
versados – e, portanto, mais dignos para definir a Minha Palavra – deveis pensar de novo.
O conhecimento do Livro do Meu Pai não vos qualifica mais do que o mendigo da rua, sem
educação de assuntos espirituais. O conhecimento pode muitas vezes cegar-vos para a Verdade. O
conhecimento, com base na vossa própria interpretação humana do Livro do Meu Pai, não significa
nada quando se trata de compreender a Palavra de Deus.
Aqueles de vós que vos gabais da forma como aprendestes, seguindo as Sagradas Escrituras
de Deus, e depois usais isso para negar a Minha Palavra, dada ao mundo de hoje, sois culpados de
pecado. O vosso pecado é o pecado do orgulho. Vós ofendeis-Me, porque o vosso orgulho vale
mais para vós do que o amor por Mim, na sua forma mais simples.
O amor por Mim, o vosso Jesus, vem do coração. As almas dignas do Meu Reino reconhecem
a Minha Voz rapidamente. As almas que desafiam a Minha Palavra e incentivam os outros a
rejeitarem-Me exteriormente, são influenciadas pelo espírito do mal. Vós desgostais-Me. As vossas
vozes vis, com que bradais e declarais orgulhosamente o vosso merecimento, com base no vosso
conhecimento da Sagrada Escritura, serão silenciadas.
A Minha Paciência nunca tem fim, mas aqueles de vós que estais perante Mim e prejudicais o Meu
Plano de Salvação, com intenção deliberada, sereis lançados para o deserto num piscar de olhos.
O Vosso Jesus.

Nunca Me receeis pois Eu venho em Paz
Sábado, 29 de dezembro de 2012, 19:36

Minha querida e amada filha, mais uma vez Eu digo a todos vós, Meus queridos discípulos,
para não terdes medo. Embora os eventos que estão para vir possam ser aflitivos para vós
testemunhardes, lembrai destas Minhas Palavras Sagradas, que Eu vos dou agora.
O Meu Amor pela humanidade é tão grande que Eu perdoo facilmente qualquer pecado, não
importa quão ofensivo seja, uma vez que seja mostrado remorso verdadeiro pelo pecador. Nunca
receeis se realmente Me amais, porque Eu vos protejo em todos os momentos. Sim, vós sofrereis
em Meu Nome, quando caminhais atrás de Mim. Mas isso é algo que vós deveis aceitar. É um
pequeno preço a pagar pela Glória que está à vossa frente.
Aqueles que, no entanto, andam à Minha frente, na crença equivocada de que não precisam da
Presença de Deus nas suas vidas, precisam de ter medo. Estes pecadores, que nunca mostrarão remorso,
pois acreditam que têm o controle do seu próprio destino, cairão no abismo. Esta armadilha, preparada
para eles pelo maligno, pode ser comparada a um relógio. Por cada minuto que Me continuem a
abandonar, o seu tempo é encurtado. O tempo para se redimirem aos Meus Olhos é curto.
Sabei que os dois exércitos para a batalha das almas já estão em ordem, a fim de se
prepararem para a guerra. O tempo está a passar, por isso estai preparados em todos os momentos.
Nunca Me receeis, pois Eu venho em paz. Receai, no entanto, a besta, que será vista a vir em
paz mas que vem para vos destruir. Ele, o maligno, e os seus seguidores na Terra, são aqueles de
quem vós deveis ter medo. Não de Mim.
O Vosso Jesus.

Ele, pelo poder do oculto, realizará o que será visto como a cura para as pessoas com
doença terminal
Domingo, 30 de dezembro de 2012, 17:50

Minha querida e amada filha, quero dizer-te que as mudanças que prepararão o mundo para a
Minha Segunda Vinda estão prestes a ser vistas por todo o mundo.
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As guerras no Médio Oriente vão acelerar e generalizar-se. Elas vão envolver o Ocidente,
bem como o Oriente. O tumulto será interrompido pelo homem da paz, a besta, o anticristo. Muitos,
com o tempo, acreditam que ele é Deus, o Messias; tal é o poder que ele aparentará possuir. Os seus
poderes foram-lhe concedidos pelo pai do mal, Satanás.
Ele, pelo poder do oculto, realizará o que será visto como a cura para as pessoas com doença
terminal. Elas serão temporariamente curadas das suas doenças, e as pessoas acreditarão que os seus
poderes, terão vindo do Céu. Que ele sou Eu, Jesus Cristo. Elas acreditam que ele vem preparar o
mundo para a Nova Era e que a Segunda Vinda está a ocorrer diante deles.
Ele irá realizar outros milagres, mas será simplesmente uma ilusão. Alguns dos Meus servos
sagrados cairão diante dele e adorá-lo-ão. Líderes políticos aplaudi-lo-ão publicamente. Ele será visto
como o bom e humilde messias e ele imitará todos os meus traços. Infelizmente, ele enganará a muitos.
Eu peço-vos, Meus discípulos, para alertardes as pessoas de que Eu, Jesus Cristo, não virei
em carne. Isso não pode ser. Eu já vim à Terra em carne e isso não pode acontecer uma segunda
vez. Quando Eu voltar, será da forma que Eu saí e, então, os perversos serão banidos e o Meu Novo
Paraíso substituirá a Terra.
Não vos deixeis enganar. Estai alerta. Eu continuarei a avisar-vos sobre o anticristo e as
mentiras que ele vai apresentar ao mundo. Desta forma, vós podeis ajudar-Me a salvar as pobres
almas que o seguirão servilmente aos abismos do Inferno.
O Vosso Jesus.

Tu serás o foco de tanto ódio
Segunda-feira, 31 de dezembro de 2012, 19:25

Minha querida e amada filha, o fardo em cima de ti, a mensageira enviada para preparar o
caminho para a Minha Segunda Vinda, tornar-se-á mais pesado.
Tu serás o foco de muito ódio e muitos, incluindo sacerdotes da Minha Igreja, tentarão
destruir-te.
O mesmo será verdade para aqueles que espalham as Minhas Mensagens. Como portadores da
Verdade, também serão atacados verbalmente.
Este é o momento em que vós deveis manter-vos simples e continuardes a fazer o que é
necessário para garantir que tantos quanto possível tenham acesso a estas Mensagens.
Como a Minha Santa Palavra começa a chegar a muitos cantos, a raiva contra ela aprofundarse-á. Quando as Mensagens são arrancadas e, nalguns casos, declaradas como heresia, vós deveis
afastar-vos. Permanecei unidos e não escuteis o veneno que será lançado sobre vós.
Mantende-vos fortes e corajosos. Mantende-vos ao Meu lado enquanto nós percorrermos este
caminho até ao Calvário. Não cometais erros nesta difícil Missão que, como foi predito, será muito
difícil para muitos de vós.
Eu abençoo a todos, assim como Eu vos aviso de que não vos deveis preocupar quando os
ataques se tornarem mais ferozes. É por esta ser a Minha Santa Palavra que muito ódio será
mostrado. Este é o preço a pagar pela salvação das almas, incluindo daquelas que atormentam a
maioria de vós.
O Vosso Jesus.
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MENSAGENS DO ANO 2013
MENSAGENS DE JANEIRO DE 2013
O Templo de Deus será profanado para além da compreensão
Terça-feira, 1 de janeiro de 2013, 19:20

Minha querida e amada filha, surgiu o novo alvorecer e as mudanças já começaram, em
preparação para a Minha Segunda Vinda.
As guerras no Médio Oriente aumentarão agora, e muitos morrerão às mãos do grupo do mal.
Eles, o grupo do mal, serão no entanto interrompidos pela Mão do Meu Pai. Um a um serão
abatidos, uma vez que representam um grande perigo para os filhos de Deus.
Os Meus Planos estão a manifestar-se e aqueles dentre vós escolhidos por Mim para liderarem a
Igreja Remanescente, rapidamente construirão bases pelo mundo. Será a esses lugares que vós ireis para
Me honrar, em paz, quando as vossas Igrejas não vos receberem como está destinado que seja.
As vossas Igrejas tornar-se-ão não mais do que locais de entretenimento, onde música e rituais
pagãos serão encenados em elaboradas cerimônias. Supostamente, estes eventos serão para honrar a
Deus. Em vez disso, eles idolatram atos pecaminosos e declará-los-ão como estando de acordo com
os Meus Ensinamentos.
Muitos apresentar-se-ão em breve como os novos servos de Deus. Muitos nunca foram
preparados na Igreja Cristã e, portanto, não estarão aptos a ministrar os Sacramentos aos filhos de Deus.
Eles serão impostores. Eles vão impor a todos que a verdade que dizem são os ensinamentos de Deus no
mundo de hoje. As suas mentiras chegarão aos ouvidos da humanidade em todo o mundo.
Muitos serão atraídos pelo que eles consideram ser uma abordagem nova e fresca aos Meus
ensinamentos e ao Amor de Deus. Tudo será uma terrível mentira. Muitos serão enganados,
aceitando a nova Religião Mundial Única.
Assim como a falsa igreja cresce e atrai muitas celebridades, meios de comunicação e líderes
políticos, a Minha Igreja Remanescente crescerá. Muitos dos Meus servos sagrados ser-Me-ão
desleais e participarão na Nova Religião Mundial, onde serão recebidos de braços abertos.
Esses impostores causarão terríveis dificuldades aos cristãos em toda parte, se eles não
aceitarem esta nova organização, política e culturalmente sancionada, que se chamará a si própria
uma igreja de Deus.
Enquanto os Cristãos serão o alvo principal do ódio, a Casa de Israel também será procurada e
os judeus serão bodes expiatórios nesta guerra pelas almas.
Nos primeiros dias, nada do que vós vereis parecerá ser exteriormente diferente. Em seguida,
será visto um rico e poderoso edifício, em Roma, que se tornará um lugar de encontro. Aí, todas as
religiões serão bem-vindas até que sejam constrangidas a absorver as mentiras que lhes são
apresentadas pela Nova Ordem Mundial.
Com o tempo, tornar-se-á inaceitável que certas práticas Cristãs sejam realizadas em público.
Incluir-se-ão os Sacramentos do Batismo e da Sagrada Comunhão. Eles serão considerados
inaceitáveis num mundo moderno e secular e vós descobrireis que é impossível recebê-los. O
Sacramento do Matrimônio será alterado e o casamento estará disponível de uma forma diferente. A
única maneira de receber os Sacramentos Verdadeiros, nessa fase, será através da Igreja Remanescente.
Meus servos sagrados, que sofrereis em Meu Nome ao lutardes por manter os Sacramentos e a
Santa Missa, sabei isto. O vosso dever é para Comigo, através dos vossos Votos Sagrados, e nunca
deveis ser tentados a desviar-vos da Verdade. Ser-vos-á colocada pressão para abandonardes os
caminhos do Senhor. A vossa voz tornar-se-á apenas como um sussurro, justamente quando o
inimigo tentar abafar a Verdadeira Palavra de Deus.
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Juntai-vos. Uni-vos. Pois muito em breve o Templo de Deus será profanado além da
compreensão. Tudo que vós precisais de fazer é seguir-Me, ouvir o vosso coração e a vossa
consciência. Estai prontos em todos os momentos, para esta difícil jornada que está adiante. Vós
precisareis de toda a vossa coragem, a vossa força e a vossa perseverança.
Sabei que no final da vossa jornada Eu estarei à espera para vos agarrar nos Meus Santos
Braços e para o seguro refúgio do Meu Novo Paraíso.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: Nem todos aceitarão a liberdade. Muitos ficarão ao lado do maligno
Quarta-feira, 2 de janeiro de 2013, 16:29

Minha filha, muito se desenrolará agora no mundo e muitos eventos são necessários para
purificar os filhos de Deus.
É importante que os corações de todos sejam abertos para a Verdade, a Santa Palavra de
Deus. Se não abrirdes os vossos corações, não sereis capazes de aceitar a Verdade da Promessa do
Meu Filho para a humanidade.
Ele virá novamente, e em breve, para resgatar o Seu Reino na Terra. Será preservado, longe
das garras de Satanás. A todos os filhos de Deus será oferecida a liberdade que precisam para se
unirem como um com o Meu Filho.
Nem todos aceitarão a liberdade. Muitos ficarão ao lado do maligno e rejeitarão o Meu Filho.
Eles estarão tão vulneráveis que não aceitarão a Sua Promessa e continuarão a perseguir as
ambições mundanas.
Peço-vos, filhos, para serdes generosos para com essas almas. Elas não só rejeitam a
Misericórdia do Meu filho, como vão molestar e escarnecer todas essas almas corajosas, que se
levantarão e proclamarão a Verdade de Deus.
Tende as orações em dia, filhos, e então entregai ao Meu Filho todos os medos que possais
ter. Ele ama-vos e quer aliviar-vos de tamanha tristeza e dor. Vinde a Mim, a vossa querida Mãe, e
Eu pedir-Lhe-ei para vos fazer fortes na vossa fidelidade para com Ele.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Amai em Meu Nome a todos aqueles que vos perseguem. Então, orai por eles
Quarta-feira, 2 de janeiro de 2013, 20:00

Minha querida e amada filha, tu deves informar todos os Meus seguidores que as suas orações
ajudarão a mitigar muito do que tem sido anunciado.
A oração é tão poderosa que se for recitado um número suficiente das orações que Eu dou ao
mundo, através da Cruzada de Orações, grande parte da dificuldade da tribulação pode ser reduzida.
Eu quero também apontar para o poder do perdão. Quando vós sois perseguidos em Meu
Nome deveis orar pelas almas que vos atormentam. Quando vós orais por elas, do fundo do
coração, Eu cobri-las-ei com o vosso amor. Quando vós orais pelos vossos inimigos, vós retardais a
missão de Satanás para afastar as almas para longe de mim.
Minha filha, Eu devo agora instruir-te, e aos Meus seguidores, para manterdes a calma diante
da grande oposição a estas Mensagens. Vós nunca deveis temer a Palavra de Deus, mesmo quando
isso vos traz muito sofrimento do mundo exterior.
Não penseis que é fácil de entrar no Meu Reino. Por cada um de vós que realmente Me ama,
haverá uma ou duas pessoas mais que tentam impedir a vossa fidelidade a Mim. Isso é assim desde
a Minha Morte na Cruz. E permanecerá dessa forma até à Minha Segunda Vinda.
Os Meus discípulos atrairão as almas que Me procuram. Os Meus discípulos, então, abraçarão
essas almas para que os Meus seguidores aumentem e se tornem um, em união Comigo. Nunca será
sem sofrimento, esse caminho solitário para o Meu Reino.
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Quando lançarem acusações sobre vós, pensai no Meu próprio caminho para o Calvário.
Pensai no Meu silêncio e dignidade de simplesmente Me focar no objetivo único de salvar almas, a
cada segundo em que suportardes o ridículo em Meu Nome.
Isso tornará a vossa jornada mais suportável. Deixai os vossos detratores gritar impróprios,
deixai-os chamar-vos de idiotas, deixai-os declarar que as Minhas Mensagens são uma heresia. Pois
quando vós fizerdes isso as suas línguas perversas não terão poder sobre vós.
Amai a todos os que vos perseguem em Meu Nome. Então, orai por eles. E quando os
perdoardes destruireis o poder que Satanás exerce sobre eles.
Este é o segredo da humildade.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: A razão pela qual tantas pessoas estão com tanta dor e escuridão é
porque elas não acreditam em Deus
Quinta-feira, 3 de janeiro de 2013, 21:00

Minha filha, a razão pela qual tantas pessoas estão com tanta dor e escuridão é porque elas
não acreditam em Deus.
A fé, que deveria estar incutida em cada alma dos escolhidos está a escassear. Assim, muitos
afastaram-se de Deus e verificam agora que as suas vidas são vazias e sem sentido. Quando uma
alma vira as costas a Deus fica desassossegada. Elas enchem o vazio com o amor a coisas falsas,
que nunca satisfarão o seu desejo de paz.
A verdadeira paz só pode ser encontrada através do Sagrado Coração do Meu Filho. Quando
vós aceitais Jesus Cristo como vosso Salvador nunca morrereis. Nem ficareis secos de espírito. O
Meu Filho traz-vos a salvação, e até mesmo o mais fraco dentre vós encontrará uma força interior
quando O invoque.
Aqueles a quem nunca foi ensinada a Verdade, porque lhes foi negada, ser-lhes-á oferecida a
Mão de Misericórdia do Meu Filho. Ele vai iluminá-los, porque eles são os que Ele deseja chamar
ao Seu Glorioso Reino.
A Glória de Deus, se permitirdes de coração aberto que a Verdade vos seja dada, salvar-vos-á.
Quando reconhecerdes a bondade de Deus, vós nunca mais podereis colocar qualquer um, ou
qualquer coisa, antes d’Ele.
Por favor, orai para que a Luz da Verdade abra a mente, o coração, o corpo e a alma de cada
um de vós durante O Aviso. É por isso que Deus está a enviar um tamanho Dom de Misericórdia.
Por favor, respondei ao Seu Chamamento.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Eu chamo a todos os que não estão certos sobre se Eu existo ou não
Quinta-feira, 3 de janeiro de 2013, 21:10

Minha querida e amada filha, Eu chamo a todos os que não estão certos sobre se Eu Existo ou não.
Sei como vos é difícil acreditar numa vida que não seja a que viveis agora. Eu sei que achais difícil
aceitar a Minha Divina Presença. Porém, sabei que quando vós amais alguém é a Presença de Deus na
vossa alma que permite esse Dom. Utilizai esse amor para Me chamar e Eu falarei ao vosso coração.
Esta é uma época em que, muito em breve, vós sabereis instintivamente que muitos eventos
no mundo são causados pelo mal presente no coração dos homens, com a crueldade das suas almas.
Este é o momento em que Eu farei ouvir Minha Voz entre vós. Eu falo através dos Meus
profetas para vos iluminar, para que Eu possa mostrar-vos o amor que Eu tenho por vós. Não vos
afasteis de Mim. Há uma centelha de reconhecimento por Mim nas vossas almas. Agora é a hora de
vós refletirdes sobre o vosso futuro, pois deveis saber isto. Sem Mim, sem o Meu Amor e a Minha
Misericórdia, vós nunca encontrareis a paz.
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Eu Sou a Verdade. Eu trago notícias com as quais podeis não vos sentir confortáveis, mas
Eu falo a Verdade. No início, a Verdade é difícil, de aceitar porque revela o mal, assim como o
bem. As pessoas só querem ver o lado agradável mas, muitas vezes, o exterior de calorosas
gentilezas simplesmente encobre a Verdade. Muitos não podem saborear a Verdade – a
Existência de Deus, o Criador de todas as coisas – no entanto, eles estão preparados para aceitar
as falsidades que lhes são apresentadas.
Estas são apenas passadas como figura de deleite e não têm significado. Elas conseguem
distrair-vos e dar-vos uma falsa sensação de segurança. Mas não têm substância.
Lembrai-vos, o vosso tempo na terra é simplesmente uma forma de exílio, provocada pelo pecado.
Eu vim para salvar a raça humana do pecado, quando Eu vim pela primeira vez. Infelizmente,
Eu não fui bem-vindo. Eu fui assassinado e Eu morri na Cruz antes que Eu pudesse reclamar o Meu
Reino. Agora Eu virei de novo, como predito, para reivindicar o Reino que Me foi prometido pelo
Meu Pai Amado. Desta vez, Eu preparar-vos-ei a todos para este evento, pois Eu prometo-vos
agora, a maior dádiva de todas.
Vós sois filhos de Deus, mesmo que não aceiteis esse fato. Vós sois muito amados. Eu
iluminar-vos-ei, se vós vierdes a Mim e Me pedirdes ajuda. Não há nada a temer, porque Eu sou o
vosso amado Jesus e, por vós, Eu tive uma morte de grande sofrimento. O vosso próprio
sofrimento, no qual vagueeis perdidos, em confusão, e em que vos é impossível encontrar a paz,
está quase no fim.
Vinde, segui-Me. Eu tenho grandes planos e Minha Divindade será provada a todos. Mesmo
aos que continuam a rejeitar-Me, será apresentada a Verdade, quando a Minha Gloriosa Segunda
Vinda for testemunhada por mais de sete bilhões de pessoas.
Ninguém vai negar que Eu Existo, então. Eles acharão impossível, porém, muitos recusar-seão a aceitar o Novo Reino que Eu revelarei para todos os filhos de Deus.
Não vos afasteis, pois Eu desejo salvar-vos e levar-vos, e a toda a humanidade, à herança para
a qual todos vós nascestes.
O Vosso Amado Jesus.

Virgem Maria: Os próximos tempos serão um desafio para todos os Cristãos
Sexta-feira, 4 de janeiro de 2013, 12:30

Minha querida filha, tu deves orar para que as Igrejas Cristãs acordem para a Verdade destas
Mensagens. Será pelo poder da sua quantidade que elas continuarão a apoiar os Ensinamentos do
Meu Filho.
Ele, o Meu precioso Filho, deseja a lealdade de todos os Seus seguidores. Tu deves orar para
que aqueles que nas Suas Igrejas têm responsabilidade na proclamação diária da Sua Santa Palavra,
Lhe permaneçam fieis em todos os momentos.
Eu exorto-vos para não ouvirdes qualquer nova doutrina que seja apresentada em Nome do
Meu Filho, Jesus Cristo, a qual não vem em Seu Santo Nome.
Os próximos tempos serão um desafio para todos os Cristãos. Vós precisareis de muita
perseverança se quiserdes manter-vos fieis a Deus.
Quando fordes desafiados, maltratados e perseguidos por outros Cristãos para aceitardes as
novas leis, as quais vós sabeis pelo vosso coração que não são de Deus, então deveis recitar esta
Cruzada de Oração para vos manterdes fieis à vossa fé.
Cruzada de Oração (91) Mantende-me fiel à minha Fé
Abençoada Mãe da Salvação, protegei-me na minha hora de necessidade, quando for
confrontado com o maligno. Ajudai-me a defender a Palavra de Deus com força e coragem,
sem medo na minha alma. Orai para que eu permaneça fiel aos Ensinamentos de Cristo e
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para que eu possa renunciar completamente aos meus medos, às minhas preocupações e à
minha tristeza. Ajudai-me, para que eu possa, sem medo, seguir em frente neste caminho
solitário, a fim de proclamar a Verdade da Santa Palavra de Deus, mesmo quando os
inimigos de Deus tornarem esta tarefa quase impossível. Ó Abençoada Mãe, eu peço que, por
Vossa intercessão, a fé de todos os Cristãos continue forte, em todos os momentos, durante a
perseguição. Amém.
Filhos, quando a vossa fé for constantemente desafiada, insultada e menosprezada, deveis
lembrar-vos que o Meu filho sofre convosco. Esse sofrimento e perseguição será como no Seu cruel
julgamento, durante o qual Ele foi acusado de heresia por simplesmente falar a Verdade.
A Verdade, quando dita, atrai a controvérsia, a ira e, às vezes, a violência. Sei que o Meu filho
vos dará a força de que precisais para suportar este momento de grande dificuldade.
Ouvi, filhos, o Meu chamamento. Eu intercederei, em vosso nome, para vos manter fortes,
e o Meu filho inundar-vos-á com graças especiais para que possais evitar ser intimidados a
aceitar as leis da blasfêmia, o que causará uma grande fenda nas Igrejas Cristãs e, em particular,
na Igreja Católica.
Eu amo-vos e ofereço-vos as Minhas Orações em cada etapa da vossa jornada no caminho
da Verdade.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Por favor, recitai esta Cruzada de Oração (92) para a Graça da Perseverança
Domingo, 6 de janeiro de 2013, 17:50

Minha querida e amada filha, é por meio do Espírito Santo que estranhos, em todo o mundo,
estão agora a responder a este apelo do Céu.
Só pela força do Espírito Santo tantos milhares de almas se uniram, com amor nos seus
corações, a fim de acompanharem os Meus Grupos de Cruzada de Oração.
Vós sabereis, de imediato, quando uma Missão de Deus é autêntica, pela dimensão dos que
são chamados, que se unem como um em Meu Santo Nome. Nenhuma questão é levantada.
Nenhum dinheiro é procurado. Nenhum argumento. Simplesmente todos vos juntais pelo vosso
amor por Mim. Por causa da resposta de tantas almas às orações da Minha Cruzada, em tantas
nações, Eu dou-vos agora esta Bênção.
Meus amados discípulos, vós trouxeste-Me uma grande alegria e conforto. Pela fidelidade e
perseverança que demonstrastes, Eu vos abençoo com o Dom do Espírito Santo. A partir deste dia,
por cada tarefa que vós realizardes, para Me ajudar a salvar almas, antes da Minha Segunda Vinda,
Eu dar-vos-ei uma graça especial, que reconhecereis imediatamente. É a Graça da Perseverança
face às adversidades.
Por favor, recitai esta Cruzada de Oração (92) para a Graça da Perseverança
Ó querido Jesus, eu peço-Vos o Dom da Perseverança. Eu suplico-Vos, concedei-me as
graças de que eu preciso para manter a Vossa Santíssima Palavra. Eu peço-Vos que me livreis de
quaisquer dúvidas. Eu peço-Vos que inundeis a minha alma com paciência, gentileza e
perseverança. Ajudai-me a permanecer digno quando sou insultado no Vosso Santo Nome.
Fazei-me forte e cobri-me com a graça de continuar, mesmo quando eu estou cansado, com falta
de força e confrontado com todas as tribulações que temos pela frente, para que eu trabalhe
incansavelmente para Vos ajudar a salvar a humanidade. Amém.
Ide, Meus preciosos seguidores, e sabei que o Meu Coração irradia de amor e de alegria
quando Eu testemunho o vosso amor, quando vós respondeis ao Meu Chamamento.
Eu amo-vos. Eu cubro-vos com o Meu Precioso Sangue.
O Vosso Jesus.
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Somente pelo Poder de Deus vós existis. Somente pelo Amor de Deus vós vivereis
para sempre
Segunda-feira, 7 de janeiro de 2013, 22:15

Minha querida e amada filha, tu deves admirar-te porque quando Eu comunico contigo parece
a coisa mais natural do mundo.
Às vezes perguntas-te porque não sentes o superpoder da Minha Presença. Eu permito-o
porque ser-te-ia impossível enfrentar a Minha Presença, pois desmaiarias com o Poder da Minha
Luz. No entanto, Eu permito-te vislumbrar um pouco desta Divina Luz, como uma Dádiva especial.
Porque assim tu entendes quão poderosa é a Minha Luz, o Meu amor e o Meu Espírito.
Se o homem vislumbrasse apenas uma fração da Minha Divina Presença, ficaria tão esmagado
que não poderia suportar a Luz e ficaria cego.
Esta é a distância que o pecado coloca entre o homem e o seu Criador. Quando a Minha Luz é
mostrada às almas, elas só podem ser envolvidas por Mim, no Meu Reino, quando forem
purificadas. Apenas aqueles de vós que se humilhem perante Mim, podem ser envolvidos pela
Minha Luz da Misericórdia. Não importa quanto afirmeis que Me amais, vós deveis redimir-vos
constantemente diante de Mim para vos poder ser concedida esta Dádiva da Minha Misericórdia.
A cada pecador Eu digo isto. Nem uma hora passa sem que, através dos vossos pensamentos,
dos vossos lábios e das vossas ações, vós pequeis. Mas, quando vós aceitardes em silêncio as vossas
fraquezas e estiverdes cheios de amor por Mim, e Eu possa ver o vosso sofrimento, então Eu
esquecerei as vossas iniquidades num instante.
Quando Eu vier para vos cobrir com a Minha Divina Misericórdia, antes da Minha
Segunda Vinda, será para vos oferecer a purificação necessária para que possais ser envolvidos
e levados para a proteção e segurança da Minha Divina Luz. A Minha Luz, nesse dia, cobrirá a
terra. Muitos, apesar de cegos pela Minha Luz de Misericórdia, aceitarão imediatamente a
Minha Mão de Salvação.
Para serdes aceites na Minha Luz de Misericórdia, vós deveis aceitar que o Poder de Deus
é eterno. Somente pelo poder de Deus vós existis. Somente pelo Amor de Deus vós vivereis
para sempre. Aqueles que rejeitam a Luz só podem encontrar as trevas. As trevas somente
podem significar uma coisa – que vós aceitastes a vida de sofrimento eterno que vos foi
oferecida pelo maligno.
Permiti que a Minha Luz brilhe sobre vós mas, primeiro, vós deveis ganhar o direito de
partilhar essa Poderosa Luz, que vos oferece um lugar no Meu Reino para sempre.
Eu abençoo-vos. Eu chamo-vos. Vinde a Mim, sem medo, pois Eu espero pacientemente por
vós. Somente se vierdes a Mim, vós compreendereis então a Verdade da Minha Promessa.
O Vosso Jesus.

Não escutais as afirmações exageradas que possais ouvir sobre o Fim dos Tempos
Terça-feira, 8 de janeiro de 2013, 21:00

Minha querida e amada filha, como Eu quero preparar o mundo para a Minha Segunda Vinda,
Eu devo pedir que todos os Meus seguidores que confiem em Mim, completamente. Eu amo-vos.
Eu responderei sempre às vossas orações, a fim de mitigar os atos malignos que estão a ser
planeados no mundo pelos inimigos de Deus.
Eu protejo-vos, Meus amados seguidores. Embora Eu nunca pudesse esconder-vos a verdade,
Eu devo avisar-vos contra as falsas profecias que estão, neste momento, a ser entregues ao mundo
pelos falsos profetas e que criam o terror nos corações das almas.
A Mão do Meu Pai, como Eu já disse antes, cairá sobre as pessoas perversas, quando elas
tentem levar os filhos de Deus da terra antes que eles estejam aptos para entrar no Meu Reino.
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Vós nunca deveis permitir que o medo destrua a esperança, ou que o terror destrua o amor. O
amor destruirá o mal. O amor aumentará no mundo e espalhar-se-á pela Graça de Deus, em resposta
às orações dos Seus filhos.
Não escutais as afirmações exageradas que possais ouvir sobre o fim dos tempos. Não
permitais que tais contos, muitos dos quais não passam de ficção, vos incomodem ou assustem.
Eu, Jesus Cristo, na Minha Misericórdia, destruirei o mal, porque Eu nunca desistirei das
almas. Deus é Amor. O Poder de Deus é Todo-Poderoso.
Deus é Misericordioso. Nunca vos esqueçais disso.
Rezai, rezai, rezai para não permitirdes que os vossos corações possam ser incomodados, pois
a oração pode mitigar muito do mal no mundo. Rendei-vos a Mim no amor, na esperança e na
alegria e Eu tirarei todos os vossos medos e preocupações desnecessários.
Quando vos estais a preparar para uma grande festa estais sempre alegres e animados. E,
apesar de muitas rupturas e contratempos difíceis que possam ocorrer antes do grande dia, tudo será
esquecido quando o sol se levantar de madrugada no dia tão esperado.
É assim que vós deveis olhar para a Minha Segunda Vinda. Embora vos assuste e desgoste
testemunhar o mal na liderança, isso será de curta duração, pois em breve Eu farei esquecer tudo isso.
Ficai em paz. Nunca percais a esperança na Minha Misericórdia. Eu nunca abandonarei
aqueles que Me amam.
O Vosso Jesus.

Quando vós retirais a Verdade ou a adulterais, já não é a Verdade. Tudo o que resta é
um invólucro
Quarta-feira, 9 de janeiro de 2013, 10:45

Minha querida e amada filha, mesmo que Eu Seja conhecido através da linguagem humana,
em cada dia, porém, Eu estou ainda muito longe deles.
Muitos, instintivamente, chamam pelo Meu nome em voz alta, em momentos de alocução, sem
que na atualidade eles entendam realmente como usam o Meu nome. Nem sequer Eu Sou reverenciado;
nenhum respeito de qualquer espécie Me é mostrado. O Meu Nome é usado para amaldiçoar os outros,
em momentos de grande fricção. Como isso Me magoa e Me choca; Eu ser usado desta forma.
Muitos usam o Meu Nome na conversa diária, mas não de uma forma que aborde o Meu
Papel como o salvador da raça humana.
Como Eu desejaria poder apelar aos ateus e agnósticos, para que eles pudessem ouvir como
usam o Meu Nome nas suas conversas diárias. Se é um hábito, então por que não usar outra forma
de expressão? Porque Me incluís, se vós não Me aceitais? Porque me usais como uma forma de
blasfêmia, quando vós não acreditais que Eu existo?
Assim, muitas pessoas afastam-Me como não sendo importante nas suas vidas. Eu Sou
empurrado para um lado como se Eu não tivesse nenhuma consequência.
Muitas almas que crêem em Mim, não praticam a sua fé. Como tal, eles não preparam as suas
almas. Então, muitos não sabem quando serão tomados desta terra para a próxima vida, tendo
cometido um erro terrível. Porque eles não estão aptos a entrar no Meu Reino.
O dia em que as almas se encontram divididas em dois grupos, a Verdade do futuro ser-lhes-á
finalmente revelado. Ai do homem que não se tenha preparado para este grande dia e que
desperdiçou o tempo que lhe foi concedido na terra.
Para os outros que se recusaram a ouvir a Verdade e que, publicamente, Me humilham e
rejeitam, o seu terror será impossível de descrever. Haverá choro, histeria e choque, que será
testemunhado nesse dia, quando essas almas virem que o caminho que escolheram os levou apenas
ao fogo do abismo.
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Este é o momento de renovação espiritual das almas que foram abençoadas com o Dom de ver
como as antigas profecias estão a acontecer agora no mundo, tal como previsto.
Eu olho para o mundo e vejo uma confusão terrível, como as pessoas estão sendo sugadas por
mentiras acerca da criação do mundo – essas mentiras, que são programadas para afastar as pessoas
da Verdade.
Eu vejo dizerem a pessoas boas para rejeitarem a sua compreensão dos Meus Ensinamentos e
atirá-los para o lado em favor da aceitação do Pecado. Em seguida, eles são encorajados a aplaudir
o pecado até que eles se convencem de que Eu, Jesus Cristo, ficarei cego.
A Verdade dos Meus Ensinamentos é o núcleo do Cristianismo. Quando vós retirais a
Verdade, ou a alterais, já não é a Verdade. Tudo o que resta é um invólucro.
É tempo de vós discernirdes se estais ou não preparados para vos deixar enganar pelo
espiritismo, nova era, ou para vos manterdes firmes e defender a Santa Palavra de Deus. Isso pode
não parecer importante para vós, agora, mas quando chegar o dia, quando Eu vier para julgar, só a
Verdade será aceitável no Meu Reino.
Quando aceitais mentiras, vós não estais a ser honestos. Vós não estais a ser verdadeiros.
Portanto, vós não recebereis as Graças. Vós sereis como um recipiente vazio, que navega nos
mares, alardeando uma carga que existe apenas nas vossas mentes. Não servirá a nenhuma pessoa
esta falsa sensação de segurança. Ela não vos dará acesso às chaves do Meu Novo Paraíso.
Orai todos os dias, como se o amanhã fosse último dia, porque vós não sabeis o tempo da
Minha Segunda Vinda. Ela acontecerá inesperadamente. Quando esse dia amanhecer haverá pouco
tempo para voltar atrás. Ou vós Me aceitais e à Minha Promessa de vos levar para o Meu Reino, ou
sereis enviados para um lugar a partir do qual não há retorno.
O Vosso Jesus.

Eu concedo-lhes agora a Graça das Lágrimas de Amor e Conversão
Sexta-feira, 11 de janeiro de 2013, 11:25

Minha querida amada e filha, por favor ouve-Me e escuta como Eu revelo a Minha dor. A
Minha Cabeça, coberta de espinhos, está a ser dolorosamente esmagada, como se Eu suportasse a
dor da Minha Crucificação, dois mil anos depois do Meu tempo na terra.
O tempo para a Minha Segunda Vinda está muito próximo. Que nenhum homem duvide da
Minha Promessa de voltar. Não deixeis que algum homem duvide da Minha Promessa de voltar a
qualquer momento. Preparai as vossas almas, porque o tempo está próximo. É muito melhor que vos
concentreis sobre o estado das vossas almas, do que sobre o estado da vossa futura prosperidade.
A dor dos espinhos está agora a ser sentida pelos líderes das Igrejas Católica e Cristã. Eles
sofrem assim, porque eles estão a ser alimentados à força por doutrinas ditadas por líderes políticos,
que derramam da boca da besta.
A todos aqueles que atacam a Minha Palavra, através destas Mensagens, Eu devo avisar-vos
que a batalha entre Deus e Satanás, no final dos tempos, é agora. Que o Meu Pai vos perdoe pelos
vossos delitos. Que Ele derrame a Sua Misericórdia sobre os vossos caminhos extraviados e
desobedientes, todos os quais toleram o pecado.
A dor da Coroa de Espinhos, os quais estão sendo pressionados para baixo sobre as Minhas
Igrejas Cristãs na Terra, em agonia, está a ser replicada neste momento, como previsto. A dor da
rejeição – a rejeição da Minha Palavra, da Minha Existência e dos Meus Ensinamentos – está a ser
sentida, não só por Mim, mas por todas essas pobres almas que Me honram, que proclamam a
Minha Santa Palavra e que Me amam.
O Meu coração está entrelaçado com elas no amor e sofrimento. Elas saberão isso,
imediatamente, já que agora Eu lhes concedo a Graça das Lágrimas de Amor e da Conversão,
quando recitarem esta Cruzada de Oração.
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Cruzada de Oração (93) Para as Lágrimas da Conversão
Ó Meu amado Jesus, Vós estais perto do meu coração. Eu sou um Convosco. Eu amo-Vos.
Eu acarinho-Vos. Deixai-me sentir o Vosso Amor. Deixai-me sentir a Vossa Dor. Deixai-me
sentir a Vossa Presença. Concedei-me a Graça da humildade, para que eu seja digno do Vosso
Reino na terra, como no Céu. Concedei-me as Lágrimas da Conversão para que eu possa
realmente oferecer-me a Vós, como verdadeiro discípulo, para Vos ajudar na Vossa Missão de
salvar cada alma na Terra, antes de Vós virdes para julgar os vivos e os mortos. Amém.
Ide, Meus amados seguidores. Eu prometo que vos concedo a Graça das Lágrimas da
Conversão, de modo a que vos tornais verdadeiramente unidos ao Meu Sagrado Coração, quando
recitardes esta oração.
O Meu coração abraça-vos, Meus discípulos queridos e leais. Eu amo-vos. Eu estou convosco
agora, de uma forma que vós achareis difícil de negar.
O Vosso Amado Jesus.

O Plano para destruir a Igreja Católica, a partir de dentro de suas próprias fileiras, já
está em andamento
Sábado, 12 de janeiro de 2013, 15:10

Minha querida e amada filha, este é o momento da próxima fase do Meu plano para preparar o
mundo para a Nova Era, o Novo Paraíso, o Reino prometido por Mim, o Filho do Homem.
O Meu exército deve agora reunir e unir-se como um, em oração, porque a batalha pelas
almas intensificou-se agora. Os planos do grupo do mal, à escala global, para legitimar guerras e
assassinatos através da eutanásia e do aborto, estão a juntar forças.
O plano para destruir a Igreja Católica, a partir de dentro de suas próprias fileiras, já está em
andamento. Essas almas, em posições de poder, especialmente dentro das Igrejas Cristãs, que
toleram o pecado e tentam legislar em seu favor, sabei isto. Vós sofrereis terrivelmente. A Mão de
Meu Pai intervirá e destruirá o vosso plano.
Cada homem e mulher que tente fazer leis contra a vontade de Deus, terá que enfrentar um
terrível castigo. Não só eles serão abatidos, como as suas próprias nações serão também castigadas.
Muito já sofreu o Meu Pai. Ele não mais tolerará tais interferências na Sua Criação. A terra
será abalada e nenhum homem deixará de notar.
Quanta maldade existe. E que astúcia está a ser usada, pela qual estão a ser introduzidas
terríveis abominações pela humanidade, que insulto a Deus. Por esses atos, o homem terá que
enfrentar a Ira do Meu Pai. Oração, e muita, pode deter esta maldade. E foi por causa das vossas
orações que as Intervenções Divinas para punir a humanidade foram adiadas. Agora, essas nações,
cujos governantes são movidos pelo espírito do mal, serão eliminadas.
Meus amados seguidores, vós sofrereis muito quando testemunhardes os atos de
desobediência contra as Leis de Deus. Vós deveis continuar a rezar para mitigar as punições do
Meu Pai.
Agora, vós deveis por de pé tantos grupos de oração para a Minha Cruzada de Orações quanto
possível em cada nação. Fazendo isso, vós reprimireis o trabalho do grupo do mal.
A Minha paciência nunca se esgota, mas o homem será punido antes da Minha Segunda
Vinda pelos seus atos perversos. A punição foi adiada por algum tempo, mas o Meu Pai permitirá
transtornos ecológicos para purificar as almas.
Eis aqui uma importante Ladainha para ajudar a mitigar a punição do Meu Pai.
Oração Ladainha (4) para mitigar a punição de Deus Pai
Ó Deus, o Altíssimo,
Nós imploramos a Vossa Misericórdia pelos pecados dos Vossos filhos.
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Nós Vos agradecemos pela Dádiva da terra.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da vida humana.
Nós valorizamos o Dom da vida.
Nós defendemos o Dom da vida.
Nós Vos agradecemos pela Dádiva do Vosso Filho, Jesus Cristo.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da Redenção.
Nós louvamos a Vossa Divindade.
Nós rendemo-nos completamente perante Vós, para que a Vossa Santa Vontade possa ser
cumprida, assim na terra como no Céu.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da Iluminação da Consciência.
Nós Vos agradecemos pela promessa da vida eterna.
Nós louvamos o Novo Paraíso.
Nós Vos imploramos a salvação de todas as almas, incluindo aquelas que Vos atormentam
e as que estão perdidas para Vós.
Nós Vos agradecemos pelo amor que Vós mostrais por todos os Vossos filhos.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da profecia.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da oração.
Nós Vos pedimos que nos concedeis a paz e a salvação. Amém.
Minha filha, esta missão tornar-se-á ainda mais difícil, porque o ódio do homem contra o
homem se intensifica e os divide.
Os fiéis discípulos de Deus serão tentados a ceder aos pecados, os quais serão disfarçados
como leis de tolerância. Vós deveis resistir a qualquer tentativa de voltar as costas à Verdade dos
Meus Ensinamentos. Quando vós deixardes todos os vossos problemas nas Minhas Santas Mãos,
achareis esta Missão de salvar almas muito mais fácil.
O Vosso Jesus.

Ignora as questões ou perguntas que te são feitas para alterar as Minhas Palavras
Domingo, 13 de janeiro de 2013, 12:10

Minha querida e amada filha, tu não deves esquecer nunca quem é o teu Mestre. Quando tu
estás a ser arrastada em todas as direções, e quando os Meus discípulos colocam enormes cargas em
cima dos teus ombros, tu deves resistir. Coloca-te nas Minhas Santas Mãos, fica sozinha e pede-Me
para tratar de tudo.
Aprende a responder apenas à Minha Voz. Qualquer outra voz que te ordene fazer o Meu
Santo Trabalho, de acordo com os seus caminhos, as suas interpretações, deve ser ignorada.
Muitos, que seguem esta Missão, devem compreender que a Minha Santa Palavra não pode
ser escrutinada, alterada ou adaptada para servir os outros. A Minha Palavra é Sagrada. Aceitem o
que Eu digo, com fé, e contentem-se. Tentar encontrar significados ocultos, sensações, ou procurar
adivinhar, é ofensivo para Mim.
Aprendei a ouvir a Minha Voz. Deixai tocar a vossa alma e sede gratos por Eu vos dar a
Dádiva dos Meus Ensinamentos e anseios. Eu faço-o por compaixão para convosco e porque
Eu vos amo. Questionar e exigir que Eu vos dê as respostas que quereis ouvir é um insulto a
Mim.
Minha filha, por favor, ignora as questões ou perguntas que te são feitas para alterar as
Minhas Palavras ou o significado do que Eu te digo. Como Eu já te disse antes, tu não tens
autoridade para o fazer. Mesmo quando essas almas desviadas colocam questões difíceis, para as
quais tu não tens resposta, permanece em silêncio.
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Aqueles de vós que continuais a torpedear-Me, desafiando e criticando a Minha Santa
Palavra, sabei que vós sois pobres e fracos pecadores. Não é fazerdes perguntas para o bem da
vossa alma que Eu acho indelicado. É a vossa recusa em aceitardes o que Eu, Jesus Cristo, possa
sempre comunicar ao mundo, como Eu faço agora.
Se pegais nas Minhas Palavras e as alterais para as pores à vossa maneira elas ficam sem
sentido. Se em seguida, em provocação, vós as desprezais, então a Minha Santa Missão atirar-vos-á
para o lado para salvar esta última geração.
O Meu plano é poderoso, agora que Eu conduzo rapidamente a humanidade para diante, ao
longo do Caminho da Verdade. Aqueles que se desviam e se dispersam serão deixados para trás. O
tempo restante é apenas o bastante para salvar cada um de vós. Porque o desperdiçais vós? Cada
minuto é precioso.
Dai-Me a oportunidade de vos conduzir, ensinar e salvar. A obediência a Mim, o vosso Jesus,
é necessária quando Eu Estou a ajudar-vos. Vós só podeis obedecer-Me quando entregares a vossa
vontade a Mim. Quando o fizeres, a confusão não estará mais presente na vossa alma.
O Vosso Jesus.

Apesar da Minha Divindade, Eu sinto-Me adoentado e desgostoso com os pecados
do homem
Segunda-feira, 14 de janeiro de 2013, 18:12

Minha querida e amada filha, o tempo de preparação para O Aviso é curto. Este é um
momento em que, não importa quão dolorosa seja a perseguição, tu deves ignorar tudo exceto a
Minha Santa Palavra.
Como os preparativos começaram, não deixeis ninguém impedir-vos, Meus amados
seguidores, de preparar as vossas almas e de rezar por aqueles que morrerão em pecado mortal
durante O Aviso.
Vós, os Meus seguidores e os Meus servos sagrados, sofrerão agora a dor que Eu sinto
quando Eu olho para baixo, para os desgraçados pecadores. Apesar da Minha Divindade, Eu sintoMe adoentado e desgostoso com os pecados do homem.
A sua arrogância, a insolência e o orgulho mostrado por esses pecadores, emulam exatamente
os traços de Satanás e dos seus demônios. Esses mesmos espíritos malignos devoram as almas dos
filhos de Deus, de modo que eles já não parecem os filhos que eram quando respiraram pela
primeira vez.
Eles estão tão cheios de orgulho e convencidos da sua própria invencibilidade, que não são
mais capazes de permitir que o Espírito de Deus toque as suas almas. É por isso que precisamos das
vossas orações.
Eu abençoo-vos com a Graça de salvardes essas almas e vós deveis, por amor a Mim, ajudarMe a ajudá-los.
Não contente em satisfazer as suas próprias concupiscências para alimentar os desejos do seu
corpo, o homem sente então que deve interferir com a Minha Criação. Assim, ele toma medidas
pelas quais tenta não só imitar o Poder de Deus acerca da Criação da vida humana e de usar a vida
humana, como ele acha que tem o poder de substituir a Existência de Deus. Ele acredita agora na
sua própria divindade, o que nada mais é que uma mentira colocada dentro da sua alma por Satanás,
a quem ele prometeu lealdade.
Estas medidas, que o homem toma agora, vão além dos limites permitidos por Deus. Agora
que as Igrejas de Deus estão a ser assediadas pelo espírito do mal, dos inimigos e impostores, a
punição descerá finalmente sobre a terra.
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O Poder do Meu Pai será testemunhado e a Sua punição será severa. Ele chocará até mesmo o
pecador mais arrogante, que duvidará de quem é a Mão que caiu sobre a terra. O Meu Pai fará isso
para livrar a terra da maldade, possibilitando, ao mesmo tempo, o crescimento do Seu exército de
leais seguidores que ajudarão a salvação das almas.
O pecado danificou a terra que vós pisais e isso pode ser visto pela poluição, pela doença e
pela corrupção dos vossos governos. A nódoa do pecado cobre o mundo, de modo que se tornou
uma coisa repugnante e vil aos Olhos do Meu Pai. Ele, que criou o mundo como um lugar onde Ele
poderia alimentar a Sua família, está de coração quebrado
O Meu Pai também está irado e a balança da justiça está derrubada. A Sua punição não pode
ser parada, onde se tornou necessária.
Ajudai os vossos irmãos e irmãs, especialmente aqueles que criaram leis que interferem com
as criadas por Deus, o Altíssimo. Vós deveis fazer isso por meio da Cruzada de Orações. Sede
fortes. Sede corajosos. Sede esperançosos e sem medo, se vós Me amais.
O Vosso Jesus.

Por favor, tomai este novo Dom de Cura que Eu vos apresento agora
Terça-feira, 15 de janeiro de 2013, 22:50

Minha querida e amada filha, como esta Missão continua a crescer e a expandir-se em todo o
mundo, será abençoada com novos milagres, que serão entregues aos que sofrem terrivelmente.
Assim, tal como Eu vim pela primeira vez, a Minha Misericórdia será estendida às almas que
precisam da Minha Ajuda.
Haverá os que estão imbuídos de falta de fé e aflitos por terrível sofrimento físico. Aos que
vierem a Mim, Eu aliviarei o seu sofrimento. Eu vou fazer isso para inflamar a fé nas suas almas,
mas será apenas pelo Poder do Espírito Santo que eles podem ser curados.
Trazei-Me os vossos sofrimentos. Trazei-Me as vossas preocupações. Trazei-Me a vossa dor.
Vinde a Mim, através das vossas orações, e Eu escutarei. Gostaria de vos levar a todos nos Meus
Sagrados Braços e de vos proteger.
Por favor tomai este novo Dom de Cura que Eu vos apresento agora. É na forma de uma
Cruzada de Oração e curar-vos-á em mente, corpo e alma.
Por esta oração, Eu concedo o precioso Dom da Cura. Ao recitá-la, sabereis que este pedido
de ajuda baixará grandes presentes do Céu sobre vós e sobre os que incluirdes nesta oração. Como
tal, ela traz uma proteção especial para a recuperação dos que estão perdidos, que não tem certeza
da sua fé e que sentem uma sensação de cansaço. Eles podem estar a sofrer pelas dúvidas. Eles
podem estar a sofrer com doenças físicas, que estão a destruir a sua capacidade de Me deixar trazerlhes paz, amor e conforto.
Para receber esta bênção para a cura, por favor recitar esta Cruzada de Oração
Cruzada de Oração (94) 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
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 concedeis 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.
É a vossa fé que, em primeiro lugar, vos deve interessar. Então, pela graça da Minha
Misericórdia, Eu responderei ao vosso pedido de cura, de acordo com a Minha Santa Vontade.
O Vosso Amado Jesus.
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Tudo será feito para causar o desmembramento dos vossos Grupos de Oração
Quinta-feira, 17 de janeiro de 2013, 23:17

Minha querida e amada filha, o Fogo do Espírito Santo tem-se intensificado entre os Meus
Grupos de Oração e eles já se espalharam por todo o mundo e multiplicam-se aos milhares. A graça
concedida a estes grupos permite-lhes criarem-se rapidamente e crescerem como Eu pretendi deles.
Assim como o Fogo da Verdade engole a terra, assim também descerá a escuridão, como uma
névoa grande e grossa. O maligno e os seus demônios atormentarão tantos quantos podem para os
levar para longe de Mim. Eu não posso deixá-los fazer isso.
A dor de ser separado dessas pobres almas, que dão guarida às mentiras com que Satanás as
alimenta, é para Mim muito difícil de suportar. Nada, porém, pode parar a Palavra de Deus, embora
possa não parecer assim para muitos de vós.
Pelo Meu Poder, Eu espalharei amor através dessas almas que respondem ao Meu
Chamamento para as orações. Quando eles Me entregam o seu livre-arbítrio Eu posso fazer o que é
necessário para os atrair para o Amor de Deus. Este Amor esteve ausente das suas vidas por algum
tempo. Então, eles reconhecem o vazio que sentiam por dentro, antes de Eu os trazer a este
conforto. O conforto que lhes tem faltado é a tranquilidade de alma, que só pode vir de Mim.
Vinde a Mim e Eu ajudar-vos-ei a ver tudo o que importa. Ouvi a Minha Voz, agora, que Eu
unirei todas as nações e trarei a Minha família juntamente, para que Eu vos possa preparar para a
vossa nova vida, onde a morte não existirá mais. Nem a morte do corpo ou de alma podem existir
no Meu Novo Paraíso. A morte acabará. O Meu Novo Paraíso está pronto, mas deve ser preenchido
com todas as almas vivas no mundo de hoje. Este é o Meu grande desejo.
Meus seguidores, deveis preparar-vos agora para as terríveis provações que tereis que
enfrentar por causa da vossa resposta ao Meu Chamamento. Tudo será feito para causar o
desmembramento dos vossos Grupos de Oração. Muitos padres, por exemplo, tentarão detê-los.
Vós sereis informados para não lhes prestar atenção. Vós sereis informados de que eles não
estão autorizados. Vós sereis informados de que as Minhas Orações vêm do espírito do mal.
Ser-vos-á dado todo o tipo de desculpas – todas elas, simplesmente, para evitar que o Meu
Trabalho seja feito.
Exorto-vos a trabalhar juntos em paz e harmonia. Não permitais que as diferenças de opinião
detenham este trabalho. Este é um tempo em que Satanás tentará abrir uma brecha entre vós, de
modo que a Cruzada de Orações não seja distribuída globalmente, como Eu ordenei.
Os Grupos de Oração de Jesus para a Humanidade devem ser criados em todos os lugares.
Eles serão parte integrante da formação e coordenação do Meu Exército Remanescente na terra.
Vós deveis trabalhar em estreita colaboração, em amor e harmonia, e manter o contato com a Minha
filha, Maria. Eu instrui-la-ei para ajudar, sempre que possível, a orientar-vos. Eu enviei-lhe um
grupo de pessoas que coordenará esses grupos em diferentes regiões do mundo. Todos vós deveis
concentrar-vos na vossa própria região, em ligação uns com os outros. A Maria será instruída, por
Mim, sobre como Eu preciso que vós sejais coordenados e do modo que Eu desejo.
Eu abençoarei cada Grupo de Oração, quando eles concordarem com a Minha Orientação. Eu
preciso de membros do clero envolvidos e de livros de oração para serem usados. Maria far-vos-á
saber o que é esperado, em breve.
Preparai-vos para esta Missão global, como para nenhuma outra. É a última Missão para
salvar almas e cada passo do caminho é ditado por Mim, Jesus Cristo. Então, peço-vos que
coloqueis toda a vossa confiança em Mim. Alegrai-vos, pois vós sois abençoados por vos ser dado
este papel no momento mais importante da história do mundo. Por isso, vós recebereis muitas
Dádivas de Mim, assim como Eu preciso da vossa ajuda para salvar almas.
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Deixai-Me dar a Bênção de Proteção aos Grupos da Cruzada de Oração de Jesus para a
Humanidade, em cada simples local em que estão a ser criados.
O Meu amor, a Minha bênção, Meus amados discípulos, vós trazeis-Me paz, amor e conforto
neste momento.
O Vosso Amado Jesus.

A abolição de todos os Sinais do Meu Filho será o início do Fim
Sexta-feira, 18 de janeiro de 2013, 19:30

Meus filhos, a maré virou, assim como o pecado continua a espalhar-se por toda parte. Como o
pecado se tornou aceitável ao coração do homem, a terra vai gemer em agonia sob o peso das trevas.
A Guerra Mundial está a ser encenada e em breve ela revelar-se-á horrível, com mentiras no
coração dos líderes mundiais, que estão unidos como que por um cordão umbilical. Uma mentira
alimenta a outra, mas logo não continuarão a ser líderes nas suas próprias nações, porque eles só
vão responder a um mestre, o anticristo.
Para muitos, o mundo pode parecer o mesmo, mas, não é. É por causa do mal, provocado pela
encarnação dos demônios que vagueiam nos corredores do poder, que toda a humanidade sofre. O
poder, mantido por estes escravos dos líderes do mal, significa que os direitos civis desaparecerão.
Os sinais já podem ser vistos. Em breve, todos serão abolidos e vós tereis que confiar no Meu Filho
e entregar-vos a Ele, para que possais suportar as injustiças que testemunhareis.
A abolição de todos os sinais do Meu Filho será o início do fim. Quando isso acontecer, vós
sabereis que o tempo da Segunda Vinda está próximo.
Vós deveis manter-vos em oração, filhos, e continuar a recitar a Cruzada de Orações, pois elas
são muito poderosas e ajudarão a mitigar o sofrimento que está a ser planeado pelo grupo do mal.
A terra vai tremer agora, onde esses líderes influenciados pelos demônios estão localizados. A
Mão de Deus, o Altíssimo, vai atacar a terra, mas muitos daqueles que vivem uma vida pecaminosa
podem ser salvos através das vossas orações.
A influência do maligno está agora a ser sentida nas Igrejas e entre os que proclamam a
Sagrada Palavra de Deus. Eles são os principais alvos do maligno e o anticristo não vai abrandar na
sua intenção de destruir todas as Igrejas Cristãs.
Rezai, rezai, rezai pelo exército de Cristo, para se manter calmo e em paz. Será quando vós
confiardes completamente no Meu Filho, pela entrega do vosso livre-arbítrio, que vos tornareis
fortes. Então sereis capazes de resistir a essas provações.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Vós devorais tão facilmente as palavras falsas que vos são apresentadas por mentirosos
Sexta-feira, 18 de janeiro de 2013, 20:15

Minha querida e amada filha, como é fácil a Minha Voz ser abafada pelos gritos dos falsos
profetas que se infiltram neste momento no mundo.
Que tontos são aqueles dentre vós, incluindo os Meus fiéis seguidores, que estais com tanta fome
do Meu Amor que devorais tão facilmente as palavras falsas, que vos são apresentadas por mentirosos.
Não sabeis vós que Eu cedo a Minha Palavra, mas apenas a algumas almas? Não fui Eu quem
vos disse que as Minhas Palavras, que vos são dadas agora, são as últimas da sua espécie? Porque
então, ansiosamente, procurais vós as palavras dos profetas recém-declarados, que dizem falar em
Meu Nome? O seu desejo é o de buscar glória e atenção. O que eles fazem é alimentar o rebanho
com uma alternativa fraca, cheia de palavras sem substância. Muitas dessas pobres almas, entendem
que não causam nenhum dano, pois muitos estão a ser conduzidos, através da sua devoção, para dar
parte do amor a Deus. No entanto, Eu não os instruí para o fazerem, porque Eu não lhes revelei a
Minha Sagrada Palavra ou os detalhes do Meu Sagrado Plano. Outros, infelizmente, estão a ser
influenciados pelo espírito do mal, a fim de prejudicarem a Minha Santa Palavra.
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Enquanto tantas vozes, da boca dos falsos profetas, chamem a atenção de muitos, a Minha
Verdadeira Voz é virada do avesso. Aqueles de vós que procurais a Minha Voz, e que testemunhais
as palavras de muitos autoproclamados profetas, tendes que Me ouvir agora.
Existem almas escolhidas através das quais Eu comunico há décadas. Eu ainda comunico com
elas. Desde o início desta Missão, Eu não autorizei nenhuma das mais simples almas a proclamar a
Minha Palavra em público, neste momento, com excepção das queridas almas escolhidas que
trabalharam para Mim durante anos.
Como posso Eu levantar a Minha Voz, de modo a que vós possais ouvir-Me? O que é que vós
procurais? É a Verdade? É a sensação? É poesia – que vos recorda de como a Minha Palavra deve
aparecer no papel? Então, de todos os profetas que dizem falar em Meu Nome, porque Me rejeitais
vós nestas mensagens?
Ó, como vós estais a ser enganados. Como vós estais a ser atraídos para longe dos Meus
Amorosos Braços. Como vós estais a ser seduzidos a ouvir sons cativantes, que não têm qualquer
semelhança com a Minha Verdadeira Palavra.
Virá o tempo em que vos envergonhareis da vossa crueldade, da vossa amarga rejeição da
Minha Santa Palavra, da vossa recusa obstinada, suportados no pecado do orgulho, para, nesse
momento, abraçardes a Minha Sagrada Palavra. Pois é este o tempo para a Verdade ser revelada à
humanidade, para o bem das vossas almas e das almas de cada homem, mulher e criança.
Eu prometi ao mundo que a Verdade lhe seria revelada neste tempo, ainda que muitos de vós
sejam cegos e surdos para a Palavra de Deus. Eu peço-vos que reflictais sobre a vossa busca da
Minha Misericórdia, da Minha palavra e da Minha promessa. Então, vós tendes que Me implorar
para vos orientar e vos dar clareza de mente, de modo a que possais ver-Me, ouvir-Me, confiar em
Mim e, finalmente, render-vos por completo ao Meu desejo de salvar a vossa alma. Vós não deveis
perder tempo a pensar ou a ser enganados, pois Eu preciso de vós.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: Vós deveis lutar contra todas as leis e todos os argumentos que
promovem o aborto
Sábado, 19 de janeiro de 2013, 20:45

Minha filha, quando os atos malignos se intensificam, como sucede na forma como os países
tentam introduzir o aborto, o Espírito Santo desce sobre os filhos de Deus de modo a que eles
possam ganhar a coragem de lutar.
O aborto é o pecado mais grave aos Olhos do Meu Pai. Nenhuma razão Lhe pode ser
apresentada que possa justificar este ato vil contra a Criação de Deus. O aborto é uma afronta à
Sagrada Criação da humanidade e traz com ele um terrível castigo.
Nas vossas nações, todos os argumentos serão usados para o justificar, mas nada o pode fazer,
alguma vez, aceitável para Deus. Ninguém tem o direito de interferir com o Dom da Vida, Criado
por Deus, o Criador de tudo o que existe.
Muitas pobres almas acreditam que mostram compaixão quando toleram o aborto, mas
tudo o que elas fazem é tolerar o assassinato, o que é um pecado grave. Vós deveis lutar contra
todas as leis e todos os argumentos que promovem o aborto e salvaguardar a vida dos filhos de
Deus dentro do ventre das suas mães. Vós nunca deveis sentir medo quando proclamais a
sacralidade da vida.
Orai, orai, orai pelas almas que não podem aceitar a importância da vida e do Sagrado Ato da
Criação de Deus. Essas almas precisam das vossas orações e paciência. Mostrai que vós não ireis
aceitar as suas exigências para tolerar o assassinato de um filho de Deus por nascer.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.
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É a Missão dos Verdadeiros Profetas que causa ultraje
Domingo, 20 de janeiro de 2013, 10:10

Minha querida e amada filha o Meu maior desejo de é ver os incrédulos ler a Minha Santa
Palavra. Mesmo que seja apenas por poucos minutos, eles serão tentados a voltar para o Meu
Manuscrito, de novo e de novo.
Uma vez que Satanás leva o mundo à crença que ele não existe, ou que os seus demônios, os
anjos caídos, vagueiam espontaneamente pelo mundo em busca de refúgio nos corações e corpos
das pessoas, ele é desconhecido para os incrédulos. Somente quando o homem aceita a existência
do mal no mundo, é que abre realmente a sua mente para aceitar a Existência de Deus.
Quando os maus espíritos vagueiam, eles procuram lugares onde eles possam facilmente
entrar numa alma. Uma vez dentro da alma, é muito difícil afastá-los. Eles apegam-se a essas
pobres almas que não têm fé ou confiança em Deus. Eles atacam os Meus seguidores de forma
semelhante e apenas as suas orações lhes podem oferecer proteção. Quando um profeta é enviado ao
mundo, Satanás e os seus demônios vão a extremos para combater o Dom da Profecia.
Tu, Minha filha, estás cercada pelos ataques de Satanás. Isso assume muitas formas. As
pessoas que respondem às Minhas Mensagens serão também atormentadas. As dúvidas são, em
primeiro lugar, colocadas nos seus corações pelo espírito do mal que, a seguir, lhes cria ansiedade
na alma. Isso irá levá-los a questionar e desafiar as Minhas Mensagens, até que as suas dúvidas se
transformem em ódio.
Muitas almas a que te associas serão tentadas constantemente, sem a percepção disso, para te
atraiçoar. Alguns estrangeiros surgirão e dir-te-ão que também são profetas. Algumas dessas almas,
que se aproximaram de ti desde o início desta Missão, na pretensão de que também foram Meus
profetas com dons especiais, mentiram-te e são os teus piores inimigos. Eles estão infestados por
espíritos malignos e muitos, infelizmente, não percebem isso. Os Meus servos sagrados, em que tu
confiaste, e que te traíram, foram também impedidos de fazer o seu dever para Comigo, por causa
do espírito da inveja.
Muito poucos podem ser confiáveis para trabalhar com os Meus profetas, pelo que os
genuínos têm que trabalhar sozinhos, apenas com um punhado de pessoas em que podem confiar.
Vós, Meus seguidores, nunca vos deveis sentir magoados ou ofendidos quando Eu não permito aos
Meus profetas que se encontrem convosco ou que participem em eventos públicos.
Enquanto profeta dos tempos finais, eu não posso permitir diversões. Eu preciso de todo o
tempo e devoção da Maria. Serei Eu, Jesus Cristo, quem vos guiará nas vossas orações e através dos
Meus Grupos de Oração. Nunca subestimeis o espírito do mal, o qual cria dúvidas e argumentos
entre vós, durante a tentação, para vos afastar.
Reconhecei as razões para isso. É porque a maior guerra de Satanás está a ser travada neste
momento. É a Missão dos verdadeiros profetas que causa ultraje. Sou Eu, Jesus, Quem lidera a
batalha contra o mal e Sou Eu Quem vai vencer.
O Vosso Amado Jesus.

Estas pessoas vão destruir as Minhas Igrejas e poucas serão autorizadas a oferecer os
Sacrifícios Diários
Domingo, 20 de janeiro de 2013, 17:50

Minha querida e amada filha, Eu desejo que os Meus discípulos abracem as mudanças que
temos pela frente, sem medo. É por essas mudanças que o homem pode ser purificado.
Os atos malignos da guerra e da abolição dos vossos direitos, com que pretendem controlar a
maneira como os vossos países vivem, acontecerão em breve. Se esta batalha final, entre o Reino do Meu
Pai e o do demônio e seus espíritos malignos não acontecesse, então o mal não poderia ser destruído.
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Serão feitas tentativas, constantemente, para assumir as vossas moedas e o acesso pessoal
ao dinheiro. Mas as vossas orações podem impedir que esses líderes perversos inflijam essa
tentativa de escravidão. Essas pessoas vão destruir as Minha Igrejas e poucas serão autorizadas
a oferecer os Sacrifícios diários. No entanto, haverá dentre elas, quem permaneça em pé, por
causa da Graça de Deus.
Eles vão perseguir a Igreja e provocar uma grande divisão entre os líderes das Igrejas
Cristãs e, porém, haverá ainda sacerdotes e clérigos que ficarão de pé por se recusarem a se
submeter a essa pressão.
Eles vão tentar parar os sacramentos do Batismo, da Comunhão e da Confissão e, porém,
esses fiéis e corajosos sagrados servidores continuarão a servir-Me.
Lembrai-vos de que as vossas orações diluirão o impacto e a gravidade destes desafios.
Quando as Minhas almas escolhidas rezarem, especialmente por esses atos de Misericórdia, Eu
responderei aos seus apelos.
O Vosso Jesus.

O Meu Tempo, que está entrelaçado com a Divina Vontade de Meu Pai, está quase
sobre vós
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2013, 15:50

Minha querida e amada filha, o Meu Tempo na Terra pode parecer que terminou na Minha
Crucificação, mas isso foi apenas o começo.
O Meu Tempo, que está entrelaçado com a Divina Vontade do Meu Pai, está quase sobre vós
e, finalmente, Eu irei, mais uma vez, envolver a humanidade no Meu Sagrado Coração.
Muito já foi conseguido, não apenas por vós, Meus amados discípulos, mas pela Fé da Minha
Igreja erguida pela perseguição infligida ao Meu Corpo na terra pelos governos seculares.
Como Eu amo os Meus fiéis seguidores. Quanto conforto Me trazem pela sua firme e leal
fidelidade. O Espírito Santo é exuberante nestes tempos e foi lançado como uma rede sobre a
humanidade, como um antídoto para o espírito do mal presente no coração dos homens.
Vísseis vós, Meus seguidores, como Eu vejo, os espíritos malignos que vagueiam pela terra
buscando uma casa, e morreríeis de susto. Eles buscam refúgio na alma humana e na casa que
habitam. Almas que não me amam, que rejeitam a Deus e que seguem falsos ensinamentos
espalhados por Satanás, incluindo de organizações da nova era – que se apresentam como
organizações religiosas e espirituais –, deixam-se ficar bem abertos para estes espíritos. Muitas
destas almas sentir-se-iam insultadas se fossem informadas de que são portadoras de tais espíritos
malignos. Elas não acreditariam, ainda que apresentem sinais de profundo sofrimento emocional.
Esses espíritos malignos, e há muitos, mostram-se eles mesmos a Mim, contorcendo-se na
escuridão perante Mim. Eu posso vê-los escarnecendo e cuspindo em Mim com as suas bocas vis.
Quando estão presentes nos filhos de Deus, em primeiro lugar eles transformam a pessoa em que
entraram, embora lentamente. Com o tempo, essas pobres almas vão ao ponto de vomitar
obscenidades contra Deus e contra as Leis estabelecidas por Ele. Eles promoverão atos malignos de
todos os tipos e vão a grandes distâncias seduzir as outras almas a cometerem o pecado. À medida
que eles aumentam a velocidade da sua infestação, o Espírito Santo, presente no coração dos Meus
seguidores, organizará uma batalha poderosa para ajudar a erradicar esse mal. É por isso que a
oração é tão importante. As vossas orações, oferecidas para impedir a propagação das leis
demoníacas, que ofendem a Deus, serão ouvidas e atendidas.
Por favor, continuem a recitar a Cruzada de Oração (87) para proteger a vossa nação do mal e
para que os atos perversos de perseguição possam ser mitigados.
O Vosso Jesus.
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Com o Dom do Espírito Santo, vós ireis profetizar todo o mundo no Meu Santo Nome
Terça-feira, 22 de janeiro de 2013, 10:24

Minha querida e amada filha, a Minha Luz brilha agora sobre as nações que não tinham sido
ensinadas acerca Verdade.
Onde não há nenhuma menção de Deus, a Minha Divina Presença irá agora preencher cada
canto das nações que não Me honram, apesar de estarem conscientes de Quem Eu Sou. O véu da
escuridão será levantado e, por fim, essas almas famintas beberão o Meu Espírito Santo e devorarão
a Minha Santa Palavra. Depois de todo esse tempo, através da difusão dos Meus Grupos de Oração,
ser-lhes-á dada a Verdade.
Refiro-me às nações onde as Igrejas estão vazias, onde os Sacramentos raramente são
disponibilizados, e onde as Missas diárias não são mais celebradas. Cabe-vos, Meus amados
discípulos, espalhar a Minha Santa Palavra, para que as almas enegrecidas e aquelas que não sabem
nada sobre Mim sejam iluminadas e incentivadas gentilmente a vir até Mim.
Eu abençoo-vos, e pelo poder do Meu profundo Amor por todos e por cada um de vós,
aumentarei grandemente o vosso número. Os Meus Grupos de Oração serão criados em cada país e,
com o Dom do Espírito Santo, vós ireis profetizar todo o mundo no Meu Santo Nome.
Lembrai a todos, os Meus Ensinamentos. Lembrai às almas para lerem a Bíblia Sagrada, um
dos maiores Dons que vos foram dados pelo Meu Pai. Recitai as Minhas Orações, lede as Minhas
Gloriosas Mensagens e orai para que vós possais alcançar até o mais endurecido dos corações.
Eu vos concederei muitas Dádivas e Eu vos instruirei em cada passo que vós derdes no
Caminho da Verdade.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: É pelo Poder da Oração que a Misericórdia do Meu Filho pode ser
espalhada por todo o mundo
Quarta-feira, 23 de janeiro de 2013, 16:05

Meus filhos, vós deveis esforçar-vos para dedicar pelo menos 15 minutos por dia à recitação
da Cruzada de Orações, pois isso é muito importante.
Vós deveis encontrar o momento de dizer essas orações, pois elas já estão a mitigar muitas
tragédias no mundo, causadas por pessoas perversas que carregam atos malignos.
Vós nunca deveis esquecer o poder da oração, ou o fato de que por Minha intercessão Eu
posso ajudar-vos na vossa luta pela vossa fé.
Muitos de vós estais ocupados com outros assuntos das vossas vidas, mas vós deveis fazer
todos os esforços para prestar homenagem ao Meu Filho. A oração pode ser difícil para muitos.
Pode ser difícil rezar em privado, e aqueles que não podem ver a mais perfeita e bela Face do
Meu Filho, Jesus Cristo, são facilmente distraídos.
Eis aqui uma pequena Cruzada de Oração (95) Para ajudar a encontrar tempo para a oração.
Ó Mãe da Salvação, vinde em meu auxílio, pois eu luto para encontrar tempo para a
oração. Ajudai-me a dar ao Vosso Filho amado, Jesus Cristo, o tempo que Ele merece para Lhe
mostrar quanto eu O amo. Eu peço-Vos, minha Santíssima Mãe da Salvação, que me
concecedeis as graças de que eu preciso e que peçais ao Vosso Filho amado toda a graça e
proteção, para que Ele me possa envolver no seio do Seu Sagrado Coração. Amém.
Filhos, para seguirdes o Caminho da Verdade, tudo o que vós precisais de fazer é dar o tempo
necessário para a oração. É pelo poder da oração que a Misericórdia do Meu Filho pode ser
espalhada por todo o mundo. Será pela vossa recitação da Cruzada de Orações que pode ser
cumprido o Pacto feito pelo Meu Filho para a salvação do mundo.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.
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Eu exorto os Meus Seguidores para lembrarem às pessoas a importância da leitura da
Bíblia Sagrada
Quarta-feira, 23 de janeiro de 2013, 16:40

Minha querida e amada filha, Eu Estou alegre e satisfeito por causa do amor que os Meus
discípulos guardam por Mim nos seus corações.
O Céu rejubila com a velocidade com que as Minhas Divinas Mensagens e Orações estão a
espalhar-se por todo o mundo. Este é o tempo predito, muito tempo para trás, em que o Meu Santo
Evangelho será pregado em todo o mundo.
Eu exorto os Meus seguidores para lembrarem às pessoas a importância da leitura da Bíblia
Sagrada, a Palavra estabelecida de acordo com a Vontade do Meu Pai.
Hoje, a Minha Palavra é falada, uma vez mais, para insinuar hoje nas mentes das pessoas a
importância dos Meus Ensinamentos. A não aceitação da Palavra de Deus resulta na morte da alma.
Cada homem na terra nasceu com o livre-arbítrio dado pelo Meu Pai. A cada homem a que o
Meu Pai deu vida, foi disponibilizado o Sacramento do Batismo, mas nem a todos os filhos de Deus
foi dado acesso a esta importante Dádiva, que lhe limpa a alma e o livra de demônios.
A cada homem na terra foi dado o direito à Verdade dos Meus Ensinamentos, porém nem a
todos os homens foi dada a Verdade. Em seu lugar, as falsas religiões alimentaram as almas dos
inocentes. Isso levou ao ódio de uns aos outros, como as mentiras, criadas e espalhadas por essas
falsas religiões, infestando os corações do homem.
A Verdade é que a Minha Santa Palavra é o alimento da alma. Sem ela a alma não tem
sentido. Quando ela está vazia da paz que o Meu amor lhe traz, então procura consolo nos braços
das coisas mundanas, que eventualmente lhe dão todo o conforto,
Agora que a Minha Santa Palavra está a ser inflamada nos corações dos homens fatigados, o
Meu amor vai espalhar-se enquanto a Verdade é dada à humanidade. Esse amor atrairá as almas
famintas e assim o Meu Plano de Salvação continuará. Eu esgotarei todas as vias, usando os
corações das almas humildes – que realmente Me amam – a fim de salvar toda a raça humana. Não
importa que Deus eles idolatram porque, muito em breve, a Verdade ser-lhes-á revelada. Então, eles
não quererão nada mais, apenas a Minha Gloriosa presença.
O Vosso Jesus.

Eu atenuarei grande parte do sofrimento predito através do poder dos Meus Grupos
de Cruzada de Oração
Sexta-feira, 25 de janeiro de 2013, 20:00

Minha querida e amada filha, Eu desejo instruir os Meus Grupos de Cruzada de Oração para
serem vigilantes quando se erguem nas suas nações. Eles devem ter Água Benta por perto, ter
presente um Crucifixo Meu e recitar esta Cruzada de Oração especial para Abençoar e Proteger os
seus Grupos de Cruzada de Oração.
Cruzada de Oração (96) para Abençoar e Proteger o nosso Grupo de Cruzada de Oração
Ó meu querido Jesus, por favor abençoai-nos e protegei-nos, ao Vosso Grupo de Cruzada
de Oração, para nos tornarmos imunes aos ataques perversos do demônio e de quaisquer
espíritos malignos que possam atormentar-nos nesta Sagrada Missão de salvar almas. Que nos
possamos manter leais e fortes e que perseveremos em guardar o Vosso Santo Nome no mundo, e
que jamais renunciemos à nossa luta para espalhar a Verdade da Vossa Santa Palavra. Amém.
Por favor, recitai esta oração antes e depois de cada reunião de oração.
Eu desejo também instruir-vos, Meus amados discípulos, para assegurardes que a oração é a
base de todas as reuniões de oração. Eu não quero que vós mediteis com negativismo ou que crieis
receio entre vós, porque tudo o que Eu trago é Amor e Misericórdia.
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As Minhas Mensagens estão cheias de esperança, e Eu atenuarei grande parte do
sofrimento predito através do poder dos Meus Grupos de Cruzada de Oração. O propósito desta
Missão é salvar almas. Nunca foi acerca de qualquer outra coisa. As Minhas Mensagens são
dadas para vos iluminar, para alertar para os perigos que afetam a vossa fé e para vos preparar
para o Meu Novo Paraíso.
Ide, agora, em paz. Eu cobrirei cada Grupo de Cruzada de Oração com as Minhas Abundantes
Graças, incluindo o Dom do Discernimento.
O Vosso Jesus.

Eles vão soluçar de alívio, quando perceberem que têm um futuro onde a morte não existe
Sexta-feira, 25 de janeiro de 2013, 23:20

Minha querida e amada filha, o Meu Poder está neste momento a surgir no coração do homem
através do Poder do Espírito Santo. Mesmo as almas frias e distantes serão convertidas através das
Dádivas que Eu derramo sobre a humanidade, por causa de vossa resposta generosa ao Meu
chamamento do Céu.
Nenhuma nação deixará de aceitar a força do Espírito Santo, nenhuma pedra ficará intacta,
nenhum sacerdote ficará inconsciente das Minhas Mensagens, nenhum dos Meus discípulos amados
será imune à notícia que Eu trago. Mesmo aqueles que Me rejeitam voltarão uma segunda vez para
ouvirem a Minha Palavra, porque o Meu Espírito lhes toca o coração.
Alegrai-vos, porque apenas passaram dois anos desde que começou esta Missão e a
Minha Palavra é lida em mais de 200 países e em quase 40 línguas. Vou continuar a espalhar
as Minhas Mensagens, em todas as línguas, entre ricos e pobres, entre os ateus e os Meus
servos sagrados.
Eu não diferencio entre a pessoa que não acredita em Deus e aquelas que devotam as suas
vidas a Mim, o vosso Jesus. Cada alma é, de todo, muito mais importante para Mim do que aqueles
que Me magoam, aqueles que Me atraiçoam, que Me fazem chorar, aqueles que Me atacam, Me
crucificam e Me odeiam – Eu amo a todos eles. Portanto, Eu Sou paciente. Eu sei que quando a
Verdade cair, eles virão a Mim. Então eles vão soluçar de alívio, quando perceberem que têm um
futuro onde a morte não existe.
Esta é a Minha Promessa e quando vós estais perturbados, flagelados, abusados e vos fazem
passar por tolos, isso é tudo em que vos precisais de concentrar. Este Novo Paraíso é para todos vós.
Quando vós lutais para salvar as almas, conservais esta promessa nos vossos corações.
O Vosso Amado Jesus.

Deus Pai: É por isso que só um milagre pode salvar a raça humana
Sábado, 26 de janeiro de 2013, 19:22

Minha querida filha, o Meu Precioso Filho, que sofreu uma morte tão cruel em nome dos
Meus filhos, está a preparar a sua Grande Misericórdia.
Eu já Lhe garanti, por ora, o tempo necessário para trazer as almas como for possível, sob a
Sua Divina Misericórdia, sem ter que pôr de lado uma alma perdida. O tempo está muito próximo
para a Minha Dádiva à humanidade.
O tempo que o Meu Filho, o Messias, viveu na terra foi desperdiçado pela humanidade Eles
rejeitaram-No. A segunda vez em que Eu concedo permissão para que Ele venha de novo não vai
ser diferente. Ele será rejeitado.
É por isso que só um milagre pode salvar a raça humana. Mas este milagre só pode suceder
quando Eu, Deus, o Criador de tudo o que existe, puder garantir que o livre-arbítrio do homem
permanece intocado. Este Dom do livre-arbítrio, nunca se pode interferir com ele. Quando uma
pessoa o oferece como uma dádiva para Mim, é a dádiva mais preciosa e perfeita de todas.
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Ao apresentar-lhes a prova dos seus pecados, o Meu filho pode incentivar as almas a
responderem ao Seu chamamento. Então, quando o remorso for mostrado, a Sua Misericórdia
abrangerá bilhões de almas que, doutra forma, nunca poderiam ter sido salvas.
Rogo-vos, queridos filhos, para vos preparardes bem.
O Vosso Pai de Amor, Deus, o Altíssimo.

As Profecias contidas no Livro do Apocalipse são apenas parcialmente conhecidas
Domingo, 27 de janeiro de 2013, 20:30

Minha querida e amada filha, Eu Sou obrigado a informar os Meus seguidores que tu vais ser
castigada por algumas classes dos Meus sagrados servidores. Em breve tu serás instruída por alguns
deles para te afastares deste Trabalho.
Tu serás tratada tal como foram os Meus discípulos pelos sacerdotes do seu tempo. Também a
eles foi fito para se afastarem de Mim, e muitos não foram autorizados a entrar nos templos para
prestar homenagem a Deus, o Meu Pai Eterno.
Muitos mal entendidos sobre as Minhas Promessas à humanidade, serão usados como
instrumento para incentivar os outros a rejeitar-Me, quando Eu comunico a Minha Santa Palavra a
todo mundo neste momento.
Vós, Meus discípulos, sereis acusados de heresia e será dito que não seguis a Minha
Santa Doutrina.
Erros terríveis serão feitos pelos Meus servos sagrados, quando eles seguirem a bifurcação
errada na estrada para o Meu Reino. Eles farão isso por ignorância, pois muitos deles assumem que
já sabem as profecias que Eu Estou ainda para revelar ao mundo antes de Minha Segunda Vinda.
Ó, como eles ficam confundidos quando são instruídos a fazerem a coisa errada, rejeitando os
Meus avisos, dados a todos para a salvação das almas. As profecias contidas no Livro do
Apocalipse são apenas parcialmente conhecidas.
Ainda nenhum servo sagrado da Minha Igreja entende o Livro do Apocalipse. Eles serão
esclarecidos, e Eu farei isso por partes. É para vós conhecerdes, apenas quando Eu decidir que é a
ocasião certa.
Por favor, abri o vosso coração para a Verdade. Tende cuidado quando julgardes a Palavra de
Deus, dada aos Seus profetas escolhidos. Julgai-os cruelmente e vós sereis julgados em
conformidade. Rejeitai-os cruelmente e também vós sereis rejeitados pela Minha Mão de Justiça.
Aceitai-os com amor e Eu acolher-vos-ei nos Meus Santos Braços.
Nada do que Eu vos dou agora contradiz o Livro de Meu Pai, pois isso não é possível. Eu
venho agora para concluir os Ensinos estabelecidos por Mim durante o Meu tempo na terra. Quando
o Meu Trabalho estiver terminado, o Meu Pacto será finalmente cumprido. Então, Eu trago a Mais
Gloriosa Dádiva, a Vida Eterna.
O Vosso Jesus.

Em breve, eles passarão uma lei que vai proibir o significado de blasfêmia
Segunda-feira, 28 de janeiro de 2013, 21:15

Minha querida e amada filha, dizei aos Meus discípulos que eles nunca devem desistir da sua
devoção à Minha Santa Palavra.
O crescimento do ateísmo significa que a simples menção de Deus, ou às Leis definidas por
Ele, causam ofensa. É como se fosse uma blasfêmia mencionar a função de Deus nas vossas vidas.
Em breve, eles passarão uma lei que vai proibir o significado de blasfêmia, a fim de afastar
qualquer fidelidade colectiva a Deus.
Vós, Meus pobres seguidores, tereis dificuldade em levantar as vossas vozes em Meu Nome. Eles
insultar-vos-ão e afirmarão coisas terríveis sobre Mim, mas vós não sereis capazes de Me defender.
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A esses países Cristãos, cujo povo Me honra, não será permitido declarar o seu Cristianismo
por causa da criação dessas leis que desafiam os Meus Ensinamentos.
Então, muitos não querem saber de Mim. Aqueles de vós que o façam serão perseguidos. Por
isso, Eu noto que cada vez que vós tentardes orar a Mim a vossa privacidade será interrompida.
Todas as vezes que vós tentardes receber os Sacramentos, eles tornam-se de difícil acesso.
Então, quando vós criardes grupos de oração sereis avisados para parar. Cada grupo
encontrará, não só oposição dentro de alguns bairros, como impostores que tentarão infiltrar-se a
fim de prejudicar os frutos gerados. Nunca antes vós testemunhastes tal oposição na vossa devoção
a Mim, aos Meus Grupos de Cruzadas de Oração ou às Minhas Mensagens.
Muitos padres e clérigos estão a responder, rapidamente, ao Meu chamamento, porque eles
Me conhecem e reconhecem a Minha Voz. Assim, muitos continuarão a ser chamados, pelo que o
Meu pedido para preparar almas, as quais lhes foram confiadas, será correspondido.
Mas, enquanto o seu número aumenta e outros entre eles se envolvem, aumentará a
indignação e a condenação. Eles vão sofrer por causa do seu amor por Mim. Os seus inimigos
integram aqueles que Me amam mas que se estão a perder devido a outros a quem prometeram
fidelidade. Outros serão tentados pelo espírito do mal para Me negarem. Eles farão isso para
impedir o Meu plano para cumprir a Vontade do Meu Pai, de salvar almas e abraçar todos os filhos
de Deus no Seu Novo Paraíso.
Vós deveis resistir a tais esforços, mas mantende-vos dignos em todos os momentos.
Continuai a orar pelos Meus servos sagrados que, como Judas antes deles, Me beijam na face por
um lado enquanto me traem por outro.
Eu estarei convosco durante esse tormento, mesmo que vós fiqueis chocados com o veneno
que irá derramar da boca dos que se dizem Meus discípulos.
O Vosso Jesus.

O aumento do ódio, do assassinato, e da falta de caridade é intenso, e o pecado tem
infestado a terra como um incêndio
Terça-feira, 29 de janeiro de 2013, 04:15

Minha querida e amada filha, a de fúria Satanás derrama sobre a terra como o Espírito Santo
incrementa a Sua Divina Presença dentro das almas de muitos, através desta e de outras Missões
sancionadas por Mim.
O aumento do ódio, do assassinato, e da falta de caridade é intenso, e o pecado tem infestado
a terra como um incêndio.
O tempo da preparação para o Grande Dia do Meu Retorno deve começar agora com grande
cuidado. Como vós, Meus seguidores amados, respondestes ao Meu chamamento, Eu aumentarei a
vossa fé e multiplicar-vos-eis por toda parte.
Esta Missão é o culminar de todas as instruções dadas à humanidade, através do Meu Pai, a todos
aqueles que vieram antes de vós. Não entendeis vós que desde o início, quando os profetas descreveram o
Dia do Senhor, que isso se refere ao Meu Tempo, o tempo em que Eu vou cumprir o pacto final?
O Meu plano é chegar e dar-vos a vida eterna que Eu prometi quando Eu vos libertei das
amarras do pecado pela Minha Morte na Cruz. Para aqueles de vós que sois prudentes acerca de
Mim, sabei que Eu nunca vos poderia enganar numa Missão como esta. Eu não vos pediria para Me
ajudardes a salvar almas, lutar contra o maligno, ou vos encorajaria a orar, se não fosse Eu, o vosso
Jesus, Quem agora vos chama.
Meus pobres pequeninos, vós estais a viver numa selva, que não foi criada por vós. Eu Sou a
vossa única saída. A menos que vós Me sigais agora, perdereis tempo a vaguear, a perder-vos e a
distrair-vos. A vossa fé só pode manter-se forte através dos Sacramentos. Mantende a vossa fé e
segui-Me. Isso é tudo o que Eu peço. Então, orai pela salvação das almas.
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Eu nunca vos condenarei por não aceitardes estas Minhas Santas Mensagens. Mas Eu nunca
vos perdoarei se blasfemardes contra a Palavra de Deus, que vos é dada pelo poder do Espírito
Santo. Se vós não acreditais nas Minhas Mensagens, então segui em frente e continuai com a vossa
devoção a Mim.
Meus queridos discípulos, vós ireis mover-vos rapidamente para criar um grande exército e
uma forte defesa contra os inimigos de Deus. Assim como com este aumento da força, encorajai por
favor tantos dos Meus servos sagrados quanto possível para vos ajudar. É importante, não importa
quanta resistência encontrem, que eles consigam ainda providenciar a Missa diária e o Sacramento
da Santa Comunhão a quem precisa.
O Vosso Jesus.

A Intervenção do Meu Pai já começou e a Sua Ira abalará a Terra
Quarta-feira, 30 de janeiro de 2013, 23:10

Minha querida e amada filha, a destruição da vida humana pelas mãos de quem não honra a
importância deste Dom de Deus está em escalada A cólera do Meu Pai, por causa deste pecado
abominável, chegou a tal ponto que os seus rugidos podem ser ouvidos ao longo dos Céus.
A Mão da Sua ira expulsará esse mal, pois Ele vai arrancar esses demônios e destruí-los. Por
cada homem abatido como um animal, o Meu Pai lançará o criminoso no fogo do Inferno.
Por favor, notai que quando as guerras se intensificarem, os perversos dentre os ditadores serão
desafiados. Eles serão erva daninha e serão tratados com a Justiça que trouxerem, sobre eles mesmos.
O homem não pode ver o que Eu vejo. Eles não sabem a extensão do mal, que resulta na
destruição da vida, na destruição da terra e na perseguição dos homens pelos seus irmãos e irmãs.
A Intervenção do Meu Pai, já começou e a Sua Ira abalará a terra. Basta. O fracasso do
homem em aceitar a Verdade da Existência de Deus é a raiz deste mal. O homem joga com a vida,
como se ele controlasse tudo o que está sobre a terra, sobre a qual ele não tem autoridade. Esse mal
não pode ser autorizado a continuar. Ele vai ser tratado e o temor de Deus será sentido por aqueles
que não aceitam as Suas Leis.
O Vosso Jesus.

Mãe de Deus: O Exército Remanescente de Cristo Triunfará
Quinta-feira, 31 de janeiro de 2013, 15:30

Meus amados filhos de Deus, Eu sou a vossa Mãe celestial, Mãe de Misericórdia, Mãe da
Salvação. Vós sois os Meus filhos preciosos e Eu cobrir-vos-ei a todos com o Meu manto de
salvação, quando as vossas almas se cansarem de lutar em sofrimento.
Rezai, Meus filhos, ao Meu Filho, com plena fé e confiança na Sua Misericórdia. Ele nunca
vos deixará cair. Embora suporteis dor e tristeza porque sabeis a Verdade e vos sentis miseráveis
por causa das maldades que vedes ao vosso redor, vós deveis estar em paz. Porque vós estais
cercados com o amor de Deus, Meu Pai, e sois abençoados com as Graças que o Meu Filho vos
concede, e isso enriquece as vossas almas.
Vós não deveis permitir que o medo e a preocupação vos distraia do papel que o Meu Filho já
esculpiu para vós. O exército remanescente de Cristo triunfará e trará no seu rastro bilhões de
almas, que se apresentarão diante do Trono de Deus.
Que bênção vos foi dada. Aqueles dentre vós que ireis conduzir e ajudar os Meus Grupos de
Cruzada de Oração, estais a poupar bilhões de almas. Estas orações são como nenhuma outra, uma
vez que foram dadas à humanidade como uma Dádiva, com as Graças especiais que lhes estão
associadas. Sem o saberdes, as almas que ajudais a salvar dobram mais 30 vezes quando vós dizeis
estas orações. Elas fazem com que vós conforteis o Coração do Meu Filho, aumentando e
fortalecendo em número as almas de que Ele precisa para cumprir o Seu Plano de salvação.
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Obrigado por responderdes ao apelo do Meu Filho do Céu. Muitas Graças vos foram dadas
nas duas últimas semanas. Os frutos dessas Graças ficarão mais claros para vós à medida que
prosseguirdes no caminho da Verdade, em direção à vida eterna.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.
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MENSAGENS DE FEVEREIRO DE 2013
Deus Pai: Eu vou acabar com as nações que cospem na Minha Face
Sexta-feira, 1 de fevereiro de 2013, 16:20

Minha querida filha, como o Meu coração está partido neste momento, pelo homem, pela
maldade dos seus pecados, a Minha paciência é posta á prova. A minha dor é agravada pela Minha
Ira, porque Eu não posso permitir que a infestação que se abateu sobre a humanidade a este nível
possa continuar.
A Minha Mão de Justiça cai agora sobre as nações que desafiam flagrantemente as Minhas
Leis. O homem tem ódio pelos seus irmãos e irmãs, o que é absolutamente evidente por toda a terra
e assume muitas formas. Para o homem mortal, a Minha Mensagem é: “Parai agora as vossas
perversas ações ou o Meu Castigo arrasará tudo o que é vosso e sofrereis a dor eterna”.
Vós não tendes autoridade para tirar a vida, porque Eu Sou o Autor da Vida. Só Eu dou a
vida. Ela não vem de qualquer outra origem. Só Eu posso tirá-la. Quando vós interferirdes com o
Meu Plano Divino, sereis impedidos. Este Plano tem sido menosprezado por vós, criaturas a quem
tanto Eu tenho dado. Ele foi atacado e posto de lado, como se fosse de pouca consequência.
As vossas guerras escalarão, enquanto Eu trarei a morte aos vossos perversos líderes. Eu
encontrar-vos-ei, levar-vos-ei, e lançar-vos-ei para o abismo, onde tereis a besta por eterna
companhia. Os vossos olhos derramarão lágrimas em sofrimento, por causa das atrocidades que vós
cometestes contra os Meus filhos.
É pelos pecados contra os inocentes, cujas vidas vós destruístes, que o Meu castigo será
lançado sobre vós. Nenhuma nação escapará a este castigo e o nível de Minha punição estará de
acordo com a profundidade dos pecados aos quais vós tenhais descido.
Vós podeis pensar que o Meu castigo é severo, mas sem ele destruir-vos-íeis uns aos outros.
Se Eu não interviesse o mundo deixaria de existir, porque vós, com as tecnologias perversas que
criastes, o partiríeis ao meio.
Eu não permitirei que vós façais isso. O Meu Poder é Todo-Poderoso e agora vós
testemunhareis as Minhas punições, tal como sucederá à humanidade.
Arrependei-vos. Orai pelos vossos amigos pecadores e, especialmente, por aqueles que
foram infestados pela escuridão do maligno. Eu vou acabar com as Nações que cospem na
Minha Face e que perderam o controle. Aqueles que perseguem os outros, sofrerão a dor que
causam aos outros.
O Vosso Pai, Deus, o Altíssimo.

Os Sinais que Eu enviarei serão reconhecidos instantaneamente
Sábado, 2 de fevereiro de 2013, 15:30

Minha querida e amada filha, Eu amo-te e Eu Estou contigo em cada segundo neste Santo
Trabalho. Eu Estou presente, guiando-te em todas as tarefas de que te encarregas, para garantir que
a Minha Palavra é espalhada por cada um dos filhos de Deus.
Nunca permitais que interferências ou contratempos te impeçam e adiem o que é agora uma
Missão urgente para salvar a humanidade.
Como os Meus seguidores se reúnem em Grupos de Oração, também eles sentirão a Minha
Divina Presença e Eu dar-Me-ei a conhecer a eles de várias formas. Os sinais que Eu enviarei serão
reconhecidos instantaneamente.
Eu derramarei o Meu Amor, a Minha Cura, as Minhas Graças e as Minhas Bênçãos. Esta
é uma época em que nada é impossível para o bem de todos, se estiver de acordo com a
Vontade de Deus.
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Agora que os Meus Grupos de Oração estão a ligar-se, conjuntamente, o Meu exército
remanescente irá florescer e crescer. Assim como, no início, as sementes que foram plantadas
apenas em alguns corações, cresceram e se multiplicaram em mais de 200 países, muitos dos quais
são desconhecidos para vós, Meus queridos seguidores.
Continuai a construir as fundações, um passo de cada vez. Cada pedra colocada é importante
porque, por fim, será criada a escadaria para o Céu.
O Vosso Jesus.

Não faltará muito para que comece a Fase Final da Purificação da raça humana
Domingo, 3 de fevereiro de 2013, 22:50

Minha querida e amada filha, hoje é um dia especial, no qual o Meu Amor pela
humanidade cresce como um grande oceano, numa última tentativa de derramar as Minhas
Graças sobre as almas.
Eu puxo o coração de cada homem, mulher e criança, de diferentes maneiras, para que eles
tenham consciência da presença do amor e da boa vontade. Muitos respondem, muitos não o fazem.
No entanto, há uma sensação de amor, profundamente enraizada dentro dos seus corações, desta
Divina Presença de Deus. O homem está amarrado ao Meu Sagrado Coração, embora ele não possa
entender isso. O Meu sangue flui, tal como através de uma artéria, na vida de cada filho de Deus.
Ele é o elo que une a todos numa família. Esta sagrada família irá formar as raízes da árvore que
originará muitos ramos no Meu Novo Paraíso.
Muitos deles, endurecido de alma, suavizarão com o tempo e permitir-Me-ão que os abrace.
Eu estou a preparar a todos vós para a Minha Misericórdia. Algumas dessas almas endurecidas
cairão e secarão e serão depois varridas, sem vida restante. Mas, a maioria dos filhos de Deus
saberá, instintivamente, quando é a hora certa. Eles saberão que todos vêm da mesma família e
aceitarão que foram gerados pelo Meu Pai.
Ele, o mais Amoroso de todos os Pais, está com grande dor, neste momento, e está
profundamente magoado pela escuridão que Ele testemunha na alma de muitos dos Seus filhos. Não
faltará muito para que comece a fase final da purificação da raça humana. Isso significará a
separação dos bons e dos maus. Como isso quebrará o Coração do Meu Pai, mas tem que ser feito.
É como como se Ele estivesse a preparar o Seu jardim, de modo que fique saudável e perfeito. As
ervas devem ser destruídas ou elas espalhar-se-ão e infestarão as culturas saudáveis.
Estai preparados em todos os momentos.
O Vosso Jesus.

O homem deve esforçar-se em todos os momentos para ser como Eu
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2013, 22:45

Minha querida e amada filha, com as calamidades em crescendo em todo o mundo, o homem,
a um nível simples, deve esforçar-se em todos os momentos para ser como Eu.
Nas vossas vidas diárias é importante tratar os outros como Eu vos ensinei, durante o Meu
Tempo na terra. Vós deveis sempre, em primeiro lugar, pensar antes de tomar qualquer ação que
afete outra pessoa, por forma a não causar conflitos. Quando vós fordes solicitados para ajudar,
ajudai. Se alguém cria uma ligação convosco que vós sabeis que vai causar mal a outros, vós
deveis parar com isso. Porque ao comunicardes com os outros, vós tereis um efeito direto sobre
a sua paz de espírito. Tratai os outros injustamente, falai mal deles ou tentai enganá-los, e estais
a fazer isso a vós mesmos. Porque Eu julgar-vos-ei, conforme vós tratardes os outros. Algo de
bom deve ser alimentado dentro dos vossos corações, para vos tornardes um receptáculo, e
assim poderdes tratar os outros como Eu gostaria de os tratar. Pois, cada ação que vós fizerdes
para Me agradar dá grande Glória a Deus.
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Buscai sempre a Verdade nas vossas vidas diárias, pois isso ajudar-vos-á na vossa luta contra
o maligno, com que que sereis confrontado durante todas as fases desta jornada Comigo.
O Vosso Jesus.

Mãe de Deus: Muitos ficarão sozinhos na sua tentativa de formarem Grupos de Oração
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2013, 19:45

Meus filhos, vós deveis procurar o conforto uns dos outros, quando vos reunirdes em todos os
canto da terra para formar o Exército Remanescente do Meu Filho.
Muitos ficarão sozinhos na sua tentativa de formarem grupos de oração, e às vezes podem
sentir que é inútil. Por cada Grupo de Oração criado para recitar a Cruzada de Orações ser-vos-á
dada uma Graça especial pelo Meu precioso Filho.
Ele está presente em todos os grupos e Ele far-vos-á cientes disso. Vós sentireis o Seu Amor,
e então testemunhareis os frutos, pois eles vão fluir e espalhar a Sua Santíssima Palavra.
Filhos, vós sois abençoados por vos ter sido dado o Dom da humildade, porque apenas
aqueles que aceitem a Palavra do Meu Filho, sem nenhumas dúvidas, trarão muitas conversões
através dos seus Grupos de Oração.
O Espírito Santo está agora a avançar rapidamente entre vós, queridos filhos, e traz-Me muita
alegria ver quanto Ele mexe com as vossas almas.
Vós deveis permanecer unidos, Meus filhinhos, porque o Meu Filho precisa do vosso amor e
empenhamento para que Ele possa salvar a humanidade. Podereis, no entanto, tornar-vos um alvo
para o maligno, que irá mobilizar todos os demônios sob suas asas para se infiltrarem entre vós e
causar divisão. Reconhecei essas tentativas, por aquilo que são e confiai completamente no Meu
Filho. Apelai-Me, à vossa amada Mãe, para manter unidos os vossos Grupos de Cruzada Oração.
Cruzada de Oração (97) Unir os Grupos de Cruzada de Oração
Ó amada Mãe da Salvação, eu imploro-Vos que unais, pelas Vossas orações, todos os
Exércitos Remanescentes de Deus por todo o mundo. Cobri todos os Grupos de Cruzada de
Oração com a Graça da Salvação, derramando-a sobre nós através da Misericórdia do Vosso
Filho, Jesus Cristo. Enviai os Vossos anjos para cobrir cada um de nós, e, especialmente, os
sacerdotes que lideram os Grupos de Cruzada de Oração. Ajudai-nos a evitar as distrações, que
causam divisão entre nós, e protegei-nos com a Vossa Dádiva de armadura, para que nos
tornemos imunes aos ataques que teremos que suportar por causa do nosso amor por Jesus
Cristo, nesta Santa Missão de salvar almas. Amém.
Ide em paz, meus amados filhos, e sabei que o Exército Remanescente de Deus, através da
Graça do Meu Filho, ajudar-vos-á a salvar bilhões de almas.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Mãe de Deus: Vós deveis orar por todos os que estão em altos cargos, com poder sobre
as vossas nações
Quarta-feira, 6 de fevereiro de 2013, 14:55

Minha filha, vós deveis dedicar agora todas as vossas orações às almas perdidas que não têm
conhecimento da Existência de Deus.
Dispersas por todo o mundo, essas pobres almas estão a viver uma época em que são
atormentados com mentiras. Essas mentiras são colocadas nos seus corações pelo enganador. Sem a
Luz de Deus nos seus corações, elas não têm nada para ver diante delas. Elas não honram Deus
pois, em vez disso, elas tentam encontrar uma alternativa. Normalmente a alternativa toma a forma
de idolatria por outras pessoas ou por coisas materiais. Tudo o que elas recebem no final das suas
buscas pela paz, é tumulto e confusão. Elas nunca encontrarão a paz sem o amor a Deus.
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O Meu amado Pai, através da Misericórdia do Seu Filho, Jesus Cristo, derrama a Sua Luz e
Amor sobre essas almas. Elas não aceitam estas Graças e viram as suas costas ao único caminho
que têm para encontrar a paz eterna e a felicidade.
Vós deveis orar por todos os que estão em altos cargos, com poder sobre as vossas nações,
pois eles sofrem grandemente. Eles são diariamente alvos do maligno, para que possam ser usados
como meio de infligir dificuldades aos filhos de Deus. O seu plano para destruir todos os traços de
Deus nas vidas das nações que eles controlam, já está em curso. Assim como eles revelam o seu
verdadeiro intento, também se tornam vítimas, tal como as almas que sofrerão sob os seus regimes.
Eis aqui uma Cruzada de Oração que deveis recitar para iluminar os governantes, para que a
Graça de Deu possa cobrir os vossos líderes.
Cruzada de Oração (98) Pela Graça de Deus para cobrir os vossos líderes
Ó Mãe Abençoada, Mãe da Salvação, por favor pedi ao Vosso Filho para derramar as
Suas Graças e o Seu Amor sobre os líderes que controlam o mundo. Orai para que a Luz de
Deus os cure da cegueira e desbloqueie os seus corações empedernidos. Impedi-os de
infligirem perseguições sobre pessoas inocentes. Por favor, orai para que Jesus os guie e eles
deixem de impedir que a Verdade dos Seus ensinamentos seja espalhada pelas nações,
através do mundo. Amém.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Deus Pai: Vinde, segui o Meu Filho ao longo do caminho da Verdade
Quinta-feira, 7 de fevereiro de 2013, 23:30

Minha querida filha, que importa que os Meus filhos amem tanto as coisas boas que Eu
providenciei na terra?
Que importa que o belo mundo que Eu Criei seja tão amado e admirado pelos Meus filhos?
Que importa que os Meus filhos se amem uns aos outros e encontrem alegria nos outros?
Essas, são todas Dádivas Minhas, do vosso Amado Pai. Vós nunca deveis temer essas
Dádivas maravilhosas, nem vos deveis sentir culpados quando elas vos trazem prazer.
A Dádiva mais importante que Eu vos trago é o Meu Amor por cada um de vós. Este é um
Amor único e o amor que vós tendes nos vossos corações pelos outros apenas tem uma pequena
semelhança com o Meu Amor Todo-Poderoso.
Só que, quando colocais o vosso amor nestas Dádivas especiais antes do vosso amor por
Deus, vós deixareis de sentir a paz. Assim, embora vós encontreis alegria nos presentes que Eu vos
dei, eles só podem ser adequadamente apreciados quando combinados com o amor puro do coração
pelo vosso Criador.
A prova do Meu Amor sempre abrangente por vós, foi quando Eu enviei o Meu Filho
Unigénito para vos livrar do pecado. Ele foi a Minha maior Dádiva, e, através dele, vós encontrareis
a vida eterna no Meu Novo Paraíso.
O Caminho foi esculpido para vós e ele será moldado cuidadosamente de todas as formas até
aos Portões do Paraíso, através desta última Missão do Céu.
Vinde, segui o Meu Filho ao longo do Caminho da Verdade e permiti que Ele vos reúna num
casulo de segurança, pela Sua Grande Misericórdia.
Eu estendo os Meus Sagrados Braços e envolvo-vos no Pacto do Meu Filho, no qual Ele
prepara os estágios finais para trazer todos os Meus filhos para casa, para Mim.
A vossa casa estará ligada com a Minha. Paciência, perseverança, sofrimento, lágrimas e amor
pelo Meu Filho, combinar-se-ão quando vós trilhardes este difícil caminho até Mim. Somente os
que forem suficientemente fortes atingirão as etapas finais.
O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo.
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Eu Sou o Vosso Mestre e, através de Mim, vós entendereis os Mistérios do Meu
Divino Plano Final
Sexta-feira, 8 de fevereiro de 2013, 23:45

Minha querida e amada filha, se as pessoas entendessem o Dom que Eu estou a conceder à
humanidade, pelo qual Eu trarei à vida os mortos e os santos, que se juntarão aqueles de vós a quem
foi concedido o Dom da Vida Eterna no Meu Reino, então vós entenderíeis realmente esta bênção
muito especial.
Perder um ente querido pela morte, na terra, pode ser muito doloroso e provocar dor
angustiante. Mas, a Minha Promessa de vos juntar aos que morreram em estado de Graça, como um,
unirá todos os filhos de Deus de uma forma verdadeiramente gloriosa.
As famílias juntar-se-ão. Os entes queridos reúnem-se e isso resultará numa grande festa.
Todos aqueles que são abençoados a alcançar o Meu Novo Paraíso, que oferece a vida eterna, serão
surpreendidos pela magnitude do Meu grande Dom.
Preparai-vos para a morte. Não a temais. Mas, sabei que não é fácil entrar no Céu Muita
preparação espiritual é requerida. Quando entenderdes claramente a vida maravilhosa que vos
espera, pela Minha Segunda Vinda, então sabereis o que se espera de vós.
Vós deveis, não só seguir os Meus Ensinamentos neste momento, como assumir a
responsabilidade de Me ajudar a salvar as almas daqueles que não têm interesse por Mim e que não
têm qualquer desejo de salvar as suas almas, redimindo-se a eles próprios diante de Mim ou
recebendo os Sacramentos. Isso é porque eles fizeram uma decisão consciente para afastar a Minha
Existência do seu dia-a-dia. Eu Sou algo de que eles podem ter uma vaga consciência – algum
conceito espiritual, que eles não podem compreender. A causa, é porque eles não estão interessados
em fazer as mudanças necessárias para que possam tornar-se dignos do Meu Reino.
Estas mornas almas perdidas são a Minha maior preocupação, porque o seu número é grande,
e, lentamente, elas ficam à deriva, mais e mais longe de Mim. Eu consumo-Me pelas suas almas. A
única maneira porque Eu posso incentivá-los é através das modernas comunicações, para obter a
atenção deles Cada pedra será revolvida. Tudo ao Meu alcance será feito para os trazer para Mim.
Então, finalmente, há as almas – não por culpa própria – que nunca ouviram falar de Mim.
Quem nunca soube da Minha morte na Cruz, ou das implicações que isso teve na vossa existência
futura. Eu preciso de lhes mostrar a Verdade. Eu preciso de os ensinar. Eu preciso de fazer as
Minhas mensagens simples. Eu preciso de lhes mostrar a prova da existência das suas almas, e vós,
o Meu exército, ireis ajudar-Me a fazer isso.
Muitas tarefas vos serão exigidas, para a salvação de todas as almas, e Eu, o vosso Jesus,
mostrar-vos-ei como elas virão. Eu instruir-vos-ei com grande detalhe e espero que respondereis ao
Meu Chamamento, não importa quão impossível as tarefas posam parecer.
Amai-Me e confiai em Mim, porque Eu Sou o vosso Mestre e, por Mim, vós entendereis os
Mistérios do Meu Divino Plano Final. Então, tudo será feito e o mundo estará pronto para a Minha
Gloriosa Vinda.
O Vosso Amado Mestre, Jesus Cristo.

Nunca te esqueças que tu és a escritora. Eu Sou o Autor
Sábado, 9 de fevereiro de 2013, 15:50

Minha querida e amada filha, como as Minhas Mensagens se espalharam rapidamente, tu
és neste momento vítima de um feroz ataque de Satanás e seu exército de demônios. Eles giram
à tua volta em toda a parte para te distrair, magoar e atormentar – tudo com um objetivo. Que é
parar este Trabalho.
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Eu digo isto para te avisar que quanto mais a Minha Santa Palavra for ouvida e o homem
fique mais esfomeado em beneficiar das Minhas Graças, mais desgraças serão postas sobre ti, para
carregares. Todos os envolvidos nesta Missão sentirão agora os efeitos de tais ataques. É assim que
vós sabereis que eles vêm do maligno.
Tu serás atormentada com a tentação de reduzir a quantidade de tempo que Me dás, através
das tuas orações. Tu serás interrompida, a cada segundo, quando tentas completar as tarefas que te
são requeridas para fazeres a Minha Santa Vontade.
Desafiada em todas as ocasiões, por outros, que tentam impedir a publicação dos Meus
Livros, sentir-te-ás frustrada e incapaz de dar o próximo passo em frente. Então, como um poderoso
pontapé no estômago – um verdadeiro sinal de ataque satânico – tu serás desprezada por todos
aqueles que providenciam ligações importantes neste trabalho. E, assim como tu achas que esta
Missão é impossível, Eu abrirei uma porta, depois outra, e Eu continuarei a derrubar todas as
barreiras até que Meus Desejos sejam satisfeitos.
Este é um ponto de viragem no Meu Divino Plano de Salvação. Deste dia em diante a Minha
Palavra tornar-se-á mais alta e poucos a poderão ignorar. Então, todas as nações, em todas as
línguas, apreciarão a Verdade. Alguns absorverão a Palavra de Deus. Outros cuspi-la-ão, e haverá
outros que ficarão sufocados por ela – tão duros se tornaram os seus corações.
Todas as vezes que sentires que esta Missão se tornou impossível de cumprir, nota que não é
pela tua mão que a Minha Palavra é ouvida em todas as nações, é pela Minha Mão, a Minha Voz e o
Meu Poder, através do Espírito Santo, que esta Missão é dirigida.
Nunca te esqueça que tu és a escritora. Eu Sou o Autor. O Meu Poder irradia através de ti. O
Meu Sofrimento flagela a tua mente e o teu corpo. Quando sentes dor, é a Minha Dor que tu sentes.
Quando és atormentada, por obstáculos colocados diante de ti por Satanás, é a Mim, Jesus Cristo,
que ele provoca. Tu és, simplesmente, o veículo. Nunca te esqueças disso e satisfaz-te por teres sido
abençoada com esse Dom.
Até agora, tu deves estar bem capaz de Me entregar esses problemas e prosseguir o que é
requerido de ti, Minha filha. O Meu plano é salvar todas as almas vivas no mundo de hoje, e
Satanás travará uma guerra terrível para Me impedir. Qualquer pessoa que trabalhe Comigo será um
alvo, e só o seu amor por Mim e a confiança em Mim a sustentará nestes tempos turbulentos.
O Teu Jesus.
A Minha Palavra espalhar-se-á na Austrália e Nova Zelândia
Domingo, 10 de fevereiro de 2013, 02:18

Meus amados discípulos, como vós trazeis lágrimas de alívio aos Meus Olhos Sagrados.
As vossas belas Nações, cheias de abundantes ricos recursos naturais, estão vazias de alma.
As Nações da Austrália e da Nova Zelândia são exuberantes, por um lado, por causa do Dom que o
Meu Pai lhes legou, e, por outro, são estéreis.
Eu apelo agora às vossas Nações para Me ajudarem a acender a fé e espalhar a Minha Santa
Palavra, por forma a alimentar a alma de todos os filhos de Deus nos vossos países.
A Minha Palavra será distribuída na Austrália, por isso passará finalmente a Minha Missão
para salvar almas na Terra.
A ti, Minha filha, vai ser-te dado o Dom do Espírito Santo, a fim de Me trazeres as almas que
Eu anseio. Tu tens uma pesada carga a suportar, porque a Palavra de Deus é desconhecida para
milhões de pessoas nessas nações. Muito poucas igrejas, na comunidade cristã, são utilizadas da
forma que deveriam. Eles são conchas vazias e Eu Estou descontente com a fraca fé que existe entre
vós. Vós tendes muito a aprender e muito a ganhar, se Me seguirdes – de vossa própria vontade –
no Caminho da Verdade.
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O Meu plano para preparar as vossas almas e para solicitar a vossa ajuda para salvar essas
almas que não acreditam em Deus, é grande. A Minha Missão é chamar os ateus e cobri-los com o
Meu Espírito Santo, para que a Minha Voz seja ouvida rapidamente. Eis aqui uma Cruzada de
Oração especial, para a Salvação da Austrália e da Nova Zelândia.
Cruzada Oração (99) para a Salvação da Austrália e Nova Zelândia
Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, em Nome do Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, tende piedade
de todos os Vossos filhos da Austrália e da Nova Zelândia. Perdoai-nos a nossa rejeição da Vossa
Santa Palavra. Perdoai-nos o pecado da indiferença. Livrai-nos da nossa cultura pagã e cobrinos com as Graças de que precisamos para inspirar esperança, fé e caridade entre os nossos
irmãos e irmãs. Nós Vos imploramos pelo Dom do Discernimento e pedimos que concedeis a
todos nós as Bênçãos de que precisamos para garantir que apenas a Verdade da Vossa Santa
Palavra possa ser ouvida, e para que sejam concedidas a todas as almas as chaves para a vida
eterna. Amém.
Muito em breve, o Meu Espírito Santo devorará as vossas almas e vós marchareis em
frente com uma confiança serena, quando declarardes a Verdade a todos aqueles com que
entrardes em contato.
Sede gratos por esta Bênção que cobre agora as vossas Nações. Eu amo-Vos e confio que vós
respondereis ao Meu chamamento.
O Vosso Jesus.

Muitos acreditam que o Inferno é, apenas, um lugar de folclore
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2013, 12:30

Minha querida e amada filha, o desejo do Meu Coração é salvar as pessoas que cometem
pecados terríveis, da tortura do Inferno.
Por cada pecado mortal cometido, a dor de fogo vai rasgar a alma em pedaços, como se fosse
feita de carne. Os gritos de angústia e terror de tais almas, quando são puxadas para as profundezas
do Inferno, quebram o Meu Sagrado Coração.
O Meu Coração é cortado e a terrível dor que Eu sinto é por causa dessas pobres almas. Neste
momento, muitas pessoas vivas na terra estão em terrível perigo. É assim porque muitos acreditam
que o pecado mortal é apenas uma pequena falha, e, em consequência, justificada. E, assim, eles
continuam num caminho de autodestruição. A menos que possam ver os graves erros que estão a
cometer, eles vão sofrer a condenação, na qual arderão em agonia na eternidade.
Assim, poucas pessoas acreditam na existência do Inferno. Muitos acreditam que o Inferno é,
apenas, um lugar de Folclore. Então, muitos não acreditam que Deus permitiria que tal lugar
existisse, e que todos os pecados, não importa o quão graves, são perdoados. Eu culpo, por isto, os
erros cometidos pelos servos sagrados que, ao longo de décadas, sucumbiram às pressões de um
mundo secular. Esse erro significou a perda de bilhões e bilhões de almas. E, embora já seja tarde
demais para essas almas, ainda há tempo daquelas que estão hoje marcados com a mancha do
pecado mortal, de serem salvas.
Vós deveis orar para que essas pessoas possam ser protegidas contra o fascínio do mal de
Satanás, que se alegra com a perspectiva da sua fatalidade. A Minha Luz será, e só pode ser,
derramada sobre eles quando abrirem os olhos para a Verdade do pecado. Embora eles Me
atormentem com a sua maldade, não há nenhum dentre eles que não sinta desconforto ou desespero
por causa dos seus pecados. Embora muitos saibam a causa de tal inquietação, não fazem nada a
esse respeito, pois continuam a desculpar e a justificar os seus pecados. Alguns fazem isso porque
estão cercados pela escuridão da mentira, que está incorporada na sua cultura. Essas mentiras
promovem a aceitação do pecado.
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Ajudai-me a salvá-los com esta Ladainha.
Oração Ladainha de Jesus para a Humanidade (5) Para a Salvação Daqueles que estão
em Pecado Mortal
Jesus, salvai todos os pecadores do fogo do Inferno.
Perdoai as almas enegrecidas.
Ajudai-os a ver-Vos.
Tirai-os da escuridão.
Abri os seus olhos.
Abri os seus corações.
Mostrai-lhes a Verdade.
Salvai-os.
Ajudai-os a escutar.
Livrai-os do orgulho, luxúria e inveja.
Protegei-os do mal.
Ouvi os seus pedidos de ajuda.
Agarrai as suas mãos.
Puxai-os para Vós.
Salvai-os do engano de Satanás.
Amém.
Ajudai-os, Meus seguidores, pedindo-Me diariamente para lhes perdoar os terríveis insultos
que arremessam sobre Mim.
O Vosso Jesus.

Desta vida passaremos num piscar de olhos para uma nova vida, um Novo Paraíso
Renovado
Terça-feira, 12 de fevereiro de 2013, 02:19

Minha querida e amada filha, muitas pessoas no mundo não têm conhecimento da sua
espiritualidade. Então pegam em assuntos do seu quotidiano, dos seus empregos, do seu papel como
pais, da sua luta para passar nos exames e educar, e esquecem as suas vidas depois que o seu tempo
na terra chegue ao fim.
É certo que eles fazem o melhor que podem em matéria de responsabilidade, para se
alimentarem e vestirem, mas quando negligenciam o seu bem-estar espiritual eles estão a negar as
maiores dádivas que os esperam.
Muitos esquecem que o Meu Pai pode tirar a vida a qualquer momento. Se as almas não estão
preparadas, sofrerão de remorso e não podem entrar no Céu no momento em que passam desta vida
para a próxima.
É difícil para aqueles que levam vidas ocupadas considerar o que acontece quando esse
tempo, que lhes é concedido por Deus, chega ao fim. Muitos vêem a morte como algo assustador e
não querem pensar nela. E assim, eles rejeitam-Me, o seu Jesus, o seu caminho para o Reino do
Meu Pai. Eu, Jesus Cristo, Sou o único caminho para beneficiardes da vida eterna, uma vida que
vós desconheceis.
Eu Desejo dizer-vos que há uma vida maravilhosa para todos os filhos de Deus, à vossa
espera. Esta vida é importante, porque é a forma como vós viveis a vida que vos é dada na terra que
determinará o vosso futuro.
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Vós nunca deveis pensar na morte, como um fim. Em vez disso, pensai nela como o início de
uma vida nova e maravilhosa. O tempo que vós despendeis na terra é um teste. É um teste e, em
muitos aspectos, é um exílio. Vós nasceis pecadores e também morrereis como pecadores. Mas, são
os pecadores que se amam, que tratam os outros com amor e respeito e que vivem as suas vidas à
Minha Imagem, que têm muito que olhar em frente.
Por causa da Minha Grande Compaixão por todos os filhos de Deus, Eu faço grandes
exceções para as almas que vagueiam, perdidas e confusas. Eu tento persuadir as almas que não
querem nada Comigo e Eu agito os seus corações para que sintam compaixão pelos outros.
Muitos não percebem o quanto Eu trabalho dentro dos seus corações, mas Eu faço isso para os
seduzir para Mim. Por cada alma que Me chame, mesmo se não tiver a certeza da Minha Existência,
Eu venho a correr. Eu respondo, instantaneamente, e oiço todas as intenções. Eu Sou um Deus
Amoroso. Eu não Sou facilmente despertado pela raiva. Eu Sou Paciente. Eu Sou expectante. Eu
Sou Leal. Eu Sou Todo-Misericordioso. Eu estou à espera que todas as almas reconheçam o Meu
Chamamento, pois em breve elas terão poucas dúvidas acerca de Quem é a Voz que elas escutam a
acenar-lhes para sentirem o Amor de Deus.
Desta vida passaremos num piscar de olhos para uma nova vida, um Novo Paraíso renovado.
Embora este tempo na terra possa estar cheio de provações, pressões, stress, altos e baixos, não se
pode comparar com a paz e a glória da vida que espera por todos aqueles que Me amam.
O Vosso Jesus.

A Maçonaria infiltrou-se na Minha Igreja na terra e, como previsto, em breve o cisma
criará divisão e inquietação entre os meus servos fiéis
Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013, 11:20

Minha querida e amada filha, neste momento há ira no Céu, quando a Coroa de Espinhos
desce para esmagar o Meu Corpo, a Igreja Católica na terra.
Esta profecia, que te foi dada com muito detalhe ao longo dos dois últimos anos, está a
acontecer. Agora, que as Minhas outras Revelações serão realizadas em breve, muito poucos dos
Meus servos sagrados serão capazes de ignorar os Meus Apelos à raça humana neste terrível
momento do vosso tempo.
Eles, o grupo dos ímpios, começaram a sua campanha para afastar a terra da Verdade dos
Meus Ensinamentos. O Meu Santo Vigário foi forçado a esta ação e, em consequência, sofrerá
muito. A maçonaria infiltrou-se na Minha Igreja na terra e, como previsto, em breve o cisma criará
divisão e inquietação entre os Meus servos fiéis.
Muitos não têm ideia do engano com que estão a ser confrontados. Eles também não sabem
que o fundamento da Minha Igreja, a Igreja Católica, foi esmagado até ficar em pó. Em seu lugar,
erguer-se-á a abominação e Eu intervirei e enviarei sinais para avisar todas as almas sobre a
importância de orarem, para que possam discernir entre a Verdade e a ficção.
Não é o colapso da Igreja Católica, que em breve se tornará evidente, que dividirá o mundo.
Será o seu envolvimento na criação de uma Igreja do Novo Mundo, uma religião mundial que
introduzirá o paganismo e a idolatria.
O falso profeta organizou bem e sua hora está a chegar. Em colaboração com o anticristo, eles
colocarão o mundo de joelhos. Não será a Deus que eles prestarão homenagem, será à besta.
Eu exorto a todos os Meus discípulos, Meus seguidores Cristãos em todos os lugares, para
manterem a calma. Rezai pela paz e permiti-Me, ao vosso Jesus, para vos orientar neste momento.
Eu apelo a todos os Meus cardeais, aos Meus bispos e aos Meus servos sagrados, para unirdes
os vossos rebanhos e permanecerdes fiéis aos Meus Ensinamentos. Prestai atenção ao que sereis
solicitados a pregar, pois isso mudará. As vossas homilias serão concebidas e escritas para um
mundo secular e não terão substância.
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Numa proposta, para ser vista como modernizadora da Igreja Católica, pois assim vos será
apresentada – a promoção de tudo, incluído as congregações – todas as religiões serão fundidas
numa só, a chamada Igreja Cristã Unificada. Todos os sinais exteriores podem, a princípio, parecer
os mesmos, mas isso é o que se quer que vejais. Lentamente, vós não reconhecereis mais a Minha
Sagrada Escritura, quando as novas palavras, frases e novos formatos de apresentação dos
Sacramentos forem colocados diante de vós.
Haverá pânico entre os leais sacerdotes conservadores, que ficarão alarmados com o novo
formato moderno que a Igreja adoptará, quando for relançado um novo tipo alternativo de
Igreja moderna.
Será através da rede da maçonaria, que está infiltrada em todos os cantos da Igreja Católica,
nos governos e nos meios de comunicação, que essa abominação será apresentada como uma
grande inovação.
Isso é o princípio do fim. A Minha presença será discretamente banida no novo cerimonial
das Missas.
Toda a pompa e cerimônia disfarçarão um tabernáculo vazio da Minha Divina Presença, o que
não será mais permitido por Meu Pai.
Vós deveis permanecer unidos e, se sois católicos, continuai a frequentar a Missa diária e a
Sagrada Comunhão. Todos os cristãos devem saber que, também vós, sereis atraídos para a Religião
do Novo Mundo, organizada por nações que estão em conspiração com os traidores da Minha Igreja
Católica. Eles querem criar um secularismo, humanístico, de fachada – uma fachada que disfarça o
mal que vão promover, de forma sutil.
A batalha começou mas vós, Meus amados seguidores, sois mais fortes do que pensais. Eu Estou
aqui, sempre. Eu preparei-vos bem. Vós deveis, para sobreviver, dizer esta Cruzada de Oração.
Cruzada de Oração (100) Para a sobrevivência do Cristianismo
Ó querido Jesus, nós Vos pedimos a capacidade para sobreviver às provações que
enfrentamos, agora que o ultimo Verdadeiro Papa termina a sua Missão para Vós. Ajudai-nos a
suportar os terríveis abusos que agora teremos que enfrentar devido ao colapso da Igreja, tal
como a conhecíamos. Nunca nos deixeis desviar da Verdade da Vossa Divina Palavra. Ajudainos a permanecer em silêncio quando os ataques forem colocados sobre os nossos ombros para
nos levarem a virar-Vos as costas e aos Sacramentos que Vós destes ao mundo. Cobri o Vosso
Exército com o poderoso Amor de que nós precisamos, como um escudo, para nos proteger
contra o falso profeta e o anticristo. Ajudai a Vossa Igreja na terra a espalhar-se e multiplicar-se,
para poder aderir à Verdade e para Vos ajudar a conduzir os nossos irmãos e irmãs no Caminho
da Verdade, para nos prepararmos, de forma adequada, para a Vossa Segunda Vinda. Amém.
Não vos lamenteis, Meus seguidores. Tudo está nas Minhas Sagradas Mãos. Sede pacientes.
Não vos desculpais por qualquer das vossas ações em Meu Nome, pois quando o fazeis defendeis a
Minha Palavra, porque tudo que vós precisais de fazer é proclamar a Minha Palavra.
O Vosso Jesus.

Virgem Maria: A arrogância e o orgulho da humanidade é um insulto à presença de Deus
Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013, 20:10

O Meu Santo Manto cobre todos aqueles de vós que chamais por Mim, a vossa Mãe Celestial,
durante estes tempos de Castigo. Como a Ira do Meu Pai Eterno aumenta vós, Meus queridos filhos,
deveis rezar muito para diluir o sofrimento que surgirá como um dilúvio sobre a terra.
Vós deveis manter a atenção no que o Meu Filho vos diz a e permanecer unidos na oração,
para que o pecado possa ser perdoado. A nuvem hedonista que paira sobre a parte ocidental do
mundo, que tem evitado o Meu Filho, engrossa a cada dia.
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A arrogância e orgulho da humanidade é um insulto à Presença de Deus. As suas almas vazias
são como navios vazios cheios de riquezas inúteis que são criados pela mão do homem. Não há
espaço nos seus gananciosos corações para o Verdadeiro Amor, o Amor de Deus. Sem o Amor de
Deus, eles são incapazes de amar alguém, além de si mesmos. Isto significa que a humanidade sofre
mais do que deveria porque o amor não é compartilhado.
Se cuidardes apenas de vós próprios, vós não podeis dar conforto ou aliviar o sofrimento
daqueles que estão dependentes dos outros.
Acordai, filhos. Só abrindo os vossos corações à Verdade sereis capazes de conquistar a
Misericórdia do Meu amado Filho.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Esta é a Batalha Final. O Meu Vigário caiu. A Minha Igreja cairá, mas brevemente se
erguerá de novo
Quinta-feira, 14 de fevereiro de 2013, 18:00

Minha querida e amada filha, entrou finalmente no seu último estágio a batalha entre o Reino
do Meu Pai e o domínio de Satanás.
Como o maligno burla os filhos do Meu Pai, incluindo aqueles que seguem a Verdade dos
Meus Ensinamentos. Nada é o que parece. O poder da Maçonaria aumentou e eles infestam, não só
o mundo político, como a Casa de Deus, o Meu Corpo na terra.
A Igreja Católica é desprezada, mais do que qualquer outra Igreja na terra que proclame a Minha
Santa Palavra. Isso é por ela ter sido orientada por Mim e ter aderido às Minhas Instruções, dadas à
humanidade, desde que Eu declarei que o Meu Apóstolo Pedro estabeleceria a Minha Igreja na terra.
A Minha Igreja na terra tem sido o foco do maligno que, ao longo dos séculos, tem dividido a
Minha Igreja e tem flagelado todos aqueles que praticam os Meus Santíssimos Sacramentos.
Nem por uma vez ele, o maligno, abrandou o seu plano para perseguir a Minha Igreja. Astuto,
enganador, arrogante, prepotente e cheio de auto-importância, ele, o enganador, acredita que o seu
poder é todo-poderoso. Ele visa, sempre, aqueles a quem foi concedida a responsabilidade de
conduzir os filhos de Deus para a vida eterna.
A Minha Igreja Católica sofreu terrivelmente, por algum tempo, pela mão de Satanás. Nem
por uma vez lhes permitiram fazer em paz o seu dever sagrado para Comigo. Então, para garantir
que ele, o maligno, possa causar ainda mais danos, ele infiltrou aqueles Meus servos sagrados,
enviando os seus próprios servos para se misturarem com eles. Foi assim que a abominação do
maligno entrou na Minha Igreja.
Quando o pecado foi cometido por aqueles que foram designados para alimentar as almas, fui
Eu, Jesus Cristo, Quem foi acusado e colocado em questão.
O maior engano de todos foi quando o maligno convenceu o homem de que fui Eu, Jesus,
Cabeça da Igreja sobre a terra, Quem traiu a humanidade. A humanidade nasceu com o pecado. O
Homem pecará até ao momento da Minha Segunda Vinda. Descartar-Me como o Salvador do
Mundo, por causa dos pecados do homem, incluindo daqueles cuja responsabilidade era para com
as almas que deixaram extraviar, será a vossa queda.
Em vez da Verdade, vós permitireis que as mentiras da besta corrompam os vossos corações.
Vós estais agora sob o controle do maligno na Minha Igreja, e muitos cairão vitimas das mentiras
que vos serão agora apresentadas como a Verdade.
A Verdade dos Meus Ensinamentos será em breve declarada como irrelevante e falsa. A Ira
do Meu Pai, por esta infestação na Minha Igreja da terra, em breve será sentida entre os seus servos
na Minha Igreja em Roma. Esta é a batalha final. O Meu Vigário caiu. A Minha Igreja cairá, mas
brevemente se erguerá de novo.
O Vosso Jesus.
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O casamento diante do Meu Altar não é aceitável se for entre duas pessoas do mesmo sexo
Sexta-feira, 15 de fevereiro de 2013, 22:10

Minha querida e amada filha, esta Missão deve agora prosseguir para atrair e envolver aqueles
que não acreditam nos Meus Ensinamentos e aqueles que se consideram Cristãos, mas que apenas
Me reconhecem de maneira insignificante.
A sua indiferença é prejudicial. A sua interpretação dos Meus Ensinamentos, que foram
distorcidos para caber nos seus estilos de vida seculares, é a pior forma de traição para
Comigo, o seu Jesus.
Os jovens, os de meia-idade e os idosos, todos os que se dizem seguidores do
Cristianismo, ofendem-Me com a sua versão própria, diluída, que eles acreditam ser aceitável a
Deus. Eles criaram uma nova doutrina, feita por eles próprios, que se adapta aos seus estilos de
vida. Então, eles acreditam que ainda podem agradar a Deus e que a sua doutrina é aceitável
para Ele.
Sabei que só a Verdade é aceitável a Deus. Tentativas de O apaziguar cairão em orelhas
surdas. Deus nunca aceitará mentiras. Nada, não importa quão bem ela esteja vestida, que
tenha sido escrita numa bela linguagem, que promova novos conceitos no Cristianismo e a
aceitação e tolerância ao pecado, será aceite aos Olhos do Deus-Que-Tudo-Vê. Ele nunca vai
aceitar novas leis que depreciem os Sacramentos passados por Mim, Jesus Cristo, o Salvador
do Mundo.
Eu salvei-vos para ajudar a livrar-vos das garras que Satanás detém sobre os corações dos
homens. Eu dei a Minha Vida, de bom grado, para vos salvar e libertar das correntes a que estáveis
sujeitos por Satanás e dos fogos do Inferno. Isso significava que o inferno não tinha mais poder
sobre vós, pois vos fora dada a liberdade de escolher a vida no Meu Reino, ou a morte nas
profundezas do Inferno.
Mas, o que faz o homem no mundo de hoje para me recompensar por este extraordinário
Dom? Eles tentam justificar o pecado aos Meus Olhos. Eles expõem pecados ofensivos diante de
Mim e querelam Comigo para aceitar mentiras e inverdades. Pior ainda, eles querem adaptar os
Meus Santíssimos Sacramentos, de várias formas, para os ajustar às suas necessidades e, a seguir,
apresentar-Me com uma abominação. O casamento diante do Meu Altar não é aceitável, se for entre
duas pessoas do mesmo sexo. No entanto, eles fazem-no e insultam-Me. Eles pedem-Me que aceite
o pecado, para justificar os crimes contra os Mandamentos do Meu Pai. Eles tentam convencer-se
de que isso é aceitável diante de Deus, quando nunca o poderia ser.
Todas as leis de Deus são feitas no Céu. O pecado é um pecado, aos Olhos de Deus, e nunca
pode ser justificado pela interpretação humana.
É a mentalidade iludida desses modernos defensores Cristãos, que se esforçam em cada
situação para mudar e adaptar os Ensinamentos do Cristianismo, que é prejudicial à Minha Igreja.
Ela provoca uma confusão terrível.
Eles fazem escárnio de Deus e da Minha morte na Cruz.
Esta é a forma como os Cristãos regridem para o paganismo e a viragem pode ser rápida.
Falsos deuses, templos falsos, falsas religiões, todos têm uma coisa em comum. Os seus seguidores
honram um deus que é criado pelas mãos do homem. Tais religiões insultam a Deus e, em cada
igreja, os templos maçônicos, eles prestam homenagem não a Deus, de todo, mas à besta.
Este é o preço pela liberdade dada ao mundo pela Minha morte na Cruz. É por isso que o
mundo precisa de aceitar a Verdade e não ficar preso ao engano que será colocado entre vós pela
besta, à medida que o tempo passa.
O Vosso Jesus.
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O Falso Profeta vai agora assumir a Cadeira em Roma
Domingo, 17 de fevereiro de 2013, 19:00

Minha querida e amada filha, o cisma dentro da Igreja Católica, como predito será
testemunhado para todo o mundo ver. A partida do Meu Santo Vigário amado, o Papa Bento XVI,
marca o início do fim. Eu tentei através de ti, Minha profeta escolhida, ao longo dos últimos dois
anos, preparar a Minha Igreja na Terra para este triste acontecimento.
A elite maçônica apoderou-se do controle sobre a Minha Igreja e irá manejar o mais perverso
logro sobre os Católicos. As Chaves de Roma estão agora nas Minhas Mãos, tendo-Me sido
passadas pelo Meu Pai. Eu vou dirigir todos os Meus seguidores para que a Verdade possa ser
sustentada e a Minha Santa Palavra permaneça intacta.
O falso profeta vai agora assumir a Cadeira em Roma e a Minha Palavra, assim como foi no
Meu Tempo na Terra, será tratada como heresia.
Não cometas erros, pois como o logro é apresentado ao mundo como se o novo reinado
representasse a Verdade, tu, Minha filha, sofrerás terrivelmente no Meu Santo Nome, tal como os
profetas que vieram antes de ti.
Os Meus seguidores devem manter a calma e rezar pela salvação de todos os Meus servos
mais sagrados, que serão apanhados nesta abominação. Exorto-vos a responder-lhes como segue.
Continuai a seguir os Meus Ensinamentos. Nunca renuncieis à Palavra de Deus. Permanecei fiéis
aos vossos deveres sagrados e administrai os Santos Sacramentos tal como fostes instruídos por
Mim. Os Ensinamentos da Igreja Católica, com base nas disposições do Meu Apóstolo Pedro,
permanecem infalíveis. Agora, isso mudará, porque os fundamentos vão ser abalados pelas
mudanças que estão a chegar.
Em breve, vós não reconhecereis mais a Minha Igreja e sentireis muito desconforto quando
testemunhardes como a Minha Santa Palavra será adulterada.
O Vosso Jesus.

Eles vão trazer os filhos de Deus sob o domínio do Chifre Pequeno, que se sentará no
pomposo esplendor da Cadeira de Pedro
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2013, 18:00

Minha querida e amada filha, assim como as mudanças na Minha Igreja na Terra se
intensificam, assim também as vozes dos falsos profetas se erguerão, em uníssono, para sancionar a
abominação na Minha Igreja. Conforme Eu te revelo a ti, a verdadeira profeta do fim dos tempos,
com a Verdade – a maior parte da qual já é conhecida, serão espalhadas mentiras para confundir
todos aqueles que Me seguem.
Por cada instrução que Eu te dou, para o mundo, será declarado o contrário pela boca dos falsos
profetas. Eles proclamarão palavras de conforto para os Meus seguidores, que descobrirão uma Verdade
demasiado horrorosa para suportar. Através das suas perversas mentiras, eles vão trazer os filhos de Deus
sob o domínio do chifre pequeno, que se sentará no pomposo esplendor da Cadeira de Pedro.
Quando Eu te falei sobre a grande divisão da Minha Igreja, Eu não te disse como isso ia
acontecer. Portanto, escuta-Me agora. Tal como os sacerdotes durante o Meu tempo na Terra
rejeitaram a Minha Santa Palavra, assim também os sacerdotes, pouco antes da Minha Segunda
Vinda, Me rejeitarão. Eles não rejeitarão apenas a Minha Palavra, que te foi dada, Minha filha,
como aceitarão as alterações sobre elas, às quais serão forçadas. Os seus sagrados dons tornar-se-ão
ineficazes, logo que eles aceitem as blasfêmias e as novas regras que lhes forem apresentadas.
Os Meus fiéis seguidores também ficarão divididos na sua lealdade à Minha Igreja na Terra.
Tudo o que vós deveis fazer é seguir os Meus Ensinamentos, que vos foram dados pelo Livro do
Meu Pai. Não há necessidade de correr em qualquer direção, pois Eu Estou presente entre vós.
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Vós sabeis a Verdade. Ela foi alimentada em vós, como Cristãos. Portanto, quando vós virdes
que os Mandamentos de Deus e os Meus Ensinamentos estão a ser reescritos, e os Meus Santos
Sacramentos alterados, então vós deveis virar as costas.
Não permitais que as mentiras vos assustem, ao invés de terdes medo daqueles que aceitam
esses novos atos e leis malignas, supostamente vindas de Mim, e que não conseguem compreender
a Verdade.
O Vosso Jesus.

Eles dirão que ele foi culpado de um crime do qual é totalmente inocente
Terça-feira, 19 de fevereiro de 2013, 14:30

Minha querida e amada filha amada, por favor informa os Meus discípulos que O Meu Reino
está próximo.
Eles não devem lamuriar, embora a Coroa de Espinhos tenha descido sobre o Meu Vigário,
nomeado por Mim, Jesus Cristo, para dirigir a Minha Santa Igreja Católica e Apostólica, e o tenha
derrubado maldosamente – Eu venho agora, finalmente, trazer-vos a paz.
O próximo ano vai ser muito cruel e muito aflitivo para vós, Meus amados discípulos, e para
o Meu último Papa Verdadeiro. Ele, contra quem conspiraram maliciosamente e deliberadamente,
tem sido tratado tal como Eu, Jesus Cristo, espancado e açoitado. Agora, eles tentarão matá-lo, tal
como Me mataram. Eles dirão que ele foi culpado de um crime do qual é totalmente inocente.
Eu, o vosso amado Salvador, salvarei a todos da maldade que será observada por muitos, que
virão até Mim pela Minha Mão de Comando.
Eu instruí a Minha Igreja anteriormente, mas apenas através do Poder do Espírito Santo. As
Chaves de Roma estão sob o comando do Meu Amado Pai. Eu, Jesus Cristo, estou pronto para
descer novamente, na Minha Segunda Vinda, e gostaria de dar a conhecer que vós, Meus discípulos,
sofrereis tal como os Meus próprios discípulos sofreram durante o Meu tempo na terra. Vós, Meus
amados, estais Comigo, fechados dentro do Meu Sagrado Coração, de modo que vos podeis unir a
Mim na tristeza. Eu choro lágrimas pelo Meu amado, inocente e último Papa na terra, Bento XVI,
escolhido por Mim para guiar a Minha Igreja durante os últimos dias.
Será necessária uma tremenda coragem, para os que estiverem dispostos a ser vítimas, que
continuem a professar a Minha Santa Palavra, pois eles ficarão cheios de dúvidas terríveis. Eles
sabem, nos seus corações, que Eu estou a falar com eles agora, porém, eles serão assaltados de
dúvidas, causadas por aqueles que se recusam a aceitar as Minhas Mensagens para a humanidade e
que, no entanto, ainda Me são devotados.
Eu deixo agora esta breve Cruzada de Oração Especial. É uma Oração Milagrosa para
permitir que todos aqueles que a recitem sintam a Minha Presença nas suas almas. Ela também os
ajudará a ver a Verdade que Eu lhes prometi e que lhes será sempre dada durante o fim dos tempos.
Cruzada de Oração (101) Oração Milagrosa para sentir a Presença de Jesus
Ó Querido Pai, Todo-Poderoso, Criador de tudo o que é e será, ajudai-nos a todos, para que
possamos reconhecer a Presença do Vosso amado Filho na Igreja de hoje, para que se torne muito
forte. Ajudai-me a superar o meu medo, a minha solidão e a rejeição que Eu sofro dos meus entes
queridos por seguir o Vosso Filho, Jesus Cristo, meu Salvador. Por favor, protegei os meus entes
queridos de caírem na armadilha de acreditarem em mentiras criadas por Satanás para destruir,
dividir e causar estragos entre todos os filhos de Deus. Por favor, ajudai a todos aqueles que seguem a
abominação na Vossa Igreja, para se salvarem dos fogos eternos do Inferno. Amém.
Meus amados seguidores, por agora vós conheceis-Me. O que vós vereis agora, no simulacro
do que foi uma vez a Minha Igreja na terra, far-vos-á náuseas. Vós chorareis e chorareis, até nada
sentirdes. É então que Me apelareis, dizendo:
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“Jesus, salvai-me das mentiras de Satanás, para que eu possa discernir a Verdade da Vossa
Igreja Remanescente”. Com isso Eu reanimar-vos-ei. Eu inundar-vos-ei com o Espírito Santo. Eu
inundar-vos-ei com lágrimas de tristeza e, depois, Eu substituirei essas lágrimas pela Minha Força.
Então, não vos importareis, pois Eu vos levarei e guiarei em cada passo do caminho.
Sereis inspirados quando escarnecerem de vós. Vós estareis cheios do Meu Espírito de Amor
enquanto eles riem de vós, por acreditardes na Minha Santa Doutrina. Então, vós perdereis todo o
medo, e este será substituído por um sentimento tão poderoso do Meu Amor por vós, que, apenas
então, sentireis completo alívio e paz.
O Vosso Jesus.

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

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

Vós viveis num tempo em que muitos filhos de Deus se tornam pagãos
Sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013, 23:00

Minha querida e amada filha, vós viveis num tempo em que muitos filhos de Deus se tornam
pagãos. Mesmo os que nasceram como Judeus e Cristãos começam a recorrer a diferentes tipos de
idolatria, como predito.
Como Me ofende testemunhar uma situação em que os filhos de Deus guardam nos seus
corações a auto-satisfação e a crença em deuses falsos, que só existem nas suas mentes.
Os surtos do espiritualismo da nova era e a paixão por todas as coisas, que se relacionam com
o sossegar da consciência, têm esse sentido. Essas pessoas estão em trevas, porque se recusam a
reconhecer-Me, Jesus Cristo. Ao bloquearem a Luz de Deus, deliberadamente, abrem-se para as
trevas do espírito do mal. Satanás e os seus demônios aprisionam essas almas e causam-lhes um tão
forte vazio que, não importa quais os remédios da nova era espiritual que procurem, elas nunca
encontrarão conforto, pois esse não é o seu habitat natural, no qual elas nasceram.
O paganismo que assola a humanidade neste momento é o mais elevado desde o tempo em
que Eu, Jesus Cristo, nasci na Terra. Embora fosse dada ao mundo a Verdade da Existência de
Deus, e ainda que Eu, através da Minha morte na Cruz, os tenha salvo da condenação, eles ainda
viram as costas.
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A auto-obsessão, a adulação e o excessivo amor ao mundo, são o flagelo da humanidade e
provêm de uma sensação de mal-estar, inquietação e de aridez. A idolatria – o amor por pessoas
famosas, falsos deuses, e a exibição de objetos pagãos – trazem uma nuvem de trevas sobre todos
aqueles que se apaixonam por tais atividades. Os Cristãos sofrem o escárnio às mãos dessas
pessoas, mas através do seu sofrimento e das suas orações, eles podem ajudar a salvar os seres
humanos seus amigos do fogo do Inferno.
Quando vos entretiverdes com esses falsos ídolos, jogais com os demônios do Inferno,
enviados para vos arrastar para o abismo, na eternidade. Nunca acrediteis que tais práticas pagãs são
inofensivas, porque não são. Quando gastais o vosso tempo e a vossa mente com tais distrações, vós
afastais-vos para longe de Deus e da Vida Eterna. Acordai para a Verdade. Eu Sou a Verdade. Não
há outro caminho para a felicidade eterna, somente através de Mim, Jesus Cristo, o Filho do
Homem. Eu venho agora revelar a verdade, para que assim Eu vos possa salvar de novo e trazer-vos
a Vida Eterna, ajudando a salvar as vossas almas.
O Vosso Jesus.

Sim, a Minha Palavra é para todos, mas há uma enorme responsabilidade envolvida
na promoção das Minhas Mensagens
Sábado, 23 de fevereiro de 2013, 11:50

Minha querida e amada filha, Eu dou ao mundo o Livro da Verdade, para cada alma, em cada
nação. É uma Dádiva para a humanidade, mas sabei isto.
Eu dou-te, Minha filha, autoridade única para decidires como ele deve ser traduzido,
distribuído e publicado, para proteger este Trabalho. Tudo o que respeite à publicação destas
Mensagens só pode ser feito com a tua aprovação pessoal. Este é o Meu desejo e qualquer homem
que não obedeça às Minhas instruções para contigo, e que publique as Minhas Mensagens visando o
lucro, não tem a Minha bênção.
Sim, a Minha Palavra é para todos, mas há uma enorme responsabilidade envolvida na
promoção das Minhas Mensagens e de como o Livro da Verdade é publicado. Não são necessários
donativos, pois os proventos dos livros devem ser usados para financiar a produção de outros livros
e os custos de publicação em todas as línguas.
Tu, Minha filha, serás atacada constantemente por Me obedeceres neste assunto. Tu serás acusada
de tentar lucrar com este Trabalho, e, porém, tu saberás que isso não é verdade e não é possível.
Os que te atacarão mais, nesta matéria, serão aqueles que querem ganhar ou lucrar, de alguma
forma, com a Minha Palavra, e eles ficarão com raiva quando tu não lhes permitires que controlem
este Trabalho.
Orientação, dar permissão Portanto, Eu declaro que a ninguém foi dada a autoridade para
difundir a Minha Santa Palavra em forma de livro – só a ti, Minha filha. Tu podes, no entanto, sob
Minha aos que pedem para te ajudar através de sites e documentos impressos. Mas eles só podem
fazer isso quando procurarem e receberem autorização da tua parte para o fazer.
A Minha Palavra é Sagrada, e deve ser mostrado todo o respeito pelos Meus desejos e
instruções para a humanidade. Vós, Meus seguidores, deveis fazer o que a Minha profeta Maria vos
pedir e respeitar os seus desejos em relação à publicação das Minhas Mensagens. Atacai-a por causa
deste Trabalho e ofender-Me-eis, ao vosso Jesus.
Vós sereis obrigados, Meus seguidores, a fazer a Minha Santa Vontade em todos os
momentos, não importa qual seja a situação. Eu oriento a Minha filha Maria. Ela foi escolhida como
a profeta do tempo final. Eu falo através dela. A sua voz torna-se a Minha. A sua tristeza e dor são
Minhas. O seu amor pelos outros é o Meu Amor. A sua alegria vem do Meu Sagrado Coração. A
sua mão está a ser guiada por Mim. A sua compreensão de como Eu pretendo que a Minha Palavra
seja ouvida, vem de Mim.
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Estes Dons do Céu foram dados à Minha filha por alguma razão. Escutai o que ela vos diz,
pois podeis estar certos de que vem de Mim.
O Vosso Jesus.

O maior erro que vós podeis fazer é assumir que apenas os pecadores endurecidos são
lançados no fogo do inferno
Domingo, 24 de fevereiro de 2013, 22:00

Minha querida e amada filha, quando o mundo experimentar O Aviso, ficará dividido em
duas partes.
A primeira parte será composta por aqueles que aceitaram a Confissão e cujas almas foram
submergidas pelo Espírito Santo. A partir desse dia a sua conversão será completa e, por isso, eles
sofrerão às mãos daqueles que rejeitam a Minha Mão da Misericórdia.
A segunda parte será composta por aquelas almas endurecidas cuja lealdade é para com a
besta e que comprometeram os seus corações e almas a Satanás, deliberadamente e com pleno
conhecimento sobre o que estão a fazer.
Eles acreditam no assim chamado paraíso que ele lhes prometeu, o que obviamente não
existe. O seu destino é o sofrimento eterno no fogo do Inferno.
Há também aquelas almas que não acreditam em Deus ou em Mim, o seu Salvador, Jesus
Cristo. A Minha Misericórdia não será aceite por muitos deles. Eles não se preocupam com o estado
das suas almas, pois acreditam que isso não importa. Esses são os ateus – muitos dos quais são
pessoas de bom coração, mas que acreditam que controlam as suas próprias vidas e que a sua busca
de prazeres mundanos os sustenta nesta vida; e que isso será suficiente para lhes trazer a paz e a
satisfação, o que, é certo, não pode ser, pois tal é impossível até que o pecado seja erradicado.
A sua teimosia significa que, a menos que mudem e Me aceitem, a Jesus Cristo, eles não podem
chegar ao Meu Pai. Eles não podem ter acesso ao Paraíso que Ele criou para todos os Seus filhos.
O maior erro que vós podeis fazer é assumir que apenas os pecadores endurecidos são
lançados no fogo do Inferno. Infelizmente, todos aqueles que rejeitam a Deus, não podem estar
perto de Deus, nem podem ser forçados a aceitá-Lo. O seu livre-arbítrio é o grande Dom que Deus
lhes deu. Será a sua própria vontade que ditará o seu destino. Ou eles optam pela Minha Mão e
entrarão no Paraíso, ou aceitam as mentiras colocadas nas suas mentes por Satanás que irão selar o
seu destino.
O Vosso Jesus.

Ele será um aliado muito próximo do Falso Profeta e não tenham ilusões a respeito de
quem ele é – o Filho de Satanás
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013, 23:00

Minha querida e amada filha, os tempos que aí vêm vão abalar o mundo do seu
adormecimento, independentemente da religião e, se for o caso, das pessoas seguirem a voz do
pequeno chifre que dominará a atenção de todo o mundo. Sentado na Cadeira de Pedro, este
impostor gritará em voz alta e orgulhosamente anunciará a sua solução para unir todas as igrejas
como uma só. Aclamado como um moderno inovador, ele será aplaudido pelo mundo secular,
porque ele vai tolerar o pecado.
Ele trará novas leis, que não só contradizem os Ensinamentos da Igreja Católica como irão
contra todas as Leis Cristãs. Os sacerdotes que se opõem a estas Mensagens serão forçados a
reconsiderá-las quando a horrível verdade for revelada. Por fim, a Verdade da Minha Palavra, que
vos é dada, Minha filha, cairá lentamente sobre eles. Como eles vão chorar de tristeza quando
perceberem Que Sou Eu, Jesus Cristo, Quem – com a Bênção do Meu Pai – vos revelo as profecias
do fim dos tempos com todos os detalhes.
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Então, eles devorarão cada Palavra dos Meus Sagrados Lábios, quando como Eu revelar mais
eventos que estão para vir, a fim de preparar a humanidade. É essencial que o homem escute e
responda à Minha Chamada, para que Eu possa salvar a todos das garras da besta.
O falso profeta, embora ocupado com as suas ambições para impressionar os católicos do
mundo, será posto de lado por um tempo, porque o anticristo entrará agora na cena mundial, como
predito. Quando vós ouvirdes os relatos dos repórteres dos media sobre o novo, promissor e hábil
negociador de paz, vós sabereis quem ele é. Ele será um aliado muito próximo do falso profeta e
não tenham ilusões a respeito de quem ele é – o filho de Satanás.
Lembrai-vos que não interessa quão assustador isso possa ser, porque Eu, Jesus Cristo, Sou o
Rei. Nenhum homem, nenhum inimigo, tem mais poder do que Deus. Mas a batalha pelas almas
deve ser combatida, como predito. Ao espalhar a Minha Palavra, as Minhas Mensagens e as Minhas
Orações, vós ajudar-Me-eis a salvar as almas de que Eu preciso, para que o Meu Novo Paraíso
possa ser preenchido com todos os filhos de Deus.
Confiai sempre em Mim, o Vosso Jesus, porque Eu vou guiar-vos e proteger-vos durante esta
abominação na terra. Eu prometo que será um período curto.
O Vosso Jesus.

Um dos outros líderes políticos sobre o qual falei há algum tempo será assassinado
em breve
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2013, 22:00

Minha querida e amada filha, um dos outros líderes políticos sobre o qual falei há algum
tempo será assassinado em breve.
Eu desejo revelar-te, a todos, quem é essa pessoa para que, mais tarde, através da prova que
vos é dada, a ti e aos outros, aceitais a Verdade das Mensagens. Esta pobre alma escapou da morte
há algum tempo, mas a sua nova popularidade vai colocá-lo em perigo. Ele é um inimigo das forças
maçônicas, que não vão tolerar a sua liderança por muito tempo.
Quando vós, Meus seguidores, virdes que as profecias dadas a uma alma escolhida
acontecem, sabereis que ela fala a verdade e que lhes têm sido dadas pelo Céu, pois elas seriam
incapazes de o saber.
É Minha vontade provar aos que desprezam as Minhas Mensagens, que Sou Eu, o vosso
amado Jesus Cristo, Quem fala ao mundo através desta profeta. Entretanto, traz-Me grande alegria
ver o quanto muitos de vós, os céticos que Eu preciso de abraçar, Me amais e seguis as orações que
vos são entregues pelo Céu.
Muito em breve uma divisão acontecerá na Europa, em todos os que estão ligados à UE e ao país
em que a Cadeira de Pedro está localizada. Isso resultará numa guerra, que será um tipo de guerra
diferente das outras Mas ela será perversa. As pessoas levantar-se-ão, umas contra as outras, na
Alemanha, Itália e França. Vós deveis orar para que os Meus seguidores permaneçam fortes e assegurem
que os Grupos de Oração de Jesus para a Humanidade sejam criados rapidamente nesses países.
Chegou o tempo para que Eu, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, revele mais informações
contidas nos Selos. Eu farei isso cuidadosamente, pois vós deveis estar preparados espiritualmente e
fisicamente. Como Deus de Justiça, Eu garanto que Eu vos guiarei a todos e vos abençoo com a
Minha Força conforme cada evento se desenrole, um de cada vez.
O Vosso Amado Jesus.

A Minha Sagrada Eucaristia deve ainda ser recebida por vós. Vós não deveis suspender o
vosso Sacrifício diário, pois não sereis vós que ireis ser forçados a tomar essa decisão
Quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013, 15:30

Minha querida e amada filha, as Missas diárias continuarão por algum tempo e Eu exorto a
todos os Meus seguidores para que continuem a participar como dantes.
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A Minha Sagrada Eucaristia deve ainda ser recebida por vós. Vós não deveis suspender o
vosso Sacrifício diário, pois não sereis vós que ireis ser forçados a tomar essa decisão. Será
afirmado ser uma forma diferente de sacrifício a Deus, e vós sabê-lo-eis instantaneamente quando
isso acontecer, porque a prática da Santa Missa será suspensa pelo falso profeta. No lugar da Santa
Missa haverá um ritual pagão mundano e vós, Meus amados seguidores, abençoados com o Dom do
Espírito Santo, reconhecereis o que será.
Vós nunca devereis abandonar a Igreja que Eu dei ao mundo, que é baseada nos Meus
Ensinamentos e no Sacrifício da Minha morte na Cruz, os quais vos são queridos como os Dons
mais Sagrados.
Vós, Meus amados seguidores, sois a Minha Igreja. Os Meus amados sacerdotes e clérigos,
abençoados com o Dom do Espírito Santo, nunca Me abandonarão. Nem vos desampararão. E
assim, a Minha Igreja viverá, pois ela nunca pode morrer. A Igreja é o Meu Corpo na Terra, e,
portanto, nunca pode ser destruída. No entanto, ela será esmagada, atormentada e descartada, e,
depois, deixada no deserto para morrer. Se bem que todos os esforços para destruir cada último
pedaço de vida sejam feitos pelos Meus inimigos, a Minha Igreja erguer-se-á de novo. Mas lembraivos, ela nunca morrerá, apesar de o parecer.
A Minha Igreja na Terra ficará reduzida em tamanho e tornar-se-á, não por culpa própria, o
Exército Remanescente.
O Meu verdadeiro Vigário, descartado, lutará para levar os filhos de Deus, com o melhor da
sua capacidade. Serei Eu, Jesus Cristo, Quem vos guiará e levantará e vos livrará do mal que vos
será imposto; um mal que terá um abrupto e terrível fim, para todos aqueles que fiquem do lado do
anticristo e seus escravos.
O Vosso Jesus.

Serão apenas os bravos e corajosos dentre vós, os que mais Me amam, que irão liderar
o Meu Exército para a salvação
Quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013, 23:50

Minha querida e amada filha, estes dias, quase em cima de vós, trazem com eles uma terrível
escuridão e desespero, dum modo que nunca foi testemunhado nas vossas vidas.
Esta escuridão é do espírito, e será causada pelo vazio das almas que seguem o anticristo e o
falso profeta. O sofrimento espiritual, que infligirão aos Cristãos que se recusem a escutar a heresia
será difícil de suportar.
Eu digo-vos apenas isto, portanto, sabereis nos vossos corações que a dor de rejeição que
sentireis ser-vos-á causada por defenderdes a Minha Sagrada Palavra, e sofrereis em Meu Nome.
Vós nunca deveis questionar as enormes exigências que vos serão feitas, ou perder a
confiança, pois Sou Eu, o vosso Rei, Quem tem o Poder para assegurar que vós podereis suportar
isso. Nem deveis duvidar que esse Exército Remanescente, do qual agora vos tornareis parte, a fim
de permanecerdes fieis a Mim, Jesus Cristo, foi predito.
Não escuteis quem tente dizer-vos que não deveis acreditar nestas Minhas Santas Mensagens
para o mundo, porque estais a ser enganados. Vós deveis orar por aqueles que não têm a força ou o
espírito de discernimento e que escolherão a bifurcação errada da estrada. Muitos dos que vão
seguir o falso profeta tentarão arrastar-vos para o mesmo caminho.
Irmão lutará contra irmão e irmã, pai contra filho, mãe contra filha – todos na sua busca de
seguirem a Verdade, mas muitos não verão os erros dos ensinamentos do falso profeta e ficarão
perdidos para Mim.
Serão apenas os bravos e corajosos dentre vós, os que mais que Me amam, que irão liderar o
Meu Exército para a salvação. Eles trarão com eles milhares de milhões de almas, sob Minha
Orientação, para a segurança. É por isso que vós nunca deveis desistir.
O Vosso Jesus.
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Eu peço a todos os Meus Servos Sagrados que me chamem, ao Seu Amado Jesus, para
que Eu os possa cobrir com o Meu Precioso Sangue
Quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013, 23:55

Minha querida e amada filha, Eu enviei neste momento o Meu Espírito Santo para cobrir
todos os filhos de Deus, num esforço para suspender a escuridão do mal no mundo.
Vós deveis orar arduamente por todos os Meus servos sagrados, neste momento, pelo terrível
estado de confusão em que se encontram. Tão tristes eles vão ficar, nas próximas semanas, por
causa da abdicação do Meu Santo Vigário, que eles não sabem para onde se virar.
Eu peço a todos os Meus servos sagrados que Me chamem, ao seu amado Jesus, para que Eu
os possa cobrir com o Meu Precioso Sangue. Eu vou dar-lhes as Graças de que necessitarão para
discernir a Verdade dos Meus Ensinamentos. Então, eles reconhecerão o engano que lhes está a ser
apresentado.
Eles nunca devem duvidar de Mim. Eles devem colocar toda a sua confiança em Mim. Eles
nunca devem renunciar ao Meu Nome e devem manter-se alerta em todos os momentos.
Diz-lhes que Eu os Amo ternamente e que lhes serão concedidas Dádivas especiais do Céu.
Estas Dádivas vão trazer-lhes paz, esperança e coragem nos tempos turbulentos que estão pela
frente, dentro da Minha Santa Igreja na Terra.
O Vosso Jesus.
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MENSAGENS DE MARÇO DE 2013
A Minha Igreja na terra está sob ataque e isso significa que o Meu Corpo será
Crucificado novamente, como predito
Domingo, 3 de março de 2013, 11:45

Minha querida e amada filha, não temas os ataques que estão a ser armados contra ti, pois Eu
Estou contigo em cada segundo para te fazer mais forte. Entristece-Me dizer-te que vais sofrer
muitos abusos verbais por causa do ritmo deste Meu Plano de Salvação.
Este é o tempo em que, não só Católicos fervorosos são testados na sua fé e fidelidade para
Comigo, como será também o maior desafio a todos os Cristãos em todas as partes do mundo.
Aos que te acusam de heresia, Eu digo isto. Eu, Jesus Cristo, jamais minto, porque Eu Sou a
Verdade. Eu nunca poderia enganar-vos, porque tal não seria possível. Lembrai-vos que o Meu
Corpo é a Igreja. A Minha Igreja na Terra está sob ataque e isso significa que o Meu Corpo será
Crucificado de novo, como predito. Desta forma, Eu quero dizer que o Meu Corpo já não estará
mais Presente, pois o momento da Santa Eucaristia será descartado pelos ministros da Santa Sé de
Roma. Isso tornar-se-á realidade e vós deveis virar as costas.
Eu peço-vos que rezeis por todos os filhos de Deus – todos os Meus servos sagrados,
incluindo o falso profeta errado. No entanto, Eu nunca vos pedirei que rezeis pelo anticristo, porque
isso não é possível. Acordai, todos vós, e escutai o que Eu vos devo dizer. Vós não deveis entrar em
pânico, desespero ou perder a esperança, pois essa abominação será o tormento final que todos os
filhos de Deus terão que testemunhar e suportar antes de Eu chegar.
Esse será o dia da Grande Glória, Grande Alegria, e a Minha Vinda dará fim ao mal que
conspurca a Terra.
Em vez de medo, ficai alegres. Vós deveis olhar em frente para a Minha Segunda Vinda,
porque Eu trago Comigo o Novo Paraíso que vos foi prometido.
Quando vós carregais a Minha Cruz, isso será sempre difícil. Os tempos que viveis agora
trazem com eles uma forma de crucificação, que a maioria dos Cristãos achará muito difícil de
suportar – tão grande será a sua dor.
Aquelas pobres almas que não acreditam que Eu digo a Verdade através destas Mensagens,
devem perguntar a si próprias isto. Acredito na Bíblia Sagrada e nas profecias que ela contém?
Acredito que o anticristo e as falsas revelações sobre o impostor tomarão o lugar de Pedro através
de meios desonestos? Se sim, então aceitai que este é o momento para esses eventos se
desenrolarem diante dos vossos olhos. Não será no futuro – está a acontecer agora. Aceitai isso com
coragem e vinde a Mim com plena confiança, porque Eu vos amo. Eu preciso que vós mantenhais
os olhos bem abertos. Vós não deveis fugir da Verdade.
A abominação já começou. Quando vós recusais o Meu Cálice, vós impedis-Me de salvar as
almas de que Eu preciso para completar a Aliança prometida ao Meu Pai.
Eu vos abençoo. Eu anseio que os vossos corações se abram, para que Eu vos possa levar para
o Meu Reino Glorioso.
O Vosso Jesus.

Os Sinais serão dados a todos vós e acontecerão milagres
Terça-feira, 5 de março de 2013, 15:30

Minha querida e amada filha, nenhum homem pode deixar de reconhecer as mudanças que
irromperão em todo o mundo, pois tudo o que está predito no Livro da Revelação acontecerá.
Muitos desses eventos irão diferir da usual interpretação humana dos segredos revelados a João, o
Evangelista. No entanto, eles farão sentido quando vós os virdes por aquilo que eles são.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

656

Livro da Verdade

O sofisticado plano do anticristo, cuidadosamente elaborado, que tem sido habilmente
preparado por muitas pessoas, incluindo políticos de renome mundial, não foi reconhecido como
plano maligno até agora.
Muitos centros têm sido criados em várias nações, onde eles planeiam o controle de muitos
países. As suas atividades têm sido no entanto cerceadas, por causa das orações das almas
escolhidas e daqueles de vós que recitam a Minha Cruzada de Orações.
As vossas orações serão sempre ouvidas no Céu, por isso vós deveis continuar a rezar
fervorosamente para mitigar as ações malignas da besta, que nunca vencerá esta batalha pelas
almas, porque os seus dias são breves.
O Meu desejo não é assustar-vos, mas preparar-vos. Eu concedo agora poderes e Graças
especiais a todos vós que aderis ao Meu anseio para recitar a Cruzada de Orações. Os sinais serão
dados a todos vós e acontecerão milagres.
O Meu Poder surgirá através das vossas veias, assim como Eu vos levo no Meu Caminho para
salvar a humanidade.
O Vosso Jesus.

Muitos de vós rejeitareis este chamamento do Céu por causa do medo
Quarta-feira, 6 de março de 2013, 09:45

Minha querida e amada filha, Eu apelo a todos os que no mundo acreditam em Mim, Jesus
Cristo, para que escutem.
Muitos de vós terão dificuldade em aceitar o sofrimento que tereis que enfrentar em Meu
Nome. Até agora, o vosso sofrimento tem sido limitado à tristeza que sentis nas vossas almas pelos
pecados do homem e pelo Sacrifício que Eu fiz para salvar a humanidade da sua maldade. Agora,
vós sereis ridicularizados pela vossa fé e sentir-vos-eis envergonhados quando defenderdes os Meus
Ensinamentos e as Leis de Deus.
Muitos de vós rejeitareis este chamamento do Céu por causa do medo. Aceitar agora que
Eu comunico com o mundo, para vos preparar para a Minha Segunda Vinda, não é algo que as
pessoas possam aceitar facilmente. Por quem é a Minha profeta? E quem são aqueles que
vieram antes dela, em Meu Nome? Como sabeis vós que ela fala a Verdade, com tantos falsos
profetas e impostores a confundir-vos? Nunca houve um profeta enviado do Céu que não
sofresse o ridículo, o abuso, o tormento e a crueldade. Nenhum. Muitos foram assassinados.
Vós podeis ter a certeza, quando os frutos do Meu Trabalho, dados a tais profetas, resultem em
oração e conversão, que foram enviados por Deus para o mundo para preparar os Seus filhos,
para que então eles voltem para Ele.
Estai cientes de que os Meus verdadeiros profetas resistirão ao teste do tempo, e, para
aqueles que ignoram as Mensagens que eles trazem para a raça humana, haverá gritos e ranger
de dentes. Quando vós atacais a Minha Santa Palavra, dada a um profeta verdadeiro, vós
interferis com a Vontade de Deus. Vós podeis não sentir agora nenhuma vergonha. Vós podeis
acreditar que estais a defender a Minha Palavra quando atacais os Meus profetas, mas, com o
tempo, o prejuízo que fazeis à Minha última Missão na Terra, quando vos for revelada, vai
trazer-vos terrível medo e tristeza.
Se vós Me amais, deveis manter os vossos olhos abertos e ler cuidadosamente as Minhas
instruções. Se vós não derdes atenção às Minhas advertências, que vos são dadas pelo Amor de Deus, vós
rejeitareis a Verdade. Só a Verdade vos pode salvar. A Verdade é o oxigênio necessário para sustentar a
vida da vossa alma. Sem a Verdade, vós não me vereis claramente, nem sereis capazes de fazer as
escolhas certas. Lembrai-vos de que Eu Sou a Verdade. Sem Mim, vós não tendes vida.
O Vosso Jesus.
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A Oração pode salvar, e salvará, a humanidade
Quinta-feira, 7 de março de 2013, 11:05

Minha querida e amada filha, é importante que os Meus discípulos na Terra entendam como a
oração pode salvar, e salvará, a humanidade. O poder da oração e, especialmente, a recitação do
Santo Rosário, que torna a besta impotente, não pode ser subestimado. Para salvar mais almas vós
deveis recitar também o Terço da Divina Misericórdia.
Seleccionai as Cruzadas de Orações que Eu vos dei e recitai-as de modo a que vos
concentreis em diversos pedidos em cada grupo de oração. Se, por exemplo, vós estiverdes a
rezar a Cruzada Oração pela Graça da Imunidade, fazei-o de forma a que o Grupo de Oração
possa, nesse dia, concentrar-se numa selecção de Cruzadas de Orações em que solicita a
proteção de Deus para as almas. Então, noutro dia, focai uma selecção de orações dadas a vós
para a proteção de padres e clérigos.
Estes Grupos de Cruzada de Oração, quando formados em todo o mundo, tornar-se-ão a armadura
necessária para derrotar o inimigo, de mais maneiras do que podeis acreditar que é possível.
Eu continuarei a conceder-vos a Dádiva de novas orações, que trazem com elas milagres
especiais. Sem essa intervenção. Eu não podia salvar as almas que o desejem.
Ide e planeai as vossas reuniões de Cruzada de Oração, baseadas no formato que vos foi dado,
mas dividi-as em partes, de modo que vos possais concentrar em intenções especiais. Não há
necessidade de recitardes todas as orações juntos, apesar de Eu insistir para que reciteis tantas vezes
quanto possível em cada semana.
Vós trazeis-Me muita alegria e conforto, Meus preciosos seguidores. Eu concedo-vos as
Minhas bênçãos de força e coragem para que vós continueis a vossa procura de salvar almas.
Eu amo-vos.
O Vosso Jesus.

Ele foi enviado para desmantelar a Minha Igreja e despedaçá-la em pequenos pedaços
Sexta-feira, 8 de março de 2013, 14:05

Minha querida e amada filha, Satanás está em raiva contra a Minha Igreja na Terra e a sua
infestação continua a espalhar-se dentro das suas paredes.
O ardiloso impostor, que tem retido as asas em baixo, com paciência, declarará em breve o
seu reinado sobre os Meus pobres servos sagrados inocentes. A dor que ele irá infligir é para Mim
muito difícil de suportar e, porém, o seu reinado culminará na purificação final do mal no âmago da
Minha Igreja.
Ele manipulou cuidadosamente a sua posição e rapidamente será visto o seu comportamento
pomposo no meio da sua corte esplendorosa. O seu orgulho, arrogância e auto-obsessão serão, no
início, cuidadosamente escondidos do mundo. No mundo exterior, será ouvido um suspiro de alívio
quando o repique das trombetas anunciar o seu período como chefe da Minha Igreja.
O Meu Corpo é a Minha Igreja, mas não será a Mim, Jesus Cristo, que ele empenhará a sua
lealdade, porque ele não possui qualquer amor por Mim. A sua lealdade é para com a besta, e como
ele escarnecerá e zombará dos Meus servos sagrados que o apoiem.
Ele, que se atreve a sentar-se no Meu Templo, e que foi enviado pelo maligno, não pode falar
a verdade, pois ele não vem de Mim. Ele foi enviado para desmantelar a Minha Igreja e despedaçála em pequenos pedaços, antes que ele seja cuspido para fora de sua vil boca.
O Meu Corpo é a Minha Igreja. A Minha Igreja ainda está viva, mas apenas aqueles que falam
a Verdade e aderem à Santa Palavra de Deus podem fazer parte da Minha Igreja na Terra. Agora,
que o insulto final é manifestado contra Mim, Jesus Cristo, através da Cadeira de Pedro, vós
entendereis finalmente a Verdade.
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O Livro da Verdade, predito por Daniel para o final dos tempos, não será assumido facilmente
pelos membros da Minha Igreja, porque o seu conteúdo irá fazer adoecer os Meus amados servos
sagrados quando eles perceberem que Eu falei a Verdade.
O falso profeta – aquele que se apresenta como líder da Minha Igreja – está pronto para usar
as vestes que não foram feitas para ele.
Ele profanará a Minha Santa Eucaristia e dividirá a Minha Igreja ao meio e, de novo, ao meio.
Ele fará esforços para demitir os fiéis seguidores do Meu amado Santo Vigário, o Papa Bento
XVI, nomeado por Mim.
Ele isolará todos os que são leais aos Meus Ensinamentos e atirá-los-á aos lobos.
As suas ações não se tornarão visíveis imediatamente, mas em breve os sinais serão vistos, quando
ele estabelecer a procura do apoio dos líderes mundiais influentes e dos que estão em altos cargos.
Quando a abominação se enraizar, as mudanças serão súbitas. Os anúncios sobre a criação de
uma Igreja Católica, unida em ligação com todas as crenças e a outras religiões, acontecerá, depois,
com brevidade.
Ele liderará uma nova religião mundial e reinará sobre as religiões pagãs. Ele abraçará o
ateísmo, evitando estigmatizá-lo, o que ele dirá estar associado à prossecução dos chamados
direitos humanos. Todos os pecados, aos Olhos de Deus, serão considerados aceitáveis por esta
igreja nova e inclusiva.
Qualquer um que se atreva a desafiá-lo será procurado e punido. Aqueles sacerdotes, bispos e
cardeais que se lhe oponham serão excomungados e despojados dos seus títulos. Outros serão
intimidados e perseguidos, com muitos padres a terem que se esconder.
Os Meus pobres servos sagrados que reconhecem hoje a Minha Voz, por favor, escutai-Me
quando Eu vier até vós para vos trazer conforto. Eu nunca vos pediria para rejeitardes a Minha
Igreja na Terra porque fui Eu, o vosso amado Salvador, que a criou. Eu ofereci o Meu Corpo como
Sacrifício Vivo para vos salvar. Foi-vos dada a responsabilidade de testemunhar em Meu Nome, a
fim de salvar as almas daqueles que vós instruís e guiais.
Tudo o que vós tendes a fazer é confiar em Mim e continuar a servir-Me. O que vós não
deveis fazer é aceitar qualquer doutrina que vos seja apresentada e que, sabereis de imediato, não
esteja de acordo com os Meus Ensinamentos. Vós deveis fazer o que os vossos corações vos
ditarem, mas notai isto.
Este período causar-vos-á tão profunda dor e brutal sofrimento, que experimentareis quando
virdes como a Minha Igreja será profanada, que vos fará chorar. Mas vós deveis reconhecer as
mentiras que vos estão a ser apresentadas por aquilo que são – uma afronta à Minha morte na Cruz.
Esta destruição pode resultar no colapso da estrutura da Minha Igreja. Mudanças e adaptações
de edifícios, juntamente com o novo templo criado para a igreja mundial, que será criado e
localizado em Roma.
Estai certos de que, assim como o Meu templo é profanado, Eu, Jesus Cristo, o Salvador de
toda a humanidade, serei descartado e atirado para a valeta.
O Vosso Jesus.

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

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

Mãe da Salvação: Os Grupos de Cruzada de Oração salvarão bilhões de almas
Domingo, 10 de março de 2013, 18:00

Minha querida filha, neste momento tu sentir-te-ás ainda mais sozinha e isolada, enquanto a Santa
Palavra de Deus grita alto para alertar a humanidade sobre a necessidade de preparar as suas almas.
Filhos, é agora que vós precisais de pedir ao meu amado Filho que mantenha a vossa coragem
durante os dias, meses e anos de escuridão que tendes pela frente. Vós deveis regozijar-vos por
tantas almas, inspiradas pelo Espírito Santo, responderem ao Chamamento do meu Filho, Jesus
Cristo. Ele ama tanto a todos vós que isso me traz lágrimas de alegria, à Sua amada Mãe. Como Ele
vai espalhar a Sua Misericórdia, está para além de vossa compreensão, e Ele vai atrair mesmo
aqueles que O desprezam para junto do Seu Coração.
Não resta agora muito tempo antes da Sua grande Segunda Vinda, portanto vós deveis dar
Glória a Deus. Para vos preparardes, deveis receber a Reconciliação tantas vezes quanto possível e
continuar a rezar pelas almas.
Embora Deus seja Todo-Poderoso e a Sua Glória vá agora ser plenamente compreendida,
quando testemunhardes a Sua Segunda Vinda, vós, o Seu Exército Remanescente, deveis ajudá-Lo
no Seu plano para salvar a humanidade.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

660

Livro da Verdade

Os Grupos de Cruzada de Oração salvarão bilhões de almas e, portanto, vós deveis espalhálos e multiplica-los. As Graças de Deus estão a ser derramadas sobre todos os Seus filhos que
participam nestes Grupos de Oração. Eles serão a armadura que protegerá a humanidade da
perseguição planeada pelo anticristo.
Nunca desistais, filhos. Permanecei em estado de Graça em todos os momentos e continuai a
seguir as instruções do meu Filho. Ele nunca vos abandonará, tão grande é o Seu Amor por vós.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Deus Pai: A Batalha grassa agora entre a Minha Hierarquia e o domínio da besta
Terça-feira, 12 de março de 2013, 14:38

Minha querida filha, os Céus choram de tristeza neste dia terrível predito há muito.
Toda a humanidade vai agora enfrentar a maior decepção de todas, que foi perpetrada pela besta.
As lágrimas do Meu Filho, cuja morte na Cruz deu a liberdade aos Meus filhos, caem agora
por todo o mundo neste momento, em agonia.
A Minha Ira está contida neste momento, mas a Minha Fúria é grande. Muito em breve o logro
tornar-se-á claro para todos os nomeados pelo Meu Filho para conduzir o Seu rebanho na Terra.
A batalha grassa agora entre a Minha hierarquia e o domínio da besta. Será doloroso mas, em
breve, o castigo, que se seguirá à perseguição do mal, comandada pelo inimigo e o seu grupo,
acabará com a podridão.
Eu apelo a todos os Meus filhos que regressem ao Meu Filho e que coloquem toda a sua
confiança n’Ele, neste momento. Sede corajosos, Meus pequenos, pois esta dor será de curta
duração. Aos que seguem a besta e o falso profeta, ser-lhes-á dado discernimento, pelo poder
da Minha Mão, para os trazer de volta ao Coração do Meu Filho. Se rejeitarem esta Dádiva,
então eles perdem-se e sofrerão o mesmo tormento que enfrenta o impostor, que será lançado
no abismo para a eternidade.
A coroação do falso profeta será celebrada por grupos maçônicos, em todos os cantos, os
quais planeiam os estágios finais da perseguição a todos os Meus filhos.
Aqueles que vão celebrar com ele e, quem sabe, com a melhor vontade, sentirão, com o
tempo, ainda mais dor do que aqueles que já conhecem a Verdade.
Aguardem agora com coragem e esperança, porque tudo isso deve acontecer antes que o
Glorioso Reino do Meu Filho se manifeste.
Vós deveis prometer fidelidade ao Meu amado Filho em todos os momentos e recusar-vos a
aceitar mentiras. Se e quando vos for pedido que participeis numa nova Missa, sabei que será a
maior maldição já infligida por Satanás contra os Meus filhos.
Sabei que o Céu vos guiará, e que, aceitando a dor com dignidade, vós ajudareis o Meu Filho
a cumprir o Pacto Final.
O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo.

O Seu Trono foi roubado. Ele não tem o seu poder
Quarta-feira, 13 de março de 2013, 21:20

Minha querida e amada filha, Eu fui condenado à morte pela segunda vez. O insulto da
decisão de Roma, que vós testemunhais hoje, corta-Me em dois.
Quando Eu fiquei diante dos Meus carrascos, acusado de heresia e de presunção por falar
a Verdade, os Meus apóstolos correram para onde não fossem encontrados. Aqueles que Me
seguiam e aceitavam os Meus Ensinamentos, traíram-Me quando a Minha Palavra foi desafiada
por aqueles que tinham autoridade. Eles começaram a perder a confiança em Mim e começaram
a duvidar de Mim.
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Alguns dos Meus seguidores acreditaram nos crimes de heresia de que Eu fui acusado e que
eles eram justificados. Tão poderosos eram os Meus acusadores – homens em posições elevadas,
vestidos de vestes exóticas e que andavam e falavam com um sentido de autoridade real – que
poucos duvidaram deles.
Eu fui sondado, desafiado, escarnecido, menosprezado, ridicularizado e zombado por falar a
Verdade. As pessoas cederam perante esses governantes – homens com vozes poderosas e cuja
autoridade nunca foi questionada. A Minha Voz tornou-se como um sussurro no meio dos gritos de
Meus acusadores.
“Heresia” – gritaram. Eles disseram que Eu falava com uma língua do mal, que Eu
blasfemava contra Deus e que Eu queria destruir a Sua Igreja. E então, eles assassinaram-Me a
sangue frio.
Não será diferente quando Eu tentar dar a Minha Voz a conhecer, agora. Quando Eu tento
alertar todos os filhos de Deus sobre os eventos de que Eu te falei, Minha filha, para o último par de
anos. A Minha Palavra, será tratada com desprezo. A Minha Palavra será questionada. Surgirão
dúvidas e, mais uma vez, os Meus apóstolos vão fugir e deixar-Me aos lobos.
Não vos enganeis, a Verdade foi revelada. Eu disse-vos, Meus seguidores, como sereis
enganados. Isso será muito difícil para vós, porque sereis questionados por este impostor que se
senta na Casa do Meu Pai.
O Meu amado Papa Bento XVI foi perseguido e fugiu, como predito. Eu não nomeei esta
pessoa que afirma vir em Meu Nome.
Ele, o Papa Bento XVI, conduzirá os Meus seguidores para a Verdade. Eu não o
abandonei e Eu segurá-lo-ei junto ao Meu Coração e dar-lhe-ei o conforto de que ele precisa
neste momento terrível.
O seu trono foi roubado. Ele não tem o seu poder.
O Vosso Jesus.

Esse gesto perverso durante a Semana Santa será visto por aqueles que mantêm os
seus olhos abertos
Quinta-feira, 14 de março de 2013, 18:00

Minha querida e amada filha, que sofrimento está a ser experimentado pelos Meus amados
servos sagrados, próximos do Meu Coração, que conhecem a Verdade e que têm de testemunhar a
abominação na Minha Igreja na Terra.
Está para acontecer um insulto particular, que será infligido ao Meu Santo Nome, num
esforço para Me profanar durante a Semana Santa. Esse gesto perverso, durante a Semana Santa,
será visto por aqueles que mantêm os seus olhos abertos, e esse será um dos sinais por que vós
sabereis que o impostor, que se senta no trono da Minha Igreja na Terra, não vem de Mim.
Meus seguidores, vós deveis saber que as profecias dadas ao mundo – aviso para o momento
em que o poder dentro da Minha Igreja será detido por aqueles que são leais à besta – estão sobre
vós. O tempo é agora.
Lembrai-vos que aqueles que ostentam orgulhosamente a divisa da humildade são culpados
de orgulho. O orgulho é um pecado.
Aos que dizem que a Minha Igreja deve renovar a sua imagem, que a doutrina da Minha
Igreja deve ser atualizada e que dizem que, modernizando-se, ela será aceite por mais pessoas,
sabei então isto.
Aqueles de vós que dizem seguir os Meus Ensinamentos, mas que procuram mudar as leis
para tolerar atos que são pecaminosos aos Meus Olhos, saiam da Minha Igreja, agora. Vós não sois
Meus. Vós virastes-Me as costas e não sois dignos de entrar na Minha Casa. No entanto, é isso que
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vai acontecer. Vós e todos aqueles que pedem as mudanças que são desejadas pelo mundo secular,
ficarão satisfeitos, pois o falso profeta vai aliciar-vos a seu favor e vós aplaudireis cada momento do
seu reinado de curta duração. Mas, não vou ser Eu, Jesus Cristo, a Quem vós ireis seguir. Vós
estareis a seguir uma falsa doutrina, não de Deus.
Assim, muitos irão abraçar o reinado do falso profeta e afastar-Me para o lado com alegria
nos seus corações. Depois, quando os erros dos seus caminhos se tornarem evidentes, os Meus
pobres servos sagrados não terão para onde ir. A sua tristeza tornar-se-á medo e o seu medo
transformar-se-á em desespero. Eles não saberão em quem confiar, mas eles devem entender isto. O
Meu Corpo, a Minha Igreja, pode ser flagelada e profanada, mas o Meu Espírito nunca pode ser
tocado, pois Ele nunca pode morrer.
Aos de vós que rejeitais agora a Minha Palavra e a Verdade, está a ser-vos dada uma Dádiva
especial do Céu, Eu abençoo-vos. Eu continuarei a derramar as Minhas Graças sobre vós, até que
volteis para Mim. Eu nunca desistirei até que Eu possa salvar as vossas tristes almas.
A Minha Igreja, na qual os Meus Ensinamentos e Sacramentos permanecem intactos, viverá e
nunca pode morrer. Ela não precisa de tijolos e argamassa para sobreviver, por isso é que Sou Eu,
Jesus Cristo, Cujo Corpo é a Igreja. Vós, Meus fieis amados sacerdotes, servos e seguidores
sagrados, sois parte de Mim. Vós estais unidos com o Meu Corpo para formar a Minha Igreja na
Terra. Portanto, vós deveis aprender a ser fortes, corajosos e fieis à Minha Santa Palavra, não
importa que argumentos vos sejam apresentados em contrário.
O tempo para o cisma ser descoberto está próximo, e, realmente, um mal-estar terrível está a
ser sentido em Roma. Aquando dos confrontos do Espírito Santo com o espírito do mal, uma linha
os separará pelo meio, e então os dois lados emergem. A grande divisão descerá rapidamente.
Então, muitos dos que foram enganados pelo mentiroso correrão de volta para os Meus Sagrados
Braços para proteção.
Eu guiar-vos-ei durante estes tempos tristes e peço a todos vós que Me entregueis as vossas
lágrimas, e Eu vos confortarei em espírito.
Eu abençoo-vos. Eu trago-vos a paz de coração. Eu protejo-vos.
O Vosso Amado Jesus.

Mãe da Salvação: Dizei o meu Rosário por todos os que governam em Roma
Sexta-feira, 15 de março de 2013, 22:30

Minha querida filha, este é um tempo de grande tristeza, não só para ti, mas paratodos aqueles
que amam o Meu Filho.
Devo insistir, queridos filhos, para permanecerdesfortes e fieis à Santa Palavra de Deus, por
intenção do Meu Filho. Ele, o Meu amado Filho, inclina a Sua Cabeçaem agonia quando Ele vê o
horror da Sua Igreja a desmoronar-se dianted’Ele.
Por favor, orai pela esperança e dizei o Meu SantoRosário todos os dias portodos os que
governam em Roma. Vós deveis orar por todos os que dirigem aIgreja Católica. Por favor,
incluam o homem que sesenta na Cadeira de Pedro, porque ele tem grande necessidade das
vossas orações.
Orai para que ele aceite a Verdade da morte do MeuFilho na Cruz e para que eleabra o seu
coração aos apelos do Meu Filho, por misericórdia para todos os filhosde Deus.
Não importa quão árduos sejam estes tempos na Igreja Católica Romana, o mal não pode, e
não irá, prevalecer contra o Poder de Deus.
O Meu desempenho como Medianeira de todas as Graças está prestes a ser realizado, e como
a mulher escolhida, por estar vestida com raios do sol, chegou a Minha hora de ajudar o Meu Filho
no Seu plano final de salvação.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

663

Livro da Verdade

Eu acarinho a todos os filhos de Deus, inclusive aqueles que Lhe trazem grande vergonha e
angústia. Orai para que as Minhas orações, entregues ao Meu Filho e apresentadas a Ele em vosso
favor, possam ajudar a mitigar o sofrimento que está pela frente na Igreja Católica.
O Meu amor, como Mãe de todos os filhos de Deus, é abrangente e Eu nunca pararei a Minha
procura para vos trazer esperança, queridos filhos.
As orações serão ouvidas no Céu e vós nunca deveis perder a esperança, pois a Misericórdia
do Meu Filho é maior do que vós podeis saber.
O amor de Deus é Todo-Poderoso. Pedi e vós recebere is grandes bênçãos, porque os
preparativos estão completos, prontos para o Grande Dia do Senhor.
Aguardai com paciência, amor e confiança, pois em breve todos estes desafios terão passado,
e, em seguida, o Novo Céu e Nova Terra se fundirão como um. Isso é tudo com que precisais de vos
preocupar – a preparação da vossa alma e daqueles que mais precisam das vossas orações. Só então
vós sereis capazes de aceitar a Luz de Deus e entrar no Novo Paraíso na terra.
Ficai em paz e concentrai-vos apenas no Meu Filho e no Seu singular desejo de salvar as
almas de todas as criaturas vivas.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

A Minha Agonia é sentida por todos os Santos e Anjos no Céu, pois o tempo do
Apocalipse está próximo
Sábado, 16 de março de 2013, 12:40

Minha querida e amada filha, que raiva, que ira e que medo estão a ser sentidos pelos que se
recusam a aceitar o Meu Cálice de Sofrimento neste momento.
A fúria de Satanás contra estas Mensagens aumentará rapidamente e serão feitos todos os
esforços para te denunciar, Minha filha.
O sofrimento é para ser aceite por ti, por causa da tua entrega à Minha Santa Vontade, que é
de teu próprio acordo. Portanto tu, Minha filha, deves permanecer em silêncio enquanto os gritos da
besta e das pobres almas que ele usa para te atacar, continuarem. Digo isto a todos os Meus amados
fiéis discípulos – permanecei firmes. Mantende as vossas cabeças curvadas em humilde servidão e
oferecei o vosso sofrimento pelas almas que não aceitam o Dom da Verdade.
Os responsáveis pela infiltração na Minha Igreja na terra escolheram o período da Quaresma,
deliberadamente, para Me insultar, ao seu Jesus, que morreu em agonia para salvar as suas almas.
Tão infestados eles estão, os que percorrem os corredores de Roma, que o maior sinal será
visto no caos que se seguirá, quando eles aderirem ao comando do impostor. O caos, a desordem, a
divisão e a contradição serão vistos por toda a parte, em Roma. Esta desordem vem de Satanás, pois
ela não pode vir de Deus.
A ira vem do maligno e a sua raiva é palpável quando a Minha Luz se espalha entre os filhos
de Deus. Fazei saber, quando os ataques de natureza tão viciosa são infligidos em outrem, em Meu
Nome, que é a Minha presença que provoca tal reação. Só Eu, Jesus Cristo, e os Meus seguidores,
podemos ser o foco de tais abusos, e assim, quando vós entenderdes que isso se torna insuportável,
dizei por favor esta curta oração:
“Eu partilho esta dor Convosco, querido Jesus, e peço que abençoeis os meus inimigos e
aqueles que Vos flagelam, com o Dom do Espírito Santo. Amém”.
A discórdia continuará e a Minha Agonia é sentida por todos os santos e anjos no Céu, pois o
tempo do Apocalipse está próximo.
Suportai-vos em Mim, o vosso Jesus, e colocai toda a vossa confiança em Mim, pois Eu construirei
o Meu Exército Remanescente, na preparação para a terrível batalha pelas almas que se avizinha.
O Vosso Jesus.
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O Terceiro Selo será revelado quando o homem lutar por alimento, pois a fome aperta
a humanidade
Sábado, 16 de março de 2013, 15:25

Minha querida e amada filha, as marés à solta e a destruição causada por muitas guerras, vão
começar como predito.
A época da chegada do falso profeta coincidirá com a declaração de guerras em todo o mundo.
Estas guerras serão desencadeadas imediatamente e os homens encolher-se-ão quando as implicações se
tornarem claras. As guerras criarão raízes e surgirão como tempestades no deserto, onde ganham impulso
e apanham todos aqueles que sentem que a sua paz está garantida, como um ladrão pela noite.
Tantos países estarão envolvidos que todo o mundo será apanhado de surpresa. Em breve, o
anticristo dar-se-á a conhecer no centro da carnificina. Medo, confusão e perda de colheitas
agravarão o problema. Não muito tempo depois, o Terceiro Selo será revelado, quando o homem
lutar por alimento, pois a fome aperta a humanidade. Faminta de comida, faminta de espírito,
carente de ajuda, a humanidade agarrar-se-á a alguma coisa ou a alguém, que ofereça uma pausa.
O palco ficará pronto para o anticristo chegar e anunciar-se ao mundo. Por este tempo, a
humanidade ficará tão aliviada por causa do homem da paz, que oferece tanta esperança, que se
tornam seus escravos voluntários. Eles vão cair no seu elaborado plano para reestruturar o mundo e
juntar todas as nações. O plano que, será dito, será para o bem de todos e para livrar o mundo do
terrorismo. Os inimigos que ele dirá combater, e sobre os quais ele exercerá controle, são vítimas
inocentes usadas por ele de forma enganosa, que ele apresentará ao mundo.
Quando a paz, ou o que parece ser uma trégua, for restaurada, virá então a próxima fase, a
união de todas as nações, de todas as religiões, de todos os países num só. Isto é, quando a união
entre o falso profeta e o anticristo se tornará clara.
Aqueles a quem foi dada a Verdade, e cujos nomes estão no Livro da Vida, irão saber o que
está a acontecer. Os outros, cegos para a Verdade dos Meus Ensinamentos, não serão tão
afortunados. Então, será uma questão de esperar. A Minha Paciência significa que Eu Me esforçarei
para salvar e proteger aqueles que não serão capazes de discernir a Verdade.
A Minha Paciência e a Minha Misericórdia irão resultar numa Intervenção Divina, em grande
escala, para salvar todos os filhos de Deus das garras da besta, cujo único objetivo é encorajar ao
pecado. Porque há uma coisa que vós deveis saber, por detrás do encantador fascínio do anticristo,
há um plano para encorajar ao pecado, para que a humanidade faça a escolha final – do lado da
besta, em desafio a Deus. Quando esse momento chegar, e depois de todas as tentativas feitas por
Mim para salvar as almas, será o fim.
Somente os eleitos serão levados para o Meu Reino.
O Vosso Jesus.

Uma Mensagem para os Sacerdotes e todos os Meus Servos Sagrados que deram as
suas vidas pelo Meu Sagrado Serviço
Domingo, 17 de março de 2013, 18:50

Minha querida e amada filha, esta é uma Mensagem para os sacerdotes e todos os Meus
servos sagrados que deram as suas vidas pelo Meu Sagrado Serviço.
Meus amados servos, Eu desejo que vós obedeçais às Leis da Igreja e aqueles a quem vós
deveis mostrar obediência em Meu Santo Nome.
Vós nunca deveis abandonar os vossos deveres para com a Igreja e deveis continuar a servirMe como sempre. Por favor, administrai todos os Sacramentos como dantes, mas ainda com maior
diligência. Participai, como sempre, nos vossos deveres sagrados. O vosso dever é para com os
filhos de Deus e vós deveis guiar o vosso rebanho. Permanecei fieis aos Meus Ensinamentos, em
todos os momentos.
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Não sereis vós, Meus preciosos servos, que abandonareis a Minha Igreja na Terra. Não será
por vós que serão feitas mudanças às Leis da Minha Igreja, as quais serão alteradas para abraçar
novas doutrinas.
Vós permanecereis fiéis ao serviço da Minha Igreja e conduzireis os vossos deveres até
ao terrível dia. Esse será o dia em que Minha Santa Missa será alterada além do reconhecível.
Serão os inimigos de Deus, que se infiltraram na Minha Igreja na Terra, que vos irão empurrar
para longe de Mim.
Quando eles apresentarem a nova missa, vós ficareis sem nenhuma escolha, porque então vós
sabereis que não mais será oferecida a Santíssima Eucaristia. Será então que a Verdade vos será
finalmente revelada, embora vós estivesses conscientes dos sinais antes disso.
Os sinais incluirão novas formas estranhas de adaptar as orações; Satanás não será mais
denunciado e os Sacramentos serão adulterados de forma a incluir outras denominações. Vós
ficareis desconfortáveis, mas sentireis a obrigação de permanecerdes fieis à Minha Igreja.
Será então que a existência da Minha Igreja na Terra será o vosso único meio de
sobrevivência, se vós permanecerdes fieis aos Meus Ensinamentos. Quando os Meus Ensinamentos,
os Meus Sacramentos e a Minha Santa Missa forem alterados, não vos deixeis enganar. Se não
aderirdes às Minhas Leis, então vós trair-Me-eis.
Às outras igrejas Cristãs, Eu aviso que esta infestação espalhar-se-á também às vossas igrejas.
Com o tempo, tornar-se-á difícil para vós honrar os Meus Ensinamentos, da forma como foram
dados ao mundo. Todos os Cristãos sofrerão sob o regime do falso profeta e do seu parceiro, o
anticristo, cujo rosto será em breve irradiado para todo o mundo, como o líder mais influente de
todos os tempos.
O Vosso Jesus.

Mãe de Deus: A divisão do mundo trazida por Gog e Magog, separá-lo-á em duas famílias
Segunda-feira, 18 de março de 2013, 19:35

Minha filha, tu nunca deves duvidar da importância desta Missão ou permitir que os ataques
te desviem a atenção do meu amado Filho.
É por causa do Amor e da Misericórdia do meu Filho que Ele revela ao mundo os planos do
maligno para arrebatar as almas antes do fim do tempo. Este tortuoso plano foi concebido há muito
tempo e será infligido aos filhos de Deus por forças Maçônicas cuja fidelidade é para com o maligno.
Que ninguém tenha dúvidas quanto às profecias reveladas por mim, a vossa Mãe, aos visionários
e videntes, ao longo dos séculos. Filhos, vós não deveis ter medo. Em vez disso, deveis ter esperança e
alegrar-vos, pois o tempo para o Novo Céu e Nova Terra está próximo, e os filhos de Deus irão
finalmente livrar-se do mal, do qual todos vós nascestes e testemunhastes ao longo da vossa vida.
Este tempo está predito no Livro do meu Pai e, por isso, vós deveis aceitar a Verdade contida
no Livro da Revelação. Se vós não aceitais o Livro da Revelação, dado a João, então vós não podeis
dizer que aceitais o resto do Livro – a Sagrada Bíblia.
Muito do que está para vir será difícil e doloroso, pois a divisão do mundo trazida por Gog e
Magog separá-lo-á em duas famílias. As suas intrigas malignas e os planos enganadores,
concebidos pelo falso profeta e pelo anticristo, serão a maior decepção desde que os Fariseus
negaram o meu Filho. Quando eles, os Fariseus, negaram o meu Filho, impediram que a Verdade
tivesse sido dada aos filhos de Deus. Isso reduziu o número e os seguidores do, meu Filho, durante
o Seu tempo na Terra, e impediu que se tornassem Cristãos. O mesmo será verdade para estes dois,
que carregarão a imagem de bondade mas que levarão muitos dos filhos de Deus a extraviar-se.
Eles cegarão muitos para a Verdade, porque as mudanças drásticas que trazem, ao longo do seu
reinado, vão separar as pessoas das Leis de Deus.
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Será dito aos filhos de Deus que o mal é aceitável e que certos pecados não ofendem a Deus.
As pessoas acreditarão neles e, como resultado, voltarão as costas a Deus.
Orai, orai, orai para que o seu reinado seja curto e para que a Verdade prevaleça, para que a
Igreja do meu Filho na Terra possa permanecer intacta.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Camada sobre camada os seus intentos malignos tornar-se-ão claros porque eles
tropeçam neles próprios
Terça-feira, 19 de março de 2013, 22:45

Minha querida e amada filha, a Minha Santa Palavra espalha-se neste momento como um
forte vento, em todo o mundo, através destas Mensagens.
Muitos ouvirão a Minha Voz, quer o desejem ou não, pois ela soará como um forte trovão
antes da tempestade. Alguns irão reconhecer o Espírito Santo enquanto ele abraça as suas
almas. Outros, infelizmente não, mas Eu digo-vos isto. Vós ouvistes a Minha Voz. Ela agitou
as vossas almas, porém, vós bloqueastes-Me. Vós voltastes-Me as costas. Podeis temer a
Minha Voz, pois ela pode ser esmagadora, mas a única coisa que vós não podeis fazer é
ignorar-Me.
Tão poderoso é o Meu Espírito Santo, que Ele tocará as vossas almas, quer vós desejais
quer não. Aqueles de vós que correrem, esconderem-se e pretenderem que Eu não Estou
Presente, deveis saber que sereis incapazes de negar a Minha Presença, não importa quão
fortemente o tenteis.
Alguns de vós resistis à Verdade, porque vos falta fé na Minha Promessa de vos oferecer a
Vida Eterna. Muitos de vós achais isso assustador e preferis pensar que o Grande Dia do Senhor não
terá lugar na vossa vida. E, portanto, fechais os olhos, bloqueais os vossos ouvidos e procurais
consolo noutras coisas.
A segurança que vós sentis, na tentativa de encontrar a paz onde não pode ser encontrada, será
de curta duração. Em breve, vós estareis a negar a Palavra de Deus. As palavras usadas para
ouvirdes, desaparecerão das homilias, bem como as cartas dos vossos bispos e cardeais, que vos
serão entregues e a todos os Meus insuspeitos seguidores. As seitas Maçônicas estão infiltradas na
Igreja de Roma. Não vos enganeis – só pode haver um papa de cada vez.
Muitos dos Meus seguidores rejeitam agora a Minha Santa Palavra, a Verdade, tal como
fizeram durante a Minha experiência na Terra. Minha filha, serás rejeitada como herege,
escarnecida e ridicularizada. Tornar-te-ás um espinho para a facção do falso profeta. Mas em breve
todos verão os atos e os gestos astutos dos falsos impostores que presidem ao Meu Trono em Roma,
porque eles significam o sacrilégio.
Camada sobre camada os seus intentos malignos tornar-se-ão claros porque eles tropeçam
neles próprios, e, os que forem abençoados com o discernimento concedido por Mim, perceberão a
abominação, a qual fica desvendada.
A besta está agora pronta e forma um círculo secular, composto por alguns dos líderes do
mundo com todos os que são contra o Reino de Deus. Os espíritos demoníacos que invadem
essas pobres almas desejam, por causa do seu orgulho e arrogância, mostrar-se eles mesmos,
para que todos possam ver através dos seus gestos que serão escrutinados e questionados, até
que as respostas finais caiam sobre os que estão abençoados com o Dom do discernimento.
Confiai em Mim. Confiai neste Dom da Confiança. Deixai-me segurar-vos e conduzir-vos
através desta selva de criaturas malignas que desejam devorar as vossas almas.
O Vosso Jesus.
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Assim como o cego não pode ver, haverá entre a Igreja de Roma os que podem ver mas
que se recusam a reconhecer a Verdade
Quarta-feira, 20 de março de 2013, 19:15

Minha terna e amada filha, a Minha Crucificação está a ser revivida mais uma vez e cada
parte está ligada ao tempo que conduz à Minha Segunda Vinda.
Agora que o Meu Corpo – a Minha Igreja – sofreu a flagelação por tantos anos, por causa do
espírito do mal, a Coroação de Espinhos está agora a ser infligida à chefia da Minha Igreja.
Agora que o terceiro espinho perfurou o Meu Olho Direito, Eu já não podia mais ver através
dele. Somente através do Meu outro Olho Eu podia ver a terrível dor experimentada pela Minha
Mãe. Agora que a Coroa de Espinhos perfura a Cabeça da Minha Igreja, em Roma, apenas uma
metade suportará o testemunho da Verdade das profecias preditas. A outra metade estará cega e não
verá os estragos que estão a ser causados sobre todas as partes do Meu Corpo – a Minha Igreja – em
todas as nações do mundo.
Assim como o cego não pode ver, haverá entre a Igreja de Roma os que podem ver mas que
se recusam a reconhecer a Verdade. Tão dolorosa será a Verdade, que será mais fácil para estes
Meus servos sagrados seguir o caminho fácil. Covardes, eles escolherão o caminho da profanação,
em vez de trazerem a sua cruz até Mim.
Depois, haverá aqueles que Me amam, e essa divisão não os deterá no plano para Me ajudar a
salvar as almas da morte certa. Essas almas bravas, preenchidas com a Graça do Fogo do Espírito,
lutarão para preservar os Meus Santíssimos Sacramentos. Esses são o clero, que alimentará o
rebanho durante a perseguição. Todas as graças serão concedidas a tais almas puras, e eles, por sua
vez, levarão o Meu Exército Remanescente às Portas do Novo Céu e Nova Terra.
É preciso muita coragem para aceitar a Palavra dos profetas de Deus. Nunca é fácil ouvir as
Palavras dos profetas, cujas Palavras separam os seus corações das almas, como uma espada de dois
gumes. Os seus avisos são dolorosos de ouvir, mas doces pelos frutos que produzem, porque
quando a Palavra de Deus é dada como uma Dádiva, ela oferece a salvação. Agarrai a Minha Santa
Palavra, porque ela é a vossa salvação. Vós, Meus amados seguidores, sois protegidos pelo Selo do
Deus Vivo e por isso nunca deveis temer.
Os vossos inimigos repreender-vos-ão, insultar-vos-ão, e podem perseguir-vos, mas serei
Eu, Jesus Cristo, Quem caminhará convosco. Vós, os Meus poucos escolhidos, que respondeis
ao Meu Chamamento, através do vosso sofrimento, redimireis grande parte da humanidade aos
Meus Olhos.
Eu abençoo-vos. Eu dou-vos paz e força, para que Me possais seguir, sem medo nos
vossos corações.
O Vosso Jesus.

O tempo da divisão está para breve e vós deveis preparar-vos
Quinta-feira, 21 de março de 2013, 20:00

Minha querida e amada filha, como se parte o Meu Coração pela dor que está a ser sentida
pelas almas que estão em desordem, devido ao abandono do Meu último papa, o Meu amado Bento.
Vós, Minhas queridas almas, senti-vos muito confusas e, de certa forma, sozinhas. Eu sinto a
vossa dor e vós deveis orar muito pela Minha Mão de Misericórdia, para que Eu possa vir e
confortar os vossos tristes corações.
Este será um momento de traição para ti, Minha filha, pois muitos continuarão à margem
desta Santa Missão. Tu deves aumentar o tempo que despendes em Adoração Eucarística, nos sete
dias da semana, e só então serás capaz de andar sozinha e sem medo, para completar as tarefas que
Eu vou dar-te, muitas das quais serão extremamente difíceis.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

668

Livro da Verdade

Deveis permanecer fortes, todos vós, neste momento. Vós não deveis ouvir as vozes de
condenação, que irão irritar os vossos nervos e que aumentarão em grandes quantidades, quando
chegar a Semana Santa.
Cada calúnia, cada mentira, cada perversa objeção a estas Minhas Santas Mensagens para
o mundo será a vossa cruz, para carregardes nestes próximos dez dias. Nem por um momento,
Meus seguidores, vos será permitido descansar, orar, ou contemplar a Minha Santíssima
Palavra.
Ficai cientes de que, sem a proteção do Santo Rosário, que deve ser recitado todos os dias,
estareis abertos a dúvidas que não vêm de Mim.
O tempo da divisão está para breve e vós deveis preparar-vos. Eu gostaria de vos dar uma
Graça Especial para vos ajudar a suportar a perseguição e as pressões que vão ser colocadas sobre
vós, para vos encorajar a afastar-vos das Minhas Mensagens. Será preciso ter muita fé, confiança e
nervos de aço, para vos concentrardes na Minha Santa Palavra e, assim, vós deveis recitar esta
Cruzada de Oração, uma vez por dia, a partir de agora.
Cruzada de Oração (102) Para sustentar a fé e a crença nas Mensagens de Deus
para o mundo
Querido Jesus, quando eu estiver em baixo, levantai-me. Quando eu duvidar, iluminaime. Quando eu estiver triste, mostrai-me o Vosso Amor. Quando eu criticar, ajudai-me a
manter o silêncio. Quando eu julgar o outro em público, selai os meus lábios. Quando eu
blasfemar, em Vosso Nome, redimi-me e trazei-me de volta à Vossa Proteção. Quando me
faltar a coragem, dai-me a espada de que eu preciso, para a batalha, e para salvar as almas
que vós desejais. Quando eu resistir ao Vosso Amor, ajudai-me a render-me e a abandonarme, completamente, ao Vosso amoroso Carinho. Quando eu me afastar, ajudai-me a encontrar
o Caminho da Verdade. Quando eu questionar a Vossa Palavra, dai-me as respostas que eu
procuro. Ajudai-me a ser paciente, dedicado e bondoso, mesmo para aqueles que Vos
amaldiçoam. Ajudai-me a perdoar aqueles que me ofendem, e dai-me a Graça de que eu
preciso para Vos seguir até ao fim da Terra. Amém.
Ide, Meus preciosos seguidores, e lembrai-vos de que o vosso dever é para Comigo, a vossa
Igreja e os Meus Ensinamentos. Tomai a Espada da Salvação e, com ela, lutai Comigo para tomar
cada alma, incluindo aquelas que pecam contra Mim, no Meu Reino.
O Vosso Jesus.

Eu desejo que todos os Meus Seguidores dediquem um período de jejum a partir da
próxima segunda-feira, até às 15:30 horas de Sexta-Feira Santa
Sexta-feira, 22 de março de 2013, 21:45

Minha querida e amada filha, Eu desejo que todos os Meus seguidores dediquem um período
de jejum a partir da próxima Segunda-Feira, até às 15:30 horas de Sexta-Feira Santa.
Até um pequeno símbolo do jejum permitirá, a todos vós, uma introspecção sobre o Meu
Plano de Salvação e de como vós podeis ajudar-Me a salvar as almas de todos os pecadores.
É pelo jejum que vos tornareis íntegros de novo. Limpando o vosso corpo, o vosso
espírito será renovado. Eu também desejo que vós recebeis o Sacramento da Confissão, ou a
forma de reconciliação que esteja disponível para vós. Por favor, se vós não conseguirdes
receber este Sacramento, aceitai então o Dom da Minha Indulgência Plenária que Eu vos dei há
algum tempo.
(Terça-feira, 31 de janeiro de 2012, 21:30
Vós deveis dizer esta oração durante sete dias consecutivos para vos ser dado o dom da
absolvição total e o Poder do Espírito Santo.
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Ó Meu Jesus, Vós sois a Luz da Terra. Vós sois a chama que toca todas as almas. A Vossa
Misericórdia e o Vosso Amor não conhecem fronteiras. Nós não somos dignos do sacrifício que
Vós fizestes com a Vossa Morte na Cruz. Porém, nós sabemos que o Vosso Amor por nós é maior
do que o amor que temos por Vós. Concedei-nos, Senhor, o Dom da humildade, para que sejamos
merecedores do Vosso Novo Reino. Enchei-nos com o Espírito Santo, para que possamos marchar
em frente e levar o Vosso exército a proclamar a Verdade da Vossa Santa Palavra, e a preparar os
nossos irmãos e irmãs para a Glória da Vossa Segunda Vinda à terra. Nós Vos honramos. Nós Vos
louvamos. Nós nos oferecemos a Vós, assim como as nossas tristezas e os nossos sofrimentos, como
presente para a salvação das almas. Nós Vos amamos, Jesus. Tende Misericórdia de todos os
Vossos filhos, onde quer que estejam. Amém.)
Assim, em espírito, Eu desejo que vos junteis a Mim, como se estivesses presentes com os
Meus apóstolos na Minha Última Ceia. Vós compartilhareis Comigo o pão ázimo e comereis
Comigo na Minha mesa. Vós, Meus seguidores, podeis compartilhar Comigo o Meu Cálice de
Sofrimento, de vossa própria vontade, se aceitardes a Minha oferta.
Se poderdes aceitá-la, vós ireis, em expiação dos pecados mortais do homem, salvar milhões
de almas. Eu concederei Misericórdia para os pecadores mais empedernidos, em troca da vossa
dádiva de sofrimento.
Eis aqui a Cruzada de Oração para vós, se desejardes compartilhar o Meu Cálice de Sofrimento.
Recitai-a por três vezes, quando poderdes, mas de preferência durante todo o tempo de jejum.
Cruzada de Oração (103) Para compartilhar o Cálice do Sofrimento com Cristo
Eu prostro-me diante de Vós, ó Jesus, e aos Vossos Pés para que façais o que quiserdes de
mim para o bem de todos. Deixai-me partilhar o Vosso Cálice de Sofrimento. Tomai esta minha
dádiva, para que Vós possais salvar as pobres almas perdidas e sem esperança. Tomai-me, em
corpo, para que eu possa compartilhar a Vossa Dor. Segurai o meu coração nas Vossas Sagradas
Mãos e levai a minha alma em união Convosco. Pela minha dádiva de sofrimento eu consinto
que a Vossa Divina Presença abrace a minha alma, para que Vós possais resgatar todos os
pecadores e unir todos filhos de Deus para todo o sempre. Amém.
Este sacrifício da vossa parte, apresentado a mim, Jesus Cristo, Redentor de toda a
humanidade, permitir-Me-á derramar a Minha Misericórdia por todo o mundo.
Mais importante, Eu salvarei mesmo aqueles que Me odeiam. As vossas orações e sacrifícios
são a sua única graça de salvação pois, sem isso, eles seriam destruídos pelo maligno.
Se vós não quiserdes suportar esse sofrimento, Eu conceder-vos-ei grandes bênçãos, e peço
que continueis Comigo na Minha jornada para despertar o mundo do seu sono e para que Eu possa
levantar o véu de engano que o cobre.
O Vosso Jesus.

Mãe de Deus: O Corpo do Meu Filho foi rasgado em pedaços
Sábado, 23 de março de 2013, 23:45

Minha filha, muitos não entendem a Minha função como Corredentora. Além disso, não
sabem por que isso é assim.
Quando aceitei o chamamento para ser a Mãe de Deus, Eu fiquei sujeita à Aliança de Deus
para Salvação da humanidade.
Quando Eu sofri pelo Meu Filho, Eu senti o mesmo amor que qualquer mãe teria pelo seu
filho. Esse puro e lindo menino fazia parte de Mim, da Minha própria carne e sangue. No entanto,
Eu também sabia que Ele não era apenas uma criança comum. O Seu Espírito entrou na Minha alma
e em breve Eu coloquei os olhos nele. Ele e Eu estávamos entrelaçados como um só, pelo que Eu
sentia cada Emoção, Dor, Alegria e Amor que corria n’Ele. Eu também sabia que Ele era Divino e
que Eu era, como tal, apenas Sua serva, embora Ele nunca Me fizesse sentir como tal.
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Enquanto bebé, ele reclinava a Divina Cabeça junto ao meu peito e murmurava palavras de
amor com tanta emoção que enchia o Meu coração, e Eu sentia-Me como se fosse explodir de
felicidade. Ele, este Meu Menino, tornou-se tudo para o que Eu vivi. Cada toque enchia-Me de
ternura e de inacreditável alegria. Todos os que o viam, até mesmo como bebé, diziam-Me quanto
Ele era especial. Os Seus Olhos penetrantes agitavam as suas almas e muitos não sabiam porquê.
Esta ligação especial entre Mim e o Meu amado Filho nunca poderia ser quebrada. Eu
sabia que Eu tinha nascido apenas para Me tornar a Sua Mãe. Esta função foi a única razão da
Minha existência.
E, portanto, Eu respondi a todas as Suas necessidades e Ele, com Amor e Compaixão, colocou
todas as Minhas necessidades antes d’Ele. Os Seus desejos foram sempre atendidos por Mim, a Sua
mãe, Sua humilde serva.
Quando não acreditavam que Ele era o Filho do Homem, quando Ele proclamou a Verdade e
fez o que o Seu Pai desejava, Eu chorei lágrimas amargas. Como isso Me rasgou em pedaços,
quando Eu tive que testemunhar a Sua perseguição.
Eu suportei a Sua dor, não apenas como qualquer mãe – como elas vêem a dor infligida nos
seus filhos –, a Sua dor tornou-se Minha e a Minha, Sua.
Eles forçaram-No a caminhar com as mãos amarradas na frente e com cordas à volta da
Sua cintura, o que significava que podia andar – mas vacilando e pouco de cada vez. Sempre
que a Cruz caía sobre o Seu Corpo dilacerado e quebrado, a Minha dor era tão insuportável que
Eu desmaiei continuamente.
A Minha dor não foi apenas física; a Minha tristeza perfurou o Meu coração e rasgou-o em
dois. Desde esse dia, o Meu coração está entrelaçado com o do Meu Filho e, por isso, durante a
Semana Santa Eu revivo a dor, o tormento e a perseguição, com o Meu Filho, uma vez mais.
Filhos, explicar a selvajaria infligida ao Meu Filho, seria impossível vós entenderdes; tão
cruel foi a flagelação. O Corpo do Meu Filho foi rasgado em pedaços.
Nunca vos esqueceis de que Ele era o Filho do Homem, enviado para redimir todas as almas
na terra, incluindo os que estão vivos no mundo de hoje. Ele morreu em terrível agonia, a fim de
salvar todos e cada um de vós, hoje. O Seu Sofrimento não terminou no Calvário. Ainda está a ser
suportado por Ele, até ao Grande Dia da Sua Segunda Vinda.
Aqueles que ignoram estes avisos do Céu são livres de o fazer. Eles não serão julgados por
essa rejeição. Mas, como eles se movem para longe da Verdade destas revelações do Céu, eles serão
tentados ao pecado. Os pecados aos quais eles vão ser tentados, serão aqueles que serão declarados
como não sendo pecados pelos inimigos da Igreja do Meu Filho na terra.
Obrigado, filhos, por abrirdes as vossas mentes, os vossos corações e almas a este
chamamento do Céu, enviado a vós pelo Amor que Deus tem por todos os Seus filhos.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

A Minha Missão não é dar-vos uma nova Bíblia, o que nunca poderia ser, porque o
Livro do Meu Pai contém toda a Verdade
Domingo, 24 de março de 2013, 18:06

Minha querida e amada filha, quando te for perguntado, por aqueles que Me amam, qual é o
propósito da tua Missão, a tua resposta deve ser – salvar as vossas almas. Quando és ridicularizada
e escarnecida e te perguntam o que te dá o direito de proclamar a Palavra de Deus – a resposta é,
para que Jesus possa salvar as vossas almas. Assim, quando aqueles que já proclamam a Minha
Palavra Sagrada e seguem os Meus Ensinamentos, te acusam de heresia – então a resposta para eles
é esta. Vós, que sois fiéis a Cristo, não achais que também vós sois pecadores aos olhos de Deus?
Não quereis, também vós, salvar as vossas almas?
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O pecado estará sempre entre vós e Deus. Cada alma, incluindo o pecador mais endurecido e
aqueles entre vós que sois almas escolhidas, nunca estareis livres do pecado, até que Eu volte. Vós
podeis ser resgatados todas as vezes que confessais os vossos pecados, mas a vossa alma permanece
limpa apenas por um curto período.
Nunca sintais que não tendes necessidade do alimento da vida. A Minha Luz chama-vos agora
para Mim, através desta Missão muito especial. Eu dar-vos-ei grandes bênçãos e graças especiais
quando vós responderdes ao Meu Chamamento, quando Eu Vos acenar para o Meu Novo Reino – o
Meu Novo Paraíso.
Vós podeis acreditar que Deus não precisa de enviar outro profeta – que a humanidade foi
libertada da influência de Satanás após a Minha morte na Cruz, que já foi dada a Verdade através
dos Meus Ensinamentos e que a Verdade está contida no Livro do Meu Pai, a Bíblia Sagrada. E vós
estaríeis corretos, mas por isto. Há ainda mais que vós tendes que saber, como as profecias contidas
no Livro da Revelação que não são conhecidas por vós. Foi-vos dada a síntese – e ainda assim
muitos de vós recusam-se a reconhecer o seu conteúdo. Vós olhais de lado para o Livro da
Revelação e não tendes nenhum desejo de o compreender.
A Minha Missão não é dar-vos uma nova Bíblia, o que nunca poderia ser, porque o Livro do
Meu Pai contém toda a Verdade. A Minha Tarefa, num mundo que mergulhou no paganismo, é
lembrar-vos da Verdade, por um lado, e, por outro, o Meu Desejo de preparar as vossas almas para
o momento da Minha Segunda Vinda.
Muitos de vós dizem que Me honram, mas muitos afastaram-se da Verdade. Muitos não
acreditam em Satanás ou na existência do Inferno, e, como tal, não levam a sério o pecado. Vós fostes
levados a um grave erro através da vossa tolerância para com o pecado. E, agora, erros mais graves
acontecerão, em todas as Igrejas Cristãs, quando o pecado for posto de lado. Vós sereis levados para
uma doutrina de engano. Esse é um plano elaborado pelo Maligno para vos roubar de Mim.
Porque a Minha Divina Presença, o Meu corpo e o Meu sangue, está contida em cada
Tabernáculo do mundo – vós tendes sido capazes de lutar contra o pecado. Mas agora, quando o
plano para remover a Santa Eucaristia está prestes a chegar, vós estareis desamparados.
É por isso que Eu vos revelo a Verdade do que está para vir, para que Eu possa preparar-vos.
É unicamente porque Eu vos Amo que Eu vos chamo agora.
Quando os erros estiverem expostos, então vós percebereis quanto tendes que aprender e como o
orgulho vos impediu de aceitar a Minha Mão da Misericórdia e como vós não sois nada sem Mim.
O Vosso Jesus.

O maior horror que Eu testemunhei no Meu tempo no Jardim das Oliveiras foi o
flagelo do pecado no Fim dos Tempos
Segunda-feira, 25 de março de 2013, 14:50

Minha querida e amada filha, o maior horror que Eu presenciei no Meu tempo no Jardim das
Oliveiras foi o flagelo do pecado no fim dos tempos. Durante a visão que Me foi mostrada por Satanás
Eu vi o afastamento do homem mortal das Leis de Deus. Ele, o maligno, mostrou-Me imagens terríveis;
tentando-Me, com todas as razões porque Eu deveria afastar-Me da Vontade do Meu Pai. Ele quis
atormentar-Me e portanto exibiu o poder que ainda teria, apesar da Minha morte na Cruz.
Foi-me mostrada a destruição final da Minha Igreja na terra, a captura do poder no seu interior
por seitas maçônicas, a imoralidade do homem, a falta de vergonha por parte dos filhos de Deus,
como eles se comprometeram nos vis pecados da carne; o assassinato de inocentes e a queda no erro
por parte dos que professam falar em Meu Nome.
Tão poderoso é Satanás que implantou dúvidas na Minha Mente acerca da Minha Existência,
o Filho do Homem. Eu, na Minha Divindade, não poderia sucumbir ao pecado, mas Eu digo-vos
isto, para que a humanidade possa entender como o maligno vos pode tentar a afastarem-se de Mim.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

672

Livro da Verdade

Satanás não mostra o mal das maneiras mais óbvias. Em vez disso, ele disfarça o mal como
bem. Ele é astuto e pode iludir até mesmo o mais santo entre vós, levando-o a acreditar que a
mentira é a Verdade.
Como as pessoas se afastam dos Meus Ensinamentos, elas abraçam o pecado de bom grado e
com a cobiça nos seus corações. Sem direção, elas afastar-se-ão sempre da graça. Quando o Meu
Nome está a ser varrido da face da terra, o homem não será capaz de encontrar Deus.
Seja qual for a religião que vós sigais, não importa, porque o vosso único caminho para Deus
é através de Mim, o Seu único Filho. Pela Minha morte na Cruz, Eu salvei-vos – incluindo cada
homem, mulher e criança, vivos no mundo de hoje, dos fogos do Inferno. Se vós não aceitais isto,
então não podeis entrar nos Portões do Paraíso. É somente através do Filho que podeis ser
apresentados ao Pai. Rejeitai-Me, a Jesus Cristo, e rejeitais a vossa salvação.
Quão pouco vós aprendestes sobre o pecado e a maneira como vos separa de Deus. A
difusão do pecado nunca foi tão exuberante desde que Deus criou o mundo. Vós, pecadores,
atingistes novos abismos, o que Me desgosta. Vós expusestes mesmo os mais pequenos, que
estavam confiados aos vossos cuidados, a comportar-se como demônios. Falta-vos amor,
caridade e compaixão para com o outro, e, ainda, muitos de vós ostentais os vossos atos de fé
para o mundo ver e admirar. Assim como os fariseus prescreveram as leis de Deus, mas não as
praticaram, nem mostraram humildade, assim também aqueles de vós que dizem vir em Meu
Nome cavam o pecado do orgulho.
Muito precisais vós, ainda, de aprender sobre a Minha Voz e os Meus Ensinamentos, os quais
ainda caem em ouvidos moucos. Depois, há aqueles que passam o tempo todo a proclamar o seu
conhecimento de Deus, que dizem saber as profecias, que têm ainda que ser reveladas, mas que nada
sabem. Se não fosse pela Minha grande Misericórdia vós seríeis incapazes de entrar no Meu Reino.
Chegou o tempo para que todos aqueles que pretendem orientar os filhos de Deus nos
caminhos do Senhor, implorarem-Me, a Jesus Cristo, pelo Dom da Humildade. É o tempo para vós
escutardes a Verdade, como vos foi dada, porque não tendes muito tempo para vos redimires aos
Meus Olhos.
O Vosso Jesus.

Vós deveis manter os olhos abertos para algo que insulte a Minha Divindade
Terça-feira, 26 de março de 2013, 21:17

Minha querida e amada filha, esta Mensagem é para o mundo. Ela é para os Cristãos de
todas as denominações, Judeus e todas as religiões que proclamam o Meu Pai Todo Poderoso,
Deus o Altíssimo.
Esta Mensagem é também para aqueles que não acreditam em Deus Pai ou em Mim, Seu
Único Filho gerado. É também para aqueles que não cuidam da vida que têm pela frente e cuja
indiferença significa que eles não podem aceitar a Existência de Deus.
Através destas Mensagens, estais a ser advertidos para o perigo da vossa vida futura e do
vosso bem-estar, para que Eu possa conduzir-vos a todos para o Novo Paraíso que foi criado para
vós, quando o Céu e a Terra se fundirem como um. Este Reino está completo e os Portões serão
abertos para cada um de vós. Esta maravilhosa Dádiva, onde vós vivereis em perfeito corpo, mente
e alma vem do Único Deus, o Altíssimo, que criou o mundo.
O tempo do vosso exílio na terra está quase acabado. Não mais ireis suportar a dor do pecado,
que cria destruição em toda a parte do mundo. O ódio, que é mantido vivo no mundo pela infestação
de Satanás, não existirá mais. Quando o ódio for banido, o mal já não sujará a perfeita Criação de
Deus. O Seu Planeta, os Seus Dons da Natureza, a Sua Proteção e o Seu Amor serão renovados para
vos dar uma vida eterna, onde a morte não é possível.
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A vida na Terra, como é agora, nunca vos irá satisfazer enquanto reinar Satanás. O seu
reinado já está no fim, mas aqueles que ele infesta continuarão a espalhar o pecado, sugando as
inocentes e as não tão inocentes almas para as profundezas do desespero. Esta infestação continuará
até que tantas almas quanto possível forem tomadas e apresentadas à besta, que as devorará.
Eu virei em breve, finalmente, como está profetizado, pela segunda vez, para vos trazer a
salvação final e apresentar-vos a Chave do Meu Reino Prometido. O Meu Reino descerá dos Céus
para que o mundo veja antes de soar a trombeta final. Quando soar a trombeta, apenas aqueles que
Me permitiram salvá-los e os fiéis à Palavra de Deus serão tomados. É por isso que vós não deveis
permitir que o orgulho vos cegue para o Chamamento de Deus, neste momento. Esta Missão foi
preparada desde as primeiras profecias dadas por Deus à raça humana. Sede gratos porque, pela
Misericórdia de Deus, foi-vos concedida esta Grande Dádiva. Nunca permitais que o orgulho vos
cegue para a Minha Divina Presença, pois isso é o que vos irá separar da Minha Misericórdia.
Eu preparo-vos agora, unicamente para que Eu possa salvar toda a humanidade e não apenas
os eleitos que Me servem com grande humildade. Eu quero a todos vós, não importa em que
acreditais. O Meu Pai planeou essa Missão para abrir os vossos corações, para que vos possa ser
mostrada a Verdade a tempo, antes do Grande Dia, no qual Eu venho para Julgar.
O Dom do Espírito Santo continua a ser derramado sobre esta Missão e cobre todas as almas
– especialmente aquelas que teimosamente Me viram as costas. A batalha pelas almas é entre o Meu
Reino e o terrível abismo que está sob as regras das besta. Vós deveis manter os olhos abertos para
algo que insulte a Minha Divindade. Não importa de onde venham os insultos, mas vós nunca
deveis aceitá-los em Meu Santo Nome.
Agora é o momento do grande engano e Eu exorto-vos a rezar a Deus por sabedoria, para
entenderdes o que realmente vem de Mim e o que não vem.
O Vosso Jesus.

A vossa transição desta terra para o Meu Novo Reino será indolor
Quarta-feira, 27 de março de 2013, 23:15

Minha querida e amada filha, vinde e juntai-vos todos a Mim, em memória do dia em que foi
dada a grande Graça da Redenção.
A Sexta-feira Santa deve ser lembrada como o dia em que as Portas do Paraíso foram
finalmente abertas, para acolher os filhos de Deus do seu exílio d’Ele. A Minha morte garantiu-vos
um futuro que nunca teríeis se o Meu Pai, não Me enviasse como Messias.
O Meu Corpo foi crucificado, mas a Minha morte trouxe vida. Desta vez, por ocasião da
Minha Segunda Vinda, o Meu Corpo aguentará a mesma Crucificação – só que desta vez será a
Minha igreja, o Meu Corpo Místico, que vai sofrer. Vós deveis saber que Eu nunca permitiria que a
Crucificação da Minha Igreja destruísse a fé dos filhos de Deus. Portanto, Eu apelo agora a cada
pessoa, a cada credo, a cada cor e a cada geração, para Me escutarem.
Vós experimentareis em breve todos os sinais na Terra, o que irá provar que vós sois a
Criação de Deus. Vós sabereis em breve que nunca morrereis se apelardes à Misericórdia de Deus.
O futuro de todos vós, os que aceitais que sois um filho amado de Deus, é brilhante. Eu convidovos, e às vossas famílias e amigos, a participar no Meu Reino e a comer da Minha Mesa.
A vossa transição desta Terra para o Meu Novo Reino será indolor, instantânea e tão
repentina que só podereis tomar um fôlego, antes que a sua beleza vos seja revelada. Por favor, não
temais a Minha Segunda Vinda, se amais a Deus. Deus ama-vos. Eu amo-vos. A Santíssima
Trindade abraçará a Terra, e, todos aqueles que aceitem a Minha Mão de Misericórdia e que
mostrem remorso pelas suas vidas pecaminosas, serão salvos.
Os fortes na fé, entre vós, serão levados rapidamente. O tempo, para aqueles que estão
atrasados, por falta de fé, e que acham impossível chegar a Mim, será mais longo.
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Vós, os Meus fiéis seguidores, tereis que ajudar os fracos e os que estão perdidos. A Minha
Misericórdia é tão grande que Eu darei a todas aquelas almas o tempo necessário para as levar para
a Vida Eterna. Eu prometi a todos. Nunca vos sintais de coração em baixo quando tudo parecer sem
esperança, pois o pecado continua a devorar as almas dos fracos. Nós temos de trabalhar, em união,
para salvar aqueles que estão tão afastados de Mim que muito pouco os seduz para os Meus Braços.
Através do vosso amor por cada um, outros milagres serão usados para converter as almas perdidas.
Esta é a Minha Promessa para vós. Oração, e muita, é parte do vosso dever para Comigo, para
salvar as almas do terrível fim que está a ser planeado por Satanás contra os filhos de Deus, que ele
detesta. Não lhe devem ser dadas essas almas.
O Meu Apelo é para todos. Estas Mensagens não excluem qualquer religião. Em vez disso,
são dadas a cada filho de Deus, com grande amor, porque vós sois todos iguais aos Seus Olhos.
Ficai em paz e confiai no Amor de Deus.
O Vosso Jesus.

O perigo para a existência da Sagrada Eucaristia ser-vos-á mostrado
Quinta-feira, 28 de março de 2013, 21:30

Minha querida e amada filha, tu entendes agora quanto esta Missão é detestada pelo
maligno. Tu deves, no entanto, superar os cruéis obstáculos colocados antes de abrandares o
Meu Trabalho.
O perigo para a existência da Sagrada Eucaristia ser-vos-á mostrado através arrogância
daqueles, dentro de Minha Igreja, cujo plano para alterar a Verdade começou a sério.
Não importa que muitos dentre vós escarneçam da Minha Missão de preparar as vossas almas
para o Grande Dia. Com o tempo vós sabereis que Sou realmente Eu, Jesus Cristo, Quem vem até
vós, para vos servir.
Eu Sou o vosso Mestre e vosso Servo. Vós, Meus servos sagrados, deveis lembrar-vos do
vosso papel e nunca o esquecer. Como servos, vós não podeis ser também mestres. Porque, se vós
sois um mestre, não Me podeis servir. Muitos de vós, na Minha Igreja, esqueceram o que vos
ensinaram. Vós esquecestes a Palavra de Deus.
A Minha promessa é fornecer-vos o Alimento da Vida – o Meu Corpo e Sangue – e ainda
assim, uma vez mais, vós ireis negar-Me. Vós fareis isso removendo a Sagrada Eucaristia do
Templo de Deus e substituindo-A por um corpo. O substituto será sutil e demorará um pouco até
que vós possais detectar a ação do mal, a qual vos será impingida.
Como o Meu Corpo, através da Sagrada Eucaristia, vos sustenta, a morte do Meu Corpo, da
Minha Igreja, trará a morte para as almas daqueles que Me descartarem.
A época da abominação está muito próxima. O momento para escolher entre o Meu caminho
ou o do falso profeta está quase sobre vós. Vede, agora, como a Verdade será distorcida pelo
impostor. Vede como ele se exalta no Meu lugar, mas se recusa a trilhar o caminho da Verdade,
como servo de Deus.
O Vosso Jesus.

Hoje a Minha Igreja na terra será Crucificada. Hoje, marca o início das mudanças
Sexta-feira, 29 de março de 2013, 00:15

Sexta-feira Santa
Minha querida e amada filha, hoje a Minha Igreja na terra será Crucificada.
Hoje, marca o início das mudanças, que serão rápidas e virão para mudar a face da Igreja
Católica no mundo.
Na sua esteira virá a fusão de todas as doutrinas, o que será visto em cada sinal público, e
deliberadamente demonstrado para dar testemunho público.
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Vede agora como tudo o que Eu vos disse virá a luz. Eu desafio, esses entre vós, a negar a
horrível verdade quando sois forçados a engolir uma mentira.
Vós, Meus seguidores, deveis proteger os Meus sacramentos e estar vigilantes. Vós, Meus
servos sagrados, sereis em breve colocados à prova porque a Minha Divindade será desafiada. As
Leis de Deus serão adaptadas e, logo que a Minha Eucaristia for adulterada, a Mão de Deus descerá
com tanta força que vós ireis saber, de imediato, que estas Mensagens vêm do Céu.
A Minha tristeza tornar-se-á a vossa tristeza. A vossa aflição, pelo vosso conhecimento da
Verdade, tornará impossível que vós aceiteis os sacrilégios que sereis instruídos para abraçar.
Mesmo assim, se vós não aceitardes a Minha profeta e as Palavras que Eu lhe dou, Eu ainda vos
darei tempo. Pois muito em breve sereis convidados a renovar os vossos votos pelos líderes entre vós.
Ser-vos-á solicitado que penhoreis a vossa vida, através de testemunho sob juramento, às leis do
paganismo. Se fizerdes isso, vós ficareis sob a influência do maligno e ireis batalhar contra Deus.
Vós deveis perseverar e permanecer-Me fiéis e deveis pedir-Me orientação quando o homem
que se senta na Cadeira de Pedro, que se recusa a seguir os seus passos ou a usar os seus sapatos,
destrói a vossa fidelidade a Deus.
Como vós testemunhais agora a Crucificação da Minha Igreja na terra, Eu vou chamar-vos
para proclamardes a Verdade de Deus. Eu vou continuar a chamar-vos para vos proteger. Eu
assegurarei que a Minha Igreja, aqueles que aderem aos Meus Ensinamentos, aos Meus
Sacramentos e à Palavra de Deus, viva através do remanescente, que nunca desertará de Mim.
Haverá aqueles, dentre vós, que hoje Me trairão. Outros de vós, dentro em breve, vão
denunciar os Meus Sacramentos, pois vós ficareis demasiado fracos para defender a Palavra de
Deus. Aqueles de vós que já suspeitam da verdade e que tentam espalhar a Minha Palavra sofrerão,
porque vós não tereis coragem de vos levantar pela Verdade. No entanto, ainda permanecereis fiéis
a Mim, pois sabeis que não podeis viver sem o Meu Amor.
Ouvi a Minha Voz. Inclinai a vossa cabeça cansada sobre o Meu Ombro e permiti-Me
envolver os Meus Braços em torno de vós neste momento. Eu sempre vos protegerei.
O Vosso Jesus.

Em breve o Meu Amado Papa Bento XVI orientará os filhos de Deus a partir do seu
lugar de exílio
Sexta-feira, 29 de março de 2013, 08:45

Sexta-Feira Santa, Mensagem 2
Minha querida e amada filha, hoje será feita história. Embora a Minha Paixão esteja a ser
comemorada, ela representará, na verdade, a Crucificação da Igreja Católica.
Nos dias que antecederam a Minha traição, no Meu Tempo na terra, os sacerdotes do dia
lutaram de todas as maneiras que podiam para tentar provar que Eu era culpado de heresia.
Eles levaram o que Eu tinha ensinado – a Palavra de Deus – e distorceram-Na. Depois, eles
espalharam rumores, contendo mentiras, e disseram que Eu estava a tentar afastar as pessoas dos
Verdadeiros Ensinamentos da Igreja. Eles pregaram nos Templos para alertar as pessoas para se
afastarem de Mim, a fim de não ofenderem os sumos sacerdotes. Elas foram avisadas de que se
continuassem a espalhar as Minhas mensagens seriam expulsas, como leprosos, do Templo Sagrado.
Nalguns casos, foi dito aos Meus discípulos que iriam sofrer punição física e que seriam presos.
Enquanto blasfemavam contra o Espírito Santo – eles negaram que Eu falava a Verdade e
disseram que a Minha Palavra era de Satanás – continuavam a adorar a Deus, no Templo. Vestidos
com roupas de Reis, eles lutavam pelos seus lugares no altar do Templo. Todos os servos humildes
ficavam em pé durante horas, enquanto eles se sentavam nas cadeiras que foram preparadas para
Reis. O altar estava tão cheio de líderes da Igreja que as pessoas comuns ficavam confusas. Elas
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eram obrigadas a prestar homenagem a Deus, sendo forçadas a honrar os mais altos funcionários da
hierarquia dos servos de Deus. Os sumos sacerdotes exigiam o respeito daqueles que participavam
no Templo. Eles exibiam todos os sinais exteriores de amor e humildade, o que deles se esperava, e,
porém, vestiam-se e comportavam-se como mestres na Casa do Meu Pai, em vez de servos, como
devia ser.
As pessoas tinham medo de ofender os fariseus, quando Me seguiam. Sacerdotes foram
intimidados e advertidos de que, a menos que parassem de espalhar a Minha Palavra, seriam
despojados dos seus títulos. As pessoas comuns sabiam, se fossem apanhadas a espalhar os Meus
Ensinamentos, que a sua própria sorte seria muito pior.
A Crucificação do Meu Corpo na terra completou a primeira parte da Aliança com o Meu Pai,
para salvar a humanidade.
A Crucificação do Meu Corpo Místico – a Minha Igreja na terra – começou hoje, o início da
perseguição final, como o plano maçônico para contaminar a Minha Casa se torna agora claro para
todos os que conhecem a Verdade.
A história vai agora repetir-se, mas a Verdade não será negada. Aqueles que Me negarem,
porém, com o tempo voltarão para Mim.
Aqueles que sabem que as profecias preditas – que a Minha Igreja será o alvo final, para afastar
do mundo todos os vestígios de Mim, Jesus Cristo – estão a acontecer agora, vão seguir-Me no Meu
exército remanescente, que permanecerá fiel aos Meus Ensinamentos até ao fim dos tempos.
Ninguém pode impedir que a Verdadeira Palavra de Deus se espalhe. Ninguém. O reinado na
Casa de Pedro será curto, e, em breve, o Meu Amado Papa Bento XVI orientará os filhos de Deus a
partir do seu lugar de exílio. Pedro, o Meu Apóstolo, o fundador da Minha Igreja na terra, guiá-lo-á
nos últimos dias difíceis, enquanto a Minha Igreja luta pela sua Vida.
O Vosso Jesus.

Não vão cair aos Meus pés. Não são os Meus pés que eles beijam, mas os dos meus
servos, os dos meus seguidores, os dos meus pecadores
Sexta-feira, 29 de março de 2013, 19:00

Sexta-Feira Santa, Mensagem 3
Minha querida e amada filha, quando Judas Iscariotes Me traiu, ele segurou a Minha cabeça e
beijou-Me na face. Quando aqueles que lideram a Minha Igreja dizem que Me amam e a seguir Me
traem, vós vedes claramente o beijo da traição.
Não vão cair aos meus pés. Não são os Meus Pés que Eles beijam, mas os dos Meus servos,
os dos Meus seguidores, os dos Meus pecadores.
Mostrar preocupação com as necessidades dos outros seres humanos é admirável. Mas quando
vós promoveis o bem-estar físico, as necessidades do homem, sobre as suas necessidades
espirituais, não é a Mim, Jesus Cristo, que vós seguis.
Humanismo não é Cristianismo. Ser Cristão significa entregar tudo a Mim, o abandono de vós
mesmos, em profunda humildade, aos Meus Pés. Isso significa permitir-Me guiar-vos. Isso quer
dizer obediência às Minhas Leis e fazer tudo o que podeis para manifestar o exemplo do Meu Amor
por todos vós. Hoje, Eu fui traído.
Não é por muito tempo, nem o será, que vós sereis enganados na ocasião em que a Casa
de Deus é atacada, a partir de dentro, mas nenhuma desordem se pode seguir. Vós deveis pegar
na vossa Cruz e seguir-Me, pois em breve estareis com os olhos vendados, tropeçareis e caireis
na escuridão.
Sem a Luz de Deus, vós não sereis capazes de ver.
O Vosso Jesus.
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Virgem Maria: A Ressurreição do meu amado Filho é a Dádiva mais importante, pois
significa que a Vida Eterna pode ser dada a todos os filhos de Deus
Sábado, 30 de março de 2013, 21:40

Meus filhos, a Ressurreição do meu amado Filho é o Dom mais importante, pois significa que
a vida eterna pode ser dada a todos os filhos de Deus.
Ao ascender da morte, o meu Filho destruiu a morte. A morte já não tem poder sobre vós,
se assim o desejardes. A vida que vos foi dada vai mudar em breve, porque haverá apenas uma
Vida em Deus.
Quando os Novos Céus e Nova Terra se fundirem haverá somente Vida Eterna. A morte
do corpo, mente e alma, não existirá mais. Vós nunca deveis temer esta nova Vida, pois ela vai
libertar-vos. Muito amor inundará a Terra, em breve, derramado pela Misericórdia do meu
Filho. Esta grande, grande Graça, será o próximo passo dado por Deus para salvar os Seus
filhos da morte da alma. A morte do corpo não acontecerá mais quando o meu Filho descer
com a Nova Jerusalém.
Vós deveis mostrar grande coragem durante estes tempos perversos, porque estas experiências
estão para breve. Focai apenas a grande Vida que vos espera e rezai para que todas as almas aceitem
este Dom miraculoso.
Essas almas, que se recusam a aceitar a Verdade da Vida Eterna, irão, em vez disso,
escolher a condenação eterna. Há apenas duas opções, e, porém, muitos destas almas acreditam
que há uma terceira. Aqueles que seguem as seitas, criadas pelo poder do maligno, acreditam
erroneamente numa outra vida mística, onde lhes será dado um grande poder. Eles acreditam
em falsos anjos. Eles idolatram falsos anjos, e, infelizmente, muitos deles existem, mas não são
anjos de Deus. Eles definham em cadeias no abismo do Inferno, e, no entanto, eles ainda
conseguem enganar os filhos de Deus que acreditam que são anjos da luz. A única Luz que vós
deveis seguir é a Luz de Deus – a Verdade.
O Reino, o Novo Paraíso que espera por vós, é o que vos foi prometido por Deus, sobre o qual
o meu Filho reinará.
Aceitai a Mão do meu Filho e entrareis no Paraíso.
A Vossa Amada Mãe, Mãe de Deus, Mãe da Salvação.

Hoje, Eu trago grandes Graças ao mundo
Domingo, 31 de março de 2013, 18:40

Minha querida e amada filha, hoje, Eu trago grandes graças ao mundo, pois alegro-Me por
causa da fé que existe, apesar dos desafios e tribulações que os filhos de Deus têm de suportar no
mundo, neste tempo.
Eu renovo hoje a face da terra e encho as almas daqueles que crêem em Mim, o vosso amado
Jesus Cristo, Redentor de toda a humanidade, com o Meu Espírito Santo. Alegrai-vos e ignorai o
tormento que está a ser desencadeado por Satanás. Em vez disso, humilhai-vos diante de Mim e
colocai toda a vossa confiança na Minha Misericórdia, e Eu proteger-vos-ei dos malefícios.
Vós deveis saber que todo o Poder é Meu. O maligno e aqueles que ele escraviza não têm
poder sobre Mim. Mas a sua influência destruirá muitos daqueles que se deixam abertos ao
engano da besta.
O Meu Reino espera por vós, em todo o seu Glorioso Esplendor, e esse momento está
quase sobre vós.
Os Meus seguidores espalhar-se-ão, multiplicar-se-ão em grupos e proclamarão a Palavra de
Deus, a Verdade, que está contida na Bíblia Sagrada. Vós deveis agora voltar aos Evangelhos e
lembrar as pessoas sobre o seu conteúdo, pois está aí a Palavra de Deus.
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Muitas novas leis serão levadas às vossas nações, nas quais o Livro do Meu Pai será de acesso
impossível. Vós nunca deveis aceitar essas leis porque elas negam-Me. Quando vós não tiverdes
acesso aos Meus Ensinamentos, os vossos filhos não Me conhecem. Quando os Meus
Ensinamentos, as Leis de Deus, se tornam proscritos, sabereis então que é pela mão de Satanás que
os vossos governos estão a ser guiados.
Vós não deveis permitir-vos a ser tornados escravos. Vós não deveis sucumbir a leis absurdas,
que negam o vosso livre-arbítrio. Nunca vos esqueçais de que vós nascestes com o Dom do livrearbítrio – um Dom de Deus.
Qualquer homem que deite fora o seu livre-arbítrio, nega a Deus. Qualquer governo ou nação,
que vos negue o vosso livre-arbítrio de dar testemunho de Deus, está a ser guiado por Satanás. Vós,
Meus amados seguidores, fostes enganados pelas influências satânicas dessas nações, as quais
controlam os vossos bancos, os vossos governos e o vosso acesso aos alimentos.
Virá o tempo em que eles vos farão sofrer ainda mais do que sofreis agora, mas, de repente e
inesperadamente, virá um castigo severo, que tornará inúteis esses governos e os seus poderes. A
intervenção de Deus será rápida e eles, essas seitas malignas, vão rastejar com as suas mãos e
joelhos, gritando de terror pela punição que lhes vai acontecer pelas suas más ações.
Vós, Meus queridos seguidores, deveis confiar em Mim e permanecer fortes. Hoje Eu
abençoo-vos com um Dom especial – o Dom da Perseverança. Vós sabereis que vos foi dado este
Dom e que a vossa paciência será impenetrável. A vossa determinação para fazer a Minha Santa
Vontade surpreenderá, até mesmo a vós, e, quando chegar a hora de professardes publicamente o
vosso testemunho pela Minha Segunda Vinda vós não tereis medo algum. Em vez disso o amor por
Mim manifestar-se-á, ele próprio, como um amor especial pelos vossos irmãos e irmãs. Vós vê-loseis então tal como eles aparecem aos Olhos do Meu Pai, como pequenos. O vosso coração dilatará
de amor e isso vai abalar-vos, porque sentireis amor nos vossos corações, mesmo pelos inimigos
que governam as vossas nações sob o comando da besta.
Esse amor converterá as almas daqueles que têm ódio nas suas almas. As vossas orações por
essas almas conceder-lhes-ão imunidade da punição que teriam de enfrentar no dia do castigo,
quando Eu venho para julgar.
Esse Dom da Perseverança, que Eu vos dou hoje, salvará almas, pois cada Dom que Eu trago
tem apenas um objetivo, e que é o de salvar todas as almas, para que possamos unir-nos, como uma
Sagrada Família, no Novo Paraíso na terra.
O Vosso Jesus.
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MENSAGENS DE ABRIL DE 2013
Deus Pai: Eu, o Vosso Amado Pai, marquei por fim o Dia para O Aviso. Só eu sei esta Data
Segunda-feira, 1 de abril de 2013, 17:22

Minha queridíssima filha, os Sacrifícios feitos por Mim, o vosso amado Pai, em nome da
humanidade, estão a chegar ao fim.
Todas as tentativas foram feitas, por causa do Meu Puro Amor pelos Meus filhos, para os
salvar do mal do pecado. Nestes tempos, a batalha final para salvar todos os Meus filhos de todos os
credos e raças está agora nos estágios finais.
Quem, dentre vós, se levanta para a Verdade, quando ela vos tem sido dada há tanto tempo?
Quem, dentre vós, aceita a Minha Santa Palavra tal como vos é apresentada hoje no Meu Livro da
Verdade? Aqueles de vós que gritarem à Minha profeta serão silenciados, para que os Meus filhos
possam ouvir a doce Voz do Meu amado Filho, quando as almas são chamadas ao refúgio seguro,
para serem preparadas para o Novo Paraíso na terra.
Eu apelo a todos os Meus filhos, os fortes, os fracos, os vulneráveis, os ignorantes e os
inchados de orgulho, que pensam saber a Verdade das profecias prometidas por Mim ao longo dos
séculos, para responderem a este chamamento do Meu Reino Celestial.
Eu, o vosso amado Pai, marquei por fim o dia para O Aviso. Só Eu sei esta data. Só Eu sei a
data do Grande Dia em que o Meu Filho retornará para reivindicar o Reino que Eu Lhe prometi.
O dia de O Aviso, concedido a vós como uma grande Dádiva, dividirá a humanidade em duas
metades. A primeira metade aceitará a grande Misericórdia do Meu Filho. A outra metade vai
esconder-se e fugir. Eles acreditarão que têm o poder de resistir à intervenção de Deus para os
salvar. O que eles não sabem é que Eu os perseguirei até ao Último Dia, para os salvar do horror
final, a partir do qual não há retorno.
Meus filhos, não tenhais medo de Mim. É por causa do Meu Amor por vós que Eu permiti a
perseguição final, quando o maligno se dará a conhecer de uma forma como nunca antes.
Todas as Igrejas Cristãs serão derrubadas em espírito. Algumas serão demolidas. A Igreja
Católica, acima de todas as outras, será a mais afetada, uma vez que será agora contaminada por
dentro do seu núcleo.
Esta moléstia será viciosa, mas a Igreja fundada pelo Meu filho na terra sobreviverá a esta
perversidade, embora muito disso seja fora de Roma, porque a Cadeira de Pedro foi profanada.
Erguei-vos, todos os que juram fidelidade ao Meu Filho. Fiquem juntos e rezem para que a
infestação não devore aquelas almas que deram as suas vidas ao Meu Filho. Ó, como eles serão
tentados pelas novas leis, que acreditarão ser ditadas do Céu, através da Cadeira de Roma. Como os
seus corações vão suspirar de tristeza quando a desordem irromper. Como eles vão chorar quando
aqueles servos sagrados, às centenas de milhar, forem excomungados. Só então eles estenderão os
seus braços e apelarão ao Meu Filho para os guiar.
A Minha Divindade cobrirá o mundo e reunirá todos os Meus filhos dentro do Reino do Meu
Filho. Vós deveis esperar este chamamento e aceitar, com o coração agradecido, esses Dons que vos são
dados, como armas de que vós precisais para lutar contra a perversidade que cobrirá a terra de escuridão.
Os dóceis e humildes de coração, que Me amam, ao vosso Pai, e aqueles que aceitam a
Divindade do Meu Filho Unigénito, Jesus Cristo, serão reunidos em primeiro lugar. Eles, cujos
nomes estão no Livro da Vida, serão chamados e reinarão como líderes, juntamente com os santos,
entre as doze tribos de Israel.
Aqueles de vós, de almas tíbias, serão então iluminados e o vosso fardo será mais pesado.
Será através das vossas orações, que os outros – aqueles que se escondem de Mim – serão
colocados sob o teto da Minha Proteção.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

680

Livro da Verdade

A besta, que se acobarda diante de Mim, não ganhará facilmente as almas destes Meus filhos.
Todos os Atos de Misericórdia, todos os milagres e todas as intervenções serão concedidos por
Mim, por causa dos Meus filhos.
Aqueles que se levantam perante Mim e os Meus filhos sofrerão um castigo terrível. Embora
Eu ame a todos os Meus filhos, Eu não hesitarei em impedir, dentre eles, os que, se Eu lhes
permitisse, afastariam do Meu Reino aqueles com que Eu preencherei toda a Minha família.
Tende cuidado com a Minha Ira. Porque, embora ela esteja contida e a Minha Paciência seja
grande, Eu vou lançar sobre a terra uma grande aflição, mesmo que isso signifique muita destruição.
Tal como uma doença que devora o corpo humano, também as ações perversas do homem contra o
seu irmão destroem as células saudáveis. Se esta doença não for interrompida, e, se Eu não cortar e
deitar fora a carne doente, Eu não posso fazer o corpo integro novamente.
Será apenas o integro, o Corpo saudável da Igreja do Meu Filho na terra, que pode chegar até
à porta do Meu Novo Reino na terra. Aqueles que afastaram, a eles mesmos, da tentação de rejeitar
o Meu Filho, acharão que é mais fácil serem dignos de se juntarem como Um Corpo, em união com
o Meu Filho. Eles receberão a vida eterna e não haverá mais dor.
O Vosso Pai Amado, Deus, o Altíssimo.

Eu desejo trazer para cima de 7 bilhões de filhos de Deus para Casa, finalmente, ao seu
Eterno Paraíso
Terça-feira, 2 de abril de 2013, 15:30

Minha querida e amada filha, as pressões colocadas sobre os Meus seguidores para rejeitarem
estas Santas Mensagens vão aumentar. Muitos dos Meus seguidores, equivocados, recusar-se-ão a
aceitar estas Mensagens como Minhas. Bem-intencionados nas suas intenções, eles vão a extremos
para afastar as pessoas de Mim, na crença de que guardam a Minha Igreja.
Eu Sou a Igreja, e enquanto Os Meu servos sagrados protegerem os Meus Ensinamentos, a
Minha Doutrina, os Meus Sacramentos e a Minha Santíssima Eucaristia, somos como Um. Aqueles,
incluindo os líderes dentro da Minha Igreja, que mudam as Leis, não fazem parte da Minha Igreja.
Essas mudanças não foram ainda apresentadas, e, quando o forem, haverá muita aflição.
Aqueles de vós que estais em dúvida, por favor não me rejeiteis. Enquanto vós Me
abraçardes, de alguma maneira, vós trazeis também lágrimas aos Meus Olhos. Vós não podeis verMe agora, mas em breve sentireis a Minha Divina Presença.
Eu apelo a todos para vos preparardes agora para o grande e esplêndido futuro que Eu
preparei para vós. O Céu rejubila pois o Espírito Santo descerá em breve e penetrará no vosso
coração com amor e reconhecimento. Então, muitas almas serão salvas, tão grande é o Meu Amor.
Eu nunca desistirei. Vós sofrereis em Meu Nome, mas isso será esquecido quando estiverdes aos
Portões do Meu Novo Reino. Vós unir-vos-eis todos como uma família.
Eu falo daqueles que estão perdidos para Mim, mas Eu tenho toda a intenção de estender
a Minha Misericórdia a tantos quanto possível. Vinde a Mim e deixai-Me reafirmar a extensão
do Meu absoluto Amor e Compaixão por cada um de vós. Aqueles que Me rejeitam, e em
alguns casos, Me detestam, serão envolvidos nos Meus Braços quando Eu acalmar os seus
pobres corações e iluminar as suas almas. Eu tornar-Me-ei a sua única esperança quando,
finalmente, eles perceberem que o caminho da escuridão que escolheram não oferece nada,
senão a infelicidade e o medo.
Eu derramarei por todo o mundo os Meus Raios de Divindade, cheios de Misericórdia, e em
breve Eu limparei toda a humanidade para que possa ser levada para o Meu Reino, rapidamente. A
Minha Hora está quase a chegar, pois Eu espero o dia em que o Meu Pai Me entregue as Chaves do
Meu Reino.
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Quando o Pacto Final estiver concluído, Eu desejo trazer para cima de 7 bilhões de filhos de
Deus para casa, finalmente, ao seu Eterno Paraíso Esta é a vossa herança final, que vos foi
prometida. Não a rejeiteis, pois a tristeza que colocaríeis sobre vós é para ser temida, e, se vós Me
voltardes as costas, haverá um momento em que Eu nada mais posso fazer para vos salvar.
O Vosso Jesus.

Eu virei outra vez, no Último Dia. Mas Eu não andarei na terra antecipadamente
Quarta-feira, 3 de abril de 2013, 18:00

Minha querida e amada filha, o poder da Minha Voz, através destas Mensagens, alcançou
tantas nações em apenas dois anos, que milhões de almas ajudarão agora a salvar as almas dos seus
irmãos e irmãs.
A Palavra de Deus, inflamada por este Chamamento do Céu, será espalhada por todos os
vossos filhos, filhas, irmãos e irmãs, por todo o mundo. A rapidez desta Missão, que apanhou o
mundo como uma tempestade, está a ser alimentada pelo Poder do Espírito Santo.
Tantas línguas, tantas nações, tantas almas compreenderam a Minha Mão de Misericórdia e
seguem-Me-agora, enquanto Eu as conduzo para a Vida Eterna.
O Meu Pai prometeu ao mundo o Livro da Verdade para o fim dos tempos. Ele cumpre
sempre as Suas Promessas. Nenhum homem pode conhecer o conteúdo do Livro da Verdade,
porque não era para vosso conhecimento. Somente ao Profeta Daniel foi dado o seu conteúdo, mas
ele foi instruído pelo Meu Pai para não divulgar os seus segredos.
Agora, minha filha, como última profeta, está a ser-te dado o seu conteúdo, e pela Palavra de
Deus, o que implica muito proveito. O Livro da Verdade está a ser dado ao mundo para salvar a
raça humana da morte certa. É uma Dádiva de salvação para as almas. Ela traz consigo graças
extraordinárias. Traz-vos a Verdade, não apenas lembrando-vos os Meus Ensinamentos, mas para
vos preparar para os ataques contra a Minha Igreja, os quais resultarão na destruição de almas.
O Livro da Verdade também vos irá revelar, Meus amados seguidores, o Plano do Meu Pai
para vos ajudar a fazer os preparativos adequados, necessários para entrar no Novo e Glorioso
Paraíso na Terra. Sem o Livro da Verdade vós, Meus discípulos, seríeis como cordeiros levados ao
matadouro, pois vós deveis saber que a vossa fé em Deus será desafiada e que muitos esforços serão
feitos para eliminar todos os vestígios de Mim, Jesus Cristo, da face da terra.
Quando as pessoas estão sedentas da Verdade de Deus, elas voltam-se para outra direção,
procurando conforto. Nenhum homem nesta terra pode sobreviver sem a crença em algo que
prometa vida. Infelizmente, muita da perseguição pelas falsas doutrinas apela à sua fraqueza. O
amor por si mesmo, significa que religiões e seitas, assim-chamadas iluminações espirituais, apelam
à ganância dos corações dos homens. A auto-satisfação não leva a Deus, ou à Verdade. Então, essas
pobres almas, que não acreditam em qualquer vida após a vida na terra, caminham miseravelmente
sem esperança nos seus corações.
O Poder do Meu Espírito Santo, o trovão da Minha Voz, os milagres que Eu vou divulgar e a
prova da autenticidade das Mensagens, conquistarão milhões de almas.
A Minha Presença cobre a terra e isso tem provocado muito ódio, pois Satanás envenena as
mentes dos Meus seguidores. A Minha presença está nos Tabernáculos da terra, nas Minhas Igrejas,
nas palavras de todos os visionários escolhidos. Somente isso, as Minhas Mensagens finais para a
humanidade, a Minha Presença, levará à conversão global.
Vós nunca deveis esquecer a Minha Promessa. Eu virei outra vez, no último dia. Mas Eu não
andarei na terra antecipadamente. O Meu aviso para vós, agora, é que escuteis as profecias.
Qualquer homem que afirme ser Eu, ou qualquer homem que vos diga que Jesus caminha sobre a
terra, em carne humana, é um mentiroso.
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A Minha hora chegará quando Eu descer do Céu, exatamente da maneira como Eu ascendi no
Meu último dia na terra.
O Vosso Jesus.

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

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

A nenhum de vós seria jamais dada autoridade para julgar o outro em meu Nome, pois
isso não é possível
Sexta-feira, 5 de abril de 2013, 12:50

Minha querida e amada filha, pelo teu voto de obediência a Mim, tu nunca deves defender as
Minhas Mensagens. Nem tu tens autoridade para denunciar ou criticar qualquer outro visionário, ou
autoproclamado profeta, verdadeiro ou falso, em Meu Nome.
Aqueles que afirmam falar em Meu Nome e que condenam estas Mensagens para o mundo,
sabei isto. Vós não tendes, nem que vós o pedísseis, a Minha permissão para rejeitar, publicamente,
qualquer um que afirme ser uma alma escolhida. Quando vós declarais que estas Mensagens não são
verdadeiras, vós estais a dizer que são mentiras. Mentiras, só podem vir de Satanás. Estas, Minhas
Santas Mensagens para o mundo avisam-vos sobre as terríveis mentiras com que ele, Satanás, alimenta
as almas de todos os filhos de Deus. Como vós fostes enganados ao rejeitar-Me, ao vosso amado Jesus,
Que choro lágrimas de dor e de tristeza pela maneira como Eu estou a ser rejeitado.
Aqueles que dizem que qualquer homem poderia escrever estas Mensagens do Céu, insultamMe. Como pode um homem escrever as Palavras dos Meus Lábios, quando elas vêm de Mim?
Acreditais vós que estas Palavras Sagradas podem ser criadas pela mão do homem mortal?
Acreditais vós que qualquer homem, manchado pelo pecado, poderia produzir a Minha Santa
Palavra, sem a intercessão do Meu Reino Celestial. Se sim, então vós dais crédito à capacidade do
homem para falsificar um caminho de conversão por essa via. O homem não é nada sem Deus. Vós
não sois dignos de falar com autoridade ao proclamar a Palavra de Deus. Se vós anunciais a Palavra
de Deus a partir dos vossos próprios lábios, sem nenhuma orientação Minha, então vós sois
culpados de grave erro.
Minha filha, devo lembrar-te, e a todas as almas escolhidas, que a nenhum de vós seria jamais
dada autoridade para julgar o outro em Meu Nome, pois isso não é possível.
Eu apelo agora a todas as Minhas almas escolhidas. Recordai a Minha Promessa para vós de
que Eu voltarei de novo. Sabei agora que a todos vos foi dada a Missão de preparar os corações dos
homens para a Minha Segunda Vinda. Sabei agora que esta é a última Missão prescrita pela
Santíssima Trindade. Nenhum de vós tem a Minha Permissão para condenar esta, ou qualquer outra,
Missão. Fazei isso e vós sereis afastados de Mim.
Ó, como os pecados das almas escolhidas Me ferem mais profundamente do que qualquer outra.
Os que Me são próximos, quando Me traem, são os que mais Me magoam. Quando eles se viram contra
Mim, causam terríveis divisões e impedem que as almas sigam o caminho da salvação eterna.
O Vosso Jesus.

Mãe de Deus: Tu foste enviada para preparar o caminho para a sua Segunda Vinda
Sábado, 6 de abril de 2013, 16:30

Minha filha, não importa quão solitária ou difícil seja esta Missão, tu deves sempre continuar a
obedecer ao Meu Filho. Tu deves respeitar todas as solicitações que te são feitas. Tu deves responder a
cada tarefa que se espera de ti, mesmo que isso signifique que incorras na ira dos outros.
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Todos os visionários de Deus a quem Eu apareci sofreram às mãos dos que, cruelmente, os
rejeitaram. Embora muitos deles fossem, eventualmente, acreditados, tu, Minha filha, sofrerás mais
porque és uma profeta de Deus. Os profetas de Deus foram sempre objeto de ódio entre os Seus
filhos, porque Satanás inflige a mais terrível flagelação contra aqueles que falam a Palavra de Deus.
Como profeta do fim dos tempos, os teus inimigos compreendem, não só aqueles que rejeitam
e odeiam o Meu Filho, como aqueles que O amam. Os teus inimigos ultrapassam os de todos
aqueles que vieram antes de ti. É por isso que tu deves obedecer ao Meu Filho, a todo o tempo, e
responder-Lhe rapidamente, porque Ele faz essas coisas e pede-te para seguires as Suas instruções,
para te manter segura.
Tu foste enviada para preparar o caminho para a Sua Segunda Vinda, e, com esta
responsabilidade, virá muita tristeza. No momento em que as mentiras, o ódio e a feroz oposição a
estas Mensagens continuam, tu deves confortar-te, porque sem esta Missão muitas mais almas não
aceitariam a Misericórdia do Meu Filho.
Ora por cada pessoa que te lança insultos, porque quando tu oras por eles o Meu Filho
ilumina-os e em breve eles abrirão os olhos para a Verdade.
Eu, a tua amada Mãe, cubro-te com Meu Santíssimo Manto e esmagarei a cabeça da serpente
de cada vez que ela tentar prejudicar-te. Portanto, Minha filha, vai agora em paz. Confia em Mim, a
Mãe da Salvação, a todo o tempo, visto que Eu guardo esta Missão especial. Confia no Meu Filho,
pois Ele sabe o que faz. Deixa tudo nas Suas Sagradas Mãos.
A Tua Amada Mãe, Mãe de Deus, Mãe da Salvação.

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

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

Será dito que esse novo templo é uma igreja que une todos, porque Deus ama todos os
Seus filhos
Domingo, 7 de abril de 2013, 18:40

Minha querida e amada filha, cada uma das Igrejas de Deus na terra, que Me honram, ao Filho
do Homem, e que prestam fidelidade ao Meu Pai, em breve serão divididas. Muitos, dentro de cada
Igreja, vão rebelar-se e grandes divisões emergirão nas suas fileiras, qual a mais equivocada,
tentando introduzir leis que toleram o pecado.
As obrigações morais sentidas por aqueles que amam e conhecem a Palavra Sagrada de Deus
virão à tona e eles serão acusados de serem cruéis e sem coração. O seu crime será o de se oporem
às leis pecaminosas, que aparecerem aquando da debandada das Igrejas durante a perseguição do
anticristo. Quando elas se dividirem e fragmentarem, os seus fundamentos serão abalados. Elas já
não serão capazes de permanecer firmes perante a maldade e a injustiça. O tempo estará então
maduro para muitas almas aturdidas, que ficarão muito confusas ao testemunharem uma alternativa
ao templo de Deus.
Será dito que esse novo templo é uma igreja que une todos, porque Deus ama todos os Seus
filhos. E se Deus ama todos os Seus filhos, então Ele quer que eles se unam como um, que se abracem
uns aos outros, independentemente do seu credo, da sua religião, da sua cor de pele, da sua raça, das
suas leis. Todos ficarão unidos, e serão informados, em Nome de Deus, que estão todos convidados a
enviar representantes para o novo templo, que será localizado em Roma. Ser-lhes-á dito que essa é a
Nova Jerusalém, profetizada na Bíblia e protegida pelo líder escolhido por Deus – o falso profeta.
Então, muitos cairão nessa grande mentira, uma farsa da Santa Palavra de Deus – que foi dada
a João Evangelista. Cada Palavra dada a este profeta, para o fim dos tempos, será aproveitada,
adaptada e distorcida para se adequar à agenda do anticristo.
Aqueles que se recusem a aceitar esta nova, a assim chamada igreja inclusiva, serão
considerados não-cristãos. Eles serão intimados e olhados como tolos. Sem o Espírito Santo, que os
orienta, eles seriam sugados para dentro do templo falso e obsceno, que disfarça a horrenda verdade
que está por detrás da sua aparência.
O anticristo está prestes a fazer a sua grande entrada na cena mundial e será ele quem, não só
reinará nestas igrejas, como levará as pessoas a acreditar que possui especiais dons divinos. Ele será
homenageado pelo seu grande serviço a causas humanitárias. Ele, o anticristo, receberá prêmios
internacionais pelo seu trabalho de caridade. E, então, dirão que ele possui o carisma associado às
pessoas santas. Não muito tempo depois, os milagres ser-lhe-ão atribuídos, até que, finalmente, ele
dirá que é um profeta numa missão de Deus.
Muitos cairão nesse terrível engano, porque ele será apoiado pelas igrejas do mundo e
receberá o selo de aprovação do falso profeta.
Finalmente, o mundo acreditará que ele Sou Eu, Jesus Cristo. A Minha Palavra cairá em
ouvidos moucos, enquanto a sua presença devora toda a humanidade, cujos aplausos abafarão as
vozes que proclamam a Verdadeira Palavra de Deus. Mas, por causa da Minha Grande
Misericórdia, Eu, com a Mão do Meu Pai, intervirei a cada passo do caminho.
As Minhas Mensagens nunca pararão, até o último dia. A Minha Voz não morrerá nunca. Os
filhos de Deus, que permaneçam fiéis à Sua Santa Palavra, nunca morrerão.
O Vosso Jesus.
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Muitos bons e santos Sacerdotes juntaram-se para pôr de parte estas Mensagens
Terça-feira, 9 de abril de 2013, 23:00

Minha querida e amada filha, muitos bons e santos sacerdotes juntaram-se para por de parte
estas Mensagens, mas eles não têm qualificações ou o conhecimento para fazer isso. O seu caminho
é servir a Deus. Eles não devem permitir ser assim contaminados, porque isso coloca em perigo
para as almas que reconhecem a Minha Voz nestas Mensagens.
Enquanto desfilam as práticas espirituais da Nova Era, muitos padres acreditam que o seu
conhecimento da espiritualidade significa que eles têm o talento para reconhecer um verdadeiro
profeta de Deus. Tão longe estão de Mim, que não conseguem discernir a Minha Santa Palavra. Eu
não lhes dei tais graças, porque o orgulho está no seu caminho.
Aqueles de vós, Meus servos sagrados, que preparam esquemas e usam o emblema do vosso
Santo Ofício ao serviço de Deus, como um meio para virar os vossos paroquianos para longe da
Minha Palavra, sabei que vós sereis punidos. Vós. Realmente. não Me conheceis. Vós não sois leais
a Mim. Vós sois ignorantes de conhecimento espiritual e não tendes autoridade para, publicamente,
humilhar e menosprezar os outros nem para desmerecer ninguém em Meu Nome.
Cada um de vós terá que responder perante Mim. Eu vou punir-vos, não pela vossa descrença,
mas pelo pecado do orgulho, que vos faz acreditar que sabeis mais sobre questões espirituais do que
Eu, Jesus Cristo, Vosso Mestre. Como Me feris. Como Me desapontais, porque a vossa traição feriu
a Minha Missão, a última da sua natureza. Por cada pecador que se afaste de Mim, vós tereis que
assumir a responsabilidade pelas suas almas. E então, com um peso no coração, tereis que responder
a estas perguntas, quando a Verdade vos for dada a conhecer.
Por que rejeitais vós o Meu Cálice, se vos foi dada a Verdade, com amor e confiança, e quando
sabeis, no vosso coração que vinha de Mim? Por que tentais vós destruir as Minhas Mensagens?
Tendes alguma ideia da seriedade dos votos Sagrados que fizestes em Meu Nome? Vós deveis agora ir
para um retiro e ler a Minha Cruzada de Orações. Se o fizerdes, então Eu dar-vos-ei a Minha Bênção e
o poder de discernimento. Mas, somente os de coração humilde podem vir a Mim.
Regressai. Então, vinde a Mim, despidos. Deixai todos os vossos invejosos pontos de vista,
a vossa opinião tendenciosa, e vossa avaliação destas Mensagens com base nos heresias,
mexericos e insinuações à vossa volta. Quando esse dia chegar, Eu baptizar-vos-ei de novo e
tornar-vos-ei puros de novo. As vossas almas serão como as dos pequenitos e com um
esfomeado desejo da Minha Presença.
Eu espero a vossa resposta. Eu Sou Todo Amor. Eu Sou Todo Misericordioso. Vinde a Mim.
Eu Sou tudo o que vós precisais.
O Vosso Jesus.

Deus Pai: Oração pela Chave para o Novo Paraíso
Quarta-feira, 10 de abril de 2013, 16:45

Minha querida filha, enquanto as Chamas do Espírito Santo engolem as almas humildes que
lerem estas mensagens, assim também será a propagação da conversão global. A Santa Palavra de
Deus é como uma poderosa rajada de vento, que traz consigo e “para” todas as almas no seu rasto,
os frutos da plenitude.
A partir dessas primeiras sementes plantadas, uma multidão de frutos cresceu, cobrindo todas
as nações, incluindo as que estão sob regime comunista.
Minha filha, como a Minha Santa Palavra agarra as mentes e almas de todos os credos,
cortará, como uma espada, de uma extremidade a outra, essas nações que Me voltam as costas, ao
seu amado Pai. Assim, quando aumenta o ódio contra ti, nota que a Minha Santa Palavra, que ajuda
a salvar almas, está a ter sucesso.
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Tu, Minha mensageira, não és senão um instrumento. Esta Missão não é acerca de ti. Não é sobre
a iluminação da tua alma, pois esse não é meu objetivo, embora isso Me seja agradável. Tu, Minha
filha, como última mensageira, apenas deves transmitir ao mundo as Mensagens que estão a ser dadas
para o bem da humanidade. As tuas opiniões e o teu conselho para os outros não são importantes, e tu
não tens autoridade para compartilhar os pontos de vista desses humanos com os outros.
Quando a Voz de Deus atinge o coração do homem, multiplica-se dentro das almas de muitos.
É a Minha Bondade, como Pai Amoroso de toda a humanidade, que permite essas grandes bênçãos.
Conforme predito, grandes milagres serão testemunhados por aqueles a quem foi dado o Dom do
Espírito Santo, através desta Missão. Eu abençoo todos aqueles que espalham as Minhas Mensagens,
pois os seus esforços farão render a Minha Palavra, como um nevoeiro que cobrirá a terra.
Aos que têm esperado a Dádiva da Conversão – as pobres almas vazias de Mim – Eu digo-vos
agora. Eu, o Vosso Pai Amoroso, prometo que vos abraçarei e abrirei os vossos corações quando
vós recitardes esta oração.
Deus Pai: Oração pela chave para o Novo Paraíso
Querido Pai, sou eu, o Vosso filho perdido, tão confuso e cego, que sem a Vossa Ajuda, o
Vosso amor, não sou nada. Salvai-me através do Amor do Vosso Filho, Jesus Cristo, e dai-me a
Chave para o Vosso Novo Paraíso na Terra. Amém.
Filhos, Eu vos abençoarei e vos protegerei. Vós sois Meus – todos vós. Enquanto Eu vos
consumo para chorardes por aqueles que Me odeiam, Eu usarei o Meu Poder Todo-Poderoso para
desbloquear os vossos corações endurecidos, para que Eu vos possa legar a herança que,
carinhosamente, Eu Criei.
A Minha intervenção, revelando-vos eventos que estão para vir, ajudar-vos-á a entender
quanto Eu vos amo. Quando estes eventos se desenrolarem diante dos vossos olhos, Eu estarei à
espera que vós venhais a Mim, com amor e confiança nas vossas almas.
O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo.

Por cada alma que vós dedicardes à Minha Misericórdia, eu salvarei mais uma centena
Quinta-feira, 11 de abril de 2013, 21:20

Minha querida e amada filha, tu deves seguir em frente e concentrar-te nas pobres almas que
não acreditam em Deus. Refiro-me àqueles que nunca receberam a Verdade sobre a Existência de
Deus, o seu Criador.
Há bilhões de pessoas que não têm conhecimento da Santíssima Trindade, porque lhes foi
ocultada. Essas são as almas às quais será concedida grande Misericórdia por Mim, e eles precisam
de estar cientes destas Minhas Mensagens para o mundo.
As outras almas que Me preocupam são as que foram mornas na sua fé e que agora se
recusam a aceitar a Verdade da vida eterna. A muitas pessoas que estão inseguras sobre a sua
criação ou da existência de Deus, em breve será mostrada a Verdade. Mais uma vez, Eu mostrarlhes-ei uma grande Misericórdia, e o Meu Amor tocará os seus corações e eles serão salvos.
Mas, então, há aqueles que continuam a resistir á Minha Intervenção. Eles lutarão contra
qualquer tentativa de lhes ser dada a Verdade, e a prova que será dada da Minha Misericórdia será
atirada de volta à Minha Face. Mais uma vez, Eu intervirei e continuarei a lutar pelas suas almas.
Finalmente, existem aqueles que sabem tudo sobre Mim e sobre o fato de que Eu Sou o
Messias. Nenhum milagre ou ato de amor os atrairá para Mim, porque eles se entregaram a Satanás.
Essas almas serão devoradas pela besta, e ele não os deixará em liberdade porque eles não Me vêem
como seu Salvador. Eles ainda não sabem a verdade sobre o plano da besta. A fim de os salvar, vós,
Meus amados seguidores, deveis dar-Me a vossa fidelidade confiando as suas almas a Mim durante
as vossas orações e ao receberdes a Sagrada Eucaristia. Vós deveis oferecê-las a Mim em cada dia e
por cada alma que vós dedicardes à Minha Misericórdia, Eu salvarei mais de uma centena.
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Fazei isto todos os dias. No final de cada mês vós ficareis cheios de alegria, porque sabereis a
quantas dessas almas foi dada esta Misericórdia. Esta é apenas mais um Dádiva com que Eu vos
abençoo, e, as graças que vós recebereis quando recitardes esta Cruzada de Oração serão em
abundância.
Cruzada de Oração (104) Libertar estas almas da escravidão
Querido Jesus, eu ofereço-Vos a alma do meu irmão e irmã, que entregaram as suas almas
a Satanás. Tomai esta alma e redimi-a aos Vossos Santos Olhos. Libertai esta alma da escravidão
da besta e trazei-a à salvação eterna. Amém.
A Minha Misericórdia continuará a ser dada à humanidade e, especialmente, para cada alma
que rejeite a Palavra de Deus.
Eu vos abençoo, Meus fiéis discípulos, e Eu continuo a derramar o Dom do Espírito Santo
sobre vós.
O Vosso Jesus.

Bem-aventurados os mansos de coração, de quem o orgulho foi despojado pela Graça
de Deus
Sexta-feira, 12 de abril de 2013, 23:55

Minha querida e amada filha, quem dentre vós que realmente Me ama, pode vir diante de
Mim e prostrar-se a Meus Pés, em total abandono?
Quem dentre vós, que verdadeiramente Me honra e segue os Meus Ensinamentos, pode
humilhar-se diante de Mim, sem qualquer respeito por si próprio? Se vos puderdes lançar a vós
mesmos pela Minha Misericórdia, em humilde servidão, Eu vos erguerei e exaltarei. Mas quando
vos exaltais a vós mesmos, em Meu Nome, e dizeis que Me conheceis mais intimamente do que os
outros, Eu atirar-vos-ei ao chão, para debaixo dos Meus Pés.
Porque tantos, a quem foi dada a Verdade, ainda não compreendem a Verdade dos Meus
Ensinamentos? O homem, por causa da mancha do pecado, não é digno de estar diante de Mim.
Mas aqueles que entendem a fraqueza da alma humana, devem saber que os que são levados por si
mesmos a declarar o seu superior conhecimento dos assuntos espirituais, estabelecidos pelos
Ensinamentos de Deus, através dos profetas, precisam de ser muito cautelosos. Quando essas almas
declaram o seu assim chamado conhecimento, vangloriando-se pela sua avaliação intelectual da
Santa Doutrina, em vez de focarem a importância da humildade, eles ofendem-Me. Quando eles
usam os seus conhecimentos para distorcer a Verdade, para a ajustar à sua agenda, a fim de chamar
as almas a uma versão artificial dos Meus Ensinamentos, Eu Sou profundamente ofendido e Eu
punirei as almas culpadas deste crime contra Deus.
Aqueles dentre vós que criais cultos, movimentos espirituais, unicamente de vossa própria
criação, sabei que quando interferis com a Palavra de Deus sois culpados de pecado grave. As
vossas vozes, que proclamam a Palavra de Deus e toda a Sua Glória, são por um lado ouvidas
porque contêm a Verdade. Mas, quando vós adicionais à Palavra de Deus as vossas próprias
interpretações, e quando fazeis isso para atacar os outros, em Meu Santo Nome, acusando-os de
fazerem mal, cometeis pecado.
Bem-aventurados os mansos de coração, de quem o orgulho foi despojado pela Graça de
Deus., pois eles governarão como reis no Novo Paraíso.
Bem-aventurados são aqueles que confiam completamente em Mim, pregando e espalham a
Minha Santa Palavra sem qualquer intenção de obter atenção pessoal, de auto glorificação, porque
também eles encontrarão refúgio no Meu Reino.
Aqueles que afirmam ser Meus seguidores dedicados, mas que acreditam que são qualificados
para julgar os outros, analisar as crenças dos outros, cuja fé em Deus faz com que ataquem e
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

689

Livro da Verdade

condenem publicamente as almas santas que vêem em Meu Nome, não fazem parte do Meu Reino.
Vós pertenceis ao maligno, pois vós não respondeis a Mim, Jesus Cristo. Eu não vos chamei, nem
vos dei permissão para promover qualquer forma especial de grupo, criado para ridicularizar um
outro grupo.
Todos os que orgulhosamente se vangloriam de capacidade intelectual, associada aos Meus
Ensinamentos, para menosprezar outro filho de Deus, especialmente as almas escolhidas, sabei que
os vossos dias estão contados. No passado, a Minha Paciência ter-Me-ia impedido de interromper
essas missões desviadas. Agora, nestes tempos finais, Eu não tolerarei a forma como vós tentais
bloquear a Minha Segunda Vinda.
Muito poucos de vós aceitareis o Meu plano para vos preparar para a Minha Segunda Vinda –
desta vez para vos trazer para a Nova Era de Paz. Vós já sabeis a Verdade. Vós sabeis que Eu virei
outra vez, mas vós não ireis, tal como dantes, aceitar que Sou Eu, o Rei de tudo o que é, Quem vos
está a convidar a preparardes as vossas almas.
Dois mil anos, para Mim, não é nada. É como se fosse ontem. Então, hoje, Eu estou a
chamar a todos vós. O que Me entristece é que aqueles que dizem que Me amam e que Me
reconhecem publicamente, realmente não Me conhecem. Eles permitiram o aparato das
religiões organizadas, da política internacional, da grandeza exagerada e das cerimônias, para
se esconderem de Mim.
Eu Sou simples no corpo, mente e alma, e, portanto, abraço primeiro quem vem perante
Mim dessa maneira. Quando um pai recebe em casa um filho que esteve fora por algum tempo,
ele não liga às suas roupas, sapatos, jóias ou à sua mala. Ele só vê o seu filho, o seu rosto e o
amor que existe no seu coração desde a primeira vez que ele respirou quando saiu do ventre da
sua mãe. Ele não está interessado na sua riqueza, no seu aspecto, nas suas opiniões ou na sua
tagarelice sobre os outros – tudo o que ele sabe é o amor que sente pelo seu filho, o amor que o
seu filho sente por ele.
O amor é simples. Sem complicação. Ele não vem do ódio. Vós não podeis amar alguém
quando a vossa alma está cheia de raiva ou ódio. Quando vós me amais, vós deveis amar todos os
outros que Me seguem, não importa qual seja a sua fraqueza. Vós deveis amar até mesmo aqueles
que são culpados de terríveis pecados, porque Eu posso perdoar o mais perverso de todos os
pecados. O que há a recordar é que nenhum homem tem o direito de condenar outro em Meu Nome.
Isso, só Eu o posso fazer.
Sabei, quando é preciso avisar o mundo dos pecadores, que são inimigos de Deus, que Eu
tenho esse direito. Mas em todo o caso, Eu vou pedir orações pelas suas almas. Haverá apenas uma
excepção. Eu nunca poderei pedir-vos para orar pelo anticristo, pois ele não vem de Deus.
O Vosso Jesus.

A Igreja Católica está agora prestes a entrar na pior perseguição da sua história
Sábado, 13 de abril de 2013, 23:50

Minha querida e amada filha, Eu desejo encorajar a todos vós que acreditais em Mim e nas
Minhas Mensagens contidas neste livro – O Livro da Verdade.
Quando os homens Me seguem e se oferecem a Mim, eles devem emular todos os meus traços.
Isto quer dizer que eles devem amar a todos em Meu Nome e tratar cada homem como ele esperaria ser
tratado. Contudo, quando realmente vos abandonais aos Meus Cuidados, vós sofrereis por isso. Vós
sereis tratados com crueldade, e serão feitas todas as tentativas para lançar o desprezo sobre vós.
Eu digo isto a todos os filhos de Deus e aos Cristãos em particular, pois a sua carga é a mais
pesada. Eu chamo a todos os que no mundo acreditam em Mim, independentemente de acreditarem
que Eu falo ou não com eles através destas Mensagens.
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Os Cristãos serão sempre o alvo de quem quer mudar as Leis de Deus, para servirem a sua
pecaminosa procura de prazer e de desejos egoístas. A Igreja Católica está agora prestes a entrar na
pior perseguição da sua história e vai ser virada de cabeça para baixo e de dentro para fora. O
ataque foi planeado ao longo de décadas e cuidadosamente construído. Como os santos no Céu
choram os eventos catastróficos que agora se desenrolam, a uma velocidade que chocará até mesmo
aqueles que não acreditam nestas Mensagens.
Haverá confusão, visto que muitos servos sagrados ficarão sem poder sobre tudo o que
amavam e serão interrogados e a seguir revogados. Eles serão desafiados e intimidados, em Meu
Nome, dentro das suas próprias fileiras.
Aqueles de vós que são leais à Minha Igreja na terra, Eu exorto-vos a estarem vigilantes e a
defenderem os Meus Ensinamentos, se quiserem permanecer fiéis a Mim. Vós nunca deveis aceitar
algo que não seja a Verdade que vos foi ensinada. Em breve, sentir-vos-eis muito sozinhos e, meus
pobres servos sagrados, tornar-vos-eis angustiados, pois a vossa lealdade a Mim e à Igreja
estabelecida por Pedro será arrancada debaixo deles.
Todos aqueles que sois tradicionais cristãos leais, deveis permanecer firmes e não deveis
aceitar qualquer tentativa de vos encorajar a abandonar a vossa fé. Vós sereis afastados para o lado,
e forçados a concordar em educar os vossos filhos numa falsa doutrina, e não na de Deus.
Esses eventos irão agora começar, e Eu aviso-vos destes para vos orientar. Qualquer um que
Me acuse, através desta Missão, de encorajar as almas a abandonar a Minha Igreja na terra, não
entende as Minhas Instruções. Eu estou simplesmente a pedir-vos para permanecerdes fiéis aos
Meus Ensinamentos, quando achardes que sois forçados a aceitar uma nova versão da Igreja. Esta
nova versão não será nunca aceite aos Olhos de Deus.
O Vosso Jesus.

Mãe de Deus: Quando os filhos de Deus forem enganados por mentiras, eles separarse-ão d’Ele
Domingo, 14 de abril de 2013, 14:00

Minha querida filha, deixa-Me trazer-te conforto neste momento. Deixa-Me apertar-te junto a
Mim, para que Eu possa dar-te força e assim continues a espalhar a Santa Palavra de Deus nestes
tempos difíceis.
Quando aqueles que perseguiram o Meu Filho, e, em seguida, O assassinaram, foram
questionados – “Porque fizestes isso?” –, eles responderam – “Para defender a Palavra de Deus”.
Quando lhes perguntaram se Deus perdoa o assassínio de outro homem, eles argumentaram que isso
estava de acordo com os Ensinamentos da Igreja. E assim será também no fim dos tempos. As
pessoas vão distorcer os Ensinamentos de Deus para justificarem a rejeição da Sua Santa Palavra.
O Meu Filho dá ao mundo estas Mensagens para que vós defendeis os Seus Ensinamentos.
Ele faz isso para que nenhum homem, erroneamente, rejeite a Sua Santa Palavra, quando os
Ensinamentos da Sua Santa Igreja na terra são adulterados e profanados A Palavra de Deus nunca
deve mudar, porém as profecias predisseram estes dias, em que muito disso acontecerá, o que será
feito pela Igreja fundada sobre a Rocha de Pedro.
O Meu Filho é a Palavra. A Palavra de Deus deve ser honrada por todos os filhos de Deus.
Quando os filhos de Deus forem enganados por mentiras, eles separar-se-ão d’Ele. Quando vós
aceitardes outra coisa que não a Verdade de Deus, quando vós aceitardes o pecado, e, em seguida,
participardes nele, colocareis uma barreira entre vós e o Meu Filho.
Lembrai-vos de que Eu, a Mãe de Deus, protejo todos aqueles que Me chamem. A Minha
proteção é para todas as pessoas, de todas as religiões. Quando recitais o Meu Santo Rosário,
diariamente, vós recebeis todo o tipo de proteção e sereis capazes de defender a Verdade, a Santa
Palavra de Deus.
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Qualquer um, na Igreja do Meu Filho na terra, que oriente o povo, e que não recite o Santo
Rosário perante a sua paróquia, não vem de Deus.
A Vossa Mãe, Mãe de Deus, Mãe da Salvação.

Muitos não serão suficientemente fortes para lutar contra o aborto, a eutanásia e o
casamento do mesmo sexo
Segunda-feira, 15 de abril de 2013, 18:20

Minha querida e amada filha, os inimigos de Deus aumentam agora em grande número, em
cada nação, para negarem as Leis de Deus.
Muitas novas leis serão introduzidas em cada nação e em cada igreja. A maioria das leis será
contra os Ensinamentos estabelecidos na Bíblia Sagrada. Toda a espécie de pecado será legislado, e
as trevas da besta cobrirão o mundo. Aqueles que se opuserem a essas leis serão repudiados como
maníacos e demonizados. As suas vozes serão abafadas por aqueles que abraçam o secularismo,
como se fosse uma religião autêntica. Eles usarão todos os argumentos intelectuais para impor as
suas perversas leis, e enganarão a muitos, porque vão usar os direitos humanos como instrumento
para controlar os outros.
Muitos não serão suficientemente fortes para lutar contra o aborto, a eutanásia e o casamento
do mesmo sexo. Então, do mesmo modo que as leis são postas em vigor, a Igreja Católica anunciará
reformas para reconhecer todos os direitos humanos e todas as religiões. Isso será seguido por uma
terrível divisão entre aqueles que estão abençoados com o dom do discernimento, que lhes foi dado
pelo Espírito Santo, e aqueles cujo único desejo é o amor a si mesmos e que rejeitam a Deus. Eles
vêem Deus e os Meus Ensinamentos como obstáculos para viverem o que eles acreditam ser um
estilo de vida livre.
A poderosa organização da elite mundial, que está infiltrada em todos os cantos do mundo,
preparará novas leis e conspirações para derrubar os líderes da Igreja, enquanto, ao mesmo tempo,
inventará guerras que trarão a destruição. Tão orgulhosos são eles e tamanha é a extensão da sua
adulada fidelidade a Satanás, que acreditam que são indispensáveis. Como eles terão que sofrer pelas
suas más ações. Assim como acreditam que podem controlar os outros e impor os seus planos tortuosos
sobre os outros, eles serão derrubados pela Mão do Meu Pai. Não lhes será dado, porém, muito tempo
para voltarem as costas. A seguir, então, eles irão virar-se uns contra os outros e destruir-se uns aos
outros. Tão grande será o nível do seu sofrimento que, mesmo para o fim, isso não será suficiente para
os fazer ver as mentiras que estão diante deles, e continuarão a estar sujeitos ao maligno.
Muitas pessoas, que não são de Deus, darão pouca atenção a esses eventos. Somente quando a sua
liberdade for restringida é que eles, abertamente, se revoltarão contra as injustiças nas suas nações. Eles
perceberão, então, o horror que foi criado por ter sido extinta a Luz de Deus. No seu lugar haverá a
escuridão, o vazio, a fome e a falta de amor. Só então o homem clamará pela Misericórdia de Deus. Eu
estarei lá, à espera de vos confortar e para salvar as vossas pobres almas assustadas.
O Vosso Jesus.

A Palavra, segundo Deus, será posta de lado quando o paganismo varrer a terra
Terça-feira, 16 de abril de 2013, 20:45

Minha querida e amada filha, a Minha Igreja na Terra começou a sofrer a subida ao Monte
Calvário, como predito. Todos aqueles que falam em Meu Nome, que Me amam e que honram os
Meus Ensinamentos, terão de enfrentar agora esta jornada tortuosa, a fim de defenderem a Minha
Santa Palavra.
A Palavra, segundo Deus, será posta de lado quando o paganismo varrer a Terra. A todos
aqueles que Me seguem, Eu digo para andarem com a cabeça levantada. Nunca renuncieis à
Verdade, quando esses, incluindo a vossa família e amigos, lutarem convosco para vos afastar da
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Minha Santa Palavra, que vos foi dada durante o Meu tempo na Terra. Vós não deveis ceder na
vossa determinação em permanecer fieis a Mim. Alguns de vós serão fortes durante o tempo da
perseguição. Outros cairão. Alguns desistirão. Outros decidirão aceitar as mentiras, apresentadas
como Doutrina Santa, e serão afastados de Mim.
Eu carregarei sobre os Meus Ombros todos aqueles que confiam completamente em Mim. Eu
concederei proteção a todos aqueles que são suficientemente corajosos para continuarem a oferecer
a Santa Missa da forma como deve ser conduzida. Eu protegerei os Sacramentos oferecidos pelos
Meus santos servos sagrados que se recusam a fraquejar ou a deixar o Meu Serviço. Aqueles que se
empenham na Minha Defesa não terão nada com que se preocupar. Aqueles a quem foi dada a
Verdade em toda a sua vida, e que rejeitam os Meus Ensinamentos em favor da mentira, serão
atirados para longe de Mim. A Minha Justiça é para ser temida, que o homem não acredite que pode
mergulhar num abismo de mentiras, sem remorso na sua alma, e não sofrer as consequências.
O Meu amor será suficientemente forte para abraçar os que se confundam durante esses
tempos. Eu chegarei a todos os filhos de Deus que Me procurem, não importa quão enegrecidas
sejam as suas almas. No meio do tumulto, Eu tornar-Me-ei por fim conhecido e o Meu Espírito
varrerá a Terra, assim como as pessoas acreditarão que não serão mais apanhadas.
Lembrai-vos que Eu Sou o Primeiro e o Último, nada Me pode vencer, que Eu Sou TodoPoderoso, e, quando vós sentirdes que a maldade infligida sobre o mundo pelos inimigos de Deus é
esmagadora, que Eu Estou aqui. Eu permito este sofrimento, esta perseguição final, porque é a arma
final contra a besta. Sem isso, ele roubaria as almas da maioria da população mundial.
Esta batalha pelas almas chocará aqueles que realmente Me conhecem, porque a maldade que
vós tereis que testemunhar, será observada em homens que vós acreditastes serem bons. Satanás não
deixará pedra sobre pedra, e usará todas as almas, especialmente as que estão perto de Mim, para
virarem as costas aos Meus Ensinamentos. Embora a batalha seja furiosa por algum tempo, Eu
salvarei bilhões, através desta Missão, pela conversão.
O Vosso Jesus.

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

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

Eu peço aqueles de vós que estão assustados e confusos com estas Mensagens para me
ouvirem agora
Sexta-feira, 19 de abril de 2013, 17:00

Minha querida e amada filha, como esta Missão é solitária, apesar das centenas de milhar de
pessoas que te cercam com o seu amor e orações.
Quando tu trabalhas para Mim e te abandonas em completa submissão aos Meus Pés, sentirte-ás muito sozinha. Tu terás de enfrentar a ira dos Meus inimigos, que não te darão um momento
de paz. Tu, Minha filha, deves ouvir agora o que Eu ofereço a todos aqueles que Me rejeitam, nestas
Palavras em que Eu ofereço aos filhos de Deus um Dom especial.
Eu peço aqueles de vós que estão assustados e confusos com estas Mensagens para Me
ouvirem agora. Não sabeis vós como Eu vos amo, mesmo quando vos ressentis de Mim? Não sabeis
vós que Eu nunca vos puniria por não aceitardes estas Mensagens, que vos são dadas apenas para
que Eu vos possa preparar e fortalecer para as provações que tendes pela frente? Não Me conheceis
vós, ao vosso amado Jesus, quando Eu vos chamo agora?
Eu Sou o vosso Salvador e Eu nunca vos colocaria de parte quando há dúvidas na vossa
mente. Como poderia Eu irritar-Me convosco se vós Me amais e só vos preocupais com a Verdade?
Eu preparo-vos agora para os desafios que tendes agora que enfrentar, como as profecias
predisseram, no desenrolar da perseguição da Minha Igreja na Terra.
Para que Eu vos possa trazer para a Misericórdia do Meu Amor e iluminar os vossos corações,
Eu ofereço-vos este Dom. Eu prometo, quando Me chamardes desta forma, através desta oração,
que as vossas dúvidas a respeito de quem Eu Sou, ao falar convosco agora, desaparecerão. Eu
ofereço-vos este Dom para que, através das orações que Eu dou ao mundo neste momento, vós
possais salvar toda a humanidade.
Se vierdes a Mim, livres de orgulho e com uma consciência aberta e clara, sabereis
imediatamente que vos foi oferecido este Dom. É o Dom da Conversão para os outros.
Cruzada Oração (105) Dom da Conversão para os Outros
Ó meu querido Jesus, pelo meu amor por Vós, aceitai por favor a minha alma em união
Convosco. Levai a minha alma, cobri-a com o Vosso Espírito Santo e ajudai-me, através desta
oração, a salvar todos aqueles com que Eu entro em contato. Infundi em todas as almas que eu
encontrar a Vossa Santa Misericórdia e oferecei-lhes a salvação necessária para que entrem no
Vosso Reino. Ouvi as minhas orações. Ouvi as minhas súplicas e, através da Vossa Misericórdia,
salvai as almas de toda a humanidade. Amém.
Aqueles de vós que lançam calúnias sobre estas Mensagens e que as rejeitam, Eu peço para
virdes Comigo. Eu mostrar-vos-ei a Verdade. Eu levar-vos-ei e dar-vos-ei conforto. Eu amar-vos-ei
sempre, não importa como vós Me ofendeis.
O Vosso Jesus.
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Quando o homem não acredita em Deus, ele não aceita a diferença entre certo e errado
Sábado, 20 de abril de 2013, 16:45

Minha querida e amada filha, os Céus estão cheios de tristeza por causa da dor que os Meus
queridos seguidores têm de suportar na Terra. Todos os anjos e santos se unem como um só para
rezar pela humanidade, uma vez que perdura um ataque tão perverso de Satanás e todos os seus
espíritos malignos. Como as suas orações são aceites por Mim e postas em ação, Eu peço a todos
aqueles que se declaram Cristãos para orarem como nunca antes.
As orações oferecidas diariamente para proteção contra as forças demoníacas que se infiltram
na Terra, ajudarão a limpá-la dos maus espíritos. Vós deveis manter a esperança, e, quando
permanecerdes fieis a Mim, tornar-vos-eis ainda mais fortes.
A força dos Cristãos, unidos na Verdade de Deus, será uma poderosa muralha defensiva
contra a besta, cujos planos para ferir os filhos de Deus estão a surgir neste momento. Vós deveis
estar perante Mim, declarar-Me o vosso eterno amor e Eu guiar-vos-ei no Meu exército, que nunca
será derrotado. Como o Meu exército aumenta de tamanho, e como mais bilhões se converterão e
Me aceitarão, ele ajudará a matar a besta.
O vosso dever, Meus amados seguidores, é focar os que vão rejeitar a Minha Mão de
Misericórdia. Não importa que sejais ridicularizados em Meu Nome, tudo o que vós deveis fazer é
implorar pela salvação das almas. Sabei que serão concedidas graças especiais ao exército de Deus
na Terra, para lhe permitir trazer com ele as almas daqueles que duvidam da Minha Santa Palavra.
As dúvidas, quando permitem que elas putrefaçam, separam o homem de Deus. As dúvidas
são colocadas no coração do homem por Satanás, para levar os filhos de Deus a acreditar que Ele,
Deus, não Existe.
Quando o homem não acredita em Deus, ele não aceita a diferença entre certo e errado. Sem a
orientação de Deus, ele cairá em todas as armadilhas colocadas perante ele por Satanás. Muito ódio
se manifesta então no coração dos homens, porque uma vez que eles se abram para o mal os seus
corações enchem-se de raiva. A pior raiva será direccionada para os Cristãos, e, ainda assim, essas
pessoas não saberão porque se sentem desse modo. É por isso que aqueles que clamam não
acreditar em Deus, passam mais tempo condenando aqueles que o fazem.
Rezai, rezai, rezai pelas suas almas.
O Vosso Jesus.

A Torre de Babel será erguida mais uma vez e apresentada como um Templo de Deus
Domingo, 21 de abril de 2013, 14:45

Minha querida e amada filha, quem pode negar a Minha morte na cruz? Quem pode negar que
Eu dei a Minha Vida para que a Verdade salvasse os pecadores em toda a parte? Então, quem dentre
vós, quando chegar o momento, negará a Verdade da Minha Igreja na terra, quando for feita em
pedaços, pedra por pedra?
Foi-vos dada a Verdade. Vós sabeis os Meus Ensinamentos. Então, vós conhecereis a Minha
Igreja pelos Meus Ensinamentos. A Minha Igreja na Terra é a Minha Verdadeira Igreja na Terra, é o
Meu Corpo. Portanto, se um homem dentre vós flagela o Meu Corpo, a seguir reinventa os Meus
Ensinamentos e depois apresenta-vos mentiras, negar-Me-eis vós, então?
Eu, Jesus Cristo, não digo isso para vos dividir. Eu digo-vos estas coisas para que vós honreis
os Meus Ensinamentos, defendais os Santos Sacramentos e permaneçais firmes para a Verdade.
Nenhum homem na terra pode mudar os Ensinamentos da Minha Igreja. Nenhum homem. A
ninguém, dentre vós, foi dada autoridade para declarar novas doutrinas e apresentá-las como
Minhas. No entanto muitos, dentre vós, negar-Me-ão por negarem a Verdade que vos foi dada há
2.000 anos. Tal é a vossa falha no conhecimento das coisas sagradas, que sereis ignorantes das
novas leis, as quais blasfemarão contra Mim, quando forem introduzidas na Minha Igreja na Terra.
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Assim como era antes a Torre de Babel será erguida mais uma vez e apresentada como um
templo de Deus. Ela será localizada em Roma e contará com o novo símbolo da nova religião
mundial. Esse símbolo será visto no telhado, na entrada, e terá primazia sobre o altar, lá dentro. O
Meu precioso Tabernáculo em ouro, profanado em toda a sua Glória, será posto no centro do altar
para que todos o possam ver. Este insulto significa que a besta terá a porta aberta para invadir o
Meu Tabernáculo. A Minha Presença, nesse momento, desaparecerá.
Milhões de pessoas – muitas das quais não sabem o significado dessa abominação – farão tudo o
que lhes for pedido e rezarão diante da besta. Novas vestes, com emblemas em ouro, que terão a
aparência de batinas humildes, serão usadas por aqueles que servem nesse chamado templo. O emblema
de ouro, que será apresentado de uma forma descarada, será o símbolo da nova religião mundial.
As Cruzes vão desaparecer. O Meu Crucifixo não será visto em lugar algum. Então, onde ele
for visto, em alguns locais públicos, as pessoas serão obrigadas por lei a derrubá-lo.
A nova torre, que honrará Satanás, será replicada em muitos países e, em seguida, será
conhecida a segunda parte da fraude. A existência do Inferno será declarada publicamente, pela
igreja, como não tendo sentido. As pessoas vão ser embaladas com uma falsa sensação de segurança
quando esta mentira descarada for aceite por todas as igrejas. Será argumentado que Deus nunca
permitiria que um tal lugar existisse. Que Ele ama a todos e que a existência do Inferno foi
espalhada por fanáticos religiosos ao longo dos séculos. E, assim, as pessoas perdoarão até mesmo a
existência do pecado mortal. O pecado será tão amplamente aceite que as pessoas deixarão de rezar
ou de pedir Misericórdia, pois não será a Deus que eles manifestarão apreço. Será à besta que eles
entregarão as suas almas e cada passo da sua jornada será cuidadosamente orquestrado pelos
inimigos de Deus.
O Vosso Jesus.

Mãe de Deus: Para serem dignos do Seu Reino, eles devem despir-se de influências
mundanas
Segunda-feira, 22 de abril de 2013, 16:00

Minha filha, para que os filhos de Deus sejam salvos devem seguir o caminho do Meu Filho.
Eles devem aceitar que, para serem dignos do Seu Reino, devem despir-se das influências
mundanas que os separam de Deus.
Aqueles que se voltam para o Meu Filho, como alcançaram a Verdade, verão uma série de
mudanças ocorrerem nas suas vidas. Aqueles que não O conhecem e que abrem o coração para Ele,
pela primeira vez, verterão lágrimas. Essas lágrimas serão o resultado do amor que Ele vai incutir
nos seus corações, e eles ficarão esmagados. Essas são as lágrimas da conversão. Os seus corações e
almas ficarão cheios de um amor que nunca conheceram antes. Esse é o Amor de Deus, e é um
Dom do Céu.
Logo de seguida, cheios da Luz de Deus, eles atrairão as trevas do maligno, que procura as
almas cheias com essa Luz. É quando eles sofrem às mãos de outros que são usados pelo maligno,
para atacar a sua fé e a sua fidelidade a Deus.
Aqueles que têm um amor simples pelo Meu Filho, vazio de toda a arrogância humana e de
orgulho – que não sucumbem às pressões dos que negam o Meu Filho – sofrerão tal como ele
sofreu. Eles sentirão dor quando testemunham o pecado, pois eles sentem a mesma dor que o Meu
Filho. Eles vão cair e tropeçar, tal como o Meu Filho a caminho do Calvário. Por quanto tempo eles
vivam, sentirão a dor do sofrimento do Meu Filho. Isso ficará com eles até que a purificação final
do mundo esteja completa.
Nunca sintais que essa fidelidade ao Meu Filho está marcada para sempre apenas pela dor,
porque ela também traz uma alegria, uma paz e uma esperança, que vêm com a vida eterna. Vós
nunca deveis permitir que o vosso amor pelo Meu Filho vos separe de todos os filhos de Deus. Ao
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contrário, vós deveis chegar a todos, especialmente aqueles que nunca abriram os seus corações ao
Meu Filho. Eles precisam de vossa ajuda. Pelo Dom da conversão foram-vos dadas as graças
necessárias para levar essas almas ao Meu Filho. Vós deveis fazer isso através da aceitação da dor
que deveis suportar, como um soldado de Cristo, e pelas vossas orações e sacrifícios pelos outros.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Todos os Falsos Profetas serão afastados por mim e punidos severamente
Terça-feira, 23 de abril de 2013, 16:55

Minha querida e amada filha, os Meus visionários em todo o mundo estão a passar por grande
sofrimento, neste momento, uma vez que suportam a dor necessária para salvar as almas da
humanidade. Eles, tendo-se oferecido para o Meu serviço, caminharão sós, como Eu, quando escalei
o Monte Calvário, com apenas alguns poucos que virão em seu auxílio.
Assim como as Minhas almas genuínas sofrem a dor, o escárnio e a rejeição, os falsos
profetas e visionários querem ser glorificados e enganarão muitos. Os falsos profetas erguer-se-ão
dentre vós e atrairão louvor e glória. Por detrás da sua fachada de humildade e doces palavras,
haverá um vazio motivado por possuírem o espírito do mal.
Eu avisei o mundo para não seguir esses falsos profetas, que buscam a glória, a adulação e o
louvor para eles mesmos no Meu Santo Nome. Nenhum homem, enviado por Mim, Jesus Cristo, se
exaltará para vos fazer cair aos seus pés. Nenhum profeta Meu se colocará num pedestal e dirá que
ele é maior do que vós. Ele não tem que dizer que é maior do que os seus irmãos e irmãs para fazer
isso. Tudo o que ele tem a fazer é pregar as palavras da chamada sabedoria, de uma maneira que
vos leve a acreditar que ele deve ser elogiado pela percepção da sua própria fidelidade a Deus. Em
vez de vos incentivar à oração e a ficardes mais perto de Deus, ele dominar-vos-á e exigirá o vosso
respeito em primeiro lugar. Ele fará isso, mostrando-vos o tipo de atributos que vós associais às
pessoas devotas. Esses falsos profetas atrairão as almas para eles através do pecado do orgulho. O
orgulho, num falso profeta, atrairá o orgulho para as outras almas. Um elogia o outro, usando o
Nome de Deus para proclamar a sua grandeza.
Desconfiai de quem vos pede para os cobrirdes com o que eles referem como presentes
especiais, que atraem o mundo espiritual. Vós deveis evitar aqueles que, em Meu Nome, vos
convidam a conviver com espíritos, que, dizem eles, vos trarão muita paz e conforto, mas onde
Deus não é mencionado. Se vós não fostes convidados a curvar-vos em humildade diante de Deus,
mas, em vez disso, sois convidados a colocar o vosso próprio bem-estar em primeiro lugar e antes
das necessidades dos outros, então deveis saber que isso nunca poderia vir de Deus. Vós nunca
deveis colocar os vossos próprios interesses, ou os de outros, antes de Deus. Tudo o que vós
pedirdes deve estar de acordo com a Santa Vontade de Deus.
Muitos dos falsos profetas do mundo estão a trabalhar com os espíritos, que não vêm de Mim.
Eles promovem a importância da cura interior, do pensamento positivo e da metafísica, os quais
equivalem a uma coisa. O homem será incentivado a exaltar-se a ele próprio, antes de Deus.
Todos os falsos profetas serão afastados por Mim e punidos severamente. As suas punições
serão superiores às dos comuns homens mortais, porque eles serão responsáveis pela perda de
muitas almas.
O Vosso Jesus.

Mãe de Deus: Desta vez Ele não virá como Homem, em Carne
Quarta-feira, 24 de abril de 2013, 14:15

Meus amados filhos, no Seu grande Amor pela humanidade o Meu Filho prepara-vos para a
Sua Segunda Vinda. É por vos amar que Ele fala convosco agora, através dos Seus profetas, para
garantir que ninguém escape à Sua Misericórdia. Assim como Deus enviou João Batista para
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preparar o mundo para o Meu filho – o Filho unigénito de Deus, o Messias – o Meu Filho revelavos agora o plano final. Este plano final de salvação será semelhante à Sua primeira vinda, mas com
uma diferença. Desta vez ele não virá como homem, em carne.
Agora que a Verdade vos está a ser revelada de novo, o Meu Filho recorda-vos de tudo o que
vem de Deus, através da Sua Santa Palavra, enquanto Ele prepara os estágios finais. Aos filhos de
Deus, foi dada a Verdade quando o Meu Filho caminhou na Terra. Agora, vós tereis a Verdade
completa, incluindo revelações sobre o trabalho dos inimigos de Deus, para o vosso próprio bem,
para que não sejais enganados. Vós deveis ser generosos de coração quando o Meu Filho vos traz
estes Dons, que alimentam as vossas almas.
Quando Eu apareci aos visionários escolhidos por Deus, ao longo dos anos, foi para preparar as
almas para estes tempos. Agora, que vos preparais para a perseguição que será infligida sobre os
cristãos, isso será extremamente difícil porque será uma violação do espírito, o que causará mais dor.
Quando vós conhecerdes a Verdade da Palavra de Deus e quando souberdes como reconhecer o
trabalho do enganador, ficareis mais fortes. É muito mais importante que vos mantenhais fieis à Palavra
de Deus do que aceitar as mentiras que vos serão apresentadas por aqueles que não vêm de Deus.
O Meu Filho erguer-vos-á para grande glória quando vós obedecerdes à Sua Santa Palavra e
defenderdes os Seus Ensinamentos. Eu peço-vos que mostreis ao Meu Filho o respeito que Ele
merece. Aqueles que O rejeitaram quando Ele caminhou na terra, aceitaram finalmente a Verdade
de Quem Ele era quando Ele morreu na Cruz. Aqueles que rejeitam a Sua Palavra, hoje, perceberão
finalmente a Verdade no dia em que chegar o Juiz. Para muitos, será demasiado tarde.
Orai para que todas as almas permaneçam fieis ao legado do Meu amado Filho, Jesus Cristo,
pois somente aqueles que O aceitam podem ser levados ao Seu Reino.
A Vossa Amada Mãe.

Esses atos vis devem acontecer enquanto a terra está a ser purificada
Quarta-feira, 24 de abril de 2013, 14:40

Minha querida e amada filha, enquanto Eu continuar a limpar o mundo com o Meu Dom do
Espírito Santo, mais aumentará o ódio por Mim, Jesus Cristo.
Como a Minha Presença aumenta nos corações dos homens, a importância do ódio será
visível através das ações daqueles que se opõem à Minha Santíssima Palavra.
Aqueles que continuam a criar leis que blasfemam contra Deus, aumentarão todos os esforços
para profanar a Palavra de Deus. Esses atos vis devem acontecer enquanto a Terra está a ser
purificada. Conforme a purificação se intensifica, assim também vós sereis expostos ao mal do
pecado. Vós observareis que qualquer ação concebível, que seja contra Deus, será estimulada pelos
Meus inimigos. Muitos irão professar a sua inocência, mas essas ações não serão aceites por aqueles
que estão Comigo, que conhecem a Verdade. O Dom do discernimento, que Eu concedi a muitas
almas, significa que esses atos de maldade, cometidos pelos que estão em posições de poder, que
controlam as nações, serão vistos por aquilo que são – a obra de Satanás.
Os espíritos malignos de Satanás têm aumentado a sua presença nas almas dos que não
acreditam em Deus. Não satisfeitas por virarem as costas a Deus, essas almas, esses espíritos maus,
incitam essas pessoas a cometerem os pecados mais vis. Com o tempo, essas almas tornar-se-ão tão
corruptas e cheias de ódio por Deus, que mergulharão numa tal escuridão que nunca serão capazes
de tolerar a Luz de Deus.
Lembrai-vos, a Minha Misericórdia é grande. Será apenas pela Minha Misericórdia que
essas pessoas podem ser salvas. Não há outra esperança para elas, pois muitas dessas almas
torturadas não são capazes, por sua livre e espontânea vontade – tão infestadas estão elas – de
pedir a Minha Mão de Misericórdia. Aqueles de vós que me conheceis e Me amais, deveis
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ajudar essas pobres pessoas, pedindo a salvação das suas almas. Vós deveis pedir que eles se
voltem para Mim, agora, para que Eu possa intervir e parar a perseguição que pretendem infligir
no mundo. Vós deveis pedir-Me, através do sacrifício pessoal, que eles suspendam o genocídio
que estão a planear. A pior forma de genocídio será vista através de guerras injustas e do
assassinato de inocentes no ventre de suas mães.
O Vosso Jesus.

Eles mentirão continuamente e as suas homilias públicas não terão sentido aos Olhos
de Deus
Quinta-feira, 25 de abril de 2013, 10:30

Minha querida e amada filha, não faltará muito para que os dissidentes da Igreja Católica, que
abandonaram a obediência a Deus, se reúnam para montar um ataque cruel sobre os servos sagrados
que são leais à Verdade.
Esses desleais ao Meu Corpo mudarão muitas leis e criarão novas interpretações do
significado da Santa Eucaristia. Muitos dos santos servos de Deus e os leigos de todos lugares de
todas as fés Cristãs, observarão como o Espírito Santo é atacado. Muitos ficarão chocados pela
forma como os Meus Ensinamentos serão reinterpretados em Meu Nome, enfatizando assim o que
será uma obrigação do homem para com o homem. Os homens serão encorajados a amarem-se uns
aos outros e a colocarem as suas necessidades perante o altar de Deus.
Exteriormente, essa abordagem ao Cristianismo será vista como uma coisa boa.
Promoverá a importância do amor, mas não de acordo com a doutrina de Deus. As pessoas em
lugares elevados serão vistas, publicamente, a elogiar-se umas às outras, quando realizam
cerimônias religiosas. Eles curvam-se uns aos outros em deferência e prostrar-se-ão em
adoração aos pés dos inimigos de Deus.
Todos esses pomposos rituais enganarão o mundo e muitos não compreenderão o objetivo de
tais cerimônias. Estes atos, essas novas homilias e novas cerimônias, supostamente em Minha
honra, a Jesus Cristo, serão ao invés negros por natureza, pois eles glorificarão a besta.
O rei das trevas move-se rapidamente com os seus espíritos malignos, dentro dos corações de
muitos dos que têm a responsabilidade de liderar os Meus seguidores. Alguns desses servos não
percebem que estão a ser tentados pelo maligno. Eu digo-lhes – venham agora. Venham a Mim
através do Sacramento da Reconciliação. Se estais preocupados acerca da vossa fé, Eu ai iluminarvos-ei, mas deveis livrar a vossa alma do orgulho. É o orgulho que vos leva a acreditar que o vosso
entendimento é superior ao de Deus.
Outros, como lobos com vestes de ovelhas, venderam as suas almas a Satanás. E tal como ele,
serão astutos na forma como enganarão os filhos de Deus. Eles tentarão os outros, elogiando os seus
servos por serem santos, o que atrairá esses servos, pelo amor por si mesmos, cheios de orgulho,
que os seguirão como ovelhas. Eles mentirão continuamente e suas homilias públicas não terão
sentido aos Olhos de Deus. Nenhuma ponta de Verdadeira humildade será vista em qualquer das
suas palavras, embora eles vão até aos limites para garantir que se comportam publicamente como
humildes servos de Deus. O Poder do Espírito Santo estará ausente da sua presença, e os que são
Meus, que verdadeiramente Me conhecem, testemunharão isso.
Assim, muitos dos Meus pobres servos sagrados serão sugados por estas mentiras, que
levarão à profanação do Meu Corpo e, muitos daqueles que apregoam o seu amor por Mim, serão os
primeiros a meter o próximo prego quando Me crucificarem de novo.
Minha filha, o ódio que te é mostrado, virá de dois lados, como resultado direto da
desintegração da Minha Igreja na terra. Um dos lados será o daqueles que dizem representar a
Minha Igreja na terra, mas não são nada disso, pois eles representam outra doutrina. O outro lado
serão os Meus servos leais, que não acreditam em ti.
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Tu deves saber que a Verdade causa medo e irritação. A Verdade, para os verdadeiros
profetas de Deus, não cria apenas irritação – por causa do medo, causa indignação. A indignação e a
irritação vêm do espírito do maligno. O maligno, através do coração do homem, chega a situações
extremas para impedir a Palavra de Deus.
A ira contra os profetas é o ódio a Deus.
O Vosso Jesus.

O Anticristo será do oriente, não do ocidente
Sexta-feira, 26 de abril de 2013, 12:30

Minha querida e amada filha, o mundo está a ser preparado para a entrada do anticristo. Ele
foi adestrado por uma série de forças políticas poderosas para fazer a sua entrada triunfal.
O anticristo será do Oriente, não do Ocidente, mas será amado, honrado e reverenciado por
ambos, e em todos os cantos da Terra. Ele vai começar como segue.
O anticristo será lançado rapidamente, com a ajuda dos inimigos de Deus, a propósito de uma
guerra entre duas nações chefiadas por dois líderes teimosos e poderosos. Essas guerras intensificarse-ão e alastrarão depois a outros países. Quando a ameaça se torna tão grave que começa a afectar
as nações mais poderosas, começarão então as negociações de paz.
Do nada, surgirá a besta. E com uma habilidade que impressionará o mundo, ele vai pôr
fim às guerras. Ele terá uma voz poderosa. Ele será muito inteligente e criará uma
impressionante imagem carismática. A sua simpatia, boa aparência, charme e sentido de
humor, será como um íman hipnótico poderoso. Ele receberá grandes elogios de líderes
mundiais conhecidas e dos meios de comunicação e tornar-se-á uma celebridade. A sua
conduta apelará aos líderes dos negócios, que o verão como instrumental na criação de riqueza,
visto que a economia começará a crescer.
Tão especial parecerá o anticristo, que as nações clamarão por ele, encorajando-o a visitar os
seus países. Ele será amado e copiará até ao último detalhe cada momento da Minha Missão,
quando Eu andei na Terra. Pregando a importância do amor, da paz e da unidade entre as nações,
ele será visto a realizar grandes maravilhas onde quer que ele vá. Esse não é um homem como
qualquer outro. Esse não é um homem como qualquer outra figura carismática. A sua estrela
brilhará e cintilará, como nenhum outro antes dele. Ele será visto como uma figura cimeira da
religião humanitária mundial. O assim chamado sucesso desta abominação ser-lhe-á atribuído. Todo
o mundo cairá aos seus pés. Imagens do seu rosto estarão em toda parte. Ele será visto com os
chefes de várias denominações religiosas. Em breve será dito que as pessoas serão curadas
espontaneamente, na sua presença. Através do poder de Satanás, ele será capaz de realizar ações
que chocarão muitos, e estas serão julgadas como sendo milagrosas.
Por essa altura, para os ignorantes, ele será visto como o Messias. Então, ele insinuará que foi
enviado por Deus para salvar o mundo. Muitos, incluindo aqueles que, no mundo, não aceitam a
Minha Existência, serão persuadidos de que este homem é o Filho do homem, Jesus Cristo. Aqueles
que o honram, obedecem ao que ele lhes pede, e que o adoram, serão infestados com tamanho mal
que as suas almas serão sugadas para um vazio, de que eles acharão ser impossível escapar.
Aqueles que conhecem a Verdade dos Meus Ensinamentos, reconhecerão o engano que é
colocado à raça humana e resistirão a essa abominação. Aqueles que dizem conhecer Deus e ser
Cristãos praticantes, deixarão de entender a Minha Promessa de voltar. Quando Eu voltar, será para
Julgar. Eu nunca andarei na Terra uma segunda vez. Apesar de todo o seu conhecimento dos Meus
Ensinamentos eles não entendem o que Eu disse. Eu recordo-lhes agora. Eu não andarei em carne.
Qualquer homem que diga ser Eu, é um mentiroso.
O Vosso Jesus.
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Todos os dias deveis perguntar-vos – Aprovaria Deus as minhas ações de hoje?
Sábado, 27 de abril de 2013, 13:20

Minha querida e amada filha, Eu preciso hoje de explicar a cada pessoa viva na Terra a
importância do tempo que lhe é dado. Eu nunca interferi com a vontade do homem, pois essa é uma
das maiores Dádivas dadas à humanidade e nunca pode ser tirada. Satanás, por outro lado, interfere
no livre-arbítrio do homem e tem procurado incansavelmente escravizar a mente humana e roubar a
sua alma, desde o início.
Portanto, é o livre-arbítrio dado ao homem, que será procurado pelos espíritos malignos. Mas, é
também pelo livre-arbítrio do homem, que a porta do Meu Reino pode ser desbloqueada. Porque vós sois
carne, e, portanto, mortais, o único tempo que tendes para vos preparardes para a vida eterna é agora. Vós
nunca deveis esquecer isso. Vós deveis estar preparados em todos os momentos, pois assim como o Meu
Pai vos deu a vida, assim também Ele pode tirá-la a qualquer momento, em qualquer dia.
Se morresses já, hoje, estaríeis aptos a vir diante de Mim? Sabeis vós que as ações e omissões
que cometestes, e que o ódio que tendes mostrado pelo vosso vizinho, será revelado perante Mim?
Vós deveis, para vos ser dada a vida eterna, saber o que precisais de fazer já, hoje, para ficardes
limpos aos Meus Olhos.
Aos que, por um lado, desculpam o pecado e ferem os outros, e, por outro, em seguida, rezam e
levam uma vida que dizem ser dedicada a Mim, Eu digo isto. A cada hora, vós feris-Me com a vossa
hipocrisia. A cada dia, a vossa alma fica mais distante de Mim. Vós deveis seguir os Dez Mandamentos
exatamente como vos foram dados pelo Meu Pai, caso contrário vós não podeis dizer que estais Comigo.
Muitas almas não entram no Céu, e muitas terão de sofrer a limpeza necessária para ficarem
aptas a entrar no Meu Reino. Mas muitas mais almas são lançadas nas trevas eternas. Assim, muitas
percebem como ofenderam a Deus, nos minutos da sua morte na Terra. Como elas ficam então
assustadas e tristes. Elas entendem que o tempo para o arrependimento já passou e que, nessa fase, é
tarde demais para elas.
Por que não entendeis vós que a morte pode acontecer a qualquer momento? Vós deveis
saber, quando ofendeis a Deus, que deveis esforçar-vos para mudar a maneira como vos comportais,
para encontrardes a paz. Quando vós evitais o pecado e, continuadamente, tentais alterar a maneira
como tratais os outros, só então encontrareis a verdadeira paz. Quando vós estais em paz com a
vossa alma – o que só pode acontecer quando lutais contra o pecado e mostrais remorso pelas
vossas más ações – aproximais-vos de Deus.
Todos os dias deveis perguntar-vos – aprovaria Deus as minhas ações de hoje? Vós sabeis,
pelo vosso coração, a resposta.
O Vosso Jesus.

As Minhas Palavras para ti serão agora ouvidas, mais uma vez, no último dia.
Lembra-te delas
Domingo, 28 de Abril de 2013, 17:40

Minha querida e amada filha, Eu venho nesta ocasião para te avisar da traição daqueles que te
cercam nesta Missão. Muitos serão forçados a virar as costas a este Trabalho e tu nunca deves
correr atrás deles. Eu nunca corri atrás daqueles que Me perseguiam. Em vez disso, Eu ofereci-Me
como um Cordeiro ao matadouro para salvar as almas.
Observa, agora, como os ditos falsos profetas, preparados por Satanás, serão em breve levados
para junto daqueles que dizem que eles são servos de Deus. As suas profecias, todas as quais negam
a Verdade, serão usadas para te desgraçar. Que ninguém pense, por um segundo, que as Minhas
Mensagens, dadas ao mundo para preparar a humanidade para a Minha Segunda Vinda, não serão
postas de parte.
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Minha filha, estes obstáculos devem ser ignorados por ti. Pela tua obediência, Eu vou fazer-te
mais forte, pois o tempo não está do teu lado para assegurar que as Graças, que derramam sobre a
humanidade, são alcançadas por todos.
Os Meus Verdadeiros profetas são na sua maior parte ignorantes da Sagrada Escritura ou das
profecias dadas ao mundo pela Minha Misericórdia. Eles não precisam de citar trechos da Bíblia
Sagrada, porque Eu não lhes pedi para fazer isso. A Minha Palavra é dada como ela é. A Minha
Santa Bíblia é Sagrada. Extrair partes dela para sancionar qualquer revelação divina, não é
permitido. Quando uma Mensagem é dada por Mim, o profeta escreve o que Eu dito e nunca lhe é
pedido para repetir os extratos dados ao mundo pelos Meus apóstolos.
Eu Sou maior do que todos os que Me servem. A Minha palavra é Sagrada. As Minhas
Dádivas para vós, são dadas para preparar as vossas almas, e por isso são dadas orações a todos os
profetas genuínos, que se inflamam no impulso de se unirem ao Meu Coração.
A perseguição que tu suportarás vai continuar e piorar. E justamente quando tu achares que
não suportas mais, Eu provarei ao mundo a Minha Divina Presença. Sofre, Minha pequena, com
dignidade. Não defendas a Minha Palavra, não importa quão tentador isso seja, mesmo quando te
são apresentadas mentiras demoníacas.
Aqueles que Me conhecem, saberão também quando as palavras não vêm de Mim, pois Eu habito
nos seus corações. No entanto, Satanás é tão astuto que pode imitar-Me, com uma excepção. Ele nunca
pode reconhecer que Eu vim em carne ou que o Meu Corpo está presente na Santa Eucaristia.
O Meu Espírito cresce agora e continuará a levantar-se contra as forças do maligno. Todos os
demônios serão mortos pelos Meus anjos, até que nenhum restará no final do dia.
As Minhas Palavras para ti serão agora ouvidas, mais uma vez, no Último Dia. Lembra-te delas.
Eu Sou o princípio e o fim. Eu venho, como prometido, para vos trazer a vida eterna. Ergueivos, todos vós que acreditais em Mim, e aceitai a Verdade. Vinde a Mim. Deixai a Vontade do Meu
Pai Reinar sobre o Novo Céu e Nova Terra. Alegrai-vos, pois Eu trago paz e unidade a todos
aqueles cujos nomes estão no Livro da Vida. A Minha Aliança final foi cumprida. O Meu Reino
chegou. Erguei-vos e aceitai a Mão de Deus.
O dia em que tu ouvires estas Palavras será o dia que tu vais conhecer a Verdade.
Não te deixes enganar, pois só Deus, e os Dons da divina revelação, podem trazer-vos o amor,
a paz, a alegria e a conversão, que varre o mundo através destas Mensagens. Elas são uma Dádiva.
Elas pretendem mostrar o verdadeiro caminho para a vossa legítima herança. Aceita-as com
benevolência e ação de Graças na tua alma.
O Teu Amado Jesus.

Uma nova forma de Cruz será introduzida
Terça-feira, 30 de abril de 2013, 15:40

Minha querida e amada filha, a Minha Autoridade nunca diminuirá e, como uma luz, ela
desvanece no meio da neblina espessa, mas será sempre visível, mesmo que possa ser reduzida
apenas a um débil reflexo.
Quando o mundo muda de novo, quando o espírito do mal cria divisão sobre divisão, será
apenas a Luz de Deus que vos sustentará. A Minha presença será sentida por aqueles que vêm
pedir-Me ajuda, porque Eu nunca vos abandonarei, especialmente quando vós sentirdes que não há
nenhuma esperança. Nada senão a Verdade vos ajudará a prosseguir, quando a falta de caridade
aumenta como é evidente no mundo de hoje, no qual os corações dos homens ficaram de pedra.
A Verdade está contida na Bíblia Sagrada. É o alimento pelo qual o homem pode viver, agora e no
futuro. Muito em breve se tornará impossível comprar uma Bíblia, pois muitas nações irão aderir às
novas leis, especialmente na Europa, que banirá todos os livros que promovem a Palavra de Deus.
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A carta está agora a ser escrita para chamar a todos os que estão ao serviço da Igreja Católica.
Em, breve, todos os Meus servos sagrados serão informados das mudanças, que serão comunicadas
como sendo para o bem da Igreja.
As novas regras, que serão vistas em alterações feitas nas orações durante a Santa Missa, vão
parecer inocentes. Muitos não perceberão o significado, mas relaciona-se com a Santa Eucaristia e
com a Minha Presença nela. A palavra “comemorar” será usada e todas as igrejas em breve serão
despidas dos seus tesouros. A tomada dos tesouros, incluindo Tabernáculos de ouro – que serão
substituídos por outros feitos de madeira e pedra – será um dos sinais de que eles estão a ser
reunidos para a Nova Religião Mundial.
As Igrejas vão ser mudadas dentro das suas paredes, e isso envolverá a profanação dos altares.
O Ostensório, que suporta a Sagrada Eucaristia, começará a desaparecer e os dias em que a Minha
Santa Hóstia é exposta chegarão ao fim.
Desprezai agora a Minha Palavra, e chorareis lágrimas quando esses atos forem trazidos
diante de vós. Em breve, não muito tempo depois, as vestes usadas pelos Meus servos sagrados,
serão alteradas, e uma nova forma de cruz será introduzida. A nova atrocidade não será baseada no
cruzamento simples. Em vez disso, apresentará, de forma discreta, a cabeça da besta.
Eu peço-vos para reunirdes as Minhas Santas Cruzes agora e as mantenhais nas vossas casas,
junto com a Água Benta. Eu exorto-vos a todos para vos manterdes na Verdade do que Eu vos
disse. Então, Eu quero que vós confieis em Mim completamente. Nunca acrediteis que Eu vos deixo
à mercê do maligno. Eu ficarei perto de vós em todos os momentos. Eu derramarei bênçãos
especiais sobre as cabeças dos Meus amados, fiéis servos sagrados, para os manter entrelaçados
com o Meu Sagrado Coração.
Mantende o vosso coração perto de Mim e de cada um dos outros. Confortai-vos e reforçaivos mutuamente, pois vós deveis amar-vos uns aos outros, mais do que nunca, antes e durante os
próximos tempos. Eu Sou a vossa família. Vós sois a Minha. Vamos permanecer unidos, até o
momento em que repiquem as trombetas e seja feito o anúncio que Sou Eu a revelar. Eu Próprio,
finalmente, na Minha Segunda Vinda. Então, vós sentireis a alegria e a paz que Eu prometi. Em
seguida, todo o sofrimento acabará.
O Vosso Jesus.
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MENSAGENS DE MAIO DE 2013
O pecado do aborto é mortal e os responsáveis arderão no fogo do inferno por toda
a eternidade
Quarta-feira, 1 de maio de 2013, 20:25

Minha querida e amada filha, esta intervenção Minha, do Cordeiro de Deus, para revelar ao
mundo estas Mensagens, estava predita.
Aqueles de vós que seguem a Palavra de Deus devem estar em paz, que Eu não vos quero
distantes, porque Eu vos amo. Vós nunca deveis recear o Meu Amor, mesmo que o pecado vos
separe de Mim. Eu abro os olhos de todos os que querem ver e a Minha Santa Palavra fechará os
olhos daqueles que se recusam a aceitar a Minha Mão. Eu estendo-vos a Minha Mão, Meus amados
filhos, para que Eu vos possa levar para a segurança, para longe dos abutres que querem devorar as
vossas almas.
Todos os dias, de hoje em diante, ouvireis muitas vozes gritando – exigindo que vós as
escuteis. Eles vão apresentar-vos mentiras diabólicas e argumentos disfarçados com a doçura do
mel. Persuadindo-vos, com uma barragem de argumentos sem fim, a ouvir o seu raciocínio em
nome de causas humanitárias – que toleram o pecado – eles não vão parar até que vós aceiteis o que
eles querem forçar-vos a engolir.
O aborto, o assassinato aos olhos de Deus, será imposto a todas as nações como um sinal de
rebeldia contra o Pai Todo-Poderoso, Deus, o Altíssimo. Quando tolerais essa vil abominação, vós
sois culpados de um pecado terrível. O pecado do aborto é mortal e os responsáveis arderão no fogo
do Inferno por toda a eternidade.
Aqueles de vós que recusais aceitar este grave erro, tendes pouco tempo para obter a salvação.
Pois quando o grande dia chegar, a menos que tenhais voltado as costas a esse ato perverso, nunca
vereis a Face de Deus.
O assassinato é um dos mais graves atos de desafio a Deus e será punido pela castração.
A grande divisão entre a raça humana já começou. Aqueles que estão do lado da besta e
toleram tudo o que desafia a Palavra de Deus serão separados dos seus irmãos e irmãs. Não
subestimeis o Meu Aviso. Aceitai o aborto e aceitais a morte deliberada de um filho de Deus.
Se não conseguis encontrar remorso na vossa alma, então vós nunca mais me vereis. Lançarvos-ei para o deserto.
O Meu Amor e Misericórdia podem ser grandes. Eu perdoarei à mais enegrecida das
almas, mas, sem remorso, a Minha Justiça é derradeira. O Meu castigo é eterno. Amai-Me e Eu
cuidarei de vós. Destruí a vida de outro ser humano, criado pelo Amor de Meu Pai, e também
perdereis a vossa vida.
O Vosso Jesus.

Eles serão acusados de crimes contra a Cadeira de Pedro e serão humilhados
publicamente no Meu Santo Nome
Quinta-feira, 2 de maio de 2013, 20:07

Minha amada filha, a Igreja será abandonado por muitos dos escalões mais elevados, pois
muitos adoptarão novas falsas doutrinas que os levarão para o reino das trevas.
Aqueles que Me permanecerem leais e os que rejeitarem a abominação, serão guiados por
Pedro, o Apóstolo que esteve sentado na primeira Cadeira de Roma. Ele guiará o Meu amado
Bento, que, como predito, irá ajudá-los a ver a Verdade. Ele terá que testemunhar o horror, mas será
suportado por aqueles que juraram lealdade à Única Verdadeira Palavra de Deus.
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E assim começará o cisma. Aqueles que seguem a falsa doutrina, em que Eu, Jesus Cristo, não
sou reverenciado, serão feitos em pedaços pela besta e seus demônios. Os Meus inocentes
servidores que não aceitaram estas Mensagens até agora, virão agora a correr para Mim, para o
conforto. As Minhas profecias não mentem e, muito em breve, muitas dessas pobres almas serão
atiradas para longe da Santa Sé. Eles serão acusados de crimes contra a Cadeira de Pedro e serão
humilhados publicamente no Meu Santo Nome.
Eu digo-lhes isto. Mantende a calma e ficai em paz, pois se vós seguirdes a Verdade sereis
salvos. Vós nunca deveis aceitar uma doutrina aguada, que estará vazia da Minha Autoridade.
Aqueles que aceitais a mentira, na crença de que estais a fazer o vosso dever, deveis entender que
tereis que enfrentar um caminho difícil. Vós tendes duas opções. Permanecer na Luz de Deus, ou
virar as costas para os Meus Santos Sacramentos.
Em breve, muitos de vós vereis claramente do que vos Eu avisei, sobre isto. O cisma será
perverso e ocorrerá uma guerra entre a verdade e a mentira. Ela vai afundar a Igreja Católica, até
que ela se assemelhe a um montão de pedras, mas a Única Igreja Verdadeira permanecerá de pé,
enquanto os Meus servos fiéis prepararão o Meu exército Remanescente. Eles lutarão até ao final
amargo, para defender a Santa Palavra de Deus.
O Vosso Jesus.

A visão aparentemente autêntica que eles apresentarão, será vista como uma nova
forma de catolicismo
Sexta-feira, 3 de maio de 2013, 18:15

Minha querida e amada filha, o plano diabólico para destruir a Igreja Católica a partir de
dentro já está a ter lugar. Tudo o que é sagrado para Deus será posto de lado, e os chefes da recémrenovada igreja moderna, que em breve será apresentada para todos verem, será liberal na sua visão,
mas ela será inimiga da Verdade.
A visão aparentemente autêntica que eles apresentarão, será vista como uma nova forma de
Catolicismo. Muitos Cristãos dirão, o que tem isso a ver comigo? Quando a Minha Igreja, fundada
pelo Meu apóstolo Pedro é desmontada desta forma, isso afetará todos aqueles que Me seguem.
Quando a Minha Palavra e os Meus Ensinamentos são postos de lado, e depois se fazem aceitáveis
para as necessidades egoístas do homem, mesmo que sejam mentiras, elas serão com o tempo
consideradas como a Verdade.
As mentiras, apresentadas ao mundo por causa da infestação diabólica, serão tratadas por
todas as Igrejas Cristãs como sendo aceitáveis aos seus olhos. Nenhuma Igreja Cristã escapará a
esse ataque – um ataque que foi deliberadamente e cuidadosamente planeado há mais de um século.
Não cometeis o erro, quando a Minha Palavra é adulterada a Verdade será posta de lado. As
mentiras infestam a alma. Quando isso acontece as pessoas, inconscientemente, seguirão por um
caminho que vai acabar em desespero. Peço a todos os que Me ouvem agora, para se manterem
focados na Verdade em todos os momentos. Vós não deveis aceitar quaisquer mudanças a que sejais
solicitados a aceitar, como parte de uma nova igreja, porque isso não vem de Mim.
O vosso Jesus

Foi o pecado do orgulho que causou a queda de Lúcifer e que fosse suprimido e
lançado no abismo
Sábado, 4 de maio de 2013, 23:35

Minha querida e amada filha, como a Minha Palavra atinge muitos ouvidos, Eu aviso aqueles
dentre vós que não Me escutam. O que temeis vós? É a Minha Palavra ou as mudanças que tereis que
testemunhar enquanto a purificação continua? Não sabeis vós que Eu não vos trago novos Ensinamentos
porque isso não é necessário? Eu apenas comunico convosco para vos lembrar da Verdade.
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Muitos de vós acreditam que sabem muito sobre Mim, mas vós não aprendestes nada. Quem
sois vós para dizer que sois melhor do que os outros aos olhos de Deus, quando se trata de
interpretar a Minha Santa Palavra? Quem sois vós para acreditar que tendes autoridade para
blasfemar contra Mim, e, em seguida, dizer que Me amais? Vós não sereis capazes de Me impedir,
através dos profetas, de chegar aos filhos de Deus. Vós deveis perguntar-vos porque odiais a Minha
Voz? Como podeis vós amar-Me quando colocais as Minhas Palavras de parte, se tudo o que Eu
faço é para vos ajudar a preparar-vos para o Meu Grande Dia?
O homem é muito fraco. Mesmo aquelas almas devotas são fracas, embora o seu amor por
Mim seja forte. Que nenhum homem acredite que pode andar sempre diante de Mim sem a
vergonha do pecado na sua alma. Nem um, dentre vós, é digno de estar diante de Mim, porém Eu
garanto a Misericórdia do Meu Amor. Não é que vós sejais merecedores dela, é simplesmente
porque Eu escolhi conceder-vos esta Dádiva.
Aqueles de vós que clamam falar com grande conhecimento de Mim e depois cospem com uma
língua amaldiçoada contra a Minha profeta – sabei isto. A vossa fé não vos salvará quando amaldiçoais
a Palavra de Deus. O vosso autoproclamado amor a Deus não tem sentido quando vós julgais um dos
Seus filhos perante Ele. Vós estais a cortar o cordão umbilical, que vos liga ao Meu Pai, quando
mostrais desrespeito, raiva e o ódio contra Mim. Quando cuspirdes em Mim, vós ficareis cegos e nunca
vereis de novo. Ao proferir palavras de ódio, a vossa língua será cortada. Quando vos levantais e
declarais todo o vosso autoproclamado conhecimento de Deus, caireis com as pernas cortadas debaixo
de vós. Quando vós julgais a Minha profeta como sendo perversa, vós não tereis vida.
A Minha Palavra nunca morrerá; ela viverá para a eternidade. Ela pisará os pecadores que tentem
desafiar a Misericórdia de Deus através destas Mensagens. Rejeitai-Me neste momento e rejeitais a
liberdade que Eu trago quando Eu vier para vos reunir, finalmente, no Meu Reino. Vós não tendes
muito tempo para vos redimirdes aos Meus Olhos antes do Grande Dia. Não o desperdiceis através do
pecado do orgulho. Foi o pecado do orgulho que causou a queda de Lúcifer e que fosse suprimido e
lançado dentro abismo. Todos aqueles que o seguem, pelo pecado do orgulho – o pecado que causa
tanta separação de Deus – cairão e nunca mais se levantarão na Presença de Deus.
O Vosso Jesus.

Não tenteis argumentar com a mente para tentar justificar a Minha existência, porque
Eu não sou deste mundo
Domingo, 5 de maio de 2013, 16:15

Minha querida e amada filha, a dor da separação de Mim, Jesus Cristo, o Filho do Homem, é
desconhecida para muitos, mas, quando chegar o dia, quando a Minha Luz morrer por fim, fica
claro quão miserável é a agonia.
Aqueles que Me conhecem e que Me amam sabem como é o sofrimento, quando o pecado
cria uma barreira entre Deus e o pecador.
Aqueles que não Me conhecem e aqueles que Me rejeitam experimentarão essa separação
durante os últimos três dias de trevas, quando a Presença de Deus não estiver em parte alguma para
ser encontrada.
Será somente quando a Luz de Deus desaparecer que o homem, finalmente, entenderá que não
há vida sem Deus. Tudo o que resta é um espaço vazio, um deserto e a escuridão.
Eu Sou a Luz que o homem procura, sem que ele o saiba, em todos os segundos de cada dia.
Como o homem se esforça por encontrar a paz e a felicidade, ele tentará encontrá-las em
qualquer lugar onde ele ache possível. Ele usará a procura do ganho material mundano e a luxúria
da carne, para satisfazer necessidades que nunca podem ser alcançadas, e seguirá falsas religiões
que prometem grande satisfação pessoal. Nenhuma dessas coisas o levará à Luz de Deus.
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Mesmo aqueles que procuram respostas através de recursos e conhecimentos intelectuais,
nunca encontrarão a paz ou as respostas que procuram, a não ser que abram os seus corações para o
Verdadeiro Amor de Deus.
Eu venho para cada um daqueles que Me procuram. Eu fico encantado com as almas que
anseiam com simplicidade encontrar apenas o Meu amor. Eu inundo tais pessoas com o Dom do
Espírito Santo. Para chegar mais perto de Mim vós deveis confiar em Mim completamente. Só
quando abandonardes a vossa vontade a Mim, é que a Minha presença pode ser sentida. Para
aquelas pessoas que tentam encontrar-Me, mas que acham que é difícil, Eu digo-lhes isto.
Não tenteis argumentar com a mente para tentar justificar a Minha Existência, porque Eu não
Sou deste mundo. Não vos cegueis para a existência da vida eterna. Ela espera por vós, se puderdes
simplesmente confiar em Mim e Me deixardes entrar nos vossos corações e almas. Eu dar-Me-ei a
conhecer a vós. Tudo o que deveis fazer é chamar-Me. Vós deveis chamar por Mim em breve,
porque, quando a Minha Presença na terra esmorecer, será para vós impossível encontrar-Me e
vagueareis numa angústia impotente, tentando descobrir-Me.
Aqueles que pensam que são fortes na sua fé e acreditam que estão perto de Mim, devem
entender quão rápido cairão, visto que Eu não Estou em lugar algum para ser encontrado, nos
tabernáculos do futuro. Após esse terrível dia de desolação, haverá gritos de desespero e o poder da
besta será tal que muitas almas serão demasiado fracas para defender a Minha Santa Palavra.
Vós deveis pedir a Minha ajuda, e ser-vos-á dada. Chamai-Me com espírito humilde e Eu
responder-vos-ei. Pedi-Me para vos proteger e Eu cobrir-vos-ei com o Meu Precioso Sangue, para
que nada vos impeça no caminho da Verdade, o qual conduz à salvação eterna.
Servi-me pela vossa própria interpretação sobre como Eu deveria ser servido, e deveis ter
cuidado. Fazei o que Eu vos disse. Vivei a vossa vida de acordo com a Minha Palavra e Eu guiarvos-ei. Desonrai-Me, usando a Minha Santa Palavra de uma forma que traga sofrimento aos outros,
e vós sofrereis o maior sofrimento de separação de Mim.
O Vosso Jesus.

Quando vos for dada a Verdade, é importante que continueis a espalhar a Palavra de Deus
Segunda-feira, 6 de maio de 2013, 18:42

Minha querida e amada filha, aqueles que são inocentes ao ofenderem-Me deliberadamente,
por serem ignorantes da Minha Palavra, será dada em breve a orientação de que necessitam,
Todos aqueles que conhecem a Verdade da Minha Palavra, dada ao homem há 2.000 anos,
devem saber que, enquanto disputais entre vós, milhões de almas estão a ser perdidas. Muitos,
culpados de pecado mortal, cometeram esses atos por causa da infestação do maligno. Se
soubessem a Verdade da Minha promessa de vida eterna, muitos não participariam nesses atos.
Quando vos for dada a Verdade, é importante que continueis a espalhar a Palavra de Deus.
Vós deveis fazer isso, mostrando amor e respeito pela vida dos outros. Isso significa aderir ao
Mandamento do Meu Pai: “Não matarás”. Então, é vosso dever garantir que a vida do homem é
tratada com respeito, na Glória de Deus.
Vós deveis lembrar aos outros este Dom da vida eterna, naqueles momentos em que vós sabeis
que aqueles que negam Deus precisam da vossa ajuda. A vossa ajuda, através da oração e orientação,
pode salvar essas almas. Eu preciso muito do vosso tempo, Meus amados seguidores. Vós deveis ser
generosos no vosso tempo para salvação das almas. Por favor, continuai a recitar a Minha Cruzada de
Orações, pois Eu prometo a conversão de milhões de almas perdidas quando elas são ditas.
Não permitais os ataques do maligno, que continuará a lançar uma nuvem sobre essas
Mensagens para vos distrair. Tomai esses ataques pelo que são, uma tentativa de Satanás e de todos
os espíritos malignos que vagueiam pela Terra, para evitar que os filhos de Deus obtenham a
gloriosa herança que os espera.
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Eu peço-vos também que sejais generosos de coração e que oreis por aqueles que se voltaram
contra Mim, nesta Minha Missão final na Terra, antes do Grande Dia.
O Vosso Jesus.

Mãe de Deus: A Missão que te foi dada é o último elo da Aliança Final
Terça-feira, 7 de maio de 2013, 17:00

Minha querida filha, eu revelei-te, durante esta aparição muito especial de hoje, o segredo do
meu coração e como ele está entrelaçado com o Sagrado Coração do Meu amado Filho. O Meu
Coração bate em união com o d’Ele e, como Corredentora, Eu trabalharei para trazer muitos filhos
de Deus para a Nova Era de Paz.
Como Mãe de Deus, foi-Me dada autoridade sobre a fera, e a todos os que invocam o Meu
auxílio será concedida grande proteção contra ele. Devido a este poder especial, que Me foi dado
por Meu filho, serão feitas todas as tentativas para desonrar o Meu Nome durante o reinado da
besta. Serão organizados eventos públicos para honrar os Meus desejos de união de todos os filhos
de Deus. Infelizmente, nem todos respeitarão a Verdade.
Eu revelei a verdade em La Salette, na França, e em Fátima, em Portugal, no entanto muitos
não entendem o que Eu expliquei. Em breve, as profecias preditas tornar-se-ão realidade e, em
seguida, o ódio, que o maligno tem por Mim, será manifestar-se-á em cerimônias especiais, que
serão um insulto a Deus.
O Meu filho criou um plano muito especial, que tem sido trabalhado em todos os detalhe, a fim de
assegurar que é dada ao mundo a Verdade sobre os inimigos de Deus. Ele fez isso porque só a Verdade
pode salvar a raça humana. Se os filhos de Deus seguirem as mentiras e se envolverem com o engano,
nascido do plano do anticristo, então eles voltarão as costas para o Meu Filho e à sua própria salvação.
A missão que te foi dada, Minha filha, é o último elo da Aliança final, que o Meu Filho deve
completar em obediência ao Meu Pai, Deus, o Altíssimo. Esse ser o instrumento pelo qual as almas serão
resgatadas das garras de Satanás e seu exército maligno na Terra. Devido a isso, o ódio que te é mostrado
através das palavras, atos e ações dos outros, será cruel e feroz. A raiva mostrada contra ti não será igual
a nenhuma outra e tu deves entender que isso é de esperar. O Trabalho do Meu Filho, nestes tempos, terá
oposição amarga contra e Ele e a Sua Igreja na Terra, terá de suportar uma Crucificação final, antes que a
ressurreição prometida a todos aqueles que acreditam no Meu Filho, tenha lugar.
O ódio é real e o maligno transformará as mentes, mesmo daquelas almas escolhidas e dos
visionários, contra ti, Minha filha. Nunca sintas tristeza por ti mesma ou por essas almas, porque o
sofrimento do Meu filho é dez vezes pior. É o Meu Filho, o Salvador e Redentor da humanidade,
Quem morreu pelos pecados do homem, Quem ainda é odiado com uma paixão, que é suportada na
raiva e orquestrada Satanás. É o Meu Filho, Quem é o sujeito de tais ataques, e, quando lançam
insultos sobre ti, Minha filho, eles flagelam-No de novo.
Deveis erguer-vos, todos vós, e fazer o que o Meu Filho diz, pois vós fostes escolhidos para
formar o Seu Exército Remanescente. Quando vós sofreis em Seu Nome, é pela glória de Deus e
pela salvação da humanidade. Quando o Novo Céu e a Nova Terra se tornarem um, tal sofrimento
cessará e todos cantarão louvores a Deus.
A Vossa Amada Mãe, Mãe de Deus, Mãe da Salvação.

A praga espalhar-se-á mais do que a AIDS
Terça-feira, 7 de maio de 2013, 22:35

Minha querida e amada filha, como te tens distraído e te permitiste ficar fora da Minha Vista nos
últimos dois dias. Tu não sabes o que criou este desvio? Faltando precisamente no dia da Adoração
Eucarística, foste levada e injuriada em Meu Nome, sem te protegeres a ti própria como Eu instruí. A
Minha instrução é que tu continues a vir perante Mim diariamente e que recites o Santíssimo Rosário,
para que a Minha Mãe te possa cobrir com a proteção de que tu precisas neste Trabalho.
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Assim, muitos dos que estão perto de Mim ganham uma confiança que os leva a acreditar que
sofrimento algum os impedirá, quando carregam a Minha Missão, mas isso só se torna possível
quando vós Me chamais para vos orientar.
Minha filha, o começo de uma praga será visto em breve, pois o Meu Pai vai lançar sobre a
Terra um castigo sobre as nações que O insultam e permitem que a maldade e a injustiça sejam
infligidas a pobres pessoas inocentes. Esta praga será visível no rosto e as feridas não ficarão
curadas até que o Grande Castigo termine. A praga espalhar-se-á mais do que a AIDS e será um dos
primeiros sinais da vinda do Castigo. Isso será seguido pela fome em um terço da Terra e será
testemunhado durante o reinado do anticristo.
Como regra do anticristo, espalha-se como uma teia de aranha, pelo que será acompanhada
por uma série de castigos derramados pelos quatro cantos do mundo pela Mão do Meu Pai. A
Intervenção Divina ajudará a impedir que as almas sejam arrebatadas pela besta através do poder do
anticristo. Os seus seguidores sofrerão uma punição agonizante, e ela será vista nos seus rostos
através da praga. Eles não escaparão a essa severa punição, nem aqueles que lancem o perverso
engano sobre a Minha Igreja na Terra.
Este Aviso está a ser dado aos que duvidam da Minha Mão de Justiça para que entendam,
finalmente, que os homens irão sofrer tal como no dia de Noé, se voltarem as costas a Deus.
O último insulto contra o Meu Pai, através do pecado da guerra e do aborto, levará ao Seu
maior castigo sobre a humanidade. A vida do nascituro, tirada de forma tão cruel e sem remorso,
será punida com a morte do corpo e morte da alma.
O Vosso Jesus.

O Meu desejo mais querido é que vós procureis as almas dos jovens
Quinta-feira, 9 de maio de 2013, 22:45

Minha querida e amada filha, o Meu amor pelos jovens de todas as nações, cores e credos,
que não Me reconhecem, é eterno. O Meu sofrimento por essas Minhas pequenas almas é profundo.
Elas precisam de orações, especialmente agora. Eu tomá-las-ei na Minha Misericórdia, sem
hesitação, se vós Me pedirdes através desta Cruzada de Oração.
Cruzada Oração (106) Misericórdia pelos jovens que não reconhecem Deus
Querido Jesus, tomai sob a Vossa proteção as almas destes filhos de Deus que não Vos
reconhecem, que não reconhecem o Vosso Amor e que não aceitam a Vossa Promessa. Derramai
a Vossa graça de conversão e dai-lhes a vida eterna. Sede misericordioso com todos aqueles que
não acreditam na Vossa Presença e que não procuram sentir remorso pelos seus pecados. Amém.
Meu amado Exército Remanescente, o Meu desejo mais querido é que vós procureis as almas
dos jovens, dos agnósticos e dos que não acreditam em Deus. Eles são a vossa prioridade. Eu peçovos para atrairdes todas as nações, credos, cores e religiões para a Minha proteção. Quando vós Me
trouxerdes essas almas, Eu dar-lhes-ei grandes Dádivas e prometo a sua salvação.
É importante que vós não ignoreis aqueles que não têm interesse na sua salvação. São essas
almas perdidas que Eu anseio, e Eu persegui-las-ei em cada esquina, em cada fenda e em cada país,
até que Eu consiga atraí-las para o Meu Reino.
Lembrai-vos deste pedido. Lembrai o Meu desejo de alcançar aqueles que não Me conhecem
e aqueles que não querem conhecer-Me.
O Vosso Jesus.

A única Água necessária para a sobrevivência dos filhos de Deus virá da Árvore da Vida
Sexta-feira, 10 de maio de 2013, 16:40

Minha querida e amada filha, bem-aventurados são aqueles que respondem à verdadeira
Palavra de Deus, pois serão os primeiros a levantar-se e a entrar no Meu Novo Reino.
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Aqueles que não receberam a Minha Santa Palavra, incluindo aqueles países onde Eu sou
condenado, são as primeiras almas que Eu pretendo alcançar. Não por culpa própria, eles foram
criados desde o nascimento para negarem a Deus, o Criador e Criador de tudo o que existe. Eu
esforçar-me-ei para os converter através desta Missão e prometo, uma vez que lhes seja mostrada a
Verdade, durante O Aviso, que eles serão rapidamente atraídos para a Minha Misericórdia. Eu
nunca abandonarei aqueles que foram enganados, por meio de falsas doutrinas, pois eles são
indefesos e estão necessitados do Meu Amor e Misericórdia.
O Meu desejo é que os Meus seguidores se preparam agora para subir a escada, uma subida
longa e difícil, rumo à perfeição espiritual. Aqueles de vós que fostes abençoados com o Dom do
discernimento pela Minha Voz, contida no Livro da Verdade, tendes um dever para Comigo. Isto é
o que vós deveis fazer. Usai o Dom que Eu vos dei, para vos preparardes para a perfeição espiritual,
que é exigida de vós, agora que Eu edificarei o Meu exército remanescente na terra. A vossa
responsabilidade é ajudar aqueles que são muito fracos, muito orgulhosos e demasiado teimosos
para aceitar a Minha Mão de Misericórdia. Será através de vós que Eu serei capaz de conceder a
todas as almas, incluindo aquelas que não são dignas da Minha Misericórdia, a salvação necessária
para viverem para sempre na Minha Glória.
Ó quão maravilhoso é este Meu Novo Reino glorioso. Se o pudesses ver nenhum de vós
proferiria jamais uma palavra contra Mim. Esta será a vossa nova casa, o lugar onde vós e as vossas
famílias irão desfrutar o êxtase eterno, paz, amor e alegria, unindo-se com tudo o que é Criado pelo
Meu Pai para a vossa felicidade. Pensai nisso como uma nova morada, similar à forma como a terra
foi criada, só que neste Novo Céu e Nova Terra não haverá mar. A única água necessária para a
sobrevivência dos filhos de Deus virá da Árvore da Vida, na qual toda a vida será sustentada.
Cada necessidade será atendida e o amor abundará, para que nenhum descontentamento de
qualquer tipo exista. Riso, amor, alegria, cor e coisas requintadas, que nenhum homem jamais viu
durante o seu tempo na terra, serão em abundância. Felicidade para além da vossa compreensão na
terra, será uma Dádiva para cada um de vós, a quem for dada a chave para o Meu Reino.
A vossa vida em frente é adornada com grandes Dádivas e vós permanecereis em constante
estado de paz, com amor por Mim. Eu reinarei em união com todos os filhos de Deus e nenhum de
vós quererá mais nada, tão grande é o Meu Amor. Esta é a única vida por que vos devereis esforçar,
pois nenhuma outra vida existirá após o Grande Dia, quando Eu vier para vós.
O Vosso Jesus.

Os milagres que Eu prometi ao mundo, através da minha Cruzada de Orações, vão
aumentar
Sábado, 11 de maio de 2013, 20:20

Minha querida e amada filha, não importa se tu deves suportar a dor pela maneira como és
rejeitada por causa de Mim, porque a Minha Palavra nunca morrerá. Ela vai elevar-se e tornar-se-á
mais forte, até que, como um vento poderoso, aumentará em intensidade até que o rugido da Minha
Voz ecoe como um trovão em toda a Terra. Serão muito poucos os que não ouvirão a Minha Voz, e
mesmo aqueles que Me rejeitam continuarão a falar de Mim. Eles entenderão que é impossível ignorar.
Como qualquer filho gerado de sua mãe, os filhos de Deus – incluindo aqueles que se recusam
a reconhecê-Lo – serão atraídos para Ele, porque eles não se podem ajudar. Como um novo bebé
ligado à sua mãe, cada filho de Deus reconhecerá a sua através do toque, som e cheiro. Os filhos de
Deus sentirão quando a presença de Deus toca as suas almas. Assim como Eu sei que são Meus,
também aqueles que Me amam respondem ao Meu chamamento.
Minha filha, a Santa Vontade de Deus é Poderosa e derrotará todos aqueles que se opõem à
Palavra de Deus. Quando tu sentes que há muita oposição e muito ódio contra esta Missão, deves
sempre sentir-te confortada pela Minha Solene Promessa. Isto é para salvar todas as almas, para que
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o Meu Novo Paraíso possa ser apresentado em breve à humanidade e com o mínimo sofrimento
possível. O sofrimento pode ser reduzido através das orações do Meu Exército Remanescente,
porque Eu lhes concedo graças especiais.
Os milagres que Eu prometi ao mundo, através da Minha Cruzada de Orações, vão aumentar,
e muitos testemunharão curas e conversões. Será através desses milagres que Eu Me darei a
conhecer, mesmo para os mais endurecidos dos céticos. Será através da Cruzada de Orações que a
Minha Misericórdia será mostrada aos servos das Minhas Igrejas Cristãs, e logo muitos deles terão a
prova da autenticidade destas Mensagens.
A Minha Vontade será feita e ninguém a impedirá. Muitos se oporão à Minha Vontade,
gritando insultos contra a Minha Palavra e cuspindo em ti, Minha filha, mas os seus ódios serão
varridos e logo eles abrirão os seus corações, pois ficarão sem nenhuma dúvida de que é o seu
Mestre Quem os chama. Eu Sou o Receptáculo no qual eles serão purificados. Será através de Mim
que lhes será dada a única proteção possível contra o anticristo. A Minha proteção deve ser
procurada e o Selo do Deus Vivo deve ser dado a tantas almas quanto possível.
Escutai as Minhas instruções e tudo ficará bem. Ignorai os Meus avisos e tentai lutar contra as
injustiças, as quais serão muito disseminadas quando o mundo ficar sob a mão da besta, como vós
próprios, e não sereis suficientemente fortes. Aceitai as Minhas Dádivas e permanecereis de pé,
seguros do conhecimento de que Eu Estou a proteger-vos e às vossas famílias e amigos.
O Vosso Jesus.

A Minha Palavra é a última. É a final. Não pode haver nenhuma outra palavra
Segunda-feira, 13 de maio de 2013, 16:38

Minha querida e amada filha, o Meu exército remanescente crescerá muito rapidamente neste
momento e espalhar-se-á por cinquenta e oito nações. Haverá líderes entre vós e deveis unir-vos,
onde estiverdes, através das estruturas dos Grupos de Oração de Jesus para a Humanidade.
Trazei todos os que Me seguem, primeiro pelo vosso envolvimento, e depois ide em frente
para atrair todos aqueles que seguem qualquer espécie de doutrina. Eu nunca poderia favorecer uma
alma em detrimento de outra. Eu desejo que vós faleis a todos aqueles que não acreditam em Mim,
e Eu prometo que lhes será mostrada a Verdade durante O Aviso. Eles vão achar que é difícil negarMe, pois Eu arrebatarei as suas almas de uma forma que os irá surpreender e chocar. O Meu
Espírito Santo cairá sobre todas as nações onde os Meus Grupos de Oração surgirem.
Eu multiplicarei o número de milagres que já foram testemunhados, nos quais Eu curei a
mente, o espírito e o corpo dos desgraçados e doentes entre vós. Vós reconhecer-Me-eis pela Minha
presença, a qual Eu insinuarei naqueles que pedirem os Meus favores. Vós sois realmente
abençoados – vós, os filhos desta geração, que fostes escolhidos entre multidões para desfrutar a
vida eterna no Meu Reino, que não tem fim. A morte será derrotada por vós. O maligno será
devorado pela força da vossa perseverança e o pecado não manchará mais as vossas almas.
Meus filhos, há muito trabalho para fazer. Permiti-Me conduzir-vos através da Minha
Cruzada de Orações, pois elas vão abrir os vossos olhos para a Verdade. Uma vez que possais ver a
Verdade, vós sabereis nos vossos corações o que fazer. Uma palavra de aviso – quando fordes
repelidos por falar a Verdade, vós deveis permanecer em silêncio. Orai para que a essas almas seja
também dada a graça de aceitar o Livro da Verdade.
A Minha Palavra é a última. É a final. Não pode haver nenhuma outra palavra. Qualquer um
que proclame falar em Meu Nome, uma vez que esta Missão começou em Novembro de 2010, não
tem autoridade para o fazer, pois eles não vêm de Mim. Os profetas que vieram antes, e que
também falaram em Meu Nome, são abençoados e Eu continuarei a protegê-los. A Minha Voz fala
ao mundo através destas Mensagens. A Minha amada Mãe, a Imaculada Virgem Maria, também
fala aos seus visionários, e, mais uma vez, a sua Missão é abençoada por Mim.
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Sabei que o exército de Satanás inclui uma série de falsos profetas, que falam com voz doce.
Tranquilizadores, amorosos e camuflados com promessas vãs, eles dirão exatamente o oposto ao
que Eu vos digo. Sabei que apenas a Minha Voz vos dirá a Verdade. Só a Minha Voz vos falará dos
eventos que estão a chegar, os quais realmente estão a ter lugar. Ninguém mais pode, nem lhes será
dada a autoridade, para falar por Mim, Jesus Cristo, ou pelo Meu amado Pai.
Confortai-vos com esta revelação e sabei que só a Santíssima Trindade comunica desta forma,
com um Fogo que irá envolver todas as almas que estão vazias de orgulho e cheias de amor humilde
por Mim.
O Vosso Jesus.

Aqueles que seguiram a Palavra de Deus, prevista pelos profetas antes de Mim, foram
os primeiros a cuspir em Mim
Terça-feira, 14 de maio de 2013, 21:00

Minha querida e amada filha, aos que dentre os Meus discípulos estão a sofrer por causa da
sua crença nestas Mensagens do Céu, Eu tenho que dizer isto.
Por difícil que seja o vosso sofrimento, vós deveis saber que fostes abençoados com o Meu
Dom, que vos foi dado para vos ajudar a abrir os olhos para a Verdade. O abuso que tereis que
aguentar em Meu Nome, por causa da vossa lealdade a estas Mensagens, virá de pessoas próximas
de vós. Em particular, muitos dos Meus servos sagrados, que se recusam a procurar-Me através
desta Minha Santa Palavra, causar-vos-ão maiores embaraços. Vós sereis vilipendiados,
menosprezados, desafiados, criticados e ridicularizados, e ainda assim essas mesmas pessoas
declaram falar no Meu Santo Nome.
Vós deveis suportar essa dor, assim como os Meus apóstolos e discípulos tiveram que
suportar. Durante o Meu tempo na terra, Eu fui expulso dos templos de Deus. Os Meus discípulos
foram avisados para ficar longe de Mim, face ao exílio da Igreja se fossem vistos Comigo. Quando
eles professaram a Minha Santa Palavra e espalharam os Meus Ensinamentos, foram ameaçados e
nalguns casos açoitados. Fizeram espectáculo com eles. Aqueles que seguiram a Palavra de Deus,
prevista pelos profetas que vieram antes de Mim, foram os primeiros a cuspir em Mim. A sua fúria
foi causada pelo fato de Eu falar a Verdade, porque eles não queriam ouvir a Verdade. Ela
assustava-os e punha-os desconfortáveis.
Cheios do Poder do Espírito Santo, os Meus apóstolos foram odiados após a Minha Ascensão,
por muitos que adoravam nos templos. E, apesar do seu sofrimento ser grande e das vozes dos
opositores gritarem ruidosamente na presença deles, isso não importava.
Nada pode impedir que a Minha Palavra se espalhe. Nenhuma voz será suficientemente alta.
Nenhum argumento será suficientemente credível. Nenhum veneno será suficientemente forte. O
Meu Poder é impossível de conquistar. O Meu Espírito Santo atrairá bilhões de almas para a
segurança do Meu Novo Paraíso. Todas as vozes de descontentamento serão acalmadas e toda a
oposição será suprimida, por intervenção do Meu Pai, que irá garantir que os espinheiros e
pedregulhos que enchem o caminho da Verdade sejam erradicados.
Só a Minha Voz permanecerá. Será a única Voz de Autoridade que se manterá, e, em seguida,
virá o Grande Dia.
O Vosso Jesus.

A Minha grande intervenção para salvar a humanidade começou e a velocidade das
minhas ações será evidente para todos
Quarta-feira,15 de maio de 2013, 16:40

Minha querida filha, o Espírito de Deus está a ser derramado sobre a Terra de uma forma em
que não tinha sido feita antes.
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A fim de preparar os Meus queridos filhos para o Novo Paraíso, que aguarda por eles, Eu
envolvo-os com o Espírito da Verdade. Alguns aceitá-lo-ão de braços abertos e ficarão gratos por
essas bênçãos. Outros recusar-se-ão porque não abrirão os seus corações.
A Minha Grande Intervenção para salvar a humanidade começou e a velocidade das Minhas
ações será evidente para todos. Os milagres, permitidos por Mim, o vosso Pai Todo-Poderoso, serão
difundidos e falados. Eles trarão mais conversão. Então, assim como o Espírito do Meu Amor se
espalha, as ações do maligno e seus asseclas aumentarão.
A Minha Mão impedirá as ações malignas daqueles que tentam causar a guerra, a doença,
o assassinato e o aborto nos Meus filhos. A Minha Mão cairá também sobre aqueles que
atormentam os fiéis seguidores do Meu Filho muito amado e daqueles que tentam abolir a Sua
Presença na Eucaristia.
Ouvi agora o Meu Chamamento. Todos os Meus filhos serão atraídos para a Minha
Misericórdia. Aqueles que rejeitam o Meu Filho, rejeitam-Me. Aqueles que insultam o Meu Filho
não podem vir a Mim. Aqueles que denunciam os Seus Ensinamentos e distorcem a Verdade,
rejeitam a Minha Existência. Vós não podeis criar as vossas próprias leis e obedecer-Me. Nem
podeis perdoar o pecado e esperar ver a Minha Face.
Se o pecado não diminuir, Eu punirei as nações que são responsáveis pelos pecados que Me
ofendem. Assim como o Meu Espírito Santo continua inabalável, assim também a Minha
Intervenção é para evitar que o pecado se espalhe.
Todas estas alterações serão vistas ao mesmo tempo. Logo a seguir, quando todas as
tentativas forem feitas pelo Meu Filho, através da Sua Igreja e Seus discípulos, para espalhar a
Verdade, virá o dia em que a Misericórdia do Meu Filho cairá sobre a humanidade. Então, não
muito tempo depois, virá o Dia do Juízo.
Preparai-vos agora, Meus filhos, pois o dia pode vir a qualquer momento. Apenas aqueles que
obedecem aos Meus Mandamentos e mostram remorso pelos seus pecados, podem e serão salvos.
O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo.

O Amor vem apenas de Mim. O ódio não
Quinta-feira, 16 de maio de 2013, 15:30

Minha querida e amada filha, será pelo Poder do Amor que a humanidade pode ser, e será,
salva. O amor de que Eu falo é o Amor de Deus, que flui nos corações da humanidade. O Amor de
Deus está presente no coração de todos os Seus filhos, incluindo aqueles que Me negam. Será o
vosso amor, de uns pelos outros, que vos sustentará durante os desafios que tendes pela frente.
Mostrai amor e caridade pelo vosso vizinho e sede bondosos com os pobres, fracos e indefesos, e
Eu vos farei Meus por toda a eternidade.
Aqueles dentre vós que atuam duramente com os outros, que causam dor nas pessoas que
governam e que murmuram malícias sobre os outros, serão como recipientes vazios que nada têm
para Me oferecer. Vós deveis seguir sempre os Meus Ensinamentos. O amor vem apenas de Mim. O
ódio não. Aqueles que dizem que Me honram e falam mal dos outros, embora afirmem apoiar a
Minha Palavra e defender o Meu Nome – eles não Me honram. Eles insultam-Me e a sua vergonha
tornar-se-á evidente no Grande Dia. Nunca, nem por um momento, pensais que podeis viver sem
amor pelos outros nos vossos corações, porque, se vós não tendes amor pelos outros, então negais o
Dom que é dado gratuitamente a todos os filhos de Deus. Quando Me amais verdadeiramente, vós
tratareis os outros com amor e respeito. Quando sois cruéis com os outros, falais mal deles ou os
criticais injustamente, então rejeitais o amor que eu vos concedi. No seu lugar está o ódio. O ódio
por outro ser humano vem de Satanás. Quando vós permitis que o ódio endureça a vossa alma,
distanciai-vos de Mim e ficareis profundamente agitados dentro das vossas almas.
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Quando vós amais o outro em Meu Nome, deveis fazê-lo por meio das vossas palavras, das
vossas ações e atos de caridade. O amor de Deus, vivido de acordo com os Seus desejos, através dos
Seus filhos, pode salvar a humanidade. O amor domina o mal. O poder de Satanás é destruído num
instante quando vós mostrais amor pelos outros que vos tratam maldosamente. Vós deveis trabalhar
arduamente para permitir que o amor vos envolva, para que possais espalhar essa grande graça
pelos outros.
O amor reproduz amor nos outros. O amor traz a vida. O amor traz o perdão. O amor destrói o
mal. Sem amor o mal vai prosperar.
O Vosso Jesus.

O mundo vai alegrar-se, pois juntamente com a Minha Igreja, em Roma, a nação
judaica será abatida
Sexta-feira, 17 de maio de 2013, 14:02

Minha querida e amada filha, Eu revelo-te na intimidade da Minha dor e tristeza como Eu
revivo, mais uma vez, a agonia que Eu sofri no Jardim das Oliveiras.
Então, a Minha Dor criada pelo maligno, que Me mostrou visões do futuro, foi causada pelo
paganismo que varreria a Terra no vosso tempo. Eu sabia, como pode ser visto agora, o ódio que
existe no mundo por Mim, Jesus Cristo.
O Meu sofrimento é exacerbado pelo fato de que a humanidade ainda não compreende
totalmente o sacrifício que foi feito por Mim pelas almas. A Minha Crucificação foi para salvar
todas as gerações, incluindo as do mundo de hoje. A Minha Dor é grande neste momento e o Meu
sofrimento manifesta-se em ti, Minha filha, e noutras almas vítimas, para que Eu possa recuperar os
mais devastados dentre vós.
Eu choro lágrimas amargas e o Meu Coração arfa enquanto o pecado está a ser espalhado
através de leis dos vossos países, o que levará as almas inocentes à tentação. Eles não só vão sentir
agora que o pecado pode ser justificado, porque as leis dos seus países o perdoam, como serão
também acusados de violar as leis da sua terra se defenderem a Minha Santa Palavra.
Ó, como vós estais enganados. Quão longe vos afastastes de Mim. Quanto vós Me ofendeis.
Aqueles que tendes a responsabilidade de proclamar a Minha Palavra, ouvi-Me agora. O vosso
dever é salvaguardar a Minha Santa Palavra em todos os momentos. O vosso voto é obedecer à
Minha Palavra e aos Meus Ensinamentos, tal como estão contidos na criação da Minha Igreja na
Terra. Nunca vos desvieis da Verdade. Preparai as vossas almas, pois em breve sereis forçados,
contra a vossa vontade, a negar-Me através dos Sacramentos. Vós deveis ficar alerta em todos os
momentos para as grandes mudanças que aí vêm.
Por toda a humanidade, Eu Peço-vos que respondeis à Minha Voz, a Voz da Verdade, a Voz
do Amor, a Voz do vosso Mestre. Em breve, ver-Me-eis. Em seguida, as teias de aranha serão
afastadas dos vossos olhos e então a Verdade tornar-se-á clara. Quando chegar o dia da Minha
Misericórdia vós deveis saber que a Minha Segunda Vinda ocorrerá logo a seguir. E enquanto Eu
anseio que todos vós venhais a Mim, Eu choro de tristeza pelas almas que estão perdidas para Mim.
Eu devo avisar aqueles que tentam impedir-Me, na salvação das almas, que Eu vos punirei se
continuardes a desafiar a Palavra de Deus. Não Me refiro a estas Mensagens, se bem que Eu Estou
triste porque vós não Me ouvireis, pela abolição da Minha Santa Palavra nas vossas nações.
A Luz combaterá a escuridão. A luz de Deus mantém-vos vivo. A escuridão destrói-vos. A
Minha Luz tornar-se-á mais e mais brilhante até que a Minha Santa Eucaristia seja banida. Em
seguida, desaparecerá. Então, a Minha Igreja desmoronar-se-á e parecerá morta. O mundo vai
alegrar-se, pois juntamente com a Minha Igreja, em Roma, a nação judaicas será abatida. Este será o
maior engano lançado sobre a humanidade, e aqueles que aceitem esta forma perversa de
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paganismo serão varridos pelo dilúvio. E então, despois dos incêndios que varrerão a Terra, a
Minha Igreja erguer-se-á novamente na sua plena forma gloriosa. Isso será o fim para os pecadores
que recusam a Minha Mão, mas o começo da vida eterna para aqueles que Me amam.
O Vosso Jesus.

Eles serão imediatamente perdoados se ganharem coragem e Me apelarem para os
ajudar a sair da sua miséria
Sexta-feira, 17 de maio de 2013, 23:50

Minha querida e amada filha, tu deves saber que todos os pecadores, especialmente aqueles
que fizeram coisas terríveis, devem vir a Mim. Eu imploro a sua atenção e quero trazê-los para o
Meu Coração, pois Eu amo-os. Eles serão imediatamente perdoados se ganharem coragem e Me
apelarem para os ajudar a sair da sua miséria. Eles nunca devem recear-Me, porque Eu Sou Sempre
Misericordioso. Eles estão mais perto de Mim do que aqueles que professam representar-Me na
Terra mas que são hipócritas, tal como foram os fariseus.
Dai-Me a vossa mão. Não importa que ações vós fizestes, Eu descerei sobre vós. A Minha
Oração, que vos dou agora, vai trazer-vos para dentro do Meu Coração e Eu residirei em vós e vós
sereis salvos.
Cruzada de Oração (107) Salvai-me dos fogos do Inferno
Jesus, eu sou um terrível pecador. Pelos meus atos, causei desesperado sofrimento a outros.
Como resultado, eu estou posto de lado. Não sou mais tolerado na Terra, em qualquer lugar.
Livrai-me deste deserto e protegei-me das garras do maligno. Permiti que me arrependa. Aceitai
o meu remorso. Enchei-me com a Vossa Força e ajudai a erguer-me das profundezas do
desespero. Eu entrego-Vos, Querido Jesus, o meu livre-arbítrio e fazei de mim o que Vós
desejardes, para que eu possa ser salvo dos fogos do Inferno. Amém.
Vai em paz, Minha filha, porque Eu nunca abandonarei aqueles que Me implorem por
Misericórdia.
O Teu Jesus.

Quando o Espírito Santo está presente, Ele espalha-se como Fogo e replicará a Palavra
de Deus em muitas línguas
Sábado, 18 de maio de 2013, 13:16

Minha querida e amada filha, o Dom do Espírito Santo é muito mal compreendido. É um Dom
precioso e é derramado sobre a humanidade através da Generosidade de Deus. É dado com muito amor
a todos, mas nem todos o aceitam. Nem todos são capazes de receber este Dom. Aqueles que acreditam
que merecem este Dom, porque dizem que Me conhecem, e que são instruídos em todos os aspectos da
teologia, não estão necessariamente preparados para receber este Santíssimo Dom.
Durante os dez dias no Cenáculo, a Minha amada Mãe teve que explicar pacientemente aos Meus
apóstolos a importância da humildade. Sem a humildade não podeis ser preenchidos com este Dom do
Céu. Alguns dos Meus apóstolos pensaram, como discípulos escolhidos, que eram melhores do que as
pessoas comuns, porque estavam mais próximos de Mim, e que os outros deviam cair automaticamente
aos seus Pés. Mas, certamente, não era isso o que Eu lhes ensinava. A Minha Mãe passou muitas horas a
explicar-lhes como o orgulho pode impedir que o Espírito Santo entre nas suas almas.
Quando o Espírito Santo entra numa alma, traz Consigo muitos Dons. Pode ser o Dom do
Conhecimento, o Dom de Línguas, o Dom da Sabedoria, o Dom do Amor, o Dom de Cura ou o
Dom da Profecia. No caso dos Meus apóstolos, eles rapidamente perceberam que em breve
receberiam este Dom e nunca poderia permitir que o pecado de orgulho pudesse manchar a sua
Missão. Porque, assim que o orgulho intervém numa pessoa que recebeu o Dom do Espírito Santo,
o Espírito de Deus desaparece e no seu lugar habitará o espírito das trevas.
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Uma alma em trevas não pode derramar a Luz do Espírito Santo sobre os outros. Ela só pode
espalhar trevas. A escuridão do espírito engana os outros. É particularmente enganosa quando se
trata de alguém que é visto como um santo discípulo ou um perito nos Meus Ensinamentos. Tudo o
que resulta é ódio, mal-estar e uma sensação de desespero.
Para receber o Dom do Espírito Santo a vossa alma deve estar limpa e livre do pecado do
orgulho, caso contrário nunca vos será concedido. Quando o Espírito Santo está presente, Ele
espalha-se como Fogo e replicará a Palavra de Deus em muitas línguas. Ele vai trazer a cura da
mente, corpo e espírito, e trará com Ele a sabedoria, que só pode vir de Deus. Ele espalhará a
conversão global.
Esses serão então os frutos pelos quais vós sabereis onde o Espírito Santo está presente. A
abundância de todos os possíveis Dons, incluindo milagres do Céu, já se manifestaram no Livro da
Verdade, para o bem de todos – O Livro prometido a toda a humanidade para estes tempos. Aceitai-o
com um coração afável e dai graças a Deus por um dos últimos Dons do Céu antes do Grande Dia.
O Vosso Jesus.

E então, precisamente quando eles se esquecerem de Mim, a Minha Igreja ressuscitará
dentre os mortos, assim como Eu fiz
Domingo, 19 de maio de 2013, 20:08

Minha amada filha, no Meu Novo Paraíso a morte já não terá poder sobre aqueles filhos de
Deus que O amam.
Estas mensagens trarão lamentavelmente um medo desnecessário para aqueles que acreditam
que, quando a Terra for descartada em favor do Novo Céu e Terra, terão de enfrentar a morte. Isto
não é verdade. Aqueles que recebem os Meus favores e que aceitem a Minha Mão de Misericórdia,
ser-lhes-á dado o Dom da vida. Mesmo os ateus, os não-crentes, não-Cristãos, e aqueles cheios de
fé voltar-se-ão para Mim e aceitarão a Minha Dádiva, depois de O Aviso ocorrer. Isto é, quando Eu
derrotar a besta, porque Eu darei a Vida Eterna a bilhões de almas que estão vivas no mundo.
O pecado introduzido em Adão e Eva pela besta, deixará de existir. A Minha Misericórdia irá
derrotá-lo. E assim como o pecado destrói o corpo, a Minha Luz trará a Vida Eterna à humanidade.
A morte, a doença, a velhice, nunca existirão no Meu Novo Paraíso. Os Meus filhos escolhidos –
bilhões deles – terão corpo e alma perfeitos, em união com a Divina Vontade do Meu Pai.
Ele, o Meu Pai, deu a Vida Eterna a Adão e Eva e eles rejeitaram-na. E assim, a eles e a todos
os seus descendentes foi negado o Dom do Paraíso e a Vida Eterna. Agora, finalmente, isso mudará.
A Minha Vida, Morte e Ressurreição devem agora ser restabelecidas nesta parte final da Minha
Aliança. A Minha Igreja, assim como Eu, foi perseguida e agora irá suportar a pancada selvagem,
um ataque doloroso e que parece ser uma derrota esmagadora. E quando for crucificada e posta de
parte, parecerá queimada e esquecida.
O Paganismo irá prosperar. Mas porque será influenciado e liderado pelo maligno, ele vai ter
cuidado para não mostrar as suas verdadeiras cores. Ele será apresentado ao mundo como uma nova
forma de justiça social – uma nova forma de humanismo, em que todas as necessidades do homem
são satisfeitas. Estas necessidades incluem o direito ao pecado, mas tais pecados, num desafio a
Deus, serão vistos como direitos morais do homem.
Muito repugnante será para Mim, Jesus Cristo, esta perversa religião mundial única. Não
só eles Me voltarão as costas, como incluirão símbolos satânicos, em que a Minha Cruz será
exibida da forma mais grotesca. A Minha hóstia será descartada. Será feita uma espécie
diferente de sacrifício nos altares das igrejas. Será à besta que eles adorarão abertamente e, em
troca, ela dar-lhes-á muitos poderes. É por isso que muitos acreditarão que quem vai governar
essa abominação terá poderes milagrosos. E embora eles pareçam estar a seguir uma igreja boa
e justa, ela não será senão a escuridão.
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Celebrações e comportamentos obscenos serão testemunhados nessas igrejas, que foram
construídas para Me honrar, a Jesus Cristo, mas Eu não estarei presente. E então, precisamente
quando eles se esquecerem de Mim, a Minha Igreja ressuscitará dentre os mortos, assim como
Eu fiz. Tornar-se-á novamente viva nos lugares públicos. Então, Eu reunirei todos os Meus
filhos que permaneceram fiéis à Minha Palavra e aqueles cujos olhos foram abertos para a
Verdade. Depois ascenderemos, juntamente com os que esperaram o Grande Dia, mas que estão
mortos, no Novo Paraíso.
Aqueles que Me recusem, depois de todas as tentativas que têm sido feitas por Mim para
salvar as suas almas, serão lançados fora. Então, o Meu Reino começará e o Reino que o Meu Pai
Me prometeu por Meu Pai estará formado.
Nunca receeis o futuro, porque apenas o Meu Novo Reino irá satisfazer os vossos pobres
corações aflitos. Só o Meu Novo Reino vos dará a Vida Eterna.
Vós deveis orar por vós e por cada um de vós, para que sejais dignos de receber esta
Grande Dádiva.
O Vosso Jesus.

Em primeiro lugar, virão a Mim todas as Igrejas Cristãs. Depois, com o tempo, os
judeus mudarão e, finalmente, aceitar-me-ão
Segunda-feira, 20 de maio de 2013, 22:52

Minha querida e filha amada, à medida que esta Missão se intensifica, a Minha Palavra será
falada em muitas línguas. As Minhas Mensagens, dadas hoje a vós, inflamam a Minha Santa
Palavra no Novo Testamento. As Minhas Mensagens recordam também ao mundo a Palavra de
Deus, que está contida na Bíblia Sagrada.
Eu não reescrevo a Palavra, Eu apenas vos recordo o que Ela significa hoje. Também digo ao
mundo para que eles se preparem para Minha Segunda Vinda, pois Eu não quero que eles se
percam. É com grande amor e alegria que Eu vejo como os Meus fiéis seguidores Me aceitam como
Eu Sou. Aqueles que souberam imediatamente que fui Eu, Jesus Cristo Quem lhes falou, através
destas Mensagens, são abençoados. Eles são os únicos que nunca duvidaram. Eles puderam sentir a
Minha Presença. A Minha Palavra perfurou os seus corações como uma espada. O Meu Espírito
tocou as suas almas. Eles souberam. Eles reconheceram-Me, e como eles sofrem por isso.
Vós, Meus preciosos filhos, sabei que quando respondestes ao Meu Chamamento Eu vos dei
uma Dádiva especial, uma bênção, que irá ajudar-vos a suportar este Caminho para a Vida Eterna.
Vós precisareis desta Dádiva, porque sereis a espinha dorsal do Meu Exército Remanescente e
conduzireis os outros, que acabarão por vos seguir.
Pessoas de todas as nações seguir-vos-ão quando não tiverem para onde ir, e vós
compartilhareis com elas os Meus Ensinamentos. A todos os que são leais a Mim, Jesus Cristo,
serão dados novos Dons para os ajudar a unir-se, em todo o mundo, em união Comigo. Em primeiro
lugar, virão a Mim todas as Igrejas Cristãs. Depois, com o tempo, os Judeus mudarão e, finalmente,
aceitar-Me-ão. Todas as outras religiões entenderão a Verdade dos Meus Ensinamentos e também
Me seguirão. Mas nem todos aceitarão a Verdade, mesmo quando lhes é colocada bem diante dos
seus olhos.
Depois, há os não-crentes, muitos deles pessoas boas. Eles usam o intelecto humano para
desenvolveram todas as razões pelas quais Deus não existe. No entanto, eles, incluindo muitos dos
seus companheiros Cristãos que são mornos de fé – virão a Mim em primeiro lugar. Os seus
corações serão desbloqueados, porque apenas ao verem o testemunho que Eu carrego, eles saberão
que Eu os Chamei. Eles não Me resistirão, ao contrário daquelas almas obstinadas que pensam
saber mais acerca da promessa que Eu fiz de voltar para oferecer o Pacto Final, do que Eu.
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Cada tarefa que Eu vos dou, levará mais e mais nações a carregar a Minha Cruz para
criarem o único caminho para Mim. Nunca hesiteis em caminhar ao Meu lado quando Eu vos
Chamar, porque quando Me responderdes vós destruireis o poder do maligno. O maligno pode
causar dor, mas quando Me permitirdes que Eu vos guie, podereis superar qualquer obstáculo
no vosso caminho.
Eu amo-vos e Eu guio-vos, assim como Eu protejo Os Meus Grupos de Oração em todo o mundo.
O Vosso Jesus.

Quando chegar a hora da besta revelar o anticristo, serão vistos grandes sinais
Terça-feira, 21 de maio de 2013, 16:30

Minha querida e amada filha, quando chegar a hora da besta revelar o anticristo, serão vistos
grandes sinais. Trovões, como nunca antes foram ouvidos, serão sentidos em muitas partes do
mundo, mas em particular, na parte onde o anticristo nasceu.
Até lá, o Meu Espírito Santo, derramado entre os Meus seguidores em todas as Minhas Igrejas
Cristãs, assegurará que eles estejam prontos. Eles, juntamente com os Meus discípulos nesta
Missão, formarão a Igreja Remanescente. O seu poder será grande e nenhum mal virá para aqueles
que têm o Selo do Deus Vivo. O Seu poder virá das Orações que lhes são dadas pela Minha Mãe
nas Cruzadas de Orações.
O anticristo começará o seu reinado suavemente. Ninguém suspeitará da sua intenção, porque
a paz de várias espécies descerá sobre a Terra. Esse tempo será muito importante para vós, Meu
Exército Remanescente, para vos reunirdes em Grupos de Oração. Eu prometo solenemente que
estas Orações diluirão a maior parte dos atos terríveis que ele, o anticristo, infligirá sobre as nações
que cobrem os quatro cantos da Terra.
Eu concederei a salvação a todas as nações em que os Grupos de Oração existam. Será pela
vossa devoção a Mim, o vosso amado Jesus, que Eu salvarei as almas e derramarei mais Dádivas
sobre a humanidade, para proteger os filhos de Deus do sofrimento que a besta está a projetar.
Confiai em Mim. Ficai em paz, com o conhecimento de que estais a ser guiados e protegidos.
O Vosso Jesus.

Os Meus soldados Cristãos formarão o maior Exército contra o anticristo
Quinta-feira, 23 de maio de 2013, 22:30

Minha querida e amada filha, os Meus amados seguidores em todo o mundo sentirão em
breve a Minha Presença, pois Eu próprio dar-Me-ei a conhecer dentro dos seus corações, de uma
forma que não tinham experimentado antes. É assim que Eu vou preparar os cristãos para lutarem
em Meu Nome para salvar as almas de todos.
Os Meus soldados Cristãos formarão o maior Exército contra o anticristo. Refiro-Me a todos
aqueles que Me conhecem e que permanecem leais à Minha Santa Doutrina, contida na Bíblia
Sagrada. Refiro-Me também aqueles que praticam a sua fé, aqueles que acreditam em Mim, mas
que não Me visitam, e a todos aqueles que permanecem fiéis à Verdade. Reunir-vos-eis em todos os
cantos do mundo e, apesar de vos juntardes no Meu Exército Remanescente falando em muitas
línguas, unir-vos-eis como um só em Mim.
Aqueles que seguem estas Mensagens formarão o núcleo, e deste crescerão os rebentos e a
seguir os ramos do Meu Exército Remanescente em todo o mundo. Não haverá sequer um país
intocado pelo Meu Espírito Santo através do Livro da Verdade.
O Livro da Verdade unir-vos-á quando a vossa fé for testada. Quando a fidelidade a Mim for
adulterada e quando Eu for atirado para fora das vossas igrejas, pisado e depois posto longe da vista
– levantar-vos-eis e mantereis viva a Minha Palavra. A Chama do Espírito Santo guiar-vos-á em
cada passo do caminho. Vós sentireis uma força e coragem que surpreenderá até o mais humilde
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dentre vós. O fraco se tornará forte. O temível ficará bravo e os oprimidos marcharão em frente
como guerreiros da Verdade. E o tempo todo, à medida que o Meu Exército Remanescente cresce e
se expande para os seus milhões, muitos obstáculos serão colocados diante dele.
Insultos, acusações de heresia, mentira, raiva e ódio será o seu destino. A confusão será vista
em todos os lugares entre os detratores, cujo argumento estará cheio de imprecisões, contradições e
argumentos incompreensíveis. A influência de Satanás criará sempre confusão, desordem,
argumentos ilógicos e astúcia, e sempre associada ao ódio contra os filhos de Deus. Aqueles que são
abençoados com a Luz de Deus e a Luz da Verdade atrairão terríveis e odiosos ataques. Onde Eu
estou presente, podeis estar certos de que a perseguição aos que proclamam a Minha Santa Palavra
será enorme. O pior é a perseguição contra qualquer Missão de Deus; vós podeis estar certos de que
Satanás está muito furioso.
Quando vós sofrerdes, como ireis sofrer, pelo ódio que vos é mostrado, porque carregais a
Minha Cruz para Me seguir, mais preocupada ficará a besta e mais atuará, através das almas dos
que estão manchados com o pecado do orgulho, para vos destruir. Vós deveis ignorar esses ataques.
Ficai em paz, pois enquanto eles aumentam um ódio intenso contra vós, tendes a certeza de que
estais em verdadeira união Comigo, o vosso Jesus.
Ide em paz e amor e sabei que Eu vivo nos vossos corações.
O Vosso Jesus.

Aqueles que gritam contra a Minha Palavra, em fúria, declarando que ela vem de
satanás, residirão com a besta na eternidade
Sexta-feira, 24 de maio de 2013, 21:50

Minha querida e amada filha, em toda parte onde a Minha Voz é ouvida, em todo lugar, e em
cada templo dedicado à adoração a Deus, haverá rotura. Enquanto muitos Me prestarão
homenagem, aos Meus ensinamentos, à Minha Igreja, eles, quando ouvirem a Minha Voz, que lhes
exige agora atenção, taparão os seus ouvidos.
A Minha Voz cairá sobre as almas surdas e teimosas. A Minha Voz, a Minha Palavra e o Meu
Apelo serão furiosamente rejeitados e afastados, assim como Eu Sou perseguido pela última vez na
Terra. Esta é a última chamada para trazer os filhos de Deus ao Meu Coração, antes da Minha
Segunda Vinda e, porém, muitas pessoas confusas com as mentiras espalhadas pelos demônios se
afastarão e rejeitarão a Minha Misericórdia.
Mais uma vez Eu serei rejeitado por aqueles que residem na Casa de Deus, os sacerdotes, e
por todos aqueles que não aceitam a Verdade. O insulto final ao Meu Nome será visto em breve por
todos vós. Aqueles de vós que cobris os olhos e andais por aí de olhos vendados, vereis afinal a
Verdade, tal como vos está a ser dada neste momento.
Eu não posso criar o cisma dentro Minha Igreja, porque então Eu estaria a negar- Me a Mim
Próprio. O Meu Corpo é a Igreja e Ela nunca pode morrer, mas serão os que estão dentro dela que
Me rejeitarão. Assim como Eu fui rejeitado pela primeira vez, eles tentarão desta vez destruir-Me
antes que Eu venha para trazer a salvação final prometida ao homem.
O homem é fraco. O homem é ignorante e não é digno da Minha Misericórdia. O homem é
teimoso. Foi dada ao homem a Verdade durante o Meu Tempo na terra, mas ele ainda não entende a
Minha Promessa. O Meu Regresso, na Segunda Vinda, será precipitado pela rejeição do Meu último
profeta. O profeta que foi enviado para vos dar a Palavra final de Deus, a fim de preparar as vossas
almas, sofrerá arduamente. É a Mim, Jesus Cristo, que caluniais quando escarneceis da Minha Santa
Palavra dada ao profeta de Deus. É a Palavra de Deus, que está a ser dada para vos preparar para a
batalha contra o anticristo, que vós rejeitais. Fazendo isso, vós destruís almas. Vós impedis essas
almas de entrarem no Meu Paraíso.
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Aqueles que dizem coisas perversas sobre as Minhas Mensagens, não podem justificar o seu
ressentimento, a sua raiva ou a sua lógica, pois eles estão completamente errados, o que é gerado
pelo pecado do orgulho. Em breve, a Verdade será difícil de discernir das mentiras da nova
organização mundial, que apresentará a nova religião mundial pagã.
Se não Me ouvirdes agora, vós sereis forçados a aceitar esse maligno substituto. Ele será
vestido com um reluzente exterior em ouro. Ele impressionará até mesmo os mais devotos dentre
vós, distorcerá a vossas fidelidade para Comigo e será admirado por todos. Essa é a religião que irá
converter os ateus para acreditarem numa grande mentira. Nenhuma paz haverá para os que
seguirem essa abominação pagã. O medo e o ódio de uns pelos outros manifestar-se-á, pelo que
irmãos lutarão contra irmãos e a raça humana será dividida em duas partes. Metade aceitará a
verdade distorcida por essa nova religião mundial, que presidirá em muitas igrejas, muitas crenças,
bem como numa grande parte da Igreja Católica. A outra metade será composta por aqueles que
realmente Me amam e que permanecerão fieis à Verdade.
Quando vós não aceitardes a Verdade – a Verdade contida na Bíblia Sagrada – vivereis uma
mentira. Vós não ficareis com nenhum amor por Mim nas vossas almas se aceitardes as mentiras
com que sereis alimentados.
E embora a Minha Palavra possa hoje parecer uma heresia, como pareceu durante os
Meus tempos na Terra, muitos de vós devorareis estas Mensagens quando estiverdes carentes
da Verdade, quando o anticristo controlar as vossas nações. Vós rastejareis sobre os vossos
estômagos e gritareis por Mim. Vós, que blasfemastes contra Mim, querereis cortar as vossas
línguas, pois entendestes então como as vossas palavras Me insultaram. Eu aguardo por esse
dia com paciência, mas colocai-vos diante de Mim e impedi-Me de alcançar as almas, que Eu
vos lançarei ao fundo. Se continuardes a blasfemar contra Mim, declarando as Minhas
Mensagens como sendo obra do diabo, então vós nunca sereis perdoados. Pois esse é o maior
pecado contra Deus.
Lembrai-vos de que Eu venho para os filhos de Deus neste fim dos tempos, para cumprir o
Pacto do Meu Pai. A Sua Vontade pode agora ser feita tanto na Terra como no Céu. Ninguém
dentre vós pode impedir que isso aconteça. Nenhum dentre vós, embora alguns Me odeiem, pode
impedir a Minha Segunda Vinda. Aqueles que gritam contra a Minha Palavra, em fúria, e declaram
que Ela vem de Satanás, residirão com a besta na eternidade.
O Vosso Jesus.

Estas Mensagens serão as últimas que vos são dadas antes do Grande Dia, em que Eu
venho para Julgar
Sábado, 25 de maio de 2013, 21:49

Minha querida e amada filha, o sofrimento dos profetas que vieram antes de ti nunca foi
verdadeiramente conhecido. Mas o seu fardo foi pesado. Ao contrário dos visionários, eles
trabalharam sozinhos e foi-lhes negada qualquer forma de aceitação.
Os profetas foram odiados porque eles profetizaram em Nome de Deus e porque falaram de
tragédias futuras, as quais cairiam sobre a humanidade por causa da mancha do pecado. Eles
levavam vidas solitárias e assustadoras e ficaram abatidos muitas vezes pela dificuldade das suas
Missões. Eles tiveram dificuldade em entender as profecias e muitos deles eram ignorantes sobre o
significado das Palavras que lhes foram ditadas. Muitos deles não estavam seguros de que eram de
fato profetas, mas, pelos frutos da sua Missão, quando puderam ver a propagação da Palavra de
Deus e como as conversões eram rapidamente testemunhadas, eles entenderam.
A maioria dos profetas de Deus foram desprezados, ridicularizados e considerados
hereges. Muitos foram expulsos para o deserto e atormentados, tudo porque eles eram
mensageiros enviados por Deus.
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Os profetas são enviados ao mundo apenas pelo amor de Deus, para preparar os Seus filhos
para eventos que terão um impacto sobre a salvação das suas almas. Aos profetas foram dadas
diferentes Missões. Nalguns casos, eles foram enviados para alertar a humanidade sobre o perigo de
desobedecer ao Pai. Outros foram enviados para avisar das consequências que se abateriam sobre o
homem se ele caísse em pecado grave. Noutros casos foi para avisar a humanidade sobre aqueles
que lhes causariam perseguições e tentariam impedir que a Palavra de Deus alimentasse os Seus
filhos. E depois foi enviado João Batista, para preparar os filhos de Deus para a vinda do Messias, o
Filho Unigénito de Deus, enviado para os resgatar aos Olhos de Deus. Mas eles não quiseram ouvilo. Os mais humildes dentre os Judeus ouviram e aceitaram-Me, a Jesus Cristo, o Filho do homem,
mas os servos mais sagrados e mais elevados, na Igreja da época, recusaram-se a aceitar a Verdade.
E agora tu, Minha filha, foste enviada para preparar o caminho para a Minha Segunda Vinda,
para que Eu possa trazer a salvação ao mundo e para que o Meu Novo Paraíso possa ser realizado.
Isto foi anunciado, mas vão eles escutar? Infelizmente, não. Eles recusam-se a acreditar que o Meu
Pai possa enviar ao mundo, no vosso tempo, o Seu último profeta. Fazendo isso, eles estão a negar
o Santo Evangelho de Deus. Eles acreditam que a Minha Segunda Vinda não ocorrerá senão num
futuro distante. Este erro não é causado pelo seu conhecimento das Sagradas Escrituras, mas devido
ao seu defeituoso raciocínio humano, pelo qual nenhuma parte da Minha Promessa de regressar
pode ser entendida.
A Gloriosa Herança do vosso futuro, que vos espera, é vossa. É para cada um de vós, não
importa quão negras ou puras sejam as vossas almas, mas deveis preparar-vos e estar alerta, pois
todos os demônios do Inferno andam na Terra neste momento, e através dos outros tentarão impedirvos. Satanás não quer que o Meu Pai leve os Seus filhos para casa, para a sua legítima herança. Ele
vai espalhar mentiras, causar confusão e distraí-vos. Os seus caminhos ardilosos e enganadores serão
muito subtis, e ele trabalhará através de outras almas, que permitem elas próprias abrirem-se a essa
tentação. As pessoas, portanto, não acreditarão jamais que Deus envie outro profeta ao mundo desta
maneira. É desnecessário, dirão eles. Eles serão levados a acreditar, ao invés, nos falsos profetas – e
muito deles são lobos em pele de cordeiro – e serão atraídos por aqueles que lhes vão dizer todas as
coisas que querem ouvir. Contam-lhes “estórias”. Habilmente camufladas em falas santas, que
esconderão mentiras terríveis que corrompem a Minha Santa Palavra.
Tu, Minha filha, serás a única falar a Verdadeira Palavra de Deus, neste tempo para todo o
mundo ouvir. Há também outros profetas de Deus, mas as suas Missões são diferentes. Ser-te-á
pedido para dizeres a Verdade, mas a Verdade chocará, assim como ela salvará as almas.
Aqueles dentre vós que proclamam conhecer-Me, não pensam que o Meu Pai enviaria um último
profeta para vos preparar, através do Poder do Espírito Santo, antes da Minha Segunda Vinda? Não Me
conheceis vós? Não sabeis vós quão grande é o Seu Amor? Não sabeis vós a extensão da Sua grande
Compaixão? Se pensardes nisso, então vós escutareis estas Mensagens do Céu. Estas Mensagens serão
as últimas que vos são dadas antes do Grande Dia, em que Eu vier para Julgar.
Aqueles que vivem as suas vidas de acordo com a Palavra de Deus e que não sabem destas
Mensagens, nada têm a temer. Aqueles que aceitam estas Mensagens e avisos, não aceitando
qualquer outra doutrina a não ser a que é dada ao mundo por Mim, Jesus Cristo, não têm nada a
temer, porque deles será o Reino de Meu Novo Paraíso.
Aos que recusam a Minha Mão de Misericórdia, que se desviam de Mim e que destroem as
suas almas, honrando Satanás e a todas as suas promessas vazias, em vez do seu Deus e Criador,
será negada a Vida Eterna, a menos que implorem a Minha Misericórdia.
Há tempo para renovardes as vossas vidas. É muito simples. Vinde a Mim e Eu vos protegerei.
Estas profecias relacionam-se com o futuro e serão realizadas. Rejeitai-as como absurdas e arrependervos-eis do dia em que voltastes as costas para a Verdade, prometida a vós como filhos amados de Deus.
O Vosso Jesus.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

721

Livro da Verdade

Eu, a Mãe de Deus, destruo o poder do maligno nos corações daqueles que me chamam
Domingo, 26 de maio de 2013, 14:10

Minha filha, tu nunca deves ouvir aqueles que tentam impedir-te nesta Santa Missão. É
importante que tu permaneças em união com o Meu amado Filho e nota que essas vozes, que
blasfemam contra o Meu filho, continuarão a multiplicar-se. O ódio que derrama das suas bocas não
é contra ti, mas contra a Santa Palavra do Meu Filho. Agora, tu sabes quantos inimigos o Meu Filho
tem no mundo. Os que mais O magoam são aqueles que dizem que O amam, mas que O rejeitam
agora, quando Ele fala através dos profetas escolhidos de Deus.
Aqueles que Me usam, a Santa e Imaculada Mãe de Deus, para se esconderem enquanto
gritam obscenidades enchem-Me com lágrimas de grande tristeza. Então, os seus corações estão tão
endurecidos e cheios de raiva que o seu ódio por estas Mensagens chocará a muitos. Aqueles que
acreditam que defendem a Palavra de Deus, e rejeitam aqueles que vêm em Seu Nome, nunca
devem desculpar os que mostram ódio ou difamam os outros em Seu Nome. Quando isso acontece,
e quando aqueles que se dizem profetas fazem isso, sabemos que esses cruéis ataques não vêm de
Deus, pois isso seria impossível.
Eu, a Mãe de Deus, destruirei o poder do maligno nos corações daqueles que Me chamam. Se
não Me chamardes, Eu não vos posso ajudar. Eu, como Corredentora, nunca poderia negar a
Verdade que o Meu Filho quiser revelar ao mundo. O Meu dever é com o Meu Filho. Eu nunca vos
diria para não rejeitardes ou denunciardes o maligno, pois assim Eu estaria a enganar-vos ao afirmar
ser a Mãe de Deus.
Aqueles que dizem honrar-Me através do Meu Santíssimo Rosário e, em seguida, dizem
coisas perversas acerca do Meu filho, declarando que as suas Mensagens são mentiras, insultam o
Meu Filho e desonram-Me. O Meu Santíssimo Rosário, quando dito devagar e do coração, abrirá os
corações à Verdade desta Missão. Vós nunca deveis perder a esperança, mesmo se não vos for dado
o Dom do discernimento. Ele ser-vos-á dado se Me pedirdes para consagrar a vossa alma ao
cuidado do Meu Filho. Se isso for feito com um espírito simples e humilde, o Meu Filho vos
recompensará com o Dom do Espírito Santo.
Filhos, vós nunca deveis insultar os profetas do Meu Filho, mesmo que não acreditais neles.
Vós deveis permanecer em silêncio e orar por eles. Se vós rejeitardes os profetas do Meu Filho, Ele
não tomará isso contra vós. Mas, se declarares que a Sua Santa Palavra, dada aos verdadeiros
profetas, é do maligno, vós sofrereis terrivelmente.
Mantende a calma, filhos, e colocai a vossa confiança completamente no Meu Filho. Rendeivos à Sua Misericórdia e Ele vos guiará e a paz estará convosco. Ide, Meus queridos filhos, seguros
do entendimento de que o Meu Filho vos ama. Ele perdoa a todas as almas por todos os pecados,
com excepção do pecado eterno – a blasfêmia contra o Espírito Santo.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Deus Pai: Eu prometi ao mundo o Livro da Verdade e nunca mais voltarei com a
Minha Santa Palavra atrás
Domingo, 26 de maio de 2013, 14:45

Minha querida filha, os Meus amados filhos estão em desordem neste momento. Quero dizerlhes, e, especialmente aos que duvidam estas Mensagens Divinas, que te são dadas porque Eu os
amo, que eles não devem temer.
O medo cria a dúvida. A dúvida cria confusão. A confusão pode levar ao desconforto e,
eventualmente, vós ficareis cegos para a Verdade. A verdade nunca será fácil de aceitar, porque a
Verdade revela o bem e o mal. Ninguém quer ouvir o mal e, em vez de aceitar a orientação dada ao
mundo através dos Meus Desejos, a humanidade encolhe-se de medo.
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Eu envio os Meus profetas para vos lembrar do Meu Infinito Amor por cada um dos Meus
filhos preciosos. Eu também os envio para avisar dos obstáculos que serão colocados pelo maligno
para vos afastar de Mim. Quando Eu revelo essas coisas, não é para vos perturbar, mas para vos
salvar e afastar do perigo.
A Verdade, que vos foi dada no Meu Livro Sagrado, a Bíblia, existe para vós a verdes. Não é
para vos levar a criar a vossa própria versão, porque não é Meu Desejo que distorçais a Verdade. Eu
prometi ao mundo o Livro da Verdade e nunca mais voltarei com a Minha Santa Palavra atrás. É
isso que Eu vos dou agora, para que Eu possa reunir os Meus filhos nos quatro cantos da Terra. Os
Meus inimigos tentarão impedir a difusão dos conteúdos do Livro da Verdade. Não permitais que
eles vos distraiam, porque quando isso acontecer as almas ficam perdidas para Mim.
Agradecei-Me, ao vosso amado Pai, por vos dar esta grande Dádiva, pois precisareis da
Minha direção, especialmente agora que o anticristo será apresentado para o mundo ver. Ser-vos-á
mostrado, através do Livro da Verdade, como proteger as vossas almas da contaminação que ele
planeou para infligir ao mundo. Toda a proteção vos está a ser dada para ajudar a salvar, não só as
vossas próprias almas, mas as almas de bilhões.
Serão dados ao Exército Remanescente os maiores poderes para derrotar a besta. Será
suficientemente forte para o fazer, por isso nunca vos sintais desanimados quando os Meus inimigos
tentarem impedir que vos multipliqueis por todas as nações. O seu poder será anulado e aqueles que
são fracos e aceitarem as mentiras que lhes serão apresentadas em breve, em Nome do Meu Filho,
ficarão perdidos para Mim. Somente através do vosso amor por Mim e pelo Meu Filho amado,
Jesus Cristo, e pelo Poder do Espírito Santo, poderão, todos os Meus filhos, ser salvos.
Eu proteger-vos-ei e guardar-vos-ei em todos os momentos. Elevai as vossas almas a
Mim, através da vossa fidelidade ao Meu Filho, e ser-vos-á concedida a Gloriosíssima Dádiva
do Meu Novo Paraíso.
Que ninguém vos para de reclamares a vossa herança de direito. Que ninguém vos pare de
lutares pelas almas de todos os Meus filhos, porque vos estão a ser dadas as Graças necessárias para
salvar ainda as almas daqueles que mais Me ofendem.
Eu amo-vos, filhos. Aguardo a vossa resposta a este Apelo do Céu.
O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo.

A Minha Voz, tal como ecoa, atrairá milhões a Mim na próxima fase e, depois, bilhões
nos estágios finais
Terça-feira, 28 de maio de 2013, 20:30

Minha querida e amada filha, Eu Estou agora a preparar todas as partes do mundo, para a
Minha Segunda Vinda. Eu alcançarei todas as nações – nenhuma será excluída – nos Meus Braços
de Misericórdia, para que Eu as possa levar para o Meu Reino.
O Meu Plano é muito detalhado e, porém, simples. A Minha Voz, tal como ecoa atrairá
milhões a Mim na próxima fase e, depois, bilhões nos estágios finais. Muitos mais ouvirão agora a
Verdade, mas eles não a aceitarão, até que Eu te diga o que acontece. A Minha Missão expandir-seá rapidamente e, depois, quando todos souberem que Sou Eu, Jesus Cristo, Quem faz este
Chamamento do Céu, eles juntar-se-ão a Mim. A Minha Missão será correspondida até mesmo por
aqueles que renunciam a estas Mensagens.
Vós, Meus seguidores, podeis ser desmotivados devido aos abusos que tereis que suportar por
causa de Mim, mas isso não durará muito. O Meu Amor pelos filhos de Deus é tão grande que pode
ser comparado ao de um pai que tem uma série de filhos. Alguns filhos honrarão a sua mãe e o seu
pai e responderão ao amor que lhes é demonstrado. Outros filhos afastarão os seus pais, tratarão mal
os seus irmãos e irmãs, antes de finalmente quebrarem todos os laços. Por causa dos laços de
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sangue e de amor, todos os esforços serão feitos, não só pelos pais, mas pelos irmãos, para trazer os
filhos perdidos de volta ao seio da sua família. E quando isso acontece, todos os pecados, a raiva e a
rejeição serão esquecidos.
Meus seguidores, enquanto tiverdes que enfrentar a ira dos outros, deveis manter-vos calmos e
pacientes A vossa perseverança será testada e alguns de vós cairão. Quando isso suceder, tudo será feito
pelos Meus fiéis seguidores para vos trazer de volta, para que possais responder ao Meu Chamamento.
O Vosso Amado Jesus.

Deus Pai: Eu atingirei todas as nações de acordo com a extensão do número de
inocentes que elas assassinaram
Quarta-feira, 29 de maio de 2013, 22:50

Minha querida filha, Eu Sou o Princípio e o Fim. Eu Sou o Criador de tudo o que é e será. Eu
Sou o Mestre da vida e da morte. Ninguém tem autoridade para intervir na vida ou morte, pois
apenas Eu, o vosso Pai Todo-Poderoso, posso intervir em qualquer um.
Quando o homem começa a acreditar que é tão bom, se não mais poderoso, do que Eu, ele
tentará emular-me. Quando o homem quer assumir o controle sobre a Minha Criação, ele está a ser
tentado por Satanás para o pecado. Quando o pecado do orgulho infesta a alma de tal forma, o
homem irá desafiar-Me destruindo a vida na Terra.
Porque quer o homem fazer isso? Ele quer obter poder sobre o que tem sido livremente dado
por Mim, quando tira a vida de uma criança no útero. Quando quer controlar a população, ele destrói
a vida antes do nascimento e mata aqueles que ele sente que não devem continuar a manter a vida.
Há um plano, Minha filha, de um grupo, para destruir o crescimento da população do mundo.
Isso faz-se pelo terrível mal que é promulgado através do aborto. O incremento do aborto e a sua
rápida introdução por todo o mundo não é acidental. Isso está a ser espalhado em todas as nações.
Aquelas nações que se opõem ao aborto serão postas de lado pela besta de dez chifres e forçadas a
introduzir essa abominação.
Pela Minha Mão, Eu lançarei uma severa punição sobre as nações que introduziram o aborto.
Vós vereis isso acontecer, logo que tais leis sejam introduzidas pelo castigo que Eu infligirei. Vós
sabereis que foi a Minha Mão que caiu em cima de tal perversidade. Aqueles de vós que pensam ter
o direito de tirar uma vida, sabei que esse direito não existe. Tirai uma vida e vós não tereis vida.
Nem a Vida Eterna será vossa, se assistirdes em qualquer ato que traga tais leis malvadas à
existência. A mesma punição será infligida aqueles que se atrevem a justificar a eutanásia.
A Minha Misericórdia é abundante e Eu perdoarei aos que não entendem a diferença entre o
certo e o errado. Mas quando deliberadamente fizerdes parte do plano global para destruir a vida,
como parte de um grupo satânico, vós estais condenados. O vosso futuro terá sido selado pela
promessa que fizestes com a besta e, em breve, pela vossa aliança com o anticristo.
Ao tirar a vida de inocentes e forçando essas leis a existir, vós estais desafiando abertamente
um dos Meus Mandamentos mais importantes – não matarás. Quando vós planeais um genocídio
numa base tão global, estais a realizar a obra do diabo e, por isso, Eu destruir-vos-ei.
Eu Estou a avisar-vos primeiro e depois, se essas leis maldosas não forem cortadas, vós
deixais-Me sem escolha. A terra tremerá com tanta força que vos engolirá. Eu atingirei todas as
nações de acordo com a extensão do número de inocentes que elas assassinaram. Se Eu não
intervier, muito em breve as vossas nações serão devorados pela besta e ninguém restará. Eu preciso
que vós saibais que o pecado tem infestado a Terra a tal ponto que restou apenas um lampejo de luz.
Essa luz é a luz de Deus e está presente no Meu Filho e no Seu Corpo Místico. Os vossos pecados
continuam a flagelá-Lo e isso aumentará até ao estágio em que a Sua Igreja será crucificada.
Quando isso acontecer, a escuridão descerá e, em seguida, virá o fim.
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A Minha Ira atingiu o limite. As vossas orações ajudarão a atenuar algumas das punições que
vão ser lançadas sobre este mundo ingrato e sobre tais pecadores ímpios, mas não todas, pois essas
punições devem ocorrer para que Eu possa impedir que esses planos vos destruam. Se Eu não
travasse a propagação de tais abominações não haveria nenhum remorso. Nem vergonha. Nem
consciência do fato de que Eu, Deus, o Altíssimo, crio vida e tiro-a de acordo com a Minha
Vontade. Ninguém mais tem o poder de fazer o mesmo.
A Minha Ira tem sido mostrada aos Meus filhos através dos tempos, mas, até agora, tem
resistido às punições que agora serão derramadas sobre aqueles que são culpados de introduzir o ato
do aborto.
O Vosso Pai, Deus, o Altíssimo.

Deus não é arrogante. Deus não é orgulhoso. Deus é gentil, amoroso e ainda firme na
sua instrução para a humanidade
Sexta-feira, 31 de maio de 2013, 16:40

Minha querida e amada filha, a maneira pela qual Eu Me apresento aos filhos de Deus na
Terra é através de uma única fonte, que é o Espírito Santo. Eu não posso dar-Me a conhecer a eles
através de qualquer outra maneira.
Sem a Presença do Espírito Santo a Minha Voz não pode ser ouvida. Assim, quando o Espírito
Santo desce sobre uma alma escolhida a Minha Voz pode ser conhecida. Mas ficai cientes. O Espírito
Santo só pode residir nas almas que escutam e comunicando simplesmente o que lhes é dado.
O Espírito Santo deve inspirar as pessoas para falarem a Palavra de Deus, mas essas almas
não podem desviar-se disso. Qualquer um que escreve, comunica, fala e diz que representa a
Palavra de Deus, que lhe é dada pelo Poder do Espírito Santo, nunca pode dar a sua própria
interpretação da Minha Santíssima Palavra.
Qualquer um que proclama a Palavra de Deus e que foi capacitado pelo Espírito Santo, nunca
se orgulha desse fato. Eles nunca condenam os outros em Meu Nome, falam mal dos outros ou os
difamam. Quando virdes isso acontecer vós sabereis que o Espírito Santo não está presente.
São tantos os falsos profetas que gritam do alto das suas vozes, gabando-se do fato de terem
recebido o Dom do Espírito Santo, mas isso é uma mentira. Conhece-se o mentiroso quando ele diz
que está bem informado, que tem uma grande educação em teologia – e, portanto, sabe mais sobre
Mim do que os outros – e, em seguida, clama ter-lhe sido dada a autoridade para condenar os
outros, que dizem falar em Meu Nome. Essa arrogância nunca pode vir de Deus.
Deus não é arrogante. Deus não é orgulhoso. Deus é gentil, amoroso e ainda firme na Sua
instrução para a humanidade. Ele nunca daria permissão a nenhum profeta genuíno, discípulo
verdadeiro ou servo sagrado, para magoar ou insultar os outros em Meu Nome.
Tende cuidado com os falsos profetas, que não têm o Dom do Espírito Santo, porque eles vão
conduzir-vos ao erro. Eles vão conduzir-vos na direção oposta ao caminho que Eu escolhi para cada
um de vós.
O Vosso Jesus.
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MENSAGENS DE JUNHO DE 2013
Eu estou presente na Santíssima Eucaristia, através do Ato de Transubstanciação
Domingo, 2 de junho de 2013, 22:15

Minha querida e amada filha, Eu devo lembrar a todos os filhos de Deus a Verdade da Minha
Promessa de dar à humanidade a Dádiva da Sagrada Eucaristia.
Eu devo lembrar-vos do Poder da Santíssima Eucaristia e do fato de que Sou Eu, o vosso
amado Jesus, Que Estou realmente Presente. Eu dei o Meu Corpo para vos salvar da condenação
eterna. Eu dei-vos o Meu Corpo para que Eu possa permanecer dentro das vossas almas.
Eu Estou Presente na Santíssima Eucaristia através do Ato de Transubstanciação. Eu
expliquei isso muito claramente aos Meus apóstolos na Última Ceia. Então, por que tantos de vós
não aceitais esta grande Dádiva, que foi vos dada a grande custo? Esta é a Minha Dádiva para Vós.
O Meu Corpo e Sangue fortalecerão a vossa alma. A Minha Divina Presença alimenta a vossa alma
e fornece a todos aqueles que aceitam a Minha Santa Eucaristia uma Graça especial, que vos trará
para mais perto de Mim.
Quando Me fazeis companhia durante a Adoração da Eucaristia, Eu derramo as maiores
Dádivas sobre vós. Logo, vós achareis que é difícil afastar-vos de Mim e Eu ficarei mais perto de
vós. O vosso coração entrelaçar-se-á com o Meu Sagrado Coração.
Vós nunca deveis esquecer o Poder da Minha Santa Eucaristia, porque mantém a Luz da
Minha Presença no mundo. Sem a Minha Presença Real na Eucaristia vós estareis perdidos e não
sereis capazes de permanecer em estado de Graça.
Quando vós estais privados do Meu Corpo, começareis a sentir-vos vazios. Vós ficareis
separados de Mim, e, embora ainda Me possais amar, vós fareis um grande esforço para permanecer
em união Comigo.
O Vosso Jesus.

As vossas práticas pagãs levar-vos-ão para o Inferno
Segunda-feira, 3 de junho de 2013, 21:50

Minha querida e amada filha, a flagelação que Eu suporto neste momento não é apenas por
causa da traição pendente sobre de Mim dentro da Minha própria Igreja, mas tem a ver com os
falsos ídolos pagãos que Me substituem no mundo de hoje.
O paganismo está a crescer muito rapidamente e é encarado como uma nova cultura popular,
uma alternativa para a crença no Deus Único e Verdadeiro. Ele assume muitas formas. Mais
importante, será apresentado como uma diversão inofensiva para os que se envolvem em práticas da
Nova Era e uma parte importante do desenvolvimento pessoal – uma forma de humanismo e de
amor por si próprio.
Este paganismo mundial foi predito para o fim dos tempos e para muitas pessoas que não o
podem ver pelo que ele é. É um amor pelo próprio e por falsos deuses, em quem muitos depositam a
sua fé pelos chamados benefícios mágicos que acreditam que eles têm para oferecer.
Muitos, que buscam diversões a fim de preencherem o vazio das suas almas, fazem-no por
adulação de estátuas de Buda, que se tornam fundamentais para as suas vidas, as suas casas e locais
de trabalho. Eles deixam-se levar por uma sensação de calma espiritual quando praticam o
paganismo da nova era, como o yoga, o reikki e a chamada meditação. Depois disso, eles são
atraídos por um profundo anseio e continuarão a acreditar em todas as falsas promessas feitas por
aqueles que praticam essa abominação. Pois isso é o que é – uma forma de ocultismo, que cega
muitos milhões de pessoas para a Verdade de Deus.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

726

Livro da Verdade

Seja qual for a doutrina, new age ou não, promete-vos um grande conforto espiritual que se
destina a capacitar-vos para propósitos egoístas; sabei que isso nunca poderia vir de Deus. Quaisquer
doutrinas que digam para vós honrardes tais estátuas, ou em que sois convidados a participar em
práticas que envolvam o ocultismo, não são de Deus, e devem ser evitadas a todo custo. Não sabeis vós
o que elas fazem à vossa alma, à vossa mente e ao vosso corpo? Elas destroem-nos.
Muitas almas foram infestadas por essas práticas que abrem a porta da vossa alma e permitem
que Satanás e os seus demônios vos devorem. Essas – e não vos enganeis – são práticas poderosas,
na medida em que atraem maus espíritos. O uso de cartas de tarô, yoga, reiki e certos tipos de
meditações, que envolvem as práticas pagãs, contaminar-vos-ão. Com o tempo podeis ficar doentes
e cheios de um negro desespero, quando os espíritos do mal entram nas vossas vidas, a partir do que
há pouca fuga.
Estes são os sinais das influências satânicas no mundo e muitos demônios vêm disfarçados de
anjos da luz. É por isso que aqueles que se tornam obcecados com figuras de anjos e que aceitam os
chamados mestres ascensos, nessa cultura angélica, estão a abraçar o espírito do mal, que é
apresentado como uma inofensiva diversão.
A outra forma de paganismo jaz na prática do ateísmo. Aqueles de vós que são orgulhosos do
seu ateísmo e que podem praticar boas vidas, em que sois bondosos e amorosos com os outros e
tratais os vizinhos com respeito, sabei que o Reino dos Céus não é vosso. Eu nunca posso aceitarvos no Meu reino, uma vez que vós dais o vosso último suspiro, não importa o quanto isso quebre o
Meu Coração. Se não Me pedirdes para Eu vos aceitar antes de morrer, então Eu não posso ajudarvos por que não posso interferir com o vosso livre-arbítrio. Qualquer um que diz que o ateísmo não
importa é um mentiroso. A verdade é que só quem Me aceitar e reconhecer Deus é que pode entrar
no Meu Reino.
Muitos de vós que viveis vidas tão confusas e acreditais que tudo ficará bem, tendes muito a
aprender. É por isso que o Meu Pai permitiu que O Aviso ocorra, pois sem isso muitas almas
mergulhariam diretamente nos fogos do Inferno.
Agradecei pela Verdade que vos está a ser dada, pois muito poucos dos Meus servos
designados para pregar sobre os perigos da vida pecaminosa que vós viveis hoje, e sobre as terríveis
consequências, o farão.
As vossas práticas pagãs levar-vos-ão ao Inferno. O vosso ateísmo separar-vos-á de Mim.
Somente o arrependimento vos pode salvar. Ouvi e aceitai a Verdade, por mais desagradável que a
possais achar, e ser-vos-á dado o Dom da Vida Eterna – a vida que vós desejais agora mas que
nunca vai ser vossa se continuardes a idolatrar falsos deuses e a rejeitar-Me, a Jesus Cristo. A
escolha é apenas vossa. Ninguém mais pode fazer esta escolha, pois Deus deu-vos o livre-arbítrio
para escolherdes entre o bem e o mal, e Ele nunca vos tirará isso, mesmo quando vós escolheis o
caminho errado.
O Vosso Jesus.

O Meu Caminho é muito simples. Vós seguir-Me-eis por qualquer via que desejais,
mas deveis honrar-Me nas Minhas Igrejas Cristãs
Terça-feira, 4 de junho de 2013, 23:30

Minha querida e amada filha, muitos subirão com entusiasmo este difícil Caminho da
Verdade, da mesma forma que fizeram no caminho para o Monte Calvário.
Esta é uma jornada desafiadora, cheia de muitos obstáculos. A maioria das pessoas, acharão
esta subida dolorosa, pois muitas realizações acontecerão, incluindo o fato de que vós sereis
desprezados por Me seguirdes. Outros tentarão suster-vos e usarão todos os argumentos para que
volteis atrás, para que vos afasteis de Mim. Outros gritarão coisas terríveis e acusar-vos-ão, não
como um soldado de Cristo, mas como um instrumento de Satanás.
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Então, aos sacerdotes e servos dentre vós, ser-vos-á ordenado para Me deixardes nesta última
subida até ao cimo. Esta subida é um símbolo do Caminho da Cruz.
Todos os que Me seguem, para ajudar que a verdade dos Meus Ensinamentos seja
redescoberta no mundo de hoje – onde as pessoas têm os olhos vendados e não conseguem
diferenciar entre a realidade e a ficção – sofrerão um tipo diferente de crueldade. Eles, os Meus
amados seguidores, serão atormentados com acusações de que pertencem a uma seita. Esse insulto
particular sugere que eles estão iludidos e não estão de mente sã. Vós deveis perceber que esse tipo
de acusação é feito para criar dúvidas nas vossas mentes.
O Meu Caminho é muito simples. Vós podeis seguir-Me por qualquer via que desejais, mas
deveis honrar-Me nas Minhas Igrejas Cristãs, em todos os lugares, pois Eu não tenho outras casas
na Terra. As seitas usam outras casas fora da Minha Igreja. Quando vos pedirem para deixardes a
Minha Igreja, não haverá diferença relativamente ao tempo dos Meus apóstolos, durante o Meu
tempo na Terra, quando lhes pediram para fazer o mesmo.
Ignorai as provocações, o ridículo e aqueles que usam os Meus Ensinamentos e que depois os
distorcem, porque assim eles negam as Minhas Mensagens que hoje vos são dadas.
Caminhai, falai e marchai em frente com confiança, pois esta batalha irá derrotar o mal e as
mentiras afirmadas pelo enganador, que lança uma terrível escuridão sobre as pessoas inocentes,
que não podem ver o que está a acontecer.
Aqueles que acham que não têm força ou coragem para continuar, por favor, não tenham
medo, porque Eu dar-vos-ei Graças especiais se vós disserdes esta Cruzada de Oração (108)
Subida ao Monte do Calvário:
Jesus, ajudai-me a ter coragem, bravura e força para me levantar e ser incluído, para que
me possa juntar ao Vosso Exército Remanescente e subir o mesmo Monte Calvário que Vós
tivestes de suportar pelos meus pecados. Dai-me o poder de levar a Vossa Cruz e a Vossa carga,
para que eu possa ajudar-Vos a salvar almas. Livrai-me da minha fraqueza. Dissipai os meus
temores. Esmagai todas as minhas dúvidas. Abri os meus olhos para a Verdade. Ajudai-me, e a
todos aqueles que respondem ao Chamamento para carregar a Vossa Cruz, para Vos seguirem
com o coração humilde e contrito e que, pelo meu exemplo, outros possam ganhar coragem de
fazer o mesmo. Amém.
O Vosso Amado Jesus.

O resto dos Meus Servos Sagrados assinará um compromisso de fidelidade com a Nova
Religião Mundial
Quarta-feira, 5 de junho de 2013, 17:45

Minha querida e amada filha, muitos dos Meus servos sagrados estão, por fim, a responder ao
Meu chamamento, embora isso seja para eles uma viagem solitária.
O seu dever é para com os seus superiores, pois Eu dei à Minha Igreja autoridade sobre a
Terra para se afirmar sobre todos os filhos de Deus. Eles, os Meus servos sagrados, devem aderir a
todas as instruções que lhe são dadas pela Minha Igreja, até ao dia em que os Meus sacramentos
forem alterados. Então, o seu dever será para Comigo.
Aqueles dos Meus servos sagrados que não acreditais nas profecias preditas, pelas quais a
Minha Igreja na Terra será destruída a partir de dentro, precisais de orar para que Eu possa mantervos fortes e leais aos Meus Ensinamentos, até o dia das trevas que acabará com toda a Minha
Presença nos Santos Tabernáculos em todo o mundo. Pois quando isso acontecer, o vosso único
dever será para Comigo, Jesus Cristo.
Não deixeis que os vossos corações vos perturbem, porque uma vez que vós apenas
proclamais a Verdade dos Meus Ensinamentos e administrais os Sacramentos da maneira como vos
foram ensinados, essa será a vossa Graça salvadora. Se, e quando, vos for instruído para rejeitardes
a Verdade da Minha Igreja na Terra, será então que vós tereis de discernir.
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Esse dia ainda não chegou, mas quando vos for pedido pelos de postos mais elevados para
rejeitardes a Sagrada Eucaristia, vós sabereis então que vos foi dada a Verdade.
Quando vos for pedido para aceitardes certas doutrinas, pelas quais, antes desse dia chegar,
sabereis nos vossos corações que nunca podereis ser perdoados por Mim, vós ireis perceber a
terrível realidade de destruição que a Igreja enfrenta.
Apenas os bravos e corajosos dentre vós se levantarão pela Verdade, quando tentarem
fazer-vos aceitar mentiras pagãs, permanecendo leais a Mim. Vós continuareis a administrar os
Sacramentos do Batismo, da Santa Comunhão, Confissão, Crisma, Matrimônio e Extrema
Unção.
O resto de meus servos sagrados assinará um compromisso de fidelidade para com a nova
religião mundial. Será então que vós sereis divididos em duas partes – aqueles que seguem a
Verdade e aqueles que irão aceitar as leis que equivalem a apenas uma coisa – a adulação de falsos
deuses e a aceitação do pecado.
Muitos de vós já não Me honrareis. Se vós não permanecerdes leais a Mim e alimentardes as
Minhas ovelhas com mentiras, muitas estarão perdidas para Mim. Porém, quando essas almas
perceberem que foram enganadas, Eu mostrarei grande Misericórdia. Vós, no entanto, que fostes
ensinados para entender os Meus Ensinamentos, para honrar a Minha Santa Palavra e administrar os
Santíssimos Sacramento, trair-Me-eis.
O Vosso Jesus.

As mentiras vêem muitas vezes vestida como coisas boas
Quinta-feira, 6 de junho de 2013, 16:00

Minha querida e amada filha, como Eu queria que o amor se multiplicasse no mundo,
pois então o homem amaria verdadeiramente o próximo, tal como o Meu Pai mandou, e não
haveria guerras.
As guerras são o resultado da falta de crença no Deus Único e Verdadeiro. Elas são
causadas pelo medo, ódio e orgulho, todos eles inflamados pelo poder de Satanás. Quanto mais
as pessoas se afastam de Deus e rejeitam a necessidade de preparar a alma para uma vida de
gloriosa eternidade, mais caem no erro. Como elas não podem ver a Verdade, elas estarão
predispostas a acreditar em mentiras. As mentiras vêem muitas vezes vestida como coisas
boas. Elas disfarçam-se de ações desejáveis, atos legítimos e prazenteiros, como alternativas ao
que é natural.
O mal raramente é visto como tal, porque não é assim que Satanás planeia o seu logro sobre a
humanidade. Ele, o maligno, cujas obras são vistas nas palavras, ações e atos de almas fracas, tem o
cuidado de nunca se revelar a si mesmo. Ele, através das pobres almas que infesta, vem através da
solicitude, agradável carinhosa, e apresenta sempre uma fachada atrativa. Astuto, ele levará as
pessoas a cometer atos de maldade através da tentação e fará isso aproveitando-se das suas
fraquezas mais vulneráveis. Embora seduza normalmente através dos sentidos, ele apelará também
aos que buscam a Verdade na sua fé. Isso acontece quando ele, Satanás, atrai as almas para uma
armadilha na qual elas aceitarão o mal como se fosse o bem.
Apenas ficarão num estágio posterior, quando se sentirem desconfortáveis e inquietas e
sentirem que algo está errado. Até então, o ódio e o desrespeito pelo próximo manifestaram-se
dentro das suas almas. Em seguida, elas acreditarão que tais ações, nas quais embarcam em Nome
de Deus, mas que insultam Deus, são para a Glória de Deus.
Quando a guerra é criada em nome de Deus, não é normalmente aos exércitos de Deus no
mundo que prestam homenagem. Quando assassinam nações e dizem que honram a Deus, eles
afastam-se de Deus e estão do lado da besta.
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A besta está a planear a destruição da humanidade de duas maneiras, neste período do tempo.
Em primeira instância, ele está a destruir a vida através do aborto, assassinato e guerra. Em segunda
instância, ele está a atacar a Minha Igreja na Terra para que todas as igrejas que Me honram, a Jesus
Cristo e ao Meu amado Pai, sejam destruídas. Dessa maneira ele roubará almas e impedi-las-á de
seguir a Verdade e de herdarem o Meu Reino.
O Vosso Jesus.

Eu criarei milagres em todo o mundo para provar aos céticos que sou Eu, Jesus Cristo,
que enviei a Minha Profeta para vos preparar a todos para a Minha Segunda Vinda
Sexta-feira, 7 de junho de 2013, 23:45

Minha querida e amada filha, todos os que conhecem a Verdade e que aceitam as profecias
contidas no Livro do Meu Pai, têm que aceitar que Ele concedeu ao mundo a maior Misericórdia.
Agora que o tempo se aproxima para a Minha Segunda Vinda, aqueles que reconhecem a
Minha Voz e que Me escutam, devem dedicar o seu tempo a garantir que espalham a Minha Palavra
e a rezar pela salvação de todos os seus irmãos e irmãs.
Meus amados discípulos, as Minhas Graças estão a ser derramadas sobre vós e deveis mantervos confiantes a ajudar os outros a preparar-se para a Minha Segunda Vinda. Mesmo quando eles
vos gritam obscenidades, deveis manter a calma. Esta Missão será a mais difamada desde a Minha
Crucificação, mas sabei que é uma Missão que irá poupar bilhões de almas.
Este é o Meu tempo. É o tempo que o Meu amado Pai fixou para Mim, conforme acordado. É
o tempo para o Meu Reino, em que o Novo Céu e a Nova Terra se fundirão como um. Do mesmo
modo que a vontade do Meu Pai é feita no Céu, assim também será feita na Terra. Tudo se tornará
como um. O ódio, o sofrimento e o poder do mal cessarão. Todos os esforços que vós fazeis agora
para salvar as vossas próprias almas, e as vossas orações para salvar os outros, valerão a pena, não
importa o quão difícil sejam. Deixai-os rugir-vos, flagelar-vos, abusar de vós, chamar-vos de
mentirosos e tratar-vos cruelmente. Quanto mais vós sofrerdes, mais almas trareis para Mim.
Eu esculpi este caminho e ele é guardado por todos os anjos do Céu. Todo o espírito do mal
causará perturbações, criará obstáculos e tentará impedir-vos de caminhar para Mim, mas será
inútil. Eles não podem impedir-Me de vos alcançar ou de vos atrair para perto. Vós sereis aos
bilhões. Aqueles que recusam a preparar-se agora fá-lo-ão a tempo. Vós não deveis permitir que
eles vos atrasem, pois o tempo é curto.
A cada um de vós, do Meu Exército Remanescente, serão dadas Graças especiais e Eu criarei
milagres em todo o mundo para provar aos céticos que Sou Eu, Jesus Cristo, que enviei a Minha
profeta para vos preparar a todos para Minha Segunda Vinda.
O Vosso Jesus.

A obsessão dos Meus filhos pelos bens mundanos e a adulação pela riqueza pessoal
separa-os de Deus
Sábado, 8 de junho de 2013, 23:00

Minha querida e amada filha, como a humanidade mergulha mais profundamente no pecado,
continuam a procurar coisas materiais as quais, acreditam eles, irão satisfazer a dor cruel que
sentem por dentro, pois nada lhes pode trazer conforto quando estão tão afastados de Mim. Nem por
um momento eles pensam em Mim, tão agarrados estão à procura de bens – coisas inúteis – que
nada trazem, apenas o desejo de mais e mais.
Depois, há aqueles cujo amor pelas atrações mundanas significa que eles se tornaram
insaciáveis. Eles procuram mais, o que eles acreditam serem os mais valiosos pertences.
Eventualmente, eles constroem santuários para si. Isso é quando mergulham em desespero, porque
quanto mais riqueza e luxo adquirem mais confusos e perturbados se tornam. Eles perderão o
interesse pelas outras pessoas e em breve ficarão isolados, como se ficassem presos numa teia de
aranha tecida pelo espírito do mal para os prender e destruir as suas almas.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

730

Livro da Verdade

A obsessão dos Meus filhos pelos bens mundanos e a adulação pela riqueza pessoal separa-os
de Deus. O seu próprio amor pela possessão destrói o seu amor pelo próximo. Vós ficareis egoístas
ao ponto de não vos importardes com as desgraças dos outros. É assim que vós desobedeceis à
Palavra de Deus.
Vós deveis parar a procura de riquezas. Então, ficareis mais puros de coração. Mas, permiti que
este pecado tortuoso ofusque a vossa mente e vós nunca sereis puros de alma, e, desse modo, não
conseguireis vir até Mim. Aqueles que são pobres têm menos a tentá-los a separar-se de Mim. Os que
são ricos são pobres no muito que têm a aprender antes que se possam humilhar aos Meus Olhos.
Quando aprendereis que quando o homem coloca os prazeres mundanos antes de Mim não
será capaz de preparar a sua alma para entrar no Meu Novo Paraíso?
O Vosso Jesus.

Quando a Nova Jerusalém descer sobre o mundo ao som das trombetas, as luzes
preencherão os céus e tudo ficará em silêncio
Domingo, 9 de junho de 2013, 23:15

Minha querida e amada filha, a dor que tu suportas fisicamente neste momento é para salvar
almas que estão afastadas de Mim, as quais, se não fosses tu ofereceres-Me essa dor, como uma
alma vítima, estariam perdidas para Mim para sempre. Lembra-te sempre quanto Me magoa e
quebra o Meu coração quando Eu perco ainda que apenas uma alma.
O Meu amor pela humanidade permanece intacto, pois nada poderia impedir-Me de amar
cada alma preciosa. Eu amo-as tanto que o Dom que Eu te dei, Minha filha, de veres todos os filhos
de Deus como Ele as vê, com pureza de coração, nunca acaba. É por isso que tu sofres tanto, Minha
pequena. Não é por causa daqueles que por raiva te insultam, mas é por essas almas que estão em
terrível escuridão e cujo destino te aterroriza que suportas estas novas aflições físicas.
Por favor entende que, quando tu ficas impaciente e preocupada por causa dessas dolorosas
provações, que elas nada são comparadas com o intenso sofrimento que enfrentarão as almas que
são tomadas pela besta. Isso nada significa quando comparado com as almas que suportarão a dor
dos sofrimentos do Purgatório. Quão pouco isso significará para ti quando vires como Eu agarrarei
as almas que, de outra forma, não seriam capazes de se salvar das garras malignas da besta.
Minha filha, não importa quão doloroso é esse sofrimento, isso não importa quando Eu unir
os filhos de Deus, no Grande Dia em que o Glorioso Paraíso descerá. Quando a Nova Jerusalém
descer sobre o mundo ao som de trombetas, as luzes preencherão os céus e tudo ficará em silêncio,
até ao som dos anjos, cujos cantos atingirão todas as almas antes do momento final. Esta será a
última hora, na qual Eu venho para julgar os vivos e os mortos.
O Vosso Jesus.

Vós não deveis ter medo, porque o que Eu prometo é vosso e é a vossa herança
Segunda-feira, 10 de junho de 2013, 23:00

Minha querida e amada filha, o mundo deve ser informado de que o Meu Tempo de retorno
está próximo. O Meu tempo realmente começou, enquanto Eu luto para trazer a humanidade até
Mim antes do Meu Grande Dia.
Eu Estou a preparar-vos a todos neste tempo, embora muitos façam ouvidos surdos. Eu faço
isto com amor, por cada um de vós, a quem Eu amo. Por cada um de vós, a quem Eu dei o Meu
Corpo. Vós testemunhareis a Minha Intervenção, quando Eu abrir os olhos da humanidade, e será
claramente testemunhada.
Os Milagres têm lugar quando a Minha Missão é aceite. A Minha Presença será sentida, e eu
dar-Me-ei a conhecer através de Atos de Misericórdia. Este plano é para vos seduzir, para trazer de
volta pela Minha Gloriosa Salvação aqueles que não acreditam mais que Eu Existo.
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Eu sou o Rei, Que Reinará no Novo Paraíso prometido a Mim pelo Meu Pai. Aqueles que não
Me conhecem, escutem-Me agora. Vós sois Meus. Eu trago-vos a vida, não como vós a conheceis
na Terra, mas a Vida Eterna.
Vós não deveis ter medo, porque o que Eu Prometo é vosso e é a vossa Herança.
Este é o Reino para o qual vós nascestes, para que assim Deus, o Meu amado Pai, pudesse
recriar o mundo como era no principio. Ele é o Princípio, porque Ele o criou. Ele é o fim, porque
quando o Grande Dia vier não haverá mais sofrimento, pois o Novo Principio – a Vida Eterna – será
mostrado aos que aceitarem o amor de Deus. Vós deveis tornar-vos mais confiantes, menos cínicos,
e aceitar o Grande Dom da Vida, que só pode vir de um Deus perfeito.
Só Deus pode criar tal milagre – o Dom da Vida.
Só Deus pode dar-vos a Vida Eterna, em que a morte será vencida, e com ela todo o mal.
Vós deveis olhar para o futuro com antecipação. Vós deveis tentar escutar estas Mensagens,
porque serão a tábua de salvação de que precisais, quando os dias em frente ficarem negros.
É Meu Desejo que nenhum de vós se atormente, sinta preocupado, assustado e triste, pois o
Meu Dia Glorioso significará que Eu limparei todas as vossas lágrimas, dor, tristeza e sofrimento e
purificar-vos-ei com a Minha Grande Glória.
Vós experimentareis a felicidade eterna e pura, por fim. Tudo o que vós jamais imaginastes
ser um estatuto do Céu, será vosso.
Se vós não podeis responder-Me agora, por falta de confiança, Eu ajudar-vos-ei se Me
apelardes. Pedi-Me o Dom da Confiança através desta Cruzada de Oração.
Cruzada de Oração (109) pelo Dom da Confiança
Ó meu querido Jesus, ajudai-me a confiar em Vós. A confiar na Promessa do Vosso
retorno. A aceitar a Verdade da Vossa Segunda Vinda. A confiar na Promessa de Deus, o Pai,
quando Ele disse que iria dar-Vos o Vosso Reino. Ajudai-me a confiar nos Vossos Ensinamentos,
no Vosso Plano para salvar o mundo. Ajudai-me a aceitar, com Graça, as Vossas Dádivas.
Ajudai-me a confiar em Vós, para que eu perca o medo e possa permitir que o Vosso Amor
inunde o meu coração e a minha alma. Amém.
Ó, como Eu anseio confortar-vos, aliviar os vossos medos, problemas e preocupações. Como
Eu desejo fazer a transição, com a menor dor possível, para que vós não tenhais que sofrer pela mão
da besta, cujo trabalho será visto através dos inimigos de Deus.
Se vós confiardes completamente em Mim e vos renderdes à Minha Misericórdia, Eu prometo
solenemente que a Minha Misericórdia diminuirá o tempo em que o sofrimento humano vai
aumentar devido à perversidade dos que querem causar o vosso sofrimento.
Eu prometo que a Minha Intervenção, através de milagres, despertará os que mais precisam de
ajuda – da consciência da Verdade. Quando a Verdade de Deus é aceite por aqueles que
verdadeiramente não entendem a Minha Promessa de voltar, mas que a aceitam dentro dos seus
corações, então o sofrimento será reduzido e Eu mostrarei Misericórdia a bilhões de almas.
Contudo, a vossa confiança em Mim ajudar-vos-á a ver a Verdade. Quando aceitardes a
Verdade, vós aceitais as Chaves para o Meu Novo Reino.
O Vosso Jesus.

Nunca façais isso, pois é o único pecado que, pela sua hipocrisia, Me repugna
Quarta-feira, 12 de junho de 2013, 23:50

Minha querida e amada filha, como Eu tento acima de tudo, com todas as Minhas forças,
inflamar as almas dos crentes, nestas Minhas Santas Mensagens para o mundo, Eu devo advertir
aqueles que falam mal da Minha Santa Palavra, mais uma vez. Enquanto Eu procuro as almas dos
mornos na sua fé, porque devem aqueles que declaram falar em Meu Nome, condenar a Verdade,
quando te é dada pelo Cordeiro de Deus através destas Mensagens?
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Que homem poderia falar contigo desta forma, no Meu Santo Nome, e ousar colocar-se
diante de ti? Nenhum. Só pelo poder de Deus a Minha Palavra pode ser dada a conhecer em
linguagem simples.
O homem continuará a pecar, quer ele cometa pecados que sejam comuns entre todos vós no
mundo, quer sejam de natureza grave. Todos vós sois pecadores.
Um pecador não pode perdoar a outro em Meu Nome, a não ser que o faça por Minha
Autoridade, através do Ato da Confissão, que vos liberta do pecado por um curto tempo. Nenhum
pecador pode condenar outro pecador em Meu Nome, porque não tem esse direito. Quando vós
condenais outro pecador, se ele for culpado, mesmo do ato mais grave contra Deus, tornar-vos-eis
numa alma tão enegrecida como a pessoa a quem condenastes abertamente em Meu Nome.
Não sabeis vós como Me causa dor e tristeza quando vos magoais uns aos outros? Vós não
me entendestes, afinal? Será que não sabeis que Eu morri por vós? Aqueles de vós que ainda não
compreendestes a Verdade deveis escutar agora. Eu não vos condeno pelos vossos pecados, porque
Eu vos amo e vos perdoarei por qualquer pecado, não importa quão terrível possa ser. Mas quando
vos afirmais a vós mesmos em Meu Nome, de serdes iguais a Mim, e julgais outro pecador usando
o Meu Nome, Eu condenar-vos-ei também.
Nenhum de vós, não importa quanto Eu vos ame, pode julgar o outro. Só a Mim, Jesus Cristo,
foi dada a Autoridade pelo Meu Pai para Julgar a humanidade – a mais ninguém. Se vós cometerdes
este pecado, tereis que enfrentar o Meu Julgamento. Nunca façais isso, pois é o único pecado que,
pela sua hipocrisia, Me repugna.
O tempo está quase sobre a humanidade, para que a Verdade seja testemunhada. Não muitos,
inclusivamente os que professam fidelidade a Mim, responderão ao Meu Chamamento, até que o
Meu Pai lance muitas punições. Tão cegos estais vós para a Verdade da Vida Eterna, tão imunes
estais a ouvir a Palavra de Deus, que a única maneira pela qual vós a escutareis será quando os
castigos forem lançados sobre vós.
Quando vos acontecer a primeira de muitas, muitos dirão que são catástrofes naturais, mas
quando chover fortemente sobre vós e quando não tiverdes para onde ir, apenas então sabereis que é
a Mão de Deus que cai sobre vós.
O Meu Pai abalará o mundo inteiro. Aqueles de vós que estais na dúvida de que Ele
Existe, sabereis que tais eventos não podem ser atribuídos apenas à natureza. Aqueles de vós
que acreditais em Mim, mas que ridicularizais estas Mensagens Divinas, comereis as vossas
palavras e querereis cortar as vossas línguas, porque percebereis em breve como as vossas
palavras vis Me insultam. Não apenas porque blasfemais contra Deus, mas porque impedis esta
Missão Divina de salvar almas.
Por cada alma que vós Me negais, sofrereis na eternidade. Quando desafiardes a Face de
Deus, não vos será permitido fazê-lo. Lembrai-vos, não importa quanto Eu vos amo, que Eu
intervirei se vós tentardes sabotar a Obra de Deus, nesta Missão final para salvar a humanidade.
O tempo para o Livro da Verdade ser dado ao mundo tem lugar agora. Se Me seguis agora,
mas não Me aceitardes quando Eu vos Chamo, não vos preocupeis, pois Eu não vos Julgo. Mas se
tentardes impedir-Me de salvar os filhos de Deus, Eu deitar-vos-ei abaixo.
O Vosso Jesus, Salvador da Humanidade.

Deus não espera de vós que passeis o vosso tempo ignorando as questões do dia-a-dia
ou o tempo que despendeis com a família e amigos
Sexta-feira, 14 de junho de 2013, 23:50

Minha querida e amada filha, quando um homem começa a acreditar na sua invencibilidade,
ele está perdido.
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Muitas pessoas, que não aceitam que a vida na Terra é apenas uma pequena parte da sua
viajem espiritual para o Meu Reino, estão a desperdiçar um tempo muito precioso. O tempo que Eu
refiro é vos dado por Deus, o qual vós deveis viver de acordo com os Seus Mandamentos se
quiserdes alcançar a Vida Eterna. Se não aceitardes Deus, então vós colocai-vos longe d’Ele.
Quando fazeis isso, a vossa vida será abreviada, e então, em vez do Dom da Vida Eterna, a vossa
vida acabará quando morrerdes nesta. Vós não deveis perder o tempo que vos é dado nesta vida,
desperdiçando-o a perseguir coisas inúteis, que não serão senão poeira no tempo.
Deus não espera de vós que passeis o vosso tempo ignorando as questões do dia-a-dia ou o
tempo que despendeis com a família e amigos. Isso não significa que, se desfrutais os frutos da vida
na Terra, vós não podeis aderir aos caminhos do Senhor. Vós podeis.
Minha filha, Eu gostaria de fazer saber que há muita confusão quanto aos Meus desejos para a
humanidade, o que Eu desejo para que sigam os Meus Ensinamentos.
Rir é bom. Companheirismo é importante. Gozar uma vida plena é bom, desde que vós mostreis
humildade e louvor a Deus e, em seguida, agradecimento, mesmo pelo menor dos prazeres. Qualquer
Dádiva que vós recebeis nesta vida, para o bem dos outros, apenas pode vir de Deus. Como vós usais
essas Dádivas será importante na salvação das vossas almas, quando as Dádivas concedidas por Deus
são compartilhadas com outras pessoas. A alguns são dados grandes talentos, mas todas as almas
nascem com Dádivas. Elas têm o sentido de vos ajudar a ajudar os outros. Aqueles que nasceram com
talento para o negócio têm a obrigação de garantir que ele tenha bom uso, em benefício dos outros.
Outros usarão os seus Dons para cuidar do próximo e para trazer alegria à vida das outras pessoas. E
depois há as almas que sofrem. O seu sofrimento é também um Dom, pois ajudá-los-á a salvar as
almas dos outros e, ao fazê-lo, ganharão o maior Dom de todos – a Vida Eterna.
A vida é dada por Deus, por uma razão. É para Glorificar a Deus e para incentivar os Seus
filhos a unirem-se com Ele, finalmente, quando a vida mudar. Os filhos de Deus estão a ser
preparados para essa mudança, na qual, finalmente, a gloriosa Vida Eterna prometida a Adão e Eva
se tornará vossa.
É importante tentar e mostrar mais amor e compaixão de uns pelos outros, assim como vós
esperais ser tratados por Mim quando Eu vier para Julgar. Todos os dias vós pedis por cada ação
que realizais, será que isso agrada a Deus? Estou a fazer o suficiente para seguir os Mandamentos
de Deus? Estou a quebrar as Leis de Deus, e assim sendo, quais serão as consequências?
Ignorai as necessidades dos outros e as vossas necessidades serão ignoradas. Feri qualquer
dos filhos de Deus com intenção deliberada e vós sofrereis. Matai um qualquer filho de Deus e vós
não tereis vida. A vida na Terra, embora ela possa trazer muito amor, alegria e esperança, está cheia
de desafios. Cada desafio deve ser enfrentado e vós tendes que aceitar que isso faz parte do plano de
Deus para a purificação dos Seus filhos.
Quando vós viveis a vossa vida sem reconhecer Deus, vós estais a viver a vida seguindo os
vossos próprios desejos. Quando vós não definis normas, estabelecidas por Deus, perdereis o vosso
caminho. Se vagueardes para tão longe que não conseguis encontrar o caminho de volta, então
deveis rezar pela Graça de Deus para vos ajudar.
Cada pedido feito a Deus, se é para o bem da vossa alma e para as necessidades daqueles a
quem amais, é sempre respondido.
O Vosso Jesus.

Será dentro do Império Romano que a grande abominação se erguerá contra Mim
Sábado, 15 de junho de 2013, 16:48

Minha querida e amada filha, assim como Eu caminhei sozinho durante a lenta e dolorosa
caminhada até ao cimo do Monte Calvário, também o Meu Exército Remanescente caminhará.
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Quando Eu caminhei nesse monte tortuoso Eu estava cercado por centenas de soldados
Romanos que bloqueavam aqueles que ao longo do caminho queriam dar-Me conforto. Embora não
tivesse sido necessária essa grande quantidade de soldados para proteger apenas um homem, a sua
presença foi para demonstrar uma série de coisas. Eles queriam mostrar aos Meus seguidores e a
quem tentou espalhar a Verdade dos Meus Ensinamentos, quem tinha autoridade. Esse ato de
agressão foi para ameaçar e intimidar os que ousavam mostrar-Me fidelidade.
Os Judeus negaram-Me e depois traíram-Me. Os Romanos crucificaram-Me e foi em Roma
que o Meu Amado apóstolo Pedro foi instruído para formar a Minha Igreja na Terra, porque Eu
desejava que a Minha igreja se formasse entre os que Me perseguiam.
Visto que a Minha Segunda Vinda terá lugar em breve, com o Meu retorno para a Minha
Última Missão a fim de levar a humanidade à salvação final, Eu prometi que esta desvendada
história se repetiria. Os Judeus ainda Me negarão, até que O Aviso ocorra. Os inimigos de Deus
erguer-se-ão contra Mim, em todos os lugares. Aqueles que Me amam e aqueles que dizem que Me
representam trair-Me-ão.
Será dentro do Império Romano que a grande abominação se erguerá contra Mim. Babilônia,
o lar do Império Romano, onde as nações que abandonaram Deus em favor de falsos deuses estão
sitiadas, será a sede a partir da qual todas as mentiras serão vomitadas.
A besta com os dez chifres é a Europa e em Roma um exército se levantará contra Mim. Eles
serão responsáveis, uma vez mais, pela crucificação antes do Grande Dia. Eles trarão o insulto final,
quando crucificarem e destruírem o Meu Corpo Místico na Terra. O Meu Corpo é a Minha Igreja.
Aqueles que se separarem do Meu Corpo, optando por seguir uma nova doutrina, trair-Me-ão e,
ainda assim, terão a coragem de se levantar e dizer que vêm de Mim.
Nesse dia, quando a Nova religião Mundial Única se der a conhecer, o que será sancionado
por seções dentro da Igreja Católica, como predito, os céus vão escurecer e um grande trovão
descerá sobre a Terra. Será como no segundo em que Eu dei o Meu último suspiro na Cruz, quando
a Ira de Meu Pai foi lançada sobre o Monte Calvário. Quando isso acontecer e o sinal de que a
Minha Única Verdadeira Igreja foi afastada e uma falsa abominação pagã a substituirá, vós deveis
saber isto. Isso é quando os castigos choverão sobre a raça humana, em toda parte.
Todos os sinais serão dados do Céu para alertar os que estão lado do falso profeta e do seu
bando, o anticristo, que os seus dias estarão contados. Ser-lhes-á mostrado como será experimentar
a Ira do Meu Pai. Muitos bispos e sacerdotes perceberão a Verdade nessa fase e lutarão contra este
mal. Eles não Me abandonarão e continuarão a liderar a Minha Verdadeira Igreja na Terra.
Infelizmente, muitos não terão a coragem de o fazer e serão como cordeiros levados ao matadouro,
mas eles serão confortados por saberem que Eu nunca os abandonarei. Eu enviar-lhes-ei muita
ajuda e o Meu exército Remanescente surgirá e espalhará o Evangelho, quando eles forem postos de
lado em todos os lugares. Eles pregarão em todos os cantos do mundo e serão destemidos. O seu
amor por Mim vencerá o trabalho do anticristo. A sua obediência a Mim e a sua resposta à Minha
Cruzada de Orações salvará bilhões de almas.
E então, o Meu Plano estará completo.
O Vosso Jesus.

Deus existe em cada pessoa nascida neste mundo, independentemente da sua fé ou da
crença dos seus pais
Sábado, 15 de junho de 2013, 23:44

Eu Sou o teu amado Jesus, Que trabalha através da tua alma. Mesmo quando tu Me ignoras,
Eu Estou aqui. Eu trabalho através da tua alma, que tu Me deste, e como tal, tu sofrerás sempre por
Mim e Comigo.
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Hoje, Minha filha, Eu apelo a todos aqueles que dizem que não acreditam em Deus. Se vós
não acreditais em Deus, Eu devo agora explicar-vos como vós sabeis que Deus realmente Existe.
Deus traz a toda a forma de vida uma percepção de respeito e de admiração que nunca deixará de
criar um intenso sentimento de amor dentro de uma alma por qualquer outra das Criações de Deus.
Cada um de vós é uma Criação de Deus. Isso é um fato. Alguns de vós nascem com grande
beleza. Alguns nascem com defeitos. Outros nascem com terríveis imperfeições. Porém, todos
nascem porque Deus o permite.
Muitos de vós justificarão o impedimento da vida nos filhos de Deus, porque são imperfeitos.
Alguns de vós matarão os filhos de Deus dentro do útero e, em seguida, justificá-lo-ão, a maioria
das vezes por razões egoístas. Por isso, vós sereis condenados, a menos que vós Me apelais para vos
perdoar. Vós sereis perdoados, mas apenas se estiverdes realmente arrependidos do que fizestes por
amaldiçoar o Meu Pai.
Alguns de vós nascem com imperfeições, as quais criam traumas nas vossas vidas. Por difícil
que isso possa ser, vós tendes esse sofrimento para salvar outras pessoas, que de outra forma
deixariam de existir. Vós vereis as almas que desonram o Meu Pai e que nunca pedirão o perdão
dos seus pecados, acabar nos fogos do Inferno por toda a eternidade. O vosso sofrimento ajudará a
salvá-los, pois eles não podem e não vão salvar-se por si mesmos, Vós escolhestes esse sofrimento
antes de nascer. Vós podeis aceitar isso agora, ou talvez mais tarde, mas vós estais seguros de que o
Meu Reino Glorioso será vosso por toda a eternidade.
O Vosso Jesus.

Eu sou o Amor. Eu sou Deus. Eles são uma e a mesma coisa
Quarta-feira, 19 de junho de 2013, 03:00

Minha querida e filha amada, o Meu Desejo de formar o núcleo do Meu Exército na Terra
está a ser cumprido neste momento. A partir de pequenas bolotas, serão disseminadas, crescerão e
espalhar-se-ão por toda parte.
Minha filha, a fundação é a parte importante. Tal como um bebé, que é formado no útero, que
recebe alimento da placenta, precisa de tempo e atenção a fim de assegurar o bem-estar da criança.
Ela crescerá lenta, mas perfeitamente, até que finalmente será expelida do útero e ficará pronta para
viver a vida que o Meu Pai previu para ela.
O nascimento do Meu Exército Remanescente será o mesmo. Ele fará uma grande preparação
antes de estar pronto para tomar o seu lugar no mundo, mas a sua fundação é sólida e as almas, que
são os blocos de construção, unir-se-ão como um só para construir um formidável Exército. Então,
este exército espalhar-se-á e crescerá em todos os lugares ao mesmo tempo e com tanta força que se
tornará difícil ignorá-lo. Os que estão dentro do Meu Exército Remanescente serão desprovidos de
ego, orgulho ou da necessidade de depender da avaliação científica da Minha Palavra, que lhes será
exigida para provarem a Verdade de Deus.
A ciência é um Dom de Deus, mas a ciência não pode explicar o Mistério de Deus. Portanto,
aqueles que precisam do conforto de explicações lógicas, sobre como Eu comunico com os filhos de
Deus na Terra, neste momento, ficarão desapontados. Não há resposta que os satisfaça.
Um dos maiores Dons dados ao homem é o amor. O amor não pode ser explicado
cientificamente ou provado, pois vem do Espírito de Deus. Ele está presente em todos vós. Vós
sentis isso. Ele é o elo que mantém a humanidade junta, coisa que o poder do maligno não
pode destruir.
Eu Sou o Amor. Eu sou Deus. Eles são um e a mesma coisa. Sem amor vós não teríeis vida. O
amor unir-vos-á, manter-vos-á fortes, manter-vos-á juntos. O amor ajudar-vos-á a trazer-Me almas.
O Vosso Jesus.
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A maior mentira é a de que Satanás pode predizer o futuro, mas isso pode nunca ser
Sexta-feira, 21 de junho de 2013, 11:50

Minha querida e amada filha, como o paganismo continua a espalhar-se como um vírus por
todo o mundo, o homem começa a colocar-se a ele próprio como Deus. Muitas seitas que não
aceitam a existência do Deus Verdadeiro honram em Sua vez a besta, nos seus templos. Essas
pobres almas, cujo amor por elas mesmas cresce a partir de uma feroz ambição, levantam templos
que, desavergonhadamente, honram a Satanás. Para muitas pessoas de fora, esses templos parecem
igrejas que honram a Deus, mas não vos deixeis enganar. O seu único propósito é adorar a besta,
que promete a vida eterna. Ela promete-lhes que, prestando homenagem ao seu amor-próprio, o
qual substitui o amor de Deus, eles ganharão um eterno paraíso de prazer.
As promessas que lhes são feitas pela besta, que comunica claramente com eles, são
planeadas para os levar a acreditar numa mentira. Que se eles se colocarem perante o altar da
besta – o falso deus que eles adoram em vez do Meu amado Pai –, os seus pedidos de prazeres
mundanos e de auto-satisfação serão concedidos. Se colocarem as suas necessidades em
primeiro lugar, antes das dos outros, eles acreditam que serão empossados de grande riqueza,
controle e liberdade.
Essas pessoas são encorajadas a colocar-se diante de Deus e tentarem usar aqueles poderes
que os tornem capazes de derrotar o Divino Reino de Deus. Infelizmente, eles farão o que for
preciso para alcançar a sua ambição de riqueza e de controle sobre os outros através de pura
ganância. Eles destruirão a vida dos outros. Eles matarão para atingirem os seus objetivos e
blasfemam contra Deus todos os dias.
Quando blasfemam contra Deus, eles arrastam as massas ignorantes, muitos dos quais são
mantidos em segredo e com a participação de pessoas poderosas, incluindo aqueles que dizem
servir a Deus nas suas igrejas. As suas cerimônias satânicas são um lugar comum e eles orgulhamse dos seus atos. Eles proclamam orgulhosamente os seus edifícios como sendo templos, pois não
têm vergonha nas suas almas. Esses templos são levantados para prestar homenagem a Satanás, não
a Deus, porém eles querem fazer-vos acreditar no contrário.
Eles serão punidos por Mim pelos seus crimes contra a humanidade e pelas blasfêmias contra
Deus, das quais são culpados. Muitos deles blasfemam contra o Meu Pai usando termos que são
unicamente para Ele. O Meu Pai disse: “Eu Sou o Princípio”. “Eu sou” é utilizado para designar o
seu amor por eles mesmos e eles imitarão cada ato sagrado e escritura, repetindo palavras que foram
dadas ao mundo por Deus, para corromper a Sua Palavra.
Os seus templos serão, durante o Grande Castigo, despedaçados por Deus e tornar-se-ão
estéreis e vazios, sem qualquer espécie de poder sobre os filhos de Deus. No entanto, tal como a
todos os filhos de Deus, ser-lhes-á dada a oportunidade de rejeitarem Satanás antes do Grande Dia.
Alguns aceitarão a Minha Mão de Misericórdia, mas muitos a rejeitarão, por acreditarem nas
mentiras diabólicas postas nas suas almas pela besta.
Eles acreditam que, controlando o mundo, aumentando os seus conhecimentos sobre o
universo, sobre o controle da vida, prolongando a vida humana e esgotando a população global, se
tornarão como Deus.
Satanás é muito cuidadoso na forma como captura as suas almas. Ele mostra-lhes grandes
visões do futuro, dizendo que é o deles. Ele fala-lhes de grandes acontecimentos que terão lugar
no futuro, que lhes serão atribuídos. São tudo mentiras. Nada do que ele diz é verdade. Satanás
tem muitos poderes, que lhe foram dadas por Deus, enquanto Lúcifer, um dos anjos mais
poderosos na hierarquia do Meu Pai. Ele mostra aos seus seguidores belas imagens de um futuro
glorioso, dizendo que será o deles se lhe entregarem as suas almas. Eles acreditam nas suas
promessas de futuro.
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A maior mentira é a de que Satanás pode predizer o futuro, mas isso nunca pode ser. A
profecia só pode vir de Deus. A ninguém foi concedido este Dom, o qual só pode fluir dos lábios de
Deus. Satanás não pode predizer eventos futuros, cujos pormenores só podem ser dados aos profetas
de Deus. Se acreditais nas promessas de Satanás, a vossa vida torna-se uma mentira e a Vida Eterna
não pode ser vossa, a não ser que vós aceiteis a Verdade.
Deus prometeu-vos a Vida Eterna. A Minha Promessa de regressar e de vos levar para o
Paraíso é Verdade. Não insulteis a Deus, rejeitando a Verdade.
O Vosso Jesus.

Deus Pai: Quando o Meu Filho é considerado um pecador, sabei que essa é a maior
blasfêmia
Domingo, 23 de junho de 2013, 18:18

Minha querida filha, como é que reagiria um pai se soubesse que os seus filhos enfrentam a
morte? Será que não lutaria até o osso para os salvar de todos os males? É precisamente por isso
que Eu intervenho agora no mundo, instruindo o Meu Filho para dizer a Verdade, a fim de salvar a
vida dos Meus Filhos.
São as pequenas coisas da vida que têm um impacto à escala global. Uma abelha cujo
comportamento muda e cujo pólen não pode ser criado terá um efeito direto sobre a vida que existe
na Terra. É através da Igreja do Meu Filho na Terra que a vida da alma pode ser mantida. Sem a
Verdade, a Igreja do Meu Filho não pode sustentar a vida. Portanto, se a mentira se infiltrar nas
paredes da Igreja, sem a Minha interferência, então isso terá um impacto sobre a vida da alma.
Será quando a Igreja se voltar contra Aquele Que a criou, que a vida será destruída. Esta
infestação terá um impacto direto sobre todo o mundo, incluindo aqueles que não acreditam na vida
futura. Afetará mesmo os de outras religiões que não provêm de Mim. Quando as mentiras infestam
o Corpo Místico de Meu Filho, Jesus Cristo, na Terra, elas causarão a doença. A doença, se não for
atacada, levará à morte. Portanto, como Deus, Pai de toda a Criação, não ficarei para trás,
permitindo que os Meus inimigos destruam as almas dos Meus filhos.
Quando enfrentais as mentiras, elas sairão da boca dos enganadores numa confusão de
disparates. As mentiras já iniciadas são expressas num tipo de linguagem humilde, que disfarça as
maiores mentiras contra a Verdadeira Doutrina da Igreja. Reconhecei-as por aquilo que são –
enviadas para vos persuadir a cometer o pecado. Quando o Meu Filho é considerado um pecador,
sabei que essa é a maior blasfêmia, porque isso é impossível.
Eu enviei o Meu Filho como um homem de carne e osso, como todos vós, com uma excepção.
Ele nasceu sem pecado e, portanto, é incapaz de o cometer. Qualquer um que use a Verdade para a
distorcer para introduzir um novo sentido à Crucificação do Meu amado Filho, é um mentiroso. Ele
não vem de Mim e é um inimigo do Meu Filho.
Observai agora, Meus filhos, como a besta e os demônios que ele enviou para vos levar para
longe de Mim, deambulam entre vós. Vós deveis ser fortes. Vós deveis sempre saber que o Meu filho
vos deu a Verdade quando andou pela Terra e quando Ele morreu pelos vossos pecados. Ele sacrificou
o Seu Corpo para vos redimir, mas Ele nunca se tornou um pecador, pois Ele não é um de vós.
Vós deveis manter-vos fiéis à Minha Palavra e aos Ensinamentos do Meu Filho. Se vós não o
fizerdes, então sereis tentados a aceitar mentiras, que nada mais vos trarão senão eterno sofrimento.
O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo.

A Verdade libertar-vos-á. As mentiras destruir-vos-ão
Domingo, 23 de junho de 2013, 18:37

Minha querida e amada filha, como o Meu coração se quebra pelo sofrimento dos Meus pobres
servos amados, que começam agora ver a confusão que está a ser mostrada dentro da Minha Igreja.
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Para eles, Eu digo isto. Ficai e fazei o que deveis para Me servir debaixo to teto da Minha Igreja.
Permanecei firmes para com os Meus Ensinamentos. Não aceiteis novas, e assim chamadas,
explicações teológicas sobre Quem Eu Sou; o que Eu fiz pela humanidade, ou como Eu voltarei para
reivindicar todos os filhos de Deus que aceitem a Minha Misericórdia. Confiai apenas na Minha Santa
Palavra, que vos foi dada através dos Meus apóstolos e na Santíssima Bíblia. Qualquer coisa que difira
dos Santos Sacramentos ou do que vos foi dito sobre a necessidade de redenção – não a aceiteis.
Eu Sou a Verdade. Tem-vos sido dada a Verdade. Só a Verdade pode salvar as vossas almas
da condenação. A Verdade libertar-vos-á. As Mentiras destruir-vos-ão. Eu prometo solenemente a
cada um de vós, Meus preciosos servos sagrados, Graças extraordinárias para vos perseverardes
face à perseguição, quando a vossa fé for testada até os limites, se recitardes esta oração.
Cruzada de Oração (110) para os sacerdotes permanecerem fiéis à Vossa Santa Palavra
Ó meu querido Jesus, eu suplico-Vos para me manteres forte e corajoso, para que eu possa
defender a Verdade no Vosso Santíssimo Nome. Dai-me a Graça de que eu preciso – Eu imploro –
para dar testemunho da Vossa Santa Palavra em todos os momentos. Dai-me a capacidade para
suportar as pressões para promover inverdades, quando eu sei, no meu coração, que elas Vos
ofendem. Ajudai-me a permanecer fiel à Vossa Santa Palavra, até o dia em que eu morrer. Amém.
Meus servos sagrados, Eu tenho mais uma palavra de precaução para vos dar.
Vós deveis defender o Dom da Reconciliação e reconhecer que somente aqueles que
procuram o remorso pelos seus pecados e Me aceitam, a Jesus Cristo, como a chave para a sua
salvação, se juntarão a Mim no Paraíso.
O Vosso Jesus.

Mãe de Deus: Vós deveis manter-vos fiéis ao que o meu Filho ensinou. Ele era como
vós em todas as coisas, exceto no pecado
Segunda-feira, 24 de junho de 2013, 14:18

Eu sou a vossa amada Mãe, Rainha de todos os anjos, Mãe de Deus. Eu sou a Imaculada
Conceição.
Meus filhos, vós não sabeis que o Meu Filho, neste tempo, está a guiar todos os que vêm
perante Ele com o coração aberto?
Para que seja dado testemunho do Senhor Deus, através do Seu único Filho, vós deveis
permanecer fiéis aos Seus Ensinamentos. Eles são esculpidos na pedra e, como tal, nunca podem mudar.
A Verdade nunca pode mudar. A todos os filhos de Deus foi dada a Verdade, mas nem todas aceitaram
Quem Ele era ou de Onde Ele veio. Aqueles que não aceitaram a Verdade, dada à humanidade pela
Crucificação de Meu amado Filho, Jesus Cristo, nunca devem esquecer que Ele lhes disse.
Ele explicou-vos todas as coisas. Nada mudou. Vós deveis permanecer alerta em todos os
momentos, pois vós estais a ser enganados e, em breve, muitos de vós caíreis no erro.
Pecado é pecado. Ele é desagradável a Deus mas é perdoado quando o remorso é mostrado e
quando vós pedis por redenção. As Graças da Vida Eterna são para todos os filhos de Deus que as
peçam. A cada filho de Deus, através da Misericórdia do Meu Filho, será dado um tempo e, em
seguida, uma grande Dádiva, para recordarem a Verdade. Deste modo, a maioria da população
mundial poderá e será salva e, então, ser-lhes-á dado o Dom da Vida no Novo Paraíso.
Como pecadores, vós deveis continuar a pedir perdão através do Meu Filho, para
permanecerdes em Estado de Graça. Vós não podereis ser perdoados pelos vossos pecados, até
pedirdes ao Meu filho pelo Dom da Reconciliação.
Vós deveis manter-vos fiéis ao que o Meu Filho vos ensinou. Ele era como vós em todas as
coisas, exceto no pecado. Deus é Todo-Poderoso. Deus é Amor. Deus é perfeito. Deus, através do
Seu Filho, nunca poderia ser tentado a cometer o pecado.
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Ide em paz, queridos filhos, e uma vez que permanecerdes firmes e leais à Verdade, a qual só
pode vir de Deus, vós vivereis uma vida plena e gloriosa em vida, corpo e alma e em perfeita
harmonia com o Meu Filho.
A Vossa Mãe, Mãe da Salvação.

Muito poucos encontram conforto em Mim. Eu espero pacientemente e, porém, eles
não virão a Mim
Terça-feira, 25 de junho de 2013, 20:45

Minha querida e amada filha, as Minhas lágrimas fluem hoje, pois a miséria do mal, que se
manifesta no coração dos homens, aumenta. Tão endurecidos eles se tornam que os seus corações
empedernidos não deixam espaço para Mim, Jesus Cristo, para os consolar por dentro.
O Meu Coração pulsa agora de tristeza, pelos Cristãos que se afastaram da Verdade e de tudo
que Eu lhes ensinei. Muito poucos encontram conforto em Mim. Eu espero pacientemente e, porém,
eles não virão para Mim. Eles criaram um muro que os separa de Mim e encerram os lábios à Minha
Promessa de voltar. Como eles se esqueceram do que Eu disse, do que Eu fiz para os salvar e do
que Eu lhes disse através de Livro do Meu Pai, na espera do tempo que se aproxima.
Meus pobres, pobres filhos. Eu preciso, em primeiro lugar, de despertar o amor por Mim nos
seus corações, se quiserem receber o conforto e a atenuar a dor das suas pesarosas e difíceis
provações nesta vida. Eles devem levantar os braços e chamar por Mim agora, neste momento, para
que Eu faça a passagem menos dolorosa dor para eles.
Eu não tenho nenhum desejo de infligir sofrimento aos filhos de Deus. Mas, ao rejeitarem a
Verdade dos Meus Ensinamentos e as Leis estabelecidas pelo Meu Pai, serão arrastados para uma
batalha terrível com o espírito do mal, antes que a Minha Misericórdia os possa trazer para os Meus
Braços, quando Eu os salvar.
Como eles têm pouca confiança nos seus corações, para com o Deus Único e Verdadeiro.
Quão frívolos eles são e com que rapidez abraçam falsidades, a fim de satisfazerem os seus apetites
pelo pecado. Como são ingênuos quando aceitam mentiras que se adequam ao seu estilo de vida
para justificarem o pecado.
Qualquer coisa plausível que justifique o pecado através do intelecto humano, é o único
caminho que eles escolhem para que possam viver as suas vidas como desejam. A Verdade é tão
difícil de engolir e tão difícil de digerir, pelos sacrifícios da carne que têm de ser feitos para a
aceitar. A Verdade, se e quando for aceite, precisa de muita coragem e somente aqueles que têm o
Dom da Humildade podem realmente adoptá-la com facilidade.
Aqueles que realmente procuram a Verdade de Deus muitas vezes são enganados por aqueles
que dizem que proclamar a Palavra de Deus. Os únicos lugares onde encontrareis a Verdade são na
Santíssima Bíblia e na Minha Santa Palavra, que vos é dada através destas Mensagens. As Minhas
Mensagens defendem a Santa Palavra de Deus, como está estabelecido no Livro do Meu Pai.
Amar-Me não é fácil, porque vós só podeis vir a Mim como uma simples criança. Os vossos
ares e graças, que mostrais ao mundo no vosso dia-a-dia, devem ser deixados de lado. Vós só podeis
vir a Mim como uma simples criança confiante. Vós deveis colocar-vos diante de Mim e pedir-Me
para vos levar, moldar, ajudar a trilhar o caminho certo para a santidade e, então, a confiar
completamente em Mim.
Uma vez que entregueis tudo a Mim, Eu vos levantarei, tirarei o vosso o medo e Eu vos
levarei para o Meu Reino. Mesmo então, com o Amor de Deus na vossa alma, achareis este
caminho difícil. Mas será como se as teias de aranha fossem removidas, porque uma vez que a
Verdade fique clara não haverá outro percurso que vos faça andar para baixo. Pois esse é o único
caminho que vos leva para o Paraíso e esse é o caminho que deveis tomar para vir a Mim, Jesus
Cristo. Pois Eu Sou o Caminho.
O Vosso Jesus.
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Mãe da Salvação: Trazei-me os vossos filhos de modo a que, como verdadeira Mãe de
todos os filhos de Deus, eu possa consagrá-los ao meu Filho
Quarta-feira, 26 de junho de 2013, 16:50

Meus queridos filhos, como vossa mãe Eu peço-vos que me trazeis os vossos filhos de modo
a que, como uma verdadeira mãe de todos os filhos de Deus, eu possa consagrá-los ao Meu Filho,
Jesus Cristo.
Quando vós consagrardes os vossos filhos ao meu Filho, através de mim, a Mãe da Salvação, eu
apresentá-los-ei perante o meu Filho, para que Ele possa conceder grandes Graças sobre as suas almas.
Vós nunca deveis esquecer o Amor que o meu Filho tem pelos filhos de Deus. Não importa
que idade eles tenham, quando vós os oferecerdes ao meu Filho, para a santificação das suas almas,
através de mim, a Sua Mãe Santíssima, as vossas orações serão respondidas. Aqui está uma Cruzada
de Oração para os vossos filhos. Quando recitada todos os dias, ela trará os vossos filhos para perto
do Misericordioso Coração de Jesus.
Cruzada de Oração (111) Para consagrar os vossos filhos a Jesus Cristo
Ó querida Mãe da Salvação, eu consagro os meus filhos (nome do filho / filhos aqui)
perante o vosso Filho, para que Ele lhes possa trazer paz de espírito e amor ao coração. Por
favor, orai para que os meus filhos sejam aceites nos Misericordiosos Braços do vosso Filho e
para livrá-los do mal. Ajudai-os a permanecer fiéis à Santa Palavra de Deus, especialmente
nestes tempos, em que são tentados a afastar-se d’Ele. Amém.
O meu apelo, em vosso nome, pelos vossos amados filhos, será aceite pelo meu Filho, como
uma Dádiva especial para mim, a Sua Mãe, quando eu me erguer para cumprir a minha promessa ao
meu Filho, visto que a minha missão para ajudar a salvar as almas dos filhos perdidos de Deus
começa neste momento. O meu papel, como Mãe da Salvação, começou seriamente e Dádivas
especiais, através da minha intercessão, para assegurar a Misericórdia de Deus sobre os pecadores
serão concedidas em abundância a todos aqueles que me chamarem.
Ide em paz, filhos. Eu, a vossa amada Mãe da Salvação, responderei sempre ao vosso apelo,
quando vós pedirdes a salvação das almas.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

A Minha Justiça cairá sobre todos aqueles que impedem a Santa Palavra de Deus de
ser dada a conhecer ao mundo
Quinta-feira, 27 de junho de 2013, 23:20

Minha querida e amada filha, não permitas que as Minhas Revelações te causem dor ou
medo. Tu estás a ser guiada e mesmo quando o sofrimento se torna insuportável, lembra-te das
Minhas Palavras.
O Meu Pai prometeu, através dos profetas antigos, que Ele enviaria o profeta final, o
mensageiro final. Não importa o quão temeroso isso possa ser ou quão aterrorizador seja para vós,
sabei que é por este ato que a Aliança Final de Deus pode ser levada a bom termo.
Eu digo-vos agora, temei aqueles que insultam a Palavra de Deus. Baixai os vossos olhos
cobri-os com as mãos, especialmente aqueles de vós que cuspiram na minha cara, neste momento,
por causa destas Minhas Mensagens de Reconciliação. Vós não sois dignos de estar na Minha
Presença. Vós, que escarneceis de Mim, afligi-vos agora e continuai a afligir-vos até ao Grande Dia,
porque Me perdereis as almas que Eu tanto desejo.
Aos Meus servos sagrados que escarnecem da Minha Intervenção, através destas Mensagens,
virá o Dia em que Eu vos pedirei isto. Enquanto gastais muito do vosso tempo negando a Minha
Verdadeira Voz, quantas almas vós Me enviastes? E quantas afastastes de Mim por esses atos, pelos
quais Eu vos julgarei?
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Aqueles dentre vós que gritais blasfêmias contra o Espírito Santo, sabei que antes do Grande
dia, e como sinal para todos, sereis abatidos. Nem uma palavra escapará dos vossos lábios e, por
esse fato, vós sereis reconhecidos entre o vosso rebanho – o mesmo rebanho a que vós dissestes
para ignorar estas Mensagens, porque elas não vinham de Deus. Nesse dia, os vossos seguidores
saberão a verdade e vós caíreis diante de Mim. Eu não faço nenhuma reivindicação por este aviso.
Se corromperdes a Palavra do Espírito Santo, Eu afastar-vos-ei de Mim e haverá um terrível choro
por vós e por todos os que levareis convosco para o deserto.
A Minha Justiça cairá sobre todos aqueles que impedem a Santa Palavra de Deus de ser dada
a conhecer no mundo. Será deles o pior castigo, pois a dor que irão sentir será pior do que a do nível
mais baixo do Purgatório. A vossa maldade choca muitas boas almas inocentes que são fiéis a
Minha Igreja na Terra. A vossa crueldade, que será revelada a seu tempo, será vista por muitos e,
em seguida, a vossa verdadeira fidelidade à Palavra de Deus será finalmente testada. Então vós
ficareis diante de Mim no Grande Dia, em que Eu venho para recuperar todos os filhos de Deus –
quando eu Venho os libertar do exílio e levá-los para a sua última morada de Amor e de Paz para a
Nova Era do Meu Novo Paraíso. Isto é, quando o Céu e a Terra se tornarem um.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.

A mudança no formato da Missa será em breve apresentada na Minha Igreja
Sábado, 29 de junho de 2013, 21:13

Minha querida e amada filha, tu deves ignorar o ódio que extravasa da boca daqueles que
afirmam ser o santo povo e leais seguidores da Minha Amada Mãe. Nota que o ódio mostrado
contra ti será pior do que contra qualquer outro profeta vindo antes de ti. Digo-te isto não para te
assustar, mas apenas para que conheças o fato e ignores a maldade. Sempre que a Presença de Deus
é dada a conhecer entre os homens, produzirá sempre uma reação viciosa da besta, que irá trabalhar
através de outras pessoas para negar a Palavra de Deus.
Minha filha, a mudança no formato da Missa será em breve apresentada na Minha Igreja. Será
muito confuso e muitos não conseguirão ver as mentiras que serão apresentadas nas novas orações. A
Minha Presença será negada da forma mais sutil, mas aqueles que seguem o novo formato, no qual a
Minha Verdadeira Presença será negada, não serão capazes de realizar o sacrifício a Deus da maneira
como deve ser. Minha filha, dessa revelação única resultará o vosso menosprezo, mas deveis saber que
isso foi predito. Os Meus seguidores serão informados de que a Sagrada Comunhão respeita a todas as
pessoas – em todos os lugares – unidas como uma apenas para mostrar o amor de uns pelos outros.
Lenta, mas seguramente, a Santa Missa não será mais sobre o Meu Santo Sacrifício. Em vez disso, a
cerimônia será feita para prestar homenagem ao homem, e vós sereis levados a testemunhar uma
confrontação diante dos Meus Altares Sagrados e em todos os tabernáculos do mundo.
O dia em que os sacrifícios diários cessarão não está longe. Sabei que Eu venho avisar-vos
disso agora para que não morreis de fome. Quando vós fordes privados da Minha presença ficareis
vazios do Meu Espírito e achareis difícil permanecer perto de Mim.
As palavras que serão usadas para vos enganar incluirão a frase “para o bem de todos – para a
unificação de todos os filhos de Deus”. A Missa terá um novo significado. Será esquecida a Minha
Morte na Cruz e todas as razões para isso serão redefinidas. Lembrai-vos, nesse dia, das Minhas
atuais Palavras para vós. Aceitai a substituição e a Minha Presença desaparecerá. Eu estarei
convosco, mas não será o Meu Corpo que vós compartilhareis.
Aqueles que não acreditam no plano perverso que foi criado para eliminar todos os vestígios
de Mim, respondei agora a isto. Quando Eu Estiver ausente vós procurar-Me-eis? Quando a Minha
Santa Eucaristia for maculada vós desculpareis os responsáveis? Ou vós ireis seguir-Me e ouvireis a
Verdade quando estiverdes cercados por mentiras.
A escolha será vossa.
O Vosso Jesus.
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Vós sereis acusados de conspirar contra a Minha própria Igreja, mas o vosso único
crime será o de defender a Verdade
Domingo, 30 de junho de 2013, 23:10

Minha querida e amada filha, nem por um momento o maligno parará na sua perseguição aos
que Me amam. Quando as almas estão próximas de Mim e quando o seu amor por Mim cresce, ele
estará sempre a tentar afastar-vos para longe de Mim.
Quando salvais almas através das vossas orações, o maligno desabafará toda a sua ira contra
vós e sentir-vos-eis magoados porque vos tornareis alvos de críticas, especialmente daqueles que
amais. Vós deveis habituar-vos a essa dor e tristeza quando Me seguis e quando aceitais a Minha
Intervenção, através destas Mensagens. Elas trazem consigo uma terrível flagelação, pois estas
Mensagens serão responsáveis pela salvação de mais de 7 bilhões de pessoas.
Quando o diabo sabe que está a perder as almas para Mim, ele usa todos os meios necessários
para criar dúvidas na mente de quem é leal a Mim e, em seguida, ele irá criar uma terrível fricção
entre os Meus seguidores. Vós deveis reconhecer o trabalho do diabo, porque ele sabe que quanto
mais sois perseguidos por aceitardes a Minha Mão de Misericórdia, mais estais a seguir a Verdade.
Somente a Palavra de Deus, quando presente na sua forma mais poderosa – quando o Espírito Santo
se torna evidente entre os grupos de filhos de Deus – fará do maligno um lutador mais difícil. Ele,
Satanás, está furioso por causa desta Missão. E, aqueles que duvidam da Minha Palavra, que vos é
dada neste momento, sabei isto.
Apenas a Minha Palavra pode provocar tal ultraje, mesmo entre aqueles que acreditam em Mim
e seguem os Meus Ensinamentos. Nenhum de vós é imune a ataques. Vós, Meus preciosos seguidores,
chegareis a receber por fim ataques de línguas perversas, contra Mim. Vós sereis cuspidos, gozados e
ridicularizados. Vós sereis acusados de conspirar contra a Minha Própria Igreja, mas o vosso único
crime será o de defender a Verdade. Aqueles que defenderam a Palavra de Deus e que se recusaram a
desviar-se da Verdade sofreram sempre às mãos daqueles que se colocaram como os mais escolhidos
dos representantes de Deus, antes dessas pobres almas que realmente Me amavam.
Há uma diferença entre aqueles que dizem que são mais bem informados e, portanto, dignos de
julgar os outros em Meu Nome, e aqueles que simplesmente Me amam. Vós só podeis erguer-vos e
declarar o vosso amor por Mim, se seguirdes o Meu Exemplo. Eu nunca diria que um homem é melhor
do que o outro – pois todos vós sois pecadores. Porém, Eu nunca aceitaria que aqueles que possam saber
tudo que há para saber acerca de Mim, declarassem a sua superioridade sobre os outros. Aqueles que
dizem que Me conhecem e insultam os outros em Meu Nome realmente não Me conhecem de todo.
O diabo enche as almas com o ego, o orgulho e a raiva. Estas são as três características pelas
quais vós sabereis que ele está presente numa alma, quando ele tenta silenciar outras almas que
proclamam a Verdade de Deus. Como essas almas sofrerão, especialmente agora, quando esta
Missão, a mais esperada, está a ser vivida entre vós. Cada um de vós que responda ao Meu
Chamamento terá que enfrentar o abuso e a ridicularização pública, o que vos deixará sem
respiração – tão perversa será a emanação do ódio. Eu quero que entendeis que não é a vós que o
ódio se dirige, mas a Mim. Satanás quer calar a Minha Voz, pois Ela visa salvar-vos do seu plano
perverso, que foi cuidadosamente orquestrado e que foi planeado ao longo de muito tempo. Não
pode haver vitória para a besta, mas ele sabe como Eu sofro quando ele arrebata as almas de Mim.
Não permitais que essa interferência vos cegue para a Verdade.
A Verdade salvará a vossa alma e quando espalhais a Verdade, Ela trar-Me-á mais almas.
Desta forma, Eu derrotarei a besta. Vós estareis protegidos de todos os males, mas sofrereis a
indignidade de serdes tomados por tolos. E tudo porque vós Me amais.
O Vosso Jesus.
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MENSAGENS DE JULHO DE 2013
Mãe da Salvação: O que eu testemunhei nunca poderia ser posto no papel, tão vis
foram as crueldades infligidas ao seu Divino Corpo
Segunda-feira, 1 de julho de 2013, 16:43

Minha filha, quando tu sofres pelo meu Filho é normal gritares de dor, pois afinal tu és
apenas humana. Quando eu testemunhei a flagelação do meu Filho, e então a Sua terrível
Crucificação, eu estava ao lado a sofrer. E enquanto observava o Seu piedoso Corpo a sofrer o
que nenhum animal seria capaz de tolerar num matadouro, eu desmaiei tantas vezes do choque
que mal podia manter-me de pé.
O que Ele sofreu nunca ninguém saberá, porque o que eu testemunhei nunca poderia ser posto
no papel, tão vis foram as crueldades infligidas ao Seu Divino Corpo. É por isso que é dada tão
pouca descrição sobre os insultos degradantes que Lhe infligiram, porque descrevê-los seria tão
chocante que iria manchar o Seu Santo Nome.
Tu, minha filha, sofres, mas uma pequena fração da Sua dor. Tu deves saber, quando estás
com dor física, que o meu Filho só permite que o Seu sofrimento se manifeste naqueles que Ele
escolhe. Quando ele faz isso, ele ajuda-vos a desafiar, derrotar e destruir o poder do mal, através do
Dom do vosso livre-arbítrio ao meu precioso Filho. Ao fazerdes isso, vós consagrais a vossa alma,
bem como o vosso corpo, e isso é para Ele uma Dádiva muito especial – uma Dádiva que Lhe
permite salvar os outros.
Então, compreende por favor que quando o meu Filho aumenta o sofrimento e quando Ele
verdadeiramente sofre dentro de ti, essa é uma Graça que tu não deves rejeitar. Abraça-a. Tu logo
entenderás como é poderosa. Quando o meu Filho manifesta as suas feridas no corpo de uma alma
escolhida, isso traz consigo uma terrível perseguição. É quando o maligno ataca com uma raiva
séria e violenta. No início assustavas-te, mas agora, que compreendes, aceitarás isso e simplesmente
proteger-te-ás através da recitação do meu Santíssimo Rosário, pelo menos três vezes ao dia.
Minha filha, por favor assegura-te que não permites que o medo te afaste deste Trabalho, pois
é isso o que o maligno quer. Tu deves levantar-te, resistir e permanecer em silêncio, quando o ódio
avança sobre ti.
Essas provações são de esperar numa Missão desta grandeza. Fica em paz e sabe que todos os
anjos e santos estão contigo e te orientam.
A Tua Amada Mãe, Mãe de Deus, Mãe da Salvação.

Mãe da Salvação: Nenhuma porta foi aberta para permitir que o meu Filho viesse ao
mundo com dignidade
Quarta-feira, 3 de julho de 2013, 12:57

Minha querida filha, quando tu és atirada para o deserto e isolada por causa desta Missão, é
importante saberes a razão. Porque quando o fizeres, será mais fácil aceitares tal crueldade.
Quando eu estava prestes a dar à luz, nenhuma porta foi aberta para permitir que o meu Filho
viesse ao mundo com dignidade. Cada porta fechada contra a Face de Deus, que enviou o Seu Filho
Único para redimir o homem do pecado, será a mesma com que Deus prepara agora o caminho para
a Segunda Vinda do Seu Filho.
Como Deus prepara o mundo para esse Grande Dia, as portas serão novamente fechadas,
em desafio contra a Palavra de Deus. Tu, como mensageira, continuarás a enfrentar uma
oposição feroz. Muitos não só manterão as portas fechadas – isso será apenas um insulto –,
como gritarão terríveis obscenidades e magoar-te-ão, minha filha, porque eles não querem
ouvir a Palavra de Deus.
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O espírito do mal prevalece neste momento crucial na história da humanidade e esmagará até
o mais santo dentre os filhos de Deus. Somente os mais corajosos resistirão ao espírito do mal, que
infesta milhões para que eles rejeitem a Misericórdia do meu Filho.
Não são apenas as Mensagens que serão odiadas, mas é o medo de que, através da
Misericórdia do meu Filho, mais almas sejam salvas das garras do maligno. O maligno trabalha e
tece o seu caminho para os corações de muitas almas e, em particular, daquelas que estão perto de
meu Filho. São os devotos seguidores, dentro da Igreja do meu Filho, que são o primeiro alvo do
maligno, que fará com que a maioria deles se vire contra a Sua Palavra nestes tempos.
A Verdadeira Palavra do meu Filho, Jesus Cristo, foi diluída ao longo dos séculos e os
conteúdos da Bíblia Sagrada são agora negados por muitos que dizem que conhecem o meu
Filho. Lembrai-vos que a batalha pelas almas está a ser travada pelos anjos e santos no Reino
do meu Pai, contra o enganador. Vós, meus filhos, sois apanhados no meio e, como tal, tornaisvos um alvo fácil.
É por causa da enormidade desta Missão e porque tu és uma profeta – e não uma visionária –
que trabalhas isoladamente e és odiada entre os homens. Não permitas que esta perseguição te
entristeça ou que sintas que não és suficientemente forte, pois isso não pode ser. Tu foste enviada e
tu estás protegida e te levantarás e continuarás a proclamar a Palavra de Deus, até o último dia. Isto
está predito e quando as almas do mundo forem salvas e quando o Novo Reino – o Novo Paraíso –
começar nenhum desse sofrimento terá qualquer consequência.
Alegra-te e não tenhas medo. Eu, a tua amada Mãe, guiar-te-ei e proteger-te-ei, mesmo na tua
hora mais negra, para que a Luz de Deus preencha a tua mente, corpo e alma, todos os dias.
Eu amo-te, minha filha, e tu deves saber que foste abençoada com o Dom da Perseverança.
Tudo está agora nas Mãos de Deus. Tu deves confiar n’Ele, em todos os momentos.
A Tua Amada Mãe, Mãe de Deus, Mãe da Salvação.

Haverá terremotos na Rússia e na China em breve, que terão lugar um após o outro
Quarta-feira, 3 de julho de 2013, 13:30

Minha querida e amada filha, como Eu senti a tua falta e como Me alegra que a escuridão
espiritual que te cobriu por dias já esteja levantada. Tu deves continuar a recitar o Santo Rosário, a
fim de te protegeres e tudo ficará bem.
A terra tremerá como previsto e um terço dela será queimada como resultado direto do pecado
do homem. A oração pode mitigar muitas destas chamas, as quais serão lançadas sobre a parte do
mundo onde as leis perversas enfurecem o Meu Pai.
O pecado contra as leis de Deus será tolerado, desde que aqueles que conhecem a Verdade e
aceitem a Palavra de Deus, O honrem. Mas agora, aqueles que vós colocastes em posições de poder,
viraram as costas a Deus. Por isso, eles serão punidos através da turbulência ecológica. A
purificação é a única forma de despertar a humanidade, desde que que eles encontrem o remorso
nas suas almas. Outros meios, embora criando a conversão, não têm sido suficientes. O Homem
sofrerá uma grande série de castigos, enquanto eles continuarem a abraçar o paganismo e a
matarem-se uns aos outros.
A Intervenção de Deus é necessária. Sem isso, vós ficaríeis abandonados.
Haverá terremotos na Rússia e na China em breve, que terão lugar um após o outro.
Climas extremados e mudanças bruscas de temperaturas, desde frio a muito calor,
acontecerão. As estações do ano não serão mais vistas da forma como eram no passado.
Inundações e tempestades no mar serão vistas em algumas partes do mundo, nunca
experimentados até agora. Nos países que aprovam leis perversas contra Deus, os terremotos
sacudirão as terras e aqueles que me conhecem saberão porque isso acontece.
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Quando os castigos ocorrerem, haverá uma terrível segunda punição, que será infligida nas
falsas igrejas que deliberadamente bloqueiam a Verdade. Elas serão as mais afetadas, por causa das
almas que Me roubaram.
Enquanto Eu revelo mais sobre as profecias, que estão contidas nos Selos, o homem acabará
eventualmente por reconhecer a Verdade. E embora Deus seja Amor, ao mesmo tempo ele é Justo.
Os Seus castigos cairão sobre a humanidade, para os livrar da sua vaidade, ego e amor a si mesmos,
para que então o homem possa tornar-se digno de entrar no Seu Novo Paraíso. Apenas aos de
coração puro e humilde será concedida esta Dádiva.
O Vosso Jesus.

Como a amargura divide as nações, a desconfiança e o medo continuarão a causar
agitação civil
Quarta-feira, 3 de julho de 2013, 23:15

Minha querida e amada filha, as guerras e tumultos espalham-se, conforme predito, como
incêndios em todo o planeta. Muito poucas partes do mundo deixarão de ser afetadas por guerras e
rumores de discórdia.
Como a amargura divide as nações, a desconfiança e o medo continuarão a causar agitação
civil, as leis anticristãs continuarão a aumentar, de modo que o assassinato e o aborto, bem como os
atos contra os Santos Sacramentos, acontecerão nos vossos países. Muitos serão levados ao pecado
por causa de tais leis e, muito em breve, a dor da escuridão da alma estarão presentes e poucos serão
capazes de as ignorar.
Porque, perguntarão eles, existe uma atmosfera estranha em que a confiança de uns para com
os outros desapareceu? Por que é difícil atuar nas nossas vidas como Cristo ditou, por medo de ser
rotulado como um tolo? A resposta está no fato de que os vossos países, um a um, não só Me
condenaram mais uma vez, mas declaram o pecado como legal. Quando isso acontece, Satanás e o
seu exército ficam possessos.
Eles tornaram-se muito poderosos e, através de todas as leis liberais que toleram o pecado,
tornam-se verdadeiramente aceites, e então, como resultado, não haverá paz no coração do homem.
Será como se crianças roubadas aos seus pais e feitas prisioneiras, fossem alimentadas com esmero
para compensar o fato de estarem em cativeiro. Por mais prazeres que lhes sejam oferecidos, isso
não lhes trará conforto. Em vez disso, essas crianças sentir-se-ão inquietas, vazias e ansiosas por
sentirem o verdadeiro amor, que só pode ser trazido pela presença dos pais.
A Presença de Deus ainda está nas vossas nações, mas como Eu, o Filho do homem, Estou a
ser rapidamente afastado pela introdução de leis perversas nas vossas terras e em breve através das
vossas igrejas, vós sereis como órfãos abandonados sem nada onde pousar a cabeça.
Sem Deus, não há paz. Sem Mim, Jesus Cristo, Presente através dos Meus Ensinamentos, vós
ficareis lentamente esfomeados. Não permitais que tais leis impeçam a vossa devoção a Mim, pois neste
tempo mais do que em qualquer outro tempo, Eu virei até vós para vos dar o conforto que implorais.
Eu amo-vos. Eu choro pela vossa desolação e Eu prometo que esta perseguição será de
curta duração.
O Vosso Jesus.

Deus Pai: Eu sei que o plano do aborto em todo o mundo é controlado
Quinta-feira, 4 de julho de 2013, 18:40

Minha querida filha, chegou o tempo para Eu Intervir no mundo, forçosamente, numa época
de grande pecado contra Mim.
A Minha Paciência é posta à prova e a Minha Ira é abanada quando Eu testemunho os maiores
insultos que estão a ser perpetradas contra Mim.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

746

Livro da Verdade

Como Criador de todas as coisas vivas, Eu Sou o Autor da Vida. Eu Criei-a como Eu desejei e
Eu acabarei com ela de acordo com a Minha Santa Vontade. É quando o homem tenta interferir com
a Minha Vontade, que Eu a suspenderei, porque Eu não tolerarei esse tipo de perversidade.
Aos que matais qualquer um dos Meus filhos, a vossa vida acabará. Eu retirarei a vossa vida,
não só em corpo mas em espírito. Não tereis nenhuma vida eterna, nem vos pode ser concedida. A
vida que vós tirastes será a vossa ruína. Olho por olho, será o vosso castigo.
Tomai atenção, aqueles de vós que continuais a destruir a vida em todas as formas. Eu sei o que
fazeis. Eu sei que o plano do aborto em todo o mundo é controlado por um grupo dentre vós. Eu sei que
os países que se apressam, através de legislação obscena, a justificar o aborto são meros fantoches. São
marionetes que dançam ao som da música do Grupo Mundial, que obedecem a um único mestre. A sua
lealdade é para com a besta, cujo maior plano para destruir centenas de milhões de vidas, foi
conseguindo pelo pecado do aborto. O nascituro é um alvo fácil aos seus olhos. Eles usam o aborto para
interferirem com as Minhas Leis e com o maior Dom que Eu leguei ao homem – o Dom da vida.
A arrogância do homem, unido pelo quadril à besta, e daqueles dentre vós que ele engana,
indispõe-Me. O Meu Amor é Poderoso, mas a vossa perversidade para destruir o que é Meu, será
uma parada tão alta que vós gritareis pela vossa vida. A menos que apeleis a Mim agora, através do
Dom da Reconciliação, ser-vos-á mostrada pouca Misericórdia. Cada um de vós que tolere,
promova ou tenha qualquer papel na retirada da vida de um nascituro, sofrerá a mesma punição.
Destruí essas vidas inocentes e as vossas próprias vidas serão retiradas. Eu venho observando há
muito tempo, com terrível mágoa, como vós Me insultais. O vosso tempo acabou, pois sereis
severamente punidos, agora, por este grave ato contra a Minha Divindade.
Lembrai-vos de que há pouco tempo para que abandoneis a vossa aceitação do aborto. A
Minha Cólera será em breve derramada sobre os quatro cantos da Terra. É pelo pecado do aborto,
que o homem sofrerá o pior castigo. Nenhum país será excluído desse castigo. Somente aqueles que
não permitem o aborto serão poupados da terrível dor que será infligida sobre o mundo.
Como o Autor da Vida, nenhum homem tem o direito de ir contra Mim. Ninguém. Aquele
que ousa desafiar-Me, imitando-me em tomar a vida, será privado de toda a vida.
O Vosso Pai, Deus, o Altíssimo.

A Ordem Única Mundial é a maior caricatura contra o Verdadeiro Deus Trino
Sexta-feira, 5 de julho de 2013, 14:10

Minha querida e amada filha, há uma religião que Me causa o maior sofrimento, que é uma
falsa religião que idolatra a besta. A Ordem Única Mundial é a maior caricatura contra o Verdadeiro
Deus Trino, e os que pertencem à casa de Satanás precisam de muita oração. Eles são levados a
acreditar que existe outro Deus que os ama. Foi-lhes dito que a Santíssima Trindade é uma falsidade
e que o Meu Amado Pai é mau. Eles não aceitam que Ele os criou, e as suas cabeças estão cheias
com tantas mentiras que nunca abrirão as suas mentes para a Verdade. Pela sua devoção ao oculto,
eles envolveram-se em forças satânicas que devoram as suas almas, que estão cheias de ódio não só
por Deus mas por todos os filhos de Deus.
Eles apenas se amam a si mesmos e o seu desejo de prazer enche-os com uma ânsia insaciável
por mais. Nenhum valor mundano os satisfará, razão pela qual almejam a seguir outras
obscenidades. Eles têm prazer em tirar a vida e não têm qualquer remorso nas suas almas pelos
brutais assassínios de que são culpados. A sua influência espalha-se por toda a Terra, em todas as
nações, e os seguidores do diabo misturam-se entre ricos, empresários, governos, realeza,
organizações, incluindo os media e os aplicadores da lei, a judicial e a Canônica.
Por favor, não subestimeis os seus poderes. Ainda que sejam em pequeno número e não se
infiltrem em todos os sectores das vossas comunidades, eles farão no entanto um dano terrível. Não
só vendem as suas almas ao diabo, como arrastarão outras almas inocentes para o abismo, com a
besta e os seus demônios.
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Eu dou-vos, a todos aqueles que Me amam, as Graças para derrotar este sinistro e poderoso
grupo, que Me amaldiçoa a cada segundo do dia, ao recitardes esta curta Cruzada de Oração.
Cruzada (112) Pela Graça da Salvação
Querido Jesus, eu peço-Vos para protegerdes as almas daqueles que foram infestados por
Satanás com a Vossa Graça especial da Salvação. Libertai as suas pobres almas do perverso
cativeiro do qual não podem escapar. Amém.
Essas pobres almas serão as primeiras a reivindicar a besta como sua e cairão de rosto no chão
em adoração ao anticristo. Vós deveis orar fortemente, todos vós, para que o poder que Satanás tem
sobre eles possa ser quebrado e para que os seus corações se abram para Minha Misericórdia.
O Vosso Jesus.

Ele usa a Verdade de Deus para se esconder por detrás, até ao momento certo
Domingo, 7 de julho de 2013, 17:35

Minha querida e amada esposa, que importa se eles te gritam ou praguejam em Meu Nome?
Que importa se todos os que proclamam a Minha Santíssima Palavra e permanecem firmes em
união Comigo são algemados e espancados? Não sabeis vós que o Meu poder é Todo-Poderoso e
que não pode ser quebrado, mesmo que eles possam quebrar os Meus Ossos?
Quando um médico luta para salvar a vida de um homem, seja qual for o custo ele fará tudo o
que for possível para ter sucesso. Se ele é interrompido por outros que o tentam impedir – se é um
médico dedicado – ele irá ignorar todos os protestos e tentativas de interferir no seu caminho, se ele
sabe no seu coração que pode e quer salvar aquela vida. E, portanto, ele continua até que todos possam
ver os frutos do seu labor. Ele persevera até que a vida seja salva e então, quando tudo estiver
resolvido, ele será felicitado com amor pelas mesmas pessoas que, por qualquer razão, tentaram
interferir com os seus esforços para manter a vida. E assim todas as fricções serão esquecidas.
O mesmo é verdade para esta Santa Missão, prometida pelo Meu Pai para salvar as vidas dos
Seus filhos nestes tempos finais antes da Minha Segunda Vinda. Conta com interferências nesta
Missão porque, se não fosse atraída tal oposição então tu entenderias certamente que as Minhas
atuais Mensagens para ti não poderiam vir do teu amado Jesus.
Quando a Verdade é declarada não é facilmente aceite, apesar de ser a Palavra de Deus.
Porém, quando as mentiras são apresentadas, vestidas como a Verdade, são mais facilmente aceites
e, na maioria dos casos, saudadas com braços quentes e acolhedores. Ficai atentos às mentiras, as
quais serão apresentadas pelos Meus inimigos, que se apresentam a eles próprios como Meus portavozes. Eles irão desencaminhar-vos por muitas formas, pelo medo de que vós os apanheis no seu
engano. Eles gastarão o seu tempo associando-se aos que são conhecidos no mundo como bons,
santos e puros servos – muitos dos quais já estão Comigo no Céu. Por associação, eles serão vistos
como leais discípulos de tais santos. Então eles irão repetir a Verdade dos Meus Ensinamentos e
isso confundir-vos-á. Vós direis: “Mas, como pode ser isto?” “Este homem fala a verdade”.
A astúcia da besta está para lá da vossa compreensão, Meus amados seguidores. Ele tem o
cuidado de nunca se revelar a si mesmo, e então esconde-se atrás da Verdade. Quando está presente
nas pobres almas iludidas, ele usa a Verdade de Deus para se esconder por detrás, até ao momento
certo. Então, ele evita lançar obscenidades contra a Palavra de Deus, mas para muitos isso não será
evidente. Olhai por detrás das palavras, que serão cuidadosamente construídas, e detectareis a
mentira. Esta é a natureza da força com que os filhos de Deus terão de se confrontar.
O espírito do mal é como uma nuvem negra e quando ela está cheia, abatendo-se sobre a
humanidade, torna-se difícil diferenciar entre o bem e o mal. Mas Eu Prometo-vos que essa nuvem
se dissipará e, quando a Luz de Deus brilhar, vereis a maldade em toda a sua fúria, tal como é vista
pelos Olhos de Deus.
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A luta continuará entre as pessoas que prestam fidelidade ao Deus Único e Verdadeiro,
enquanto o maligno provocar estragos entre elas. Como esse grupo se divide em dois, há outros por
quem vós deveis orar. São as almas que estão tão distantes de Deus que não O reconhecem em
nenhuma ocasião. Essas são as Minhas almas perdidas, às quais Eu dedico esta Santa Missão.
Quando Eu salvar aqueles que estão completamente perdidos, a Minha Intervenção irá também
salvar os outros, os que estão simplesmente confusos.
Vinde reunir-vos, todos vós, diante de Mim, porque o Meu Tempo está muito próximo. Que
nenhum de vós se atrase a rezar pelas almas daqueles que mais precisam da vossa ajuda.
O Vosso Jesus.

Os Dez Mandamentos, dados ao mundo pelo Meu Pai através do Profeta Moisés, estão
ser reescritos pelo homem
Segunda-feira, 8 de julho de 2013,17:00

Minha querida e amada filha, sempre que tu sentes que há pouca esperança para os pecadores,
por favor lembra-te que a Minha Misericórdia é infinita. Não há uma alma no mundo que Eu não
queira abraçar e trazer-lhe o Dom da Redenção. Eu amo a todos vós. Eu perdoo tudo o que Me
pedem, pelo Dom da Redenção, mas isso não significa que Eu não puna aqueles que cometem um
pecado grave.
Os Dez Mandamentos, dados ao mundo pelo Meu Pai através do profeta Moisés, estão a ser
reescritos pelo homem. Eles têm sido postos de lado, distorcidos e alterados no seu significado, para
que o homem possa desculpar o pecado.
Vós idolatrais falsos deuses e justificais isso. Vós viveis uma terrível mentira quando insultais
o Meu Pai dessa forma e, ainda assim, quando a Verdade for mostrada aos pagãos eles arrependerse-ão e Eu esperarei para os abraçar.
Vós matais o próximo e dizeis simplesmente que mostrais misericórdia quando o fazeis. Vós
legalizais o assassinato, a execução, a eutanásia e o aborto, e dizeis que essas são coisas boas. Isso é
o mal no seu pior, em que vós desafiais o Autor de toda a vida – o Criador do Céu e da Terra –,
interferindo com as Divinas Leis de Deus. No entanto, quando mostrardes verdadeiro remorso, Eu
também estarei à espera para vos abraçar nos Meus Braços.
Vós saqueais o que não vos pertence e roubais os pobres para satisfazer o vosso desejo por
mais. Vós cometeis terríveis pecados da carne, que estão abaixo da dignidade do homem, e
comportai-vos como animais selvagens à solta numa fossa. A vossa miséria é abominável aos Olhos
de Deus mas, ainda assim, se vós Me chamardes e Me implorardes por Misericórdia, Eu estarei à
espera pacientemente. Quando vós destruís Deus, recusando-vos a aceitar que Ele Existe e, em
seguida, tentais levar os Seus filhos convosco para o abismo, com a besta, Eu ainda estarei à espera
que Me chameis e Me peçais para Me dar a conhecer a vós.
Aqueles de vós que aceitais a Verdade, não tendes tempo para Me honrar no Dia de Descanso,
porque colocais as vossas próprias necessidades antes de Mim. Vós magoais-Me por isso, porque
vós já sabeis que sois filhos de Deus. Vós deixastes a casa do vosso Pai e só voltareis quando não
tiverdes um teto sobre a vossa cabeça. E Eu estarei à espera para vos receber de volta.
O vosso amor por Deus tem diminuído, assim como o vosso amor e respeito pelos vossos
pais. Os vossos corações endureceram tanto que vós não lhes mostrais amor nem cuidais deles
como é suposto.
Vós amaldiçoais Deus e blasfemais, usando diariamente o Meu Nome da forma mais
desrespeitosa, e não falais Comigo da forma que Eu desejo. Quando caluniais os outros vós
caluniais-Me. Quando prejudicais a reputação de outra pessoa, vós destruís o Meu Amor. E, mesmo
assim, Eu perdoar-vos-ei quando vós mostrardes remorso.
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Vós mostrais desrespeito pela instituição do casamento e o menosprezeis, abusando deste
Santo Sacramento. Vós insultais a Deus ainda mais quando continuais a procurar as Suas
Bênçãos para os casamentos, quando Ele não pode, nem o faz, reconhecê-los. Porém, vós
continuais a insultá-Lo.
Tão obcecados estais na procura de bens materiais e tão infestados estais com ambições
doentias, que aniquilais as pessoas que estão no vosso caminho. Apesar disso, Eu mostrarei
Misericórdia se voltardes para Mim.
Nenhum pecado, com excepção da blasfêmia contra o Espírito Santo, é tão mau que não possa
ser perdoado. Eu peço a todos vós que examineis as vossas consciências e que vos reconcilieis
comigo, uma vez mais.
Eu Sou Paciente. Eu Sou Amor. Eu Sou a vossa salvação. Eu Estou à espera. Por favor, vinde
a Mim rapidamente, porque Eu vos amo com uma paixão incomensurável. Eu não descansarei até
vos ter salvo a todos.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: Muito facilmente as pessoas aceitam novas leis, que se afirmam
como boas
Quarta-feira, 10 de julho de 2013, 15:26

Minha filha, as tuas orações estão a ser correspondidas e o Meu Filho intervirá em tua
especial intenção. Tu deves orar por todos os que no mundo se estão a enganar acreditando que o
mal é bom. Esta teia de mentiras cobriu a humanidade a tal ponto que muitos já não conseguem
distinguir entre as Leis de Deus e a maldade do maligno, quando ela se manifesta entre vós.
Muito facilmente as pessoas aceitam novas leis, que se afirmam como boas – para o bem de
todos – quando, na verdade, elas disfarçam o pecado mortal aos Olhos de Deus.
A batalha grassa entre aqueles que defendem as Leis de Deus e aqueles que as profanam.
Aqueles que defendem publicamente as Leis de Deus são demonizados e acusados de serem cruéis
e perversos. O engano e as mentiras, que enchem aqueles que dizem amar a humanidade, são vistos
claramente quando eles justificam publicamente o pecado mortal. Quão esperto é o maligno. Assim,
poucos compreendem a sua influência nas vossas vidas ou como ele distorce o vosso raciocínio.
Consolai-vos, queridos filhos, compreendam que eu, a Mãe da Salvação, posso derrotar o
maligno dentro do vosso meio. Vós deveis chamar-me todas as vezes que vos sentirdes superados
pelo poder que ele exerce nas vossas nações. Eu destruirei a sua influência, quando vós colocardes o
vosso pedido perante mim.
Por favor, recitai esta Cruzada de Oração (113) Para derrotar o mal na nossa terra
Ó Mãe da Salvação, entrai no nosso meio e cobri a nossa terra com a vossa proteção.
Esmagai a cabeça da besta e acabai com sua perversa influência entre nós. Ajudai os vossos
pobres filhos perdidos a levantar-se e a falar a Verdade, quando estamos rodeados de mentiras.
Por favor, ó Mãe de Deus, protegei a nossa terra e mantende-nos fortes, para que possamos
permanecer fiéis ao vosso Filho neste tempo da nossa perseguição. Amém.
De acordo com a Palavra de Deus, vós nunca deveis aceitar argumentos que permitam que
leis ímpias sejam trazidas à existência, que vos ditem como viveis a vossa vida. Quando tais leis se
infiltram nas vossas terras, elas destroem as almas.
Confiai em mim, a Mãe da Salvação, para ajudar a salvar as almas daqueles que vós amais
e com quem trabalhais. Chamai-me e eu prometo que cobrirei a vossa nação com o meu
Santíssimo Manto.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.
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Deus Pai: As mentiras com que vos estão a alimentar sobre a vossa economia são
preparadas para vos enganar
Quarta-feira,10 de julho de 2013, 15:41

Minha querida filha, as guerras rebentarão em todo o Médio Oriente e em breve o Meu amado
Israel sofrerá uma terrível abominação. Perder-se-ão vidas nesta parte do mundo numa escala muito
grande, pois o espírito do mal devorará as vidas e, em muitos casos, as almas dos Meus filhos.
O ódio dos Meus filhos para com os outros espalhar-se-á a outros países, enquanto a Batalha
de Armageddon se intensifica e cresce, até que engolirá o mundo em toda a parte. O ódio, causado
como resultado da infestação de Satanás e seus demônios, tornar-se-á um sinal tão visível que
pouquíssimas almas, independentemente da crença tenham por Mim, o Criador de tudo o que é,
deixarão de sentir o espírito do mal, que se espalha como um vírus mortal.
As guerras, muitas delas, inclusive as batalhas no interior dos governos de todas as nações,
entrarão em erupção todas ao mesmo tempo. Como as Minhas Mãos desceram realmente em
punições moderadas, sabei que Eu esmagarei quem magoar os Meus filhos. Isso será quando a
batalha pelas almas aumentar e se espalhar de muitas formas.
As mentiras com que vos estão a alimentar sobre a vossa economia são preparadas para vos
enganar e vos despojar do que possuís. Rezai, rezai, rezai para que Eu impeça aqueles que
controlam a vossa moeda de vos tirarem tudo o que é vosso. Sabei que enquanto a Minha Mão
Direita lança castigos contra os perversos, a Minha Mão Esquerda irá erguer-vos e levar-vos sob a
Minha Proteção e Eu vos aprovisionarei.
As mudanças preditas no Meu Livro Sagrado estão agora a ser mostradas ao mundo. As
batalhas serão furiosas, perder-se-ão vidas, as terras sofrerão desordens ecológicas, as culturas
falharão e muitos de vós sereis perseguidos pelos vossos governos. A pior batalha será a espiritual,
na qual todos os esforços serão feitos para que vos volteis contra Mim.
O Vosso Pai, Deus, o Altíssimo.

Será pela vossa recitação da Minha Cruzada de Orações que Eu os posso salvar
Quinta-feira, 11 de julho de 2013, 13:57

Minha querida e amada filha, deixa-Me colocar-te perto do Meu Sagrado Coração, porque se
Me permitires fazer isso Eu instalarei na tua alma Graças Especiais. Então, o Meu Trabalho dará
mais frutos, que vão amadurecer e explodir em abundância por toda a terra.
O fruto que vem de Mim cria conversão e suaviza os corações mais endurecidos quando o
saboreiam. Quando o comem, eles unir-se-ão a Mim num caminho o que lhes trará grande paz. A
paz que, Eu prometo agora a todos vós que Me escutais enquanto Eu falo convosco, será a vossa
armadura contra o ódio.
Aqueles de vós, incluindo as almas que nunca ouviram falar destas Mensagens e que
verdadeiramente Me amam, serão preenchidos com esta paz e, como resultado, tornar-vos-eis
imunes às vozes daqueles que gritam convosco porque vós sois Meus.
Quando vós estiverdes unidos Comigo, Eu prometo que por cada insulto e dor a que tiverdes
de resistir por proclamardes a Minha Santa Palavra, Eu vos erguerei, guardarei e protegerei. Vós
desfrutareis uma vida gloriosa no Meu Novo Paraíso, onde todos cantarão em união pelo amor e
glória de Deus.
Vós nada tendes a recear de Mim, mas Eu peço que useis o vosso tempo em oração pelas almas
daqueles que estão confusos e, nalguns casos, perdidos. Os que estão separados de Mim devem voltar
para Mim e será através da vossa recitação da Minha Cruzada de Orações que Eu posso salvá-los.
Ide, Meus amados seguidores e sabei que vós estais no Meu Coração e Eu Estou nos vossos.
O Vosso Jesus.
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Eu consumo-Me por eles. Sem eles, Eu não posso sentir tudo
Domingo, 14 de julho de 2013, 23:50

Minha querida e amada filha, quando Eu te concedo o Dom de veres os filhos de Deus em
qualquer lugar onde vás, através dos Olhos de Deus, é por uma razão.
Todas as vezes que vires uma criança, e sentires a Minha onda de Amor nas tuas veias, esse é o
Meu Amor por ela. Quando tu vês um adolescente andando e rindo com seus amigos, e sentires uma
onda de amor materno por ele, então nota que esse amor que sentes é o Amor de Deus, Quando vês as
pessoas mais velhas, e ainda sentes esse amor, esse amor que sentes é, mais uma vez, o Meu Amor.
Quando tu olhas para as almas que causam dor terrível aos outros, pela sua maldade, e sentes
pena delas, compreende também que esse é o Meu Amor, que flui através de ti. Compreende que
aqueles que Me desafiam de todas as formas, ainda Me enchem de Amor por eles, pois como
poderia Eu negá-Lo? Eles são Meus. Eu amo-os. Eu choro por eles. Eu consumo-Me por eles. Eu
adoeço de preocupação por eles. Se bem que Me causem muitas dores terríveis, Eu lutarei contra o
maligno por essas almas arrependidas, até ao último suspiro delas nesta terra.
O que receber a vida do Meu Pai é d’Ele. O que é Seu é Meu. Eu morri por eles, mesmo se
eles Me amaldiçoaram. Eles ainda o fazem. Eu consumo-Me por eles. Sem eles Eu não posso sentir
tudo. É por isso que Eu ficaria feliz em passar de novo pela Minha Crucificação e se de novo Eu
pudesse apertá-los nos Meus Braços.
Como posso Eu descansar, Minha filha, sem a doçura da sua conversão? Mas eles devem vir a
Mim por sua livre vontade. Eu posso cobri-los com o Meu Amor e Graças. Eu posso inundar as
suas almas com todas as Graças, mas para que eles aceitem essas Dádivas, eles terão que sucumbir
à Minha Santa Vontade e render-se a Mim. Eu não posso usar a Minha Divindade para lhes impor a
Minha Vontade, mas o que Eu posso fazer, através da Generosidade do Meu Pai, é tomar as Minhas
almas escolhidas e pedir-lhes para assumirem a Minha Dor, para retorno dessas almas. Esta
milagrosa intervenção será uma das maneiras pelas quais Eu posso salvar a maioria da humanidade.
Reza, Minha querida filha, a Mim, o teu Jesus, por força para Me dares mais sofrimento. Se tu
aceitares este pedido especial, Eu prometo solenemente que salvarei dezenas de milhões de almas.
Não te assustes. Tu serás forte e farás isso com alegria no teu coração, neste tempo.
Vai, Minha filha, aceita o Meu Pedido. Não tenhas medo, pois irás trazer-Me a maior alegria
se Me entregares essas novas provações. Serei Eu, Quem suportará a dor, não tu. A tua dor será
curta mas, aceitando-a, Eu posso alcançar o Meu desejo de salvar os Meus pobres filhos que estão
separados de Mim.
Obrigado por responderes ao Meu Chamamento. Abre o teu coração ao Meu pedido e Eu
ajudar-te-ei em cada passo do caminho. Para ti, será simplesmente mais um desafio e, em breve,
facilmente esquecido. Para Mim, significa que as almas que teriam ido para o Inferno, serão Minhas
no Meu Reino.
O Teu Jesus.

Aos Sacerdotes: O dia em que vos será pedido para negar a Minha Divindade não
está longe
Segunda-feira, 15 de julho de 2013, 17:52

Minha querida e amada filha, Eu devo chegar neste momento aos Meus sacerdotes que estão
agora a começar a perceber que Eu falo para o mundo através destas Mensagens.
Vós deveis ser cuidadosos. Vós deveis seguir as regras do Minha Igreja na Terra, uma vez que
elas permanecem como eram e não foram alteradas. Não vos sintais desmotivados, pois vós fostes
enriquecidos com o Dom do Espírito Santo. Quando vos pedirem para Me negardes, isso será feito
de uma maneira sutil, mas mortal. Ser-vos-á pedido para abraçardes a doutrina de todas as religiões
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para lá do Cristianismo. Ser-vos-á dito de que isso é para o bem de todos e que esta renovação,
incluindo toda a aproximação, é o meio para obter um fim – no qual a humanidade poderá
finalmente ficar unida, através de meios pacíficos.
Todas as outras religiões, credos, fés e doutrinas que honram o Meu Pai, mas que não Me
reconhecem, a Jesus Cristo, ficarão sob a alçada do antipapa. Vós, pelo poder da besta – à sua
maneira – sereis estimulados a abraçar os vossos irmãos e irmãs. Ser-vos-á dito que todas as
religiões que honram a Deus estão unidas como uma aos Olhos de Deus. Quando contestardes, vós
sereis repreendidos. Quando explicardes que o único caminho para Deus, o Meu amado Pai, é
através de Jesus Cristo, eis o que vos será dito:
“Tu não entendes que Deus ama todos os Seus filhos, desse modo, ao não demonstrares amor e
compaixão para com a Sua Igreja, abraçando-os – incluindo as suas crenças – tu és um hipócrita”.
Agora, entendei isto. Quando vós aceitardes que todas as religiões devem ser abraçadas como
uma – que vos deveis colocar ao lado, para mostrar respeito pelos credos que não reconhecem o
Filho do homem –, então vós sereis culpados de um pecado terrível. Então, vós estais a negar-Me.
Aos que possam ser levados a este engano, sabei que aparecerão outros sinais que apontam
para uma coisa – a Minha Divindade não será mais proclamada.
As vossas igrejas verão aparecer novas cruzes, dentro das quais a cabeça da besta será
incorporada, os vossos altares serão alterados e ridicularizam-Me. Todas as vezes que virdes
símbolos novos e incomuns na Minha Igreja, olhai com cuidado, porque a besta é arrogante e
ostenta a sua maldade, exibindo sinais em sua honra.
Aqueles dentre vós que não estiverdes alertados para este engano, sereis sugados para práticas
que não Me honram. Elas disfarçarão a sua verdadeira intenção, que será homenagear a Satanás e
seus espíritos malignos.
Os sinais começaram. As ações de que Eu falo estão ainda por chegar, mas o dia em que vos será
pedido para negar a Minha Divindade não está longe. Vós deveis manter os olhos abertos para aqueles
que dizem que vêm em Meu Nome, mas que, ao invés, honram a besta, pois eles já estenderam as suas
asas. Eles governam dentro do vosso meio, mas muitos de vós ainda não conseguis ver a abominação.
Mas, se vós Me amais, Eu conceder-vos-ei Graças para verdes a Verdade, porque Eu nunca vos
abandonarei. O tempo está próximo e deveis preparar-vos para a escuridão que descerá em breve.
Aqueles de vós que sois abençoados com a Luz de Deus sofrereis às mãos dos Meus inimigos.
Lembrai-vos destas palavras, recitai-as e Eu revelar-vos-ei a Verdade, através do Dom do
Espírito Santo.
Cruzada de Oração (114) Pelos sacerdotes, para que recebam o Dom da Verdade
Meu Senhor, abri os meus olhos. Permiti-me ver o inimigo e encerrai o meu coração para o
engano. Eu entrego-me todo a Vós, querido Jesus. Eu confio na Vossa Misericórdia. Amém.
O Vosso Jesus.

Vós não podeis seguir-Me verdadeiramente sem suportardes a dor da Cruz
Quarta-feira, 17 de julho de 2013, 11:40

Minha querida e amada filha, como as orações de todos os Meus amados seguidores Me
levantam neste momento. Eu estou nos seus corações e almas, e as suas almas são favorecidas. Eu
devo pedir-lhes para sofrerem o escárnio que terão de enfrentar ao seguirem o Meu Caminho e pela
Minha Cruz, a qual eles suportam, porque a seu tempo eles entenderão por que isso deve ser assim.
Vós não podeis seguir-Me verdadeiramente sem suportardes a dor da Cruz. Quando vós Me
amais, a Luz está presente nas vossas almas. Essa Luz pura é como um ímã, uma vez que atrai o
pior noutras pessoas. As almas bem-intencionadas são frequentemente atacadas pelo espírito do
mal, para infligirem feridas a quem segue a Verdade dos Meus Ensinamentos.
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Quando declarais a Verdade de Deus, vós sereis odiados por aqueles que não amam a Deus.
Quando Me seguis, mesmo em silêncio, vós suportais a mesma dor. Essa dor é causada por aqueles
que vos atacam – geralmente aqueles de quem vós gostais e respeitais –, porque vós Me amais e
sois fiéis aos Meus Ensinamentos.
Chegou a hora de vós sairdes e falardes das Minhas Mensagens. Os sacerdotes, no entanto,
acharão isto difícil, pois eles devem manter obediência aos seus superiores. Muitos, na Minha
Igreja, terão medo de testemunhar as Minhas Mensagens, mas isso não significa que eles não
possam defender a Verdade da Minha Santa Palavra. A Palavra, dado aos Meus Apóstolos, continua
viva, embora muitos tentem matá-la. Vós observareis quão pouco Eu sou reverenciado em público –
quase nunca.
Os Meus Ensinamentos já não desempenham um papel importante na vossa sociedade. Vós
deveis insistir, seja qual for a Igreja Cristã a que pertenceis, para que os Meus servos não se
esqueçam de mencionar o Meu Nome quando se referem ao bem, porque o bem não pode vir de
uma pedra. O bem só pode vir de Deus.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: A Medalha da Salvação oferece o Dom da Conversão
Quinta-feira, 18 de julho de 2013, 19:14

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

O Profeta Final já foi enviado portanto, por favor, não rejeitem esta Dádiva
Sexta-feira, 19 de julho de 2013, 15:00

Minha querida e amada filha, quando te preocupas e te sentes mal amada por causa desta
Missão, deves saber que o Espírito Santo sempre te manterá forte. Tu nunca serás capaz de dizer
falsidades, pois isso não é permitido pelo Meu amado Pai. Tu és a profeta dos tempos finais e
embora Eu saiba que isso te assusta, entende isto.
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Eu, através do Amor do Meu Pai, garanto Grande Misericórdia ao mundo. O profeta final já
foi enviado portanto, por favor, não rejeitem esta Dádiva, porque este é o desejo do Meu Pai para
agarrar todos os Seus filhos e protegê-los do mal no mundo. Esta é a Dádiva para vos trazer a última
salvação de um terrível castigo.
Não rejeitem essa Dádiva profética, a intercessão final do Céu para vos salvar do perigo.
Aqueles que não honrais o Meu Pai e que adorais deuses pagãos, os vossos países serão
varridos da face da Terra se vós não voltardes para o Único Deus Verdadeiro. Vós que adorais
falsos deuses, que vos prometem um futuro radioso e apelam à vossa vaidade, sereis levados para
longe de Mim e caíreis num vazio infinito – um abismo do qual nunca regressareis.
Escutai agora, todos vós. Eu apelo à humanidade a partir do Céu. A Minha profeta fará
simplesmente o que Eu lhe digo. Ela obedece-Me, ao Filho de Deus, o Filho do homem, como
predito. Ela não tem voz. As suas palavras são as Minhas Palavras. A sua obediência é crucial, de
acordo com a Ordem de Deus. A sua obediência significa que não está autorizada a abrir a boca
para defender a Palavra de Deus.
Todos os eventos preditos acontecerão rapidamente. Ignorai este aviso do Céu e sofrereis
mais do que o necessário. Vilipendiai estas Palavras do Céu e ser-vos-á mostrada toda a vossa
vergonha perante o mundo inteiro, por Me perseguirdes.
A Minha Palavra é Verdadeira. A Minha Palavra é concreta. A Minha Palavra é dada para vos
proteger e salvar da besta, que destrói as vossas vidas com a sua infestação. Por favor, sede fortes e
afastai-vos das perversas mentiras que ele vos diz. Se o vosso coração está pesado vinde a Mim e
Eu tornar-vos-ei leves. Se o vosso coração está triste Eu vos envolverei e vos trarei a paz, para que a
morte nunca vos assuste de novo.
Se vós estais cheios de ira, que se transforma em ódio contra estas Mensagens, compreendei
então que fostes atacados pelo rei das mentiras. Vós sabeis, no vosso coração, que se estas
Mensagens vos causam dor e sofrimento é porque elas vêm de Mim.
O Vosso Jesus.

O seu plano é atrair as almas numa teia de enganos, arrastando os seus corações
Sexta-feira, 19 de julho de 2013, 20:54

Minha querida amada e filha, Eu desejo esclarecer sobre o Exército Remanescente. O
Exército Remanescente está a crescer em todo o mundo neste momento. Muitos, que não
sabem destas Mensagens, enquanto núcleo da Minha Igreja na Terra, estão em perigo de ser
devorados.
Muitos conhecem a Verdade e podem ver as tentativas que estão a ser feitas para diluir a
Minha Santíssima Palavra. Todos os favorecidos pela Luz do Espírito Santo, reconhecerão o
espírito do mal quando ele absorver a Minha Igreja. O espírito do mal virá vestido com uma
aparente humildade. O seu plano é atrair as almas para dentro de uma teia de enganos, arrastando os
seus corações.
Lembrai-vos de que o plano de Satanás é roubar almas. Então, estai cientes do conjunto de
almas que ele primeiro seduz. Ele tentará sempre destruir aquelas que Me amam. Ele ignorará as
que ele já infestou, pois ele já as destruiu.
Nunca acreditais que o mal se manifesta da maneira mais óbvia. Esse espírito do mal seduzirá
as almas apresentando uma fachada humilde, suave e cuidadosa, pois, como almas boas, elas podem
ser persuadidas com mentiras.
Eu Sou o Salvador da humanidade e Eu intervenho agora para vos conduzir á Verdade. Nada
Me parará, apesar de todos os atos perversos que sejam infligidos sobre esta Missão, para salvar o
mundo da desolação.
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Justamente como vós, Meus amados seguidores, caminhais em frente, sereis puxados para trás
por aqueles que acreditam que vós blasfemais contra a Palavra de Deus. Então, quando vos
retirardes em silêncio e cairdes nas armadilhas dos demônios, nas quais eles vos encorajarão a
defender a Minha Palavra, eles escarnecerão de vós.
As Graças dadas ao Meu Exército Remanescente serão subtis, mas poderosas, e com a ajuda
da Mãe da Salvação, abaterão a besta e as suas legiões.
A batalha pelas almas não será agradável, não vos iludais, a verdadeira face dos inimigos de
Deus, que dizem vir em Seu Nome, será revelada com o tempo, por aquilo que eles são. Tristemente
para muitos, eles estarão cegos para a Verdade e, até então, participarão em rituais Satânicos de que
são ignorantes, de tal modo eles serão cuidadosamente camuflados.
A Minha Voz rugirá e rugirá entre vós, pois Eu nunca pararei o Meu plano para vos conduzir
à Vida Eterna. Nenhum juízo do raciocínio humano que resulte na condenação da Minha Santa
Palavra, através destas Mensagens, pode diluir o Poder de Deus.
O vosso ódio por Mim aumentará e a raiva que submergirá as vossas almas vem de Satanás,
mas vós acreditareis que vem de Deus. Como podeis vós ser tão cegos? Que podridão ulcerou
dentro de vós, que vos faz tentar prejudicar os outros? Orai para que vós não alieneis o vosso
próximo contra Mim. Orai para procurardes a Verdade, antes que o diabo possua as vossas almas.
Ele é muito poderoso e aqueles cujas almas foram enfraquecidas pelo pecado do orgulho tornar-seão receptáculos propensos, nos quais Satanás e seus anjos caídos habitarão.
Acordai, todos vós. Chegou o tempo para o Livro da Verdade ser aberto. Vós não deveis
apenas abrir as páginas, vós deveis abrir os vossos corações.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: As contendas em Roma resultarão no desvio de muitos
Sábado, 20 de julho de 2013, 12:45

Minha filha, apesar de aumentar a agitação no seio da fé Cristã, ainda haverá aqueles que são
leais ao meu Filho que, pela força da sua fé guardarão e protegerão a Santa Palavra de Deus.
As contendas em Roma resultarão no desvio de muitos que se perdem do meu Filho, Jesus
Cristo. Eles vão cair em erro, porque aceitarão novas doutrinas que não vêm de Deus. Rezem,
rezem, rezem pelos que no seio das Igrejas Cristãs vão cair na armadilha de aceitar as mentiras que
lhes são dadas, pela aparência dos que afirmam ter sido escolhidos pelo meu Filho para proclamar a
Sua Palavra.
Todas estas coisas foram preditas há séculos pelos visionários e ainda assim muitos de vós
recusais aceitar estas profecias. Eu avisei a humanidade destes dias negros que há pela frente, porque o
meu Filho quer que vós estejais em guarda contra os anjos caídos que infestarão a Sua Igreja na terra.
As minhas lágrimas caem em grandes torrentes porque muitos servos sagrados dentro da Igreja negam
as minhas aparições. Estas aparições foram aprovadas por Deus para trazer à humanidade a consciência
dos perigos que enfrentam as almas, para que recebam a Verdade com antecedência.
As profecias que foram dadas em La Salette e em Fátima são de grande significado Porque
tantas pessoas que dizem amar-me, à vossa mãe, ignoram o que eu disse ao mundo? Vós não me
escutais e deixais-vos enganar.
É hora de lembrar que a escuridão que envolve a Igreja do Meu Filho na terra é causada pelo
maligno, que tem enganado muitos. Esta escuridão não pode vir do meu Filho e, como tal, o Seu
Corpo Místico – a Sua Igreja – permanece intacto. Aqueles que permanecem fiéis ao Seu Corpo
Místico não se desviarão da Verdade. Aqueles que atraiçoam a Igreja do meu Filho e rejeitam os
Seus Ensinamentos, pela adopção de novas práticas que são insultuosas para com Jesus Cristo,
afastaram-se eles próprios da Sua Misericórdia.
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Vós deveis saber que quando a Cruz do meu Filho é alterada para parecer diferente, e quando
o percurso do Sacrifício da Missa é adaptado em nome da modernidade, então vereis o desrespeito
do meu Filho pelo modo como essas coisas são apresentadas.
Vós nunca deveis trair o meu Filho. Ele sofreu muito e, ainda assim, alguns dentro da
Sua própria Igreja cairão no erro e crucificá-Lo-ão mais uma vez. Quando testemunhardes
estes eventos sabereis que os tempos estão a mudar e que a batalha final entre Deus e a besta
está em curso.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Eles estão agora a preparar o anticristo para a sua entrada triunfal
Domingo, 21 de julho de 2013, 18:05

Minha querida e amada filha, Eu tenho uma Mensagem importante para o mundo, incluindo
os que acreditam em Mim, e os que não acreditam, aqueles que não conseguem creditar no Meu Pai,
bem como os que não aceitam que todas as coisas vêm de Mim.
Quando a besta conspirou contra Mim, criou um plano diabólico para o fim dos tempos,
projetado para enganar o mundo com a maior mentira, para que ele vos possa levar com ele para os
fogos do Inferno.
Sabei que Eu já revelei ao mundo este plano, mas há um segredo que precisa de ser revelado,
para que vós entendeis a Verdade. Como em qualquer batalha, o inimigo ocupa a sua posição, e isso
é geralmente planeado com muito cuidado, por isso é feito em segredo, para que o alvo não saiba
onde está o seu inimigo.
Nesta batalha final pelas almas, Satanás e a sua legião tomaram posição contra duas
testemunhas de Deus. Isso levou muitos anos a orquestrar, mas os filhos de Deus devem, em
primeiro lugar, saber quem são as duas testemunhas antes de entenderem como o plano foi
concebido.
O inimigo tomou agora posição na Minha Igreja. Ele fez isso como um inimigo escondido
num cavalo de Tróia. O inimigo – e, lembrai-vos, há muitos e todos eles prestam homenagem à
besta – também tem raízes no Médio Oriente. O verdadeiro alvo é Israel, origem da segunda
testemunha.
As duas testemunhas são os Cristãos e a Casa de Israel. O Cristianismo é o primeiro alvo,
porque veio de Mim. Israel é o segundo alvo, porque Eu nasci Judeu e porque é a terra do povo
escolhido de Deus – a casa de Jerusalém.
Não é por acaso que Satanás os quer destruir a ambos, é porque ele os odeia e eliminando
todos os seus rastos ele faz a maior afirmação – de que ele está acima de Deus. Como estas duas
testemunhas irão sofrer em nome de Deus. Elas não morrerão, mas parecerão ser totalmente
abandonadas pela vida.
Os Sacramentos serão a primeira coisa a ser destruída –, depois a Missa – a seguir a Bíblia e
todos os vestígios da Palavra de Deus. Durante esses tempos, muitos combaterão para proclamarem
a Palavra de Deus. Será durante esses tempos que as Minhas Graças serão derramadas por toda a
parte, através do Poder do Espírito Santo, e assim Deus nunca será esquecido.
O anticristo
Muito em breve o anticristo tornar-se-á conhecido como o homem da paz, que vai criar o mais
ambicioso plano de paz no Médio Oriente.
Eles estão agora a preparar o anticristo para a sua entrada triunfal. Entretanto, o diabólico
plano para enganar os inocentes, ensinando-lhes mentiras em Meu Nome, continua. Aqueles de vós
que não aceitais a Verdade, sabei que estes tempos estão sobre vós. Se não puderdes aceitar a
Verdade agora, e se realmente Me amais, então Eu vos darei Graças para discernirdes.
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Assim, muitos não podem ver esse plano perverso, tão cuidadosamente escondido, mas, ele
está a desenvolver-se diante dos vossos olhos, como predito. A Sagrada Escritura nunca mente. A
Minha Palavra é a Verdade. A Verdade é a vossa tábua de salvação. Se aceitardes as mentiras, que
vos são dadas na Minha Igreja por aqueles que não vêm em Meu Nome, então vós caireis em
grande escuridão e sereis devorados por tamanha perversidade que participareis em tais práticas
ocultistas – apresentadas em Meu Nome –; vós ficareis perdidos para Mim.
Muito em breve, quando a falsa paz for criada, os planos começarão a aniquilar os Judeus.
Enquanto a besta faz selvajarias em Israel o falso profeta descartará a Minha presença e enganará
não apenas os Católicos, mas todos os Cristãos de todas as religiões, por forma a idolatrarem a besta
sob o pretexto da Única Religião Mundial.
Se esta grave Mensagem assustar as vossas almas, compreendei então que a Minha intenção é
nada vos esconder, o que poderia destruir-vos. Tudo o que importa é que vós permaneçais fiéis aos
Meus Ensinamentos e que oreis pela Minha Proteção. Quando vos entregardes a Mim, o vosso
Jesus, e Me pedirdes que vos guie, tudo ficará bem.
Eu acolher-vos-ei dentro da Minha Proteção – todos vós, que não vos desviardes da Verdade.
O Vosso Jesus.

Confiai em Mim e Eu abrir-vos-ei os olhos para a Verdade do vosso futuro glorioso
Segunda-feira, 22 de julho de 2013, 19:09

Minha querida e amada filha, Eu chamo a todos os jovens do mundo, de todos os credos e de
todas as crenças.
Eu Sou Jesus Cristo, o Salvador do mundo, e em breve, Eu dar-Me-ei a conhecer a vós.
Quando isso acontecer, durante um evento sobrenatural que será experimentado em todo o mundo
ao mesmo tempo, vós sabereis a Verdade.
Vós não podeis aceitar agora o Meu convite para vós. Vós não podeis acolher-Me no vosso
dia-a-dia mas, quando vós sentirdes o Meu Amor, nada mais importará para vós. O tempo para a
Segunda Vinda está próximo. Esse evento, Em que Eu venho trazer a Paz, em que Eu anuncio o
Novo Paraíso, esmagar-vos-á com uma alegria que nunca tivestes antes. Eu vou trazer-vos uma vida
para além dos vossos sonhos – a vida que quando a vislumbrardes será tudo o que vós desejais.
A Segunda Vinda não deve ser temida, pois ela será ocasião da mais poderosa alegria. Esta é a
Minha Promessa. Nunca vos deveis preocupar ou sentir que a vida está acabada – que vos será
negado o tempo que teríeis como garantido no mundo – porque a vida estará apenas a começar.
Desta vez não haverá tormento, mágoa, raiva, ódio ou divisão. Apenas o amor prosperará e, com
ele, uma vida de esplendor, onde vivereis em grande união, amor e paz com vossos entes queridos.
Eu Estou a preparar o mundo para este grande evento, que foi profetizado. A fim de o
preparar – de modo a que, num piscar de olhos, o mundo mudará para o bem – vós tereis que vir a
Mim. Para vos ser dada esta vida no Novo Paraíso, no qual mantereis corpo e alma perfeitos, vós
deveis pedir-Me para limpar a vossa alma. Para que Eu o faça, vós deveis pedir-Me para perdoar os
vossos pecados. É muito simples. Eu sei que vós sois pecadores. Vós sabeis que sois pecadores,
mas isso nunca deve separar-vos de Mim.
Se vós estais perturbados ou com medo, dizei-Me então as vossas preocupações e Eu aliviarei
a vossa dor. Confiai em Mim e Eu abrir-vos-ei os olhos para a Verdade do vosso futuro glorioso.
Quando a terra for renovada e a Segunda Vinda for anunciada, Eu estarei à espera para vos saudar.
Eu sempre vos amarei, porque foi por vós que Eu dei o Meu Corpo, quando Eu permiti que Me
crucificassem. Se Eu vos amo tanto, então nada deve impedir o vosso caminho para Me chamardes.
Eu aguardo o vosso apelo.
O Vosso Jesus.
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Mãe da Salvação: O último Segredo de Fátima não foi revelado, tão terrível ele era
Segunda-feira, 22 de julho de 2013, 20:17

Minha filha, o logro que o mundo enfrenta será tão difícil de discernir que somente aqueles
que se entregam a Deus, e colocam toda a sua confiança no meu Filho, serão capazes de suportar as
provações que estão pela frente.
Eu dei ao mundo as profecias, em 1917, mas o último segredo de Fátima não foi revelado, tão
terrível ele era para os que estão dentro da Igreja Católica.
O último segredo de Fátima ainda permanece desconhecido para os filhos de Deus,
embora Eu vos tenha revelado parte dele em 26 de Janeiro de 2012. Muito poucos dentro da
Igreja privaram com ele. Agora, a próxima parte do último segredo de Fátima deve ser revelado,
para que eu possa avisar a humanidade sobre as consequências de ignorar a minha intervenção
para ajudar a salvar almas.
A Igreja tem sido infestada, a partir do seu interior, por inimigos de Deus. Eles – e há vinte
deles que a controlam de dentro – criaram o maior logro. Eles elegeram um homem, que não é de
Deus, como Santo Padre, concordando que a Coroa de Pedro fosse cuidadosamente removida.
Os detalhes, que eu revelei, são de que haveria dois homens usando a Coroa de Pedro, no fim
dos tempos. Um vai sofrer por causa das mentiras que foram criadas para o desacreditar e que o
tornarão um prisioneiro virtual. O outro, eleito, trará a destruição, não só da Igreja Católica mas de
todas as igrejas que honram o meu Pai e que aceitam os Ensinamentos do meu Filho, Jesus Cristo, o
Salvador do Mundo.
Só pode haver um chefe da Igreja na Terra, autorizado pelo meu Filho, que deve permanecer
como Papa até à sua morte. Qualquer outro que reivindique sentar-se na Cadeira de Pedro é um
impostor. Este logro tem um propósito, virar as almas para Lúcifer, e há pouco tempo para essas
almas, que não estão avisadas, serem salvas.
Filhos, vós só precisais agora de atender a um aviso. Não vos desvieis dos Ensinamentos do
meu Filho. Questionai cada nova doutrina que vos possa ser apresentada e que professe vir da Igreja
do meu Filho na Terra. A Verdade é simples. Ela nunca muda. O Legado do meu Filho é muito
claro. Não permitais a ninguém que obscureça o vosso julgamento.
Portanto, as profecias de Fátima farão sentido. Tudo está agora a ter lugar num mundo
descrente, mas infelizmente poucos vão entender até que seja tarde demais. Rezai, rezai, rezai o
meu Santíssimo Rosário, tão frequentemente quanto possível, todos os dias, a fim de diluir o efeito
do mal que vos rodeia.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Eu revelo os Segredos contidos no Livro da Revelação, e não será agradável
Terça-feira, 23 de julho de 2013, 15:30

Minha querida e amada filha, os testes que tu terás de enfrentar são por Eu revelar os
segredos contidos no Livro da Revelação e não será agradável. A Verdade pode ser muito
perturbadora e inquietante para muitos. A Verdade causará lágrimas de desânimo, lágrimas de
tristeza e de grande aflição.
As mentiras, por outro lado, podem embalar-vos numa falsa sensação de segurança. Mesmo
quando as mentiras, que vos são apresentadas, vêm cobertas de linguagem amorosa e de gestos
nobres, não são bem reconhecidas pelo vosso coração, elas podem ser muito mais facilmente aceites
pelo homem do que a Verdade.
Quando se diz a alguém que foi infectado com uma doença terminal, ele tem duas opções.
Pode aceitar a Verdade, preparar a sua alma, gastar tempo em estreita proximidade com a sua
família, procurar o Meu Perdão e, depois, esperar pelo dia. Quando eles fazem isto, embora possa
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ser assustador, eles vão – porque aceitaram a Verdade – encontrar a verdadeira paz nas suas almas.
Essas almas não terão nada a temer de Mim. Se, por outro lado, rejeitam a Verdade e acreditam em
poções mágicas e em falsos deuses, que acham que podem servir para as curar milagrosamente, elas
ficarão muito decepcionados. Estas almas, cegas pelos chamados pensamentos positivos,
acreditarão que vão para melhor, que tudo ficará bem. O que elas não conseguem entender é que
devem chamar por Mim, Jesus, se quiserem ser curadas. Eu responderei às orações, mas apenas se o
pedido é para o bem das suas almas. Essas almas, que se recusam a aceitar a Verdade das suas
doenças e que não se voltam para Mim, vão perder-se. Elas vão desperdiçar o tempo que lhes foi
concedido na Terra, para assegurar que as suas casas estão em ordem.
O mesmo é Verdade para a Minha Palavra, a Verdade que vos é dada, agora. Eu dei ao
mundo a Verdade, durante o Meu Tempo na Terra, e fui rejeitado. Muitos Me seguiram, mas a
Verdade que lhes foi dada naquela época, será agora desafiada pelos inimigos de Deus e eles
cairão no logro. Em breve eles rejeitarão a Verdade e não serão capazes de aceitar o Meu Aviso,
dado ao mundo neste momento.
Eu chamo-vos agora, não para vos revelar novos Ensinamentos, porque isso não é necessário,
Foi-vos dada a Verdade, mas agora Eu intervenho para vos lembrar da Verdade. Eu também venho
para vos avisar das atrocidades do maligno, que serão infligidas por causa de vosso amor por Mim.
Não vireis as costas a Mim, Jesus Cristo, porque neste momento Eu Estou a chegar apenas
para vos proteger. Eu não quero afastar-vos, mas Eu continuarei a lembrar da Verdade, uma e outra
vez. Quando vós achardes que a vossa alma fica agitada, como resultado das novas regras que serão
apresentados por aqueles que afirmam ser Meus, então vós deveis chamar-Me através desta Cruzada
de Oração.
Cruzada de Oração (116) Salvai-me do mal das mentiras:
Querido Jesus, ajudai-me. Eu estou a afogar-me em lágrimas de tristeza. O meu
coração está confuso. Eu não sei em quem posso confiar. Por favor, enchei-me com o Vosso
Espírito Santo, para que eu possa escolher o caminho correto para o Vosso Reino. Ajudaime, querido Jesus, a permanecer sempre fiel à Vossa Palavra, dada ao mundo por Pedro, e a
nunca me desviar do que Vós nos ensinaste nem a negar a Vossa morte na Cruz. Jesus, Vós
sois o Caminho. Mostrai-me o Caminho. Agarrai-me e levai-me na Vossa jornada de
Misericórdia. Amém.
O Vosso Jesus.

Embora elas venham a causar medo, não são nada quando comparadas com o Grande
Castigo que vem aí
Quinta-feira, 25 de julho de 2013, 20:40

Minha querida e amada filha, a Mão do Meu Pai tem vindo a intervir no mundo para punir o
pecado do homem. O pecado tem escalado em todo o mundo, porque o homem já não diferencia
entre o bem e o mal. Vós não podeis escapar à Ira do Meu Pai, quando os vossos países aplaudem a
imoralidade do pecado, através das suas leis.
Essas punições serão testemunhadas por todo o mundo, rapidamente. Embora elas venham a
causar medo, não são nada quando comparadas com o Grande Castigo que vem aí. O homem é
teimoso. Ele recusa ajuda quando ela é oferecida por Deus. A humanidade tem escolhido rejeitar a
Deus, e cada um de vós tem sofrido pelo paganismo que existe entre vós.
O Meu Chamamento do Céu é, em primeira instância, para salvar todas as almas, mas
também é para que Eu possa ajudar-vos a mitigar as punições que cairão sobre a raça humana.
Como é grande a Minha Misericórdia. Como é grande a Minha Paciência, mas aqueles que
rejeitam os Meus Ensinamentos e que se afastam do Meu Pai, o vosso Criador, em breve
saberão as consequências.
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Eu convoco todas as religiões e peço-vos que oreis por clemência, quer vós aceiteis estas
Mensagens quer não. As orações são necessárias para mitigar as catástrofes, que já começaram.
Rezai, rezai, rezai, pelas vossas vidas e pela salvação das vossas almas.
O Vosso Jesus.

Olhai por detrás da máscara do humanismo e não encontrareis Sinais de Deus
Sábado, 27 de julho de 2013, 19:22

Minha querida e amada filha, é Meu desejo que todos os Meus queridos seguidores rezem
muito para desviar o mal causado às almas pelo crescimento do ateísmo. O ateísmo nem sempre se
declara. Muitas vezes, as pessoas que decidiram, por qualquer razão, não acreditar mais em Deus,
criam um substituto.
Pela estrutura do homem, ele necessita de procurar uma causa para justificar a sua existência.
A maldição do humanismo é que ele exalta o homem aos olhos do homem. Tudo o que deve ser
feito, de acordo com o humanismo, é assegurar as necessidades do homem em primeiro lugar.
Muitas pessoas confundem humanismo com Cristianismo. Quando se proclama a importância dos
bens materiais na vida do homem, a todo custo, para evitar o sofrimento ou a pobreza, é fácil
assumir que esta é uma forma de amor para com o próximo.
Se vós disserdes que quereis acabar com a pobreza, o desemprego e outras misérias, muitos
pensarão que vós falais em Nome de Deus. Olhai por detrás da máscara do humanismo e não
encontrareis sinais de Deus, nem ouvireis mencionar o Seu Nome. Aqueles que vivem as suas vidas
como humanistas não amam a Deus. Eles só amam a eles mesmos. Eles também acreditam que o
que importa é o bem-estar – geralmente sob a forma das coisas do mundo – da humanidade, como
um meio para um fim.
Embora possais parecer caritativos, sendo vistos a cuidar das necessidades do homem, vós
nunca podeis substituir Deus, colocando as necessidades do homem em primeiro lugar. Quando
fizerdes isso, vós insultais a Deus. O humanismo, apesar de ter todos os sinais exteriores de amor a
Deus, não é o que parece. Por detrás da máscara de amor esconde-se o amor por si próprio. O
homem morrerá, o seu corpo transformar-se-á em pó, a sua alma viverá, porém, o humanismo quer
fazer –vos crer que o homem é imortal.
Tende cuidado quando abraçardes o humanismo, porque quando o fizerdes, vós colocais-vos e
fora de Mim.
O Vosso Jesus.

Os outros inocentes que seguem cegamente a besta e o falso profeta, ficarão presos
num vínculo selvagem
Domingo, 28 de julho de 2013, 21:40

Minha querida e amada filha, tu nunca deves duvidar da Minha Palavra. Se realmente tu
confias em Mim, deves fazer o que quer que Eu deseje de ti, para que Eu possa iluminar o mundo
neste momento e prepará-lo para o Novo Começo.
Muito do que está a acontecer com a Minha Igreja estava predito, mas vós tendes que aceitar
que o Meu Pai permite estas abominações por uma razão. É o fim do reinado de Satanás. Ele ergueu
uma besta, em seu nome, e este anticristo é o próprio espírito de Satanás. A ele e aos seus
seguidores foi dado muito pouco tempo na grande batalha pelas almas.
A vingança de Satanás é roubar tantas almas quanto for capaz, antes que seja acorrentado e
lançado no abismo. Os seus seguidores, que idolatram a serpente, apenas seguem as suas instruções
por causa do poder que ele lhes diz que vai ser deles, se o ajudarem a completar o seu diabólico
plano. Como essas pobres almas sofrerão por toda a eternidade e como gritarão pela Minha
Misericórdia, quando a horrorosa realização do seu destino se tornar clara.
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Os outros inocentes que seguem cegamente a besta e o falso profeta, ficarão presos num
vínculo selvagem, do qual serão incapazes de escapar. Eles estão numa desesperada necessidade da
vossa ajuda. Vós deveis rezar muito pelas suas almas, para regressarem de volta para Mim. Pelo
aspecto exterior, em primeiro lugar, eles não verão muito que os alarme. As guerras no Médio
Oriente e a paz subsequente serão saudadas com aplausos.
O homem da paz receberá muitas distinções em reconhecimento dos seus trabalhos
humanitários. O falso profeta será visto como unificador das igrejas do mundo e exibirá, em cada
oportunidade, todos aqueles atributos que vós associais a um santo.
Tudo estará bem até esses dois se transformarem e, num ataque de vingança, atingirem todos
os que se opõem ao seu plano para controlar o mundo. Eles vão tecer a Minha Igreja na Terra como
o ninho da besta, até que as trevas cubram a Terra.
Todos sentirão uma inquietação. Todos vós sentireis o mal enquanto Satanás, através do
anticristo, controlar tudo. Mas, em seguida, quando as coisas parecerem sem esperança, Eu descerei
através da Minha Misericórdia, para vos envolver a todos e provar a Verdade ao mundo.
Tão grande é a Minha Misericórdia, que iluminará a mais escura das almas e elas virão a Mim
com alívio nos seus corações. Nessa fase, todas as vossas dúvidas serão afastadas das vossas almas,
pelo poder do Espírito Santo. Logo de seguida, como os filhos de Deus reconhecem a Verdade, a
Trombeta Final troará e a Terra será renovada. Todos os males desaparecerão. O sol encher-vos-á a
todos com uma Grande Luz e o Novo Paraíso será entregue, com grande amor, como a maior
Dádiva que poderíeis imaginar, a todos e a cada um de vós.
Tudo o que vós precisais de fazer, é confiar na Verdade que Eu revelo, para que possais evitar
as armadilhas que sejam postas para roubar as vossas almas. Aqueles de vós que conseguis ver, que
confiais em Mim, que Me chamais, ajudar-Me-eis a salvar as almas daqueles que podem ver, mas
que se recusam a ver a Verdade.
O Vosso Jesus.

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

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

Mãe da Salvação: Vós deveis manter as Cruzes tradicionais, pois em breve elas
desaparecerão
Segunda-feira, 29 de julho de 2013, 19:05

Meus filhos, lembrai-vos sempre de que, pelo poder de Deus e pela Graça do Meu Filho, eu
esmagarei a besta e, quando tudo parecer, sem esperança, o reino do maligno terá a um fim abrupto.
O meu Véu de Proteção abrange todos aqueles que invocarem a minha ajuda, durante estes tempos
difíceis. Lembrai-vos que por pouco eu perdia o meu Filho quando Ele tinha doze anos de idade; eu
encontrei-O no templo. Rezai, meus filhos, e ide para as vossas igrejas, agora, para oferecer os sacrifícios
necessários para pedir perseverança durante esta terrível batalha espiritual pelas almas.
O meu Filho sofreu muito na Sua morte na Cruz, mas esse foi apenas um fardo. O maior
sofrimento que Ele sofre hoje é por aqueles que estão realmente perdidos para Ele. E agora, quando
o espírito do mal se esforça por afastar d’Ele todos aqueles que O amam, a Sua Dor é como se uma
espada O trespassasse, cortando-O em dois.
As almas vítimas sofrerão agora a maior dor, quando da perseguição contra os filhos de Deus.
Pela Cruz do meu Filho, vós fostes salvos. Pela Sua Cruz vós lutareis contra o maligno e a Sua
Cruz, quando abençoada, proteger-vos-á. Mas, se essa Cruz mudar ou aparecer com diferenças, é
um escárnio da morte do meu Filho para salvar os pecadores. Vós deveis manter as Cruzes
tradicionais porque em breve elas desaparecerão.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Nunca aceiteis uma Cruz, que não se assemelhe à Cruz na qual Eu fui Crucificado
Terça-feira, 30 de julho de 2013, 20:06

Minha querida e amada filha, quão doce são as vozes daqueles que Me amam e que Me confortam
neste tempo de grande tristeza. Vós, Meus amados seguidores, que nunca Me abandonareis, sois como
mel doce na Minha Boca, tranquilizais o Meu Corpo e elevais o Meu Espírito.
Muitos seguirão as falsidades, porque terão medo de se levantar e defender desafiadoramente
a Palavra de Deus. No início, eles ficarão confusos pelas novas práticas, novos símbolos, novo
vestuário, novos formatos para os altares e novas cruzes. Então, eles aceitarão todas estas coisas
novas, como sinal dos tempos. Esta nova, moderna e assim-chamada aproximação unificadora, para
honrar a Deus, será depois entusiasticamente abraçada por aquelas pobres almas. Mas aqueles que
são Meus permanecerão leais à Minha Palavra, em todas as idades. Eles são a espinha dorsal da
Minha Igreja na Terra e nunca se separarão.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

763

Livro da Verdade

O Meu desejo é que vós, Meus fiéis Cristãos – de todas as denominações – se reúnam e
juntem para lutar contra os demônios que foram libertados do Inferno e que vagueiam entre
vós. Nunca vos desculpeis por Me amardes. Nunca aceiteis uma cruz, que não se assemelhe à
Cruz na qual Eu fui crucificado. Quando Eu Sou esquecido ou não Sou mencionado, então vós
sabereis que a infestação se espalha completamente por essas Igrejas, o que foi arquitectado
pelos Meus inimigos. Se vós aceitardes os seus símbolos e rituais satânicos, ficareis expostos
ao perverso.
Permanecei leais a Mim. Conservai as vossas orações diárias simples. Mantende a Água
Benta e a Minha Cruz nas vossas casas. Protegei-vos uns aos outros. Obedecei aos Meus
servos sagrados, que permanecerão ferozmente leais a Mim e que se recusarão a atraiçoar-Me.
Em seguida, passai o resto do vosso tempo rezando pelas almas dos ateus, daqueles que
acreditam em deuses pagãos e daqueles que seguem cegamente os inimigos da Minha Igreja
para dentro do deserto.
Permanecei rigorosamente em união Comigo e chamai por Mim todos os dias para terdes
força. Eu estarei ao vosso lado durante estas dolorosas provas que tereis pela frente e Eu nunca
abandonarei aqueles que Me procuram.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: Assim como a Santa Palavra de Deus pode unir as almas, pode
também causar grande divisão
Quarta-feira, 31 de julho de 2013, 18:31

Minha filha, quando vós amais o meu Filho, Jesus Cristo, isso juntará todos aqueles que
verdadeiramente O amam. Quando aqueles que amam o meu Filho acham que é difícil amar os
outros, eles precisam de Me chamar, à Mãe da Salvação, para abrir os seus corações.
O Amor do meu Filho é tão poderoso que, com o poder do Espírito Santo, pode espalharse muito rapidamente de um recanto do mundo para qualquer parte. Quando a Santa Palavra do
meu Filho é dada a todos os filhos de Deus, através desta Missão, dilacera os corações das
almas humildes, que reconhecem o Salvador quando Ele fala. O amor que emana da Sua
Palavra, que vos é dada neste momento da história da humanidade, juntará milhões de almas,
instantaneamente, como se vos conhecesses uns aos outros em todas as vossas vidas. É tão
poderoso que pode, através do poder das línguas, espalhar-se rapidamente de nação para nação,
em todas as línguas. É assim que vós sabeis que estas Palavras, através destas Mensagens, vêm
do meu Filho.
Assim como a Santa Palavra de Deus pode unir as almas, pode também causar uma
grande divisão. O ódio, que como a Palavra de Deus procura devorar as almas, está no seu
pior. Como estas Mensagens atraem muito ódio e más ações, por aqueles que se dizem
discípulos verdadeiros do meu Filho, sabei então que é o maligno que o causa. Minhas pobres
almas, meus pobres filhos confusos, vós nunca deveis virar as costas quando estiverdes
inseguros das Palavras do meu Filho. Deveis manter a mente aberta e permanecer fiéis ao que
eu vos ensinei. Não julgueis quem quer que seja em Seu Nome. Amai-vos uns aos outros. Se
não acreditais que Deus enviou o Seu último profeta, isso não importa. Lembrai-vos, contudo,
das vossas obrigações – carregando com os vossos deveres para com o meu Filho, aderindo
estritamente aos Seus Ensinamentos.
Vós nunca deveis aceitar que Ele abençoaria qualquer nova doutrina, pois Ele não a deu ao
mundo quando andou na Terra. Ele nunca perdoaria qualquer coisa que substituísse a Sua morte na
Cruz sobre os altares do mundo.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.
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Eles vão convencer os meus seguidores a adaptar as Leis da Minha Igreja pela
realização de um referendo
Quarta-feira, 31 de julho de 2013, 18:56

Minha querida e amada filha, lembra-te sempre como o diabo trabalha. Ele é muito cuidadoso
para não se revelar. Por isso, ele junta verdades e mentiras para confundir. Esta é a sua maneira
favorita de enganar as almas. Ele nunca iria dizer a verdade, permitindo que os outros o vissem
como ele realmente é, mas, porque ele é orgulhoso, a sua arrogância e o seu ódio por Mim
extravasarão sempre. Aqueles cujos olhos estão abertos reconhecerão imediatamente os insultos
lançados na Minha Face e perante os Meus altares.
Satanás, lembrai-vos, é orgulhoso, arrogante, prepotente e muito, muito esperto. Quando ele
está presente nas almas, ele tem a confiança, que nasce do orgulho e da arrogância, e a crença de
que está acima de Deus. Ele dará sempre sinais, os quais insultam a Deus, mas somente aqueles que
sabem procurá-los os vêem. Aqueles que honram a Satanás, e que gastam muito do seu tempo em
grupos que organizam rituais em sua homenagem, ficarão encantados ao ver esses sinais. Todos os
que venderam as suas almas a Satanás comunicarão, através de tais sinais, como gestos arrogantes e
desafiadores contra Mim, Jesus Cristo.
Aqueles que vos enganam em Meu Nome vão convencer os Meus seguidores a adaptar as
Leis da Minha Igreja pela realização de um referendo. Será pedido a todos para aceitarem as novas
práticas, as quais consistem em duas coisas. A primeira é retirar a Minha Presença na Eucaristia. A
segunda é desculpar o pecado, encorajando as pessoas a mostrarem simpatia pelos direitos humanos
daqueles que não acreditam em Jesus Cristo.
Este referendo será falsificado e as mentiras serão apresentadas como a Verdade. Quando a
nova religião mundial for introduzida, a Minha Igreja na Terra – a Verdadeira Igreja – esconder-seá, a fim de Me prestar homenagem.
Eu Sou o alvo da besta. É a Mim que ela quer ferir. Ela sabe que não Me pode destruir, por isso
tenta destruir a raça humana, que ela amaldiçoa em cada segundo. Os seus servos não pararão apenas
com um insulto à Minha Presença nos Tabernáculos do mundo. Eles não ficarão satisfeitos apenas por
destruírem os Sacramentos, e por blasfemarem contra Mim. Eles só ficarão satisfeitos quando roubarem
as almas, criando a maior blasfêmia de todas. Isto é, quando eles recriarem a Minha Primeira Vinda,
dando a impressão de que o enviado foi João Baptista. O homem que afirmará ser o profeta do Senhor,
mentirá e fará algumas maravilhas, quando ele declarar que o anticristo Sou Eu, Jesus Cristo.
Através do poder de Satanás, o anticristo reivindicará ser Eu, Jesus Cristo. Ai das almas que o
acolherem nos seus braços, porque elas serão impotentes contra ele. Permiti que esses dois vos
suguem para o seu vácuo de mentiras, e vós ficareis tão afastados de Mim que só a Intervenção do
Meu Pai vos poderá trazer à Minha Misericórdia.
Quando alguém vier no futuro e reclamar ser Eu, Jesus Cristo, sabei que ele é um mentiroso.
Eu não virei em carne uma segunda vez. Satanás não pode proferir estas palavras:
“Jesus Cristo, que vem em carne”.
O que ele dirá, o anticristo, pela boca da besta, será o seguinte:
“Eu sou Jesus Cristo, eu venho agora em carne para vos trazer a salvação”.
Quando isso acontecer, a Minha Intervenção Divina será repentina, mas, nessa altura, o falso
profeta e o anticristo terão roubado muitas almas.
Rezai, rezai, rezai para que todos aqueles que dizem ser Meus, permaneçam Meus.
Orai para que todos vós tenhais a força e a coragem para carregar a Minha Cruz, durante a
maior perseguição ao Meu Corpo – o Meu Corpo Místico – a Minha Igreja na Terra, neste tempo.
O Vosso Jesus.
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MENSAGENS DE AGOSTO DE 2013
A maldade presente no mundo está numa escalada não vista desde os dias de Noé
Quinta-feira, 1 de agosto de 2013, 15:00

Minha amada filha, como Eu anseio para abraçar a todos vós, Meus queridos seguidores, e
levar-vos para o Meu Refúgio de paz e segurança. Como Eu gostaria de vos levar e esconder da
maldade que está a ser planeada contra todos os Cristãos.
A maldade presente no mundo está numa escalada nunca vista desde os dias de Noé e é
como uma rede invisível que cobre a Terra. Tão letal é, que muito poucos entendem realmente o
nível de sofisticação envolvido. Mas, tomai consciência deste plano – os detalhes dele serão
dados ao mundo por aqueles que dizem representar as Minhas igrejas na Terra – que será
colocado diante de vós e tereis que os aceitar. Então, ser-vos-á pedido para os devorares e não
vos será dada nenhuma escolha. O que vos será pedido para fazerdes, por detrás de toda a
adulteração, é negar-Me, a Jesus Cristo.
Eu avisei o mundo que quando tentardes negar a Minha Divindade – vós e todos os
envolvidos nesta trama tortuosa – sereis marcados como inimigos de Deus. Quando ficardes do lado
das leis da blasfêmia, sereis culpados de pecado contra Deus.
Eu continuarei a avisar-vos para abrirdes os olhos para a Verdade, mas Eu não posso forçarvos a manter-vos leais a Mim. Eu não posso forçar-vos a amar-Me. O livre-arbítrio é vosso, mas se
voltardes e Me pedirdes para vos guiar, Eu abrir-vos-ei os olhos para a Verdade. Quando aceitardes
a Verdade Eu salvar-vos-ei.
Meus pobres seguidores, compreendei que tal como o mundo se irá voltar contra Deus, o
Poder do Meu Pai, Todo-Poderoso, intervirá e destruirá os Seus inimigos um por um.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: Em breve ser-vos-á pedido para distribuirdes um substituto da
Sagrada Eucaristia, que não será o Corpo do meu Filho
Sexta-feira, 2 de agosto de 2013, 15:10

Minha filha, Eu estou diante do Meu Filho neste momento e caí com o meu rosto aos Seus
Pés, em grande tristeza. Assim como eu tive de presenciar a Sua Agonia ao pé da Sua Cruz, durante
a Sua aterrorizadora Crucificação, tenho agora que suportar a Sua Dor mais uma vez.
A Crucificação do Meu Filho está a ter lugar de novo, pois o Seu Corpo, o Seu Corpo
Místico, que é a Sua Igreja na Terra, tem que suportar a flagelação por Ela própria. Eles, os
inimigos dentro da Sua Igreja, vão flagelar o Seu Corpo, despedaçá-Lo, ridicularizá-Lo cruelmente
e profaná-Lo, antes que o ponham de lado. A Igreja do Meu Filho está agora a ser flagelada, durante
o que será a primeira fase da Sua Crucificação na Terra, nestes tempos. Eles vão retirar o Seu Corpo
– através da Sagrada Eucaristia – e insultá-Lo, bem como rebaixá-Lo. Isso será visto em muitos
sinais desrespeitosos e gestos tortuosos, feitos para O amaldiçoar. Ao vilipendiarem a Sua
Santíssima Eucaristia, então eles estão prestes a desembaraçar-se d’Ele e, em seguida, será muito
difícil recebê-Lo. Este é apenas um dos muitos planos em curso para acabar com a presença do meu
Filho na Santa Missa.
Muitos verão tais gestos perversos e reconhecerão que eles são um insulto ao meu Filho.
Muitos irão protestar, mas suas vozes não serão ouvidas. Aos pobres sacerdotes que sofrereis pela
profanação, deveis pedir-Me, à vossa mãe, para vos ajudar a suportar tamanha dor. Vós nunca
deveis, jamais, adulterar a Santíssima Eucaristia, pois é o único Alimento de Salvação. Sem ele vós
morrereis de fome. Ele deve ser sempre disponibilizado para cada um dos filhos de Deus. Vós
nunca deveis aceitar que qualquer outro tipo de pão seja o Alimento da Vida.
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Em breve ser-vos-á pedido para distribuirdes um substituto da Sagrada Eucaristia, que não
será o Corpo do Meu Filho. Vós deveis permanecer fiéis ao Dom da Santa Eucaristia, mesmo
quando vos for dito que não é mais relevante – não é mais aceitável na nova religião mundial.
A Vossa Mãe em Cristo, Mãe da Salvação.

Deus Pai: Os nomes dos que estão no Livro da Vida são os primeiros alvos da besta
Sábado, 3 de agosto de 2013, 13:17

Minha querida filha, Eu Chamo a humanidade a partir do Altíssimo e Santíssimo Reino.
Os Meus pobres filhinhos, como tu, sofrem por causa do pecado de Lúcifer, mas vós deveis
saber que, pelo Meu Poder Todo-Poderoso, Eu o arrasarei e a todos os anjos caídos sobre a face da
Terra. Como o tempo está próximo, então vós deveis preparar-vos.
Compreendei que os anjos caídos e os demônios são desconhecidos e invisíveis para a maioria
de vós, mas Eles andam entre vós, tentando-vos a cada dia para que vós caiais. Se fordes levados
nesta rede de enganos, em breve achareis que não sereis capazes de serenar ou de encontrar a
verdadeira paz nas vossas almas.
Eu afirmo que aqueles que se deixarem extraviar pelo falso profeta ver-se-ão perdidos e
confusos, e que aceitarão a grande fraude, da qual se tornarão vítimas de livre vontade. Quando
voltardes para Mim e para o Meu Filho amado, Jesus Cristo, isso não vos sucederá, se for esse o
caso. Vós acreditareis que os Sacramentos são os mesmos, embora vos sejam apresentados de forma
diferente. Tornar-vos-eis receptáculos vazios e não sereis mais aceites por Mim.
O mundo é Meu, porém os Meus filhos não Me querem, ao seu amado Pai, seu Criador. As
suas mentes foram bloqueadas e o maligno usou a Minha Dádiva de Inteligência para os tentar fazer
acreditar que Eu não poderia Existir. Aqueles que não acreditam em Mim, não terão verdadeiro
amor, alegria ou paz nas suas vidas. Nem aceitarão a Vida Eterna. Em vez disso, eles procurarão
apenas os prazeres da carne, embora eles saibam que as suas vidas na Terra são curtas.
Eu, como um Pai Que ama a cada um deles, trá-los-ei para Mim, por intermédio da
Misericórdia de Meu Filho. O Meu Poder é totalmente abrangente e Satanás, o Meu Lúcifer, que se
afastou para longe da Minha Anca por causa do seu orgulho, nunca Me derrotará. Portanto, aqueles
que o seguem, colocam a mesma barreira entre eles e Eu. Eles saberão, pelos sinais que Eu revelo
agora, que há um só Deus, um Criador, um Paraíso.
Todos os paraísos de que lhes falam os falsos profetas do mundo, que afastam os Meus filhos
para longe de Mim, não existem, nem nunca poderão existir. Eu Sou tudo o que é. Eu criei tudo. Eu
terminarei tudo. Todos devem estar de acordo com a Minha Santa Vontade. Lutai contra a Minha
Vontade e tornar-vos-eis em nada. Aceitai a Minha vontade e continuareis Meus filhos.
Os que acreditais em Mim, nunca deveis rejeitar o Meu Filho, Jesus Cristo. Eu vim ao mundo
através do Meu Filho para vos trazer de volta para a Minha Misericórdia, mas vós rejeitastes. Vós O
matastes, mas ainda assim vós nunca matastes o Meu Amor por vós. Foi por isso que Eu permiti a Sua
Crucificação para vos trazer a salvação. Essa morte do Meu Filho na Cruz tornou-se o vosso caminho
para a salvação. A Sua morte não foi o que parecia – um fracasso aos olhos do maligno. Foi esse ato de
grande sofrimento, suportado com a maior humildade, que derrotou Satanás. E foi por causa da morte
do Meu Filho na Cruz, que fracassou o poder de Satanás sobre a humanidade. Ainda que ele não possa
levar todos os Meus filhos com ele para o abismo, muitos serão porém seduzidos pelas suas mentiras. É
por isso que vós deveis lutar, filhos, não apenas pelas vossas próprias almas. Se vós Me amais, adorareis
o Meu Filho. Se vós amais o Meu Filho, então deveis ajudá-Lo a salvar todos os pecadores.
Eu Chamo-vos para vos dizer que quando Eu Chamo as almas, especialmente aquelas que não
Me conhecem, bem como aquelas que Me conhecem mas se recusam a aceitar os Meus
Mandamentos, que elas têm muito pouco tempo para se salvarem da tortura eterna.
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Os nomes dos que estão no Livro da Vida são os primeiros alvos da besta. Muitas dessas
almas são seguidoras do Meu Filho e são leais à Igreja. Eles voltarão ao Meu Filho, aceitando
as novas leis, não as do Meu Filho, as quais serão forçados a absorver como uma nova religião.
Essa nova religião foi cuidadosamente planeada ao longo de muitos anos. Ela segue rituais
satânicos, mas muitos não entendem isso. Abraçando esses rituais, vós dareis poder a Satanás.
Quando vós lhe dais esse poder, vós precisareis de muitas orações, pois ele vos devorará em
corpo, bem como em alma.
Meus filhos, Eu Intervenho agora através de punições na Terra. As pobres almas que
perderam as suas vidas através destes castigos estão a ajudar a salvar aqueles de vós que estão
perdidos para Mim.
Quando vós sentis medo por causa da maldade de Satanás e da sua influência nas vossas
vidas, lembrai-vos de que Eu vou destruir os seus representantes na Terra. Eu vou encurtar o vosso
sofrimento, porque Eu desejo salvar almas. Se Eu permitisse que este mal continuasse, Eu não seria
capaz de salvar todas as almas cujos nomes estão no Livro da Vida.
O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo.

As Minhas Profecias que revelam a chegada do anticristo estão prestes a realizar-se
Domingo, 4 de agosto de 2013, 23:16

Minha amada filha, as Minhas profecias que revelam a chegada do anticristo estão prestes a
realizar-se.
O dia para todos vós preparardes as vossas casas e a vossa rotina de orações está sobre vós e,
todos os que Me seguem, devem estar dispostos a fazer sacrifícios para Me ajudarem a abrir os
olhos dos filhos de Deus, em todos os lugares, para esta malvadez, que vai pôr o mundo de cabeça
para baixo.
Assim como qualquer verdadeiro profeta é desprezado e tratado como um estorvo, vós, Meus
queridos seguidores, sereis vistos como uma contrariedade quando revelardes a Verdade. Esperai
ser ridicularizados, escarnecidos e desprezados, ao virar de cada esquina. As pessoas que vos
cercam intimidar-vos-ão, criticando-vos e procurando falhas, mesmo se vós nem sequer falardes
com elas acerca da Minha Palavra.
Cada anjo caído e demônio que se infiltre na Terra, nestes tempos irá imediatamente, através
das almas fracas, cair sobre vós, a fim de vos desencorajar deste trabalho.
Aceitai esta aflição em Meu Nome porque, ao fazê-lo, dareis grande glória a Deus, e essa é
uma das maiores dádivas que vós Me podeis dar. Então, Eu usarei essas vossas provações para
derrotar Satanás, reivindicando almas que lhe estavam destinadas.
Muito poucos compreendem as Leis Divinas do Céu e do papel da Cruz nas suas vidas. Um
dia, todos os filhos de Deus entenderão a razão por que tais ações cruéis devem ser suportadas.
Continuai com a tarefa de difundir a Verdade, ignorai o ódio que ireis testemunhar e não aceiteis a
orientação daqueles que Me negam – nunca.
A vossa marcha em direção ao Novo Paraíso será difícil. Mas, apenas com um pequeno
exército, vós podereis vencer a severidade das punições trazidas ao mundo pelo anticristo. A vossa
tarefa é avisar os outros acerca dos perigos de aceitarem as leis de Satanás como um substituto das
Leis de Deus.
É apenas pelo Comando do Meu Pai que Eu posso levar Comigo todos aqueles cujos nomes
estão no Livro da Vida, mas, quem der a sua lealdade ao falso profeta, e com uma dócil aceitação,
cai sob a apelativa conduta do anticristo.
O Vosso Jesus.
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Quando eles mudarem o Sacramento do Batismo removerão todas as promessas de
renunciar a satanás, porque declaram essas referências como antiquadas
Segunda-feira, 5 de agosto de 2013, 04:05

Minha querida e amada filha, não deixes homem algum acreditar, durante a perseguição que os
Meus amados servos sagrados – que permanecem leais a Mim – terão de suportar, que a Minha Igreja
pode morrer. Porque isso é impossível. A Minha Igreja – o Meu Corpo Místico – tem Vida Eterna.
Quando os Meus inimigos alterarem os Sacramentos e introduzirem novas relíquias, novas
cruzes e novas práticas – e, em seguida, disserem que a Minha Igreja permanece como sempre foi –
eles estão a mentir. A Minha Igreja nunca pode mudar.
Serão preparados muitos argumentos em cada nação para contaminar o Sacramento do
Matrimônio. Eles, os inimigos de Deus, querem que os Cristãos aceitem o casamento entre casais
do mesmo sexo, mas nunca deveis aceitar isso, porque ofende o Meu Pai. Isso não é aceitável aos
Seus Olhos. Quando eles mudarem o Sacramento do Batismo removerão todas as promessas de
renunciar a Satanás, porque declaram essas referências como antiquadas e muito assustadoras. Eles
dirão que é irrelevante.
Então, pouco a pouco, eles introduzirão novas versões dos Meus Ensinamentos. Vós, todos
vós, que acreditais na Minha Igreja, nunca deveis trair-Me. Nunca deveis aceitar qualquer substituto
para os Sacramentos, tal como como Eu os dei a vós. Eu Sou a Verdade. Meus representantes da
Verdade na Igreja. Mas vós só podeis reivindicar ser parte da Minha Igreja se mantiverdes todos os
Meus Ensinamentos, os Meus Sacramentos, e aceitardes que a Minha Morte na Cruz foi o maior
Sacrifício para garantir a vossa salvação.
Qualquer coisa que vos desvie da Verdade, por medo de insultos pagãos, é muito perigosa. Se
vós negardes os Ensinamentos de Deus e seguirdes uma nova Igreja alternativa, não mais
continuareis a fazer parte da Minha Igreja na Terra. Se vos opuserdes às novas práticas pagãs, que
serão apresentadas pelo falso profeta, sereis considerados hereges. Então, tentarão excomungar-vos
em Meu Nome. Se permanecerdes fiéis a Mim, e vos recusardes a tomar parte nesse engano
malvado, vós continuareis a fazer parte da Minha Igreja.
A escolha pode ser dolorosa, quando todas estas coisas acontecerem, mas é muito simples. Ou
vós sois por Mim ou contra Mim.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: Esta guerra para defender a Palavra de Deus, significa que os
Sacerdotes que se mantêm fiéis a Ele terão que procurar refúgio
Segunda-feira, 5 de agosto de 2013, 13:05

Minha querida filha, este será um tempo de grandes desafios para a vossa fé. A Igreja Católica
será a Igreja em que a grande divisão começará. Será nesta Igreja que os sacerdotes do meu Filho
mais sofrerão durante a grande apostasia, que, muito em breve, terão de suportar a partir de dentro.
Os sacerdotes fiéis ao meu Filho, que ficarão partidos em dois, por indecisão, deveis estar
conscientes da necessidade de permanecerdes unidos com o Cristo Misericordioso. Nunca vos
deveis sentir tentados a abandonar a vossa Igreja, aceitando as falsidades daqueles que, entre vós,
caíram num erro grave. Vós deveis reverenciar o meu Filho a todo o custo e levar o vosso povo no
caminho para a santidade, não importa quão isso seja difícil para vós.
Aqueles de vós que continuardes a realizar a Missa tradicional, sereis atormentados até que
concordais em abandoná-la totalmente. Muitas, dentre as vossas ordens religiosas, denunciar-vos-ão
ao inimigo nas vossas costas. Vós, tal como o meu Filho antes de vós, sereis levados por aqueles
que afirmam ser vossos pares, e sereis acusados de heresia por insistirdes em continuar a mostrar
respeito pelo Santíssimo Sacrifício da Missa.
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As novas palavras, que serão a mais vil profanação do Corpo do meu Filho, serão impostas
aos servos sagrados que ousem opor-se.
Será dentro da Igreja Católica que o irmão combaterá contra o irmão, a irmã contra a irmã, o
pai contra o filho, os filhos contra os pais, até que fiquem duas facções.
Esta guerra para defender a Palavra de Deus, significa que os sacerdotes que se mantêm fiéis a
Ele terão que procurar refúgio. Para fazer isso, vós deveis começar a encontrar e a preparar esses
lugares em que podereis oferecer a Santa Missa e dar os Sacramentos aos filhos de Deus.
Eu, a Mãe da Salvação, protegerei esses refúgios, e, pela colocação do Selo do Deus Vivo,
dado ao mundo pelo meu Pai, nas paredes interiores, eles permanecerão invisíveis para os inimigos
de Deus.
Não tenhais medo dessas coisas porque, se bem preparados, vós conduzireis os filhos de Deus
para a salvação. Se não prestardes atenção a este aviso, vós ficareis cativos em mente, corpo e alma,
dos inimigos do meu Filho e não tereis a salvação.
Aqueles que fazem a promoção do falso profeta, precisarão de muitas orações, pois alguns
deles estão cegos para a Verdade. Outros, que saberão a Verdade, mas que ficarão do lado dos que
negam a morte do meu Filho na Cruz, devem ser temidos. Eles vão infligir danos terríveis sobre os
inocentes seguidores de Cristo.
Permanecendo fiéis à Verdade, vós conduzireis o Exército Remanescente do meu Filho para
que se torne uma força tremenda contra o maligno e os que ele dirige, na sua luta contra os
verdadeiros servos do meu Filho na Terra.
Quando chegar a hora, deveis recusar-vos a aceitar o comando de quem vai profanar a Palavra
de Deus, através das suas mentiras e novas doutrinas obscenas, que enganarão a muitos. Aqueles
que aceitem qualquer distorção da Santa Missa ou dos Sacramentos serão responsáveis perante o
meu Filho. Por vos terdes tornado servos involuntários do maligno, muitas, muitas almas se
perderão, porque elas serão atraídas para rituais que homenagearão a Satanás. Esses rituais honrarão
o falso profeta e o anticristo, que são inimigos de Deus.
Rezai, rezai, rezai para que a Verdade seja vista e para que as mentiras sejam expostas por
aquilo que são – uma afronta à agonizante Crucificação do meu Filho.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Ao defender a Minha Palavra, vós sereis considerados cruéis e sem compaixão com os
que não acreditam em Deus
Segunda-feira, 5 de agosto de 2013, 18:33

Minha querida e amada filha, como Eu choro de tristeza quando vejo a terrível divisão dentro
da Minha Igreja na Terra. A amargura da minha agonia é porém atenuada por aqueles que realmente
Me amam e que já sentem preocupação com a maneira pela qual o Meu Corpo está a ser tratado.
Vós nunca deveis sentir necessidade de aceitar qualquer fato, ação ou palavras que sejam
contra Mim. Se vos sentirdes desconfortáveis com o que testemunhais dentro de Minha Igreja,
por aqueles que juram que estão em união Comigo, quando eles profanam o Meu Corpo, vós
deveis seguir o vosso coração. Eu Estou convosco em cada segundo dessa grande apostasia e
aqueles que continuardes a chamar-Me, Eu abrir-vos-ei os olhos para a Verdade, para que
permaneceis fiéis a Mim.
O tempo está quase sobre vós, agora. As portas da Minha Igreja em breve serão encerradas
para aqueles que insistem em permanecer leais às práticas tradicionais do Cristianismo. Essas portas
serão fechadas na vossa cara quando vós testemunhardes por Mim. A vossa fé será ridicularizada,
da forma mais astuciosa, pelo que, ao defenderdes a Minha Palavra, vós sereis considerados cruéis e
sem compaixão com os que não acreditam em Deus.
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Vós sereis repreendidos se fordes um servo sagrado Meu e tereis que responder pela vossa
fidelidade para Comigo. Uni-vos agora, todos vós. Eu exijo que não Me negueis. Eu proteger-vosei, para que Me possais servir. Eu ajudar-vos-ei, aligeirando o vosso fardo. Todas as Graças do Céu
serão derramadas sobre vós.
Aviso aos sacerdotes:
Eu despedaçarei a todos aqueles que seguirem a falsa igreja – a igreja da besta – quando ela
vos for apresentada. Segui esta nova igreja e estareis a vender as vossas almas à besta. Em vez de
salvar almas, em Meu Nome, vós sereis responsáveis por entregá-las para o Inferno eterno.
Eu Estou a dizer-vos a Verdade, agora, portanto é-vos dado tempo suficiente para vos
preparardes para esse dia, que já não está longe.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: Não aceiteis a tolerância para com os pagãos, para assumirem o
controle das Igrejas de Deus
Terça-feira, 6 de agosto de 2013, 19:37

Minha filha, tu nunca deves ouvir aqueles que atacam estas Mensagens da Santíssima
Trindade, pois isso irá distrair-te deste Trabalho. Lembra-te que esta Missão será atacada mais do
que qualquer outra, por causa da sua seriedade. O escárnio, a ridicularização e a crítica continuarão
até ao último dia, quando tu terminares a Mensagem Final.
O plano para desacreditar estas Mensagens intensificar-se-á e o ódio aumentará, por isso, está
preparada. Estas Mensagens não podem ser ignoradas pelos crentes nem pelos descrentes, pois a
Palavra de Deus nunca irá passar despercebida. O ódio contra Deus no mundo, precisamente agora,
está em toda a parte, e aqueles que proclamam a Sua Palavra nestes tempos, sofrerão.
A Verdade foi sempre rejeitada desde que Deus enviou os Seus profetas, no princípio, para
avisar os seus filhos sobre os perigos do paganismo. O paganismo é a antítese da Verdade – a
Palavra de Deus. Essas pobres almas, que honram falsos deuses, irritam muito o Meu Pai. Ele é um
Deus ciumento, pois foi através d’Ele que tudo começou. Ele é Todo-Poderoso. Ele é um Deus
amoroso, mas a Sua Ira é para ser temida, quando os pagãos infestam aqueles que O amam.
Quando os filhos de Deus – aqueles que crêem n’Ele, e que O adoram, através do Seu amado
Filho, Jesus Cristo, tentam unir-se com todas as almas, com todas as religiões, eles devem ser muito
cuidadosos. Deus quer que todos os Seus filhos se amem uns aos outros, independentemente da raça,
credo ou nação. O que Ele não permitirá é que os Cristãos abracem os pagãos dentro da sua igreja.
Quando isso acontecer as nações acabarão com todos os vestígios do Cristianismo. Isso é um insulto a
Deus, é tomar a Verdade – a Palavra de Deus – e deixar espaço para que as mentiras a contaminem.
Os profetas de Deus avisaram a humanidade dos perigos de abraçarem o paganismo, porque
leva à destruição total. Quando isso acontecer, as nações que permitirem essa abominação nas suas
igrejas serão eliminadas, sendo-lhes mostrada pouca Misericórdia.
Não aceiteis a tolerância para com os pagãos, para assumirem o controle das igrejas de Deus.
Vós nunca deveis esquecer o grande sacrifício feito por Deus quando Ele enviou o Seu único Filho
para vos trazer a salvação. O dia em que vós aceitardes as práticas de outras igrejas, e não as de
Deus, ou quando mostrardes respeito pelos pagãos, é o dia em que voltareis as costas à Verdade.
Mantende os vossos olhos abertos e rezai para que as vossas igrejas não vos forcem a
renunciar à vossa fidelidade a Jesus Cristo.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Deus Pai: O anticristo está agora pronto para se revelar a si mesmo
Quarta-feira, 7 de agosto de 2013, 18:50

Minha querida filha, o mundo deve preparar-se para a chegada do maior inimigo da
humanidade desde que os Meus filhos foram colocados na Terra.
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O anticristo está agora pronto para se revelar a si mesmo, e o seu plano é este. Ele esperará até
que as guerras grassem por toda a parte. Então ele surge e cria uma falsa paz no Estado de Israel,
ligando-o com a Palestina numa aliança improvável. Todos o elogiarão generosamente. Ele não fica
por aí, pois ele progredirá na paz a um ritmo que a muitos surpreenderá e negociará acordos de paz
em muitos países devastados pela guerra. Uma vez mais, será elogiado e então será admirado, com
uma extraordinária devoção, por milhares de milhões em todo o mundo.
Assim, tudo parecerá estar bem. Muito em breve ele envolver-se-á em filantropia e ligar-se-á
aos principais bancos mundiais para criar uma nova e poderosa instituição financeira. Muitas
empresas e líderes políticos se associarão a muitos dos seus planos. A seguir, uma nova
monstruosidade será criada, em nome do pontapé de arranque da economia mundial. Isso será uma
nova Babilônia, o centro de todo o poder, no qual a elite mundial e os ricos negociarão. Isso será a
origem de grandes notícias, nas quais as pessoas beneficiarão de todas as formas de emprego, de
casas para viver e de comida para alimentar as suas famílias.
Toda a glória estará à volta do anticristo. Então, juntamente com o falso profeta, ele criará
uma parceria global, que será apresentada como a maior iniciativa humanitária. O mundo aplaudirá
esta Nova Babilônia e todos irão clamar para tentar ganhar mesmo que apenas uma pequena base de
sustentação no seu meio.
A nova Babilônia, será dito a todos, é para glorificar a excelência, para promover o meio
ambiente, para abranger a mãe terra e para livrar o mundo da pobreza, pela riqueza, a qual irá
derramar da sua boca vil.
Quando isso acontecer, a Mão da Minha intervenção mudará o eixo do mundo. Eu não
descansarei sem avisar os Meus filhos das consequências de abraçarem essa abominação, criada nas
profundezas do Inferno, e infligida sobre a humanidade. Grandes sinais serão dados por Mim, para
mostrar a todos os que abracem e aceitem este insulto no Meu Santo Nome.
Eu abalarei o mundo e ele inclinar-se-á. Nenhum homem poderá ignorar a Minha Intervenção.
Depois, Eu lançarei fogo sobre um terço da Terra. A seguir, virá a fome, mas não pela Minha Mão –
será pela contaminação deliberada da Terra pelo anticristo. Como ele e os seus asseclas infligirão
maldades sobre pessoas insuspeitas em muitos países, Eu replicarei.
Embora esse sofrimento seja difícil de suportar, não tenhais medo, filhos, porque isso será
breve. É grande o Meu Amor por todos vós, mas é rápida a Minha Justiça e grande o Meu Castigo.
Vós não deveis aceitar o que é posto diante de vós. Quando virdes o homem da paz, o
anticristo, receber elogios e prêmios pelas suas grandes obras em países devastados pela guerra,
sabei que Minha Intervenção está próxima.
Vós deveis permanecer em união com o Meu Filho, Jesus Cristo, sempre, e rezar para que os
Sacramentos vos sejam disponibilizados por sacerdotes e clérigos leais, durante o período de
provações que está diante de vós.
Será feita a Minha Vontade.
Nada pode, nem vai, parar o Pacto Final, pelo qual o Meu Filho reinará em Paz, na plenitude.
O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo.

Uma alma não pode ser íntegra de novo até que reconheça a grandiosidade de Deus
Sexta-feira, 9 de agosto de 2013, 16:50

Minha querida e amada filha, as pessoas não compreendem plenamente o que significa
estar em união com o Meu Coração. Eu, Jesus Cristo, vim para libertar a humanidade da
escravidão do pecado. O pecado foi criado quando Lúcifer acreditou que era maior do que
Deus. Por causa da sua perversa inveja, ele tentou o homem – os primeiros filhos de Deus,
Adão e Eva – para se afastarem d’Ele.
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A Minha morte deu a todos os filhos de Deus o Dom da Salvação. A todas as pessoas no
mundo, de todos os credos, incluindo aquelas que não acreditam em Deus, ou aquelas que negam a
Deus e colocam falsos ídolos antes d’Ele, a todas elas, é oferecido o Dom da Salvação. Nem todas
aceitarão este Dom. Eu venho a cada um de vós como o Salvador. Eu virei perante cada um de vós,
para vos provar a Verdade, antes do dia final. Eu virei para oferecer o Dom da Vida Eterna, mesmo
aqueles que pecaram gravemente aos Olhos de Deus.
A glória de Deus é o caminho a seguir e, a fim de receber esse Dom, tudo que vós tendes que
fazer é aceitar a Minha Misericórdia. Deus é Todo-Poderoso, Poderoso e Perfeito em todos os
sentidos. Ele é muito amado por todos os anjos e santos do Céu. Ele é muito amado por muitas
almas que estão vivas hoje no mundo. Todos testemunharão a Sua Grande Glória no Novo Céu e
Nova Terra.
Deus não necessita do homem. Apenas pelo Seu Amor pelo homem, Ele Me envia, ao Seu
amado Filho, uma vez mais, para vos trazer a vida eterna, que Eu prometi. Isso, porque Ele é
paciente. É por isso que Ele faz Vista cega ao pecado, na esperança de que os Seus filhos voltem
para Ele e aceitem o Seu Amor.
O amor é poderoso quando é puro e vem de Deus. Quando a alma é pura facilmente será
atraída para o Amor de Deus. As almas que precisam de ser limpas, aceitarão o amor de Deus se
aceitarem o sofrimento que é necessário para as tornar íntegras de novo. A alma não pode ser
íntegra de novo até que reconheça a Grandiosidade de Deus e se curve diante d’Ele em humilde
servidão.
O dia em que será mostrado a todos o caminho para a salvação está próximo. A cada pecador
será dada a oportunidade de chegar até Deus. Aqueles que o fizerem serão presenteados com a
Minha Misericórdia.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: O homem jamais poderia rejeitar essa Nova Existência perfeita
Sexta-feira, 9 de agosto de 2013, 18:38

Minha filha, serão feitos todos os esforços pelo maligno para encorajar todas as almas,
incluindo as que estão mais próximas do Coração do meu Filho, a rejeitar e negar a Sua
Segunda Vinda.
Assim como o espírito do mal lutou contra mim, a Mãe de Deus, no período que
antecedeu o nascimento de Jesus, a mesma oposição será testemunhada quando a Segunda
Vinda se aproxima.
Muitas pessoas estão cegas para a Promessa feita pelo meu Filho, quando Ele disse que
voltaria de novo. Muitas, que não aceitam que a Sua Segunda Vinda acontecerá em breve, não
estão preparadas, porque não podem aceitar que tal aconteça no seu tempo de vida. Ao passo
que, logo nos dias após a morte do meu Filho na Cruz, os Seus apóstolos pensaram que
testemunhariam a Sua Segunda Vinda. Esta crença prevaleceu também nas mentes de muitos
Cristãos, centenas de anos mais tarde. Mas, hoje, não é essa a situação. Alguns acreditam que a
Segunda Vinda respeita a uma parte da antiga Sagrada Escritura, e que esse é um evento que
faz parte do futuro. Eles não acreditam que a Segunda Vinda tenha qualquer relevância para
eles, no mundo moderno atual. Tudo no mundo de hoje está baseado no materialismo, na
moderna inteligência humana e nas grandes maravilhas que resultam dos grandes avanços da
ciência.
Filhos, vós deveis preparar-vos. Vós não deveis ter receio. É porque vós sois muito amados
pelo meu Filho que Ele virá de novo para vos trazer uma grande paz, uma grande libertação da
tristeza e do desespero – que são o resultado direto do pecado no mundo.
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A Segunda Vinda de Cristo é o que a humanidade precisa para sobreviver. Se Jesus não viesse
em breve, como predito, então o mundo seria destruído e o homem seria abandonado. Esse Dom irá
trazer-vos uma nova vida, um maravilhoso e glorioso começo no Novo Paraíso. Será a maior
renovação da Terra e com ela virá a Vida Eterna. O homem jamais poderia rejeitar essa nova
existência perfeita. Ninguém, a quem fosse dado o pleno conhecimento desta Nova Era de Paz, em
que o Paraíso será restaurado, lhe viraria as suas costas. Nem um único pecador quereria ser
excluído, mas, infelizmente, as mentes de muitos ficarão cegas para a Verdade. Ao invés, eles
acreditarão que a paz será deles quando engolirem as mentiras que em breve lhes serão
apresentadas, na errada crença que eles têm de Deus.
Rezai, rezai, filhos, para serdes abençoados com o Dom da visão, dado aqueles de vós que
fordes dignos de ser abençoados com o Dom do Espírito Santo. Somente aqueles que aceitem a
Mão de Misericórdia, pela Mão de Deus, serão levados para uma vida de eternidade.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Sabei que a dor da rejeição será exatamente como a que Eu e os Meus Apóstolos
tivemos que sofrer durante o Meu Tempo na terra
Sábado, 10 de agosto de 2013, 12:49

Minha querida e amada filha, nenhum homem dentre vós é tão limpo de alma que possa julgar
os outros em Meu Nome. Mas sabei isto, aqueles de vós que Me são leais e que seguem os Meus
Ensinamentos – vós tereis que suportar muita tristeza quando presenciardes a maior abominação
maligna que o mundo enfrenta.
Em nome da justiça social e da compaixão social, surgirá o falso profeta, no que o mundo
acreditará ser para evangelizar e criar uma igreja moderna. Esta igreja visará alcançar todos os
pecadores e abraçar aqueles cujos pecados não são aceitáveis por Mim.
Vós, Meus amados seguidores, sereis vistos como uma seita herege, porque vós continuareis a
proclamar a Verdade. Todas as tentativas de vos manterdes fiéis a Mim serão vigorosamente
atacadas. Vós sereis proscritos e declarados como dissidentes de direita. Qualquer tentativa de
manter as tradições nas Sagradas Cerimônias, será ignorada.
O poder dos que vão enganar as Minhas igrejas na Terra não deve ser subestimado, porque
milhões de servos sagrados abraçarão a nova falsa doutrina. Eles acreditarão, equivocadamente, que esta
nova doutrina é uma forma de evangelização. O seu apoio, como servos de livre vontade, à abominação,
tornar-se-á muito difícil para os Cristãos que conhecem a Verdade. As suas vozes serão como
murmúrios no meio da gritaria dos que se tornarão escravos das mentiras criadas em Meu Nome.
Sabei que a dor da rejeição será exatamente como a que Eu e os Meus apóstolos tivemos que
sofrer durante o Meu tempo na Terra. Os sacerdotes da época, que diziam amar a Deus, não
hesitaram em silenciar as vozes dos Meus discípulos, que lhes levaram a notícia de Quem Eu era.
Desta vez, quando Eu anunciar Minha Segunda Vinda, os Meus profetas e os Meus discípulos
ficarão angustiados quando as suas vozes forem repudiadas e eles forem acusados de blasfêmia.
Embora os Meus seguidores se expandam e cresçam, eles ficarão como pedintes e subirão ao
Monte Calvário – nus, sem nada a não ser a sua fé. Enquanto mantiverem viva a Chama da Minha
Luz na Minha Igreja – a Minha Igreja Verdadeira – eles nunca se desviarão da Verdade e levarão às
suas costas uma pesada cruz. Essa é a cruz da salvação, porque nas suas pobres costas, cansadas,
eles levarão os pecados dos que desertaram de Mim. A sua sina será difícil. Pelo seu amor por Mim,
eles sofrerão pelos outros para salvarem as suas tristes almas.
Essas almas não merecem ser salvas. Elas só podem ser salvas, porque Eu os escolhi para as
salvar. Elas insultar-Me-ão, causarão sofrimento horrível aos Meus fiéis seguidores e atormentarão
o Meu Exército Remanescente. No entanto, Eu salvá-las-ei devido à fé dos que estão no Meu
Exército Remanescente.
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Aqueles que venderam as suas almas à besta, sabei isto. Vós podeis não acreditar no
Inferno, mas Eu revelar-vos-ei o sofrimento que ele vos trará. No dia em que Eu vos mostrar os
níveis de tortura do Inferno, aterrorizar-vos-eis, e muitos de vós gritareis pela Minha
Misericórdia. E Eu salvar-vos-ei, se gritardes pelo Meu perdão. Eu farei isso durante o Dia do
Grande Aviso. Aqueles de vós, que testemunhardes os fogos ardentes do Inferno, mas que não
voltardes para Mim – vós não sobrevivereis ao Aviso e, esse momento em que Me rejeitardes,
será o vosso fim.
Todos os que permanecerdes leais a Mim e fiéis à Minha Palavra – embora sofrendo – o
futuro à vossa frente é de grande glória.
Aqueles que não prestardes atenção ao Meu Aviso, ou vós ouvis a Verdade ou estareis em
grande perigo.
Aqueles de vós que idolatreis a besta e o falso profeta, que seguis a nova religião mundial,
sereis lançados vivos nos fogos ardentes do inferno, com esses dois.
A Verdade tem um sabor amargo, mas, se a aceitardes, ela vos trará a Vida Eterna, na qual
podereis desfrutar do Meu Reino para sempre com os vossos entes queridos. Não corteis o cordão
umbilical com a Vida Eterna, pois vós sofrereis um sofrimento tão terrível, e nunca vos será
concedido um indulto.
O Vosso Jesus.

As inundações serão um lugar comum e vós sabereis quais as partes do mundo que
mais iram o Meu Pai
Segunda-feira, 12 de agosto de 2013, 03:00

Minha querida e amada filha, os Meus seguidores por toda a parte, incluindo os que não
conhecem estas Mensagens, andam indecisos nas Minhas igrejas, neste tempo, à Minha procura.
Por causa do Dom do Espírito Santo que Eu lhes concedi, eles serão atraídos para o refúgio do Meu
Coração. Eles vão sentir-se desconfortáveis no mundo, e entenderão que necessitam da Minha ajuda
para permanecerem firmes para os Meus Ensinamentos.
Muitos sentirão as mudanças no ar, quando os inimigos de Deus começarem a dar a
conhecer o seu plano de ódio para enganar o mundo como seus atos vis, tolerando o pecado em
todas as suas formas dadas a conhecer. O mundo será varrido por uma enxurrada de angústia, e
muitos ficarão chocados com as tentativas que verão por toda a parte para idolatrar o pecado
por todas as formas.
Os pecados da carne serão aplaudidos. A vaidade e o amor-próprio obsessivo serão
testemunhados por todo o mundo. A auto-obsessão parecerá ser, como nunca dantes, uma marca
essencial. Aqueles que não procuram tais prazeres serão descartados e sentir-se-ão como estranhos.
Os pecados do maligno serão glorificados e, como o homem será arrastado para esta loucura, serão
vistas no mundo as inundações de ira que o Meu Pai derramará sobre muitas partes de muitos
países. As inundações serão um lugar comum e vós sabereis quais as partes do mundo que mais
iram o Meu Pai.
Todas as vossas perversas nações experimentarão, em primeira mão, como os pecados da
carne serão punidos. O Meu Pai impedirá que o maligno tome conta das almas daqueles que são
culpados deste pecado, para os impedir de infestar os outros. Eles serão impedidos. Não mais lhes
será autorizado continuarem com a sua infestação. Esse mal será tratado e a Intervenção Divina será
agora testemunhada por toda parte, pela Mão de Deus.
Orai por Misericórdia pelos que possam ser apanhados nestes castigos. Eu protegerei aqueles
que se voltem para Mim, por proteção.
O Vosso Jesus.
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Em breve, eles irão usar as Igrejas como locais de comércio e lucro
Terça-feira, 13 de agosto de 2013, 15:00

Minha querida e amada filha, que miséria será sentida pelos Católicos e Cristãos, em todo o
mundo, quando eles virem como as suas igrejas e lugares de adoração serão transformados em
locais de entretenimento.
Muitos eventos serão colocados em igrejas, na pretensão de Me prestarem homenagem, mas
que insultarão o Meu Nome. Em breve, eles irão usar as igrejas como locais de comércio e lucro.
Todas essas coisas estão a chegar e aqueles que Me amam chorarão de grande tristeza. Como essas
pobres almas sofrerão, como elas terão que combater tais blasfêmias. As heresias que lhes são
impostas pelas goelas abaixo significarão o pouco respeito que será mostrado por aquelas almas em
muitas das práticas e cerimônias que insultam a Deus. Haverá cânticos, risadas, vozes ruidosas e
narrativas de historietas, que nada têm a ver Comigo. No entanto, todos esses atos vis serão
cometidos nas Minhas Igrejas e diante de Mim.
Minha filha, presta agora atenção à Minha Promessa. Eu irei aos confins da Terra para salvar
cada pecador. Mas, tão infestadas se tornarão essas almas, que não importa o que Eu faça por elas,
porque elas nunca aceitarão a Minha Misericórdia, mesmo no momento da morte, embora saibam
que o Inferno os espera.
Por isso, vós tendes de aceitar que as almas se perderão de Mim, porque a sua maldade está
tão arreigada dentro das suas almas que nenhuma intervenção as vai separar da besta.
O que Eu devo dizer é isto. Não permitais que os que estão infestados pelo maligno vos afaste
para longe de Mim através das suas mentiras. Quando aceitais as mentiras que vos são ditas por
aqueles que não Me honram, vós enfraqueceis a vossa fé – mesmo que seja apenas um, um aspecto
relativo aos Meus Ensinamentos. Se vós cederdes numa só questão, destinada a mudar a vossa
interpretação do que Eu vos disse, isso significa que estareis a permitir que o maligno vos tente com
mais força, para que vos afasteis de Mim.
Cobri os ouvidos com as mãos, quando as blasfêmias derramam da boca da besta. Não
aceiteis nada que traia os Meus Sacramentos ou os Meus Ensinamentos. Voltai-vos para o outro
lado e segui-Me, porque, quando todas estas coisas começarem a acontecer haverá apenas um
caminho em que podeis caminhar. Esse é o Meu Caminho – o Caminho da Verdade. Só a verdade
completa é aceitável. Meia verdade significa que ela se torna numa mentira.
O Vosso Jesus.

Quando vós honrardes a Minha Mãe, deveis visitar os seus Santuários e prestar-Lhe
Homenagem lá
Quarta-feira, 14 de agosto de 2013, 15:15

Minha querida e amada filha, nenhum homem vivo pode compreender inteiramente como
Satanás é astuto. Sabei que aqueles que ele infesta nunca vos darão a impressão de maldade. Pelo
contrário, eles serão muito atraentes, bem-humorados, autoritários e convincentes quando vos
revelam os seus caminhos de pecado, para que assim vós aceiteis o seu embuste.
Aqueles que, dentro da Minha Igreja, prestam homenagem ao maligno e que servilmente
seguem as suas instruções, muito vos irão confundir pelo seu comportamento santo. Eles vão ganhar
muitos de vós, ao longo dos seus percursos, uma vez que vos parece que verdadeiramente Me
honram e à Minha querida Mãe. Mas sabei que cada gesto e ato aparentemente santo é a
camuflagem de um insulto diante dos altares, apresentado como se fosse para honrar o Meu Nome.
Sabei que quando eles tiverem que honrar a besta, mostrar-vos-ão o que vos parecem atos santos,
mas eles estarão de costas voltadas. As suas intenções parecem muito santas e respeitosas, mas não
vos deixeis enganar.
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Quando vós honrardes a Minha Mãe, deveis visitar os seus Santuários e prestar-lhe
homenagem lá. Aqueles que Me amam vão para ela. Eles nunca devem aceitar que a Minha Mãe
possa ser comandada pela corte dos inimigos da Minha Igreja.
Os outros sinais que o mundo será convidado a aceitar, e que parecem honrar o Deus Trino, a
Minha Mãe e a todos os santos, irão parecer bons. Mas eles ser-vos-ão sempre mostrados de uma
maneira diferente pelos inimigos de Deus. Quando o inesperado é apresentado, sabei que esse é um
grande sinal da besta, que levará o mundo a acreditar que ele e os seus asseclas são santos.
O Vosso Jesus.

O Primeiro Julgamento está próximo e eu lançarei os ímpios para o lado
Quinta-feira, 15 de agosto de 2013, 21:57

Minha querida e amada filha, Eu Apelo todos os Meus discípulos, que conhecem a Verdade,
para manifestarem coragem, nestes tempos difíceis para a humanidade.
O tempo em que as guerras irromperão em muitas nações, ao mesmo tempo, está muito
próximo. Quando ouvirdes falar de todas estas guerras e testemunhardes a total crueldade dos
opressores que causam as guerras, todos unidos a provocar tristeza, vós sabereis que o momento da
Minha Segunda Vinda está próximo.
Muitos de vós reconhecereis a Verdade contida no Livro de João – a Revelação – como está
agora a ser-vos revelada. Não temais, visto que todas estas coisas devem acontecer. Muitos, que não
aceitam estas Mensagens, cometem um erro grave, pois o Livro da Verdade inclui simplesmente os
detalhes e os segredos contidos no Livro da Revelação. Eu, o Cordeiro de Deus – apenas Eu – tenho
permissão do Meu Pai para abrir os Selos contidos nele.
Se vós não acreditais no Livro da Verdade, então não acreditais no Livro da Revelação. Ficai
avisados. Aqueles que rejeitam o Livro da Revelação renunciam à Minha Misericórdia. Mas a
Verdade ser-lhes-á mostrada durante o Meu Grande Aviso, por Intervenção Divina, porque de outra
forma muitos nunca iriam conhecer-Me ou entender a grande Misericórdia que Eu trago ao mundo.
Vós nada deveis acrescentar ao Livro da Revelação, tentando interpretá-lo ou tirar qualquer coisa
dele para satisfazer os vosso próprios desejos, pois sofrereis por isso. Quando vós fazeis essas
coisas vós adulterais a Palavra de Deus. Este Livro foi-vos prometido. Deus enviou o Seu 7º
mensageiro para revelar a Verdade. Aceitai-a com confiança em Mim, ou vós caminhareis sozinhos
na ignorância do terrível engano que acontecerá aos que rejeitam a Palavra de Deus.
Muitas, muitas mudanças acontecerão agora no mundo, as quais ninguém deixará de observar.
As religiões tornar-se-ão um absurdo, quando milhões adoptarem uma fé pagã, a qual, ser-lhes-á
dito, é para honrar a Deus. A humildade e o amor pelos pobres serão as razões, ser-vos-á dito, pelas
quais a igreja renovada e erudita anunciará um novo começo. Como cordeiros para o abate, vós
sereis levados para dentro do lago de fogo. Quando perceberdes a terrível abominação, para a qual
vós fostes atraídos, poderá ser tarde demais. Quando vós prestardes homenagem à besta, ela
infestar-vos-á e muitos, com o tempo, tornar-se-ão escravos.
Grandes mudanças no mundo, na política e nos sistemas e meios de comunicação, resultarão
numa grande divisão. Aqueles que são leais a Deus, em tudo o que foi dado ao mundo através de
Mim, Jesus Cristo, viverão. Aqueles que Me rejeitarem não terão vida, pois eles serão incapazes de
aceitar a Minha Misericórdia. O Meu Coração, embora por isso ele vá ser cortado pela metade,
tornar-se-á endurecido e a Minha Justiça prevalecerá.
O Primeiro Julgamento está próximo e Eu lançarei os ímpios para o lado, porque o Novo Céu e
Nova Terra acolherão apenas aqueles que aceitarem a Minha Misericórdia. Muitos dirão: “Deus é
Misericordioso. Ele nunca mostraria semelhante crueldade”. A Minha resposta é esta. A Terra, como
vós a conheceis não existirá mais. Em vez disso, uma nova Terra renovada emergirá – muito grande,
maior do que antes, na qual doze nações residirão lado a lado, em amorosa harmonia. Apenas aqueles
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que permaneçam leais a Mim e aqueles que não Me conhecem, mas que aceitem a Minha Mão, quando
Eu lhes provar a Verdade de O Aviso, entrarão nos portões. Então, eles serão fechados. Então, nenhum
outro homem entrará, pois o Meu Julgamento estará feito. Todo o sofrimento será esquecido e os
ímpios serão lançados no Inferno, onde sofrerão uma eternidade. O homem nunca deve subestimar o
Meu Grande Amor, Misericórdia e Compaixão. Mas ele deve também temer a Minha Punição, visto
que quando a última trombeta soar será o final, no Grande Dia do Senhor.
E, então, será o fim.
O Vosso Jesus.

Deveis conservar os santos Missais, os paramentos, a Bíblia Sagrada e as Santas
Cruzes. Eles serão todos substituídos
Sábado, 17 de agosto de 2013, 11:50

Minha querida e amada filha, muitos daqueles que são abençoados com forte fé e amor por
Mim, Jesus Cristo, estão finalmente a começar a reconhecer a Minha Voz, quando Eu falo para o
mundo através destas Mensagens.
Aqueles que passam as suas vidas servindo servilmente a serpente, sabem também que Sou
Eu Quem fala. E, portanto, a batalha para realizar a Minha Santa Vontade, por um lado, e o desejo
por parte dos inimigos de Deus de lutarem contra Mim, começou.
Aqueles que estão a planear infligir sofrimento sobre a humanidade, como parte de um pacto
com a besta, estarão atentos para não serem vistos a denunciar estas Mensagens publicamente, visto
que, ao fazê-lo, dar-lhe-iam crédito. Em vez disso, eles espalharão o ódio contra Mim num outro
sentido, começando por destruir a fé dos que estão dentro da Minha Igreja. Eles voltarão os
corações dos que Me amam contra os seus companheiros Cristãos. Eles abraçarão
preferencialmente os pagãos, os feiticeiros da nova era e os adoradores da besta, que os Cristãos,
que serão o alvo dos torpes rituais pagãos, os quais se realizarão nas Igrejas Católicas e em breve
noutras igrejas Cristãs.
Estes eventos ainda estão para chegar. Por favor, não penseis que as atuais Santas Missas ou
os Sacramentos já mudaram, porém, eles mudarão muito em breve. Quando o fizerem, deveis virar
as vossas costas e defender-Me.
Muita mudança tem sido planeada ao longo dos últimos anos pelo mal da Maçonaria na
Minha Igreja na Terra. Agora, os seus planos, já conhecidos dentro das mais altas classes das
igrejas, estão prestes a ser anunciados. Eles serão desvendados com o anúncio de que a Igreja
Católica está a ser modernizada, para que se possa tornar relevante numa sociedade de espírito
aberto e liberal. Será dito que é para pôr o passado para trás e será depois dito que o seu lema é
abraçar todos os credos, para salientar que não tem uma atitude tacanha. Este anúncio será
celebrado em todo o mundo e os meios de comunicação cobrirão esta grande notícia nas suas
primeiras páginas, enquanto antes a Igreja Católica era vista com antipatia.
A semente de Satanás espalhar-se-á e as novas cerimônias, nas quais o formato das Santas
Missas ficará para trás, embora todas as frases corretas relativas à Minha Paixão sejam substituídas
por disparates – palavras vazias – receptáculos vazios – tabernáculos vazios. Todas as Minhas
Cruzes serão substituídas pelos símbolos secretos do oculto.
Esta é a desolação dita ao profeta Daniel. Isto é o fim da Minha Santa Eucaristia e o fim da
Missa, tal como vós a conheceis, em muitos lugares. Mas, Meus amados e leais servos, preparai
agora a produção das Santas Hóstias. Deveis conservar os Santos Missais, os paramentos, a Bíblia
Sagrada e as Santas Cruzes. Eles serão todos substituídos.
Deveis reunir rapidamente e planear, pois não vos será permitido celebrar a Santa Missa de
acordo com a Minha Vontade.
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Eu guiar-vos-ei, Meus servos sagrados, quando chegar a hora. Aos cristãos que acreditarem
que essa abominação será apenas vista na Igreja Católica, sabei então que isso afetará todas as
igrejas Cristãs, até que sejam banidas todas as menções, ou sinais sobre Mim. Com o tempo, vós
sereis severamente punidos por mencionardes o Meu Nome.
Vós ficareis chocados pela forma rápida e aparentemente inocente, renovada, mas
contaminada, como a Igreja descerá a um culto perverso. Eles irão a extremos para punir aqueles
que desafiam sua artificial, pagã, nova religião mundial.
Os Cristãos e os Judeus serão o principal alvo do ódio e serão perseguidos por causa da
sua religião.
Em vez de terdes medo, Eu Apelo a que vos prepareis para lutar em Meu Nome. Nunca vos
esqueçais o quanto Eu Sou ainda odiado. Sabei que quando Me seguirdes, nestes enganosos tempos
vindouros, a vossa cruz será muito mais pesada que a dos que vieram antes de vós.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: Eles terão de encontrar locais de refúgio, para que possam oferecer
Missas diárias e a Sagrada Eucaristia
Sábado, 17 de agosto de 2013, 16:45

Ó, meus queridos filhos, como o meu Coração se entristece pelo sofrimento que os sacerdotes
enfrentarão em breve dentro da Igreja Católica.
Assim, muitos servos preciosos do meu Filho, cujo único desejo é servir a Deus e levar as
almas ao caminho certo para a salvação, serão confrontados com julgamentos de tal magnitude que
muitos cairão de medo. Muitos ficarão cegos para a Verdade e aceitarão as grandes mudanças na
Igreja, e acolhê-las-ão, na errada crença de que elas são para o bem de todos. Aqueles que
reconhecerem o engano, o qual será exposto aos católicos, fugirão. Então, receosos da sua sorte,
eles deixarão a Igreja, pois são demasiado fracos para se levantarem contra tal perversidade.
Esses sacerdotes, que se recusam a aceitar a falsa doutrina, serão acusados de heresia e muitos
serão censurados em público por não obedecerem aqueles a quem respondem. Muitos serão
excomungados. Outros serão martirizados. Depois, haverá aqueles que irão liderar a Igreja – a
Igreja dada ao mundo pelo meu Filho – em segredo.
Eles terão de encontrar locais de refúgio, para que possam oferecer Missas diárias e a
Sagrada Eucaristia. Eles serão guiados pelo Espírito Santo e serão seguidos pelo Exército
Remanescente do meu Filho, que continuará a ser ferozmente leal aos Seus Ensinamentos e
Sacramentos até ao dia final.
Vós deveis entender, se tiverdes dúvidas sobre a validade deste aviso, que eu, a amada
Mãe de Cristo, serei usada para esconder a verdadeira intenção dessas forças que entraram
Igreja de Meu Filho na Terra. Eu serei usada, como figura representativa da Igreja, para
distrair as pessoas das verdadeiras intenções desse grupo perverso. A fim de convencer os
filhos de Deus para que permaneçam fiéis à verdadeira Palavra de Deus e às tradições da Igreja
Católica, eles irão criar cerimônias que dirão que me honram. Eles usarão as profecias de
Fátima para profanar a minha imagem, apresentando uma grande fraude ao mundo. Eles usarme-ão para profanar a Igreja do meu Filho e tudo o que eles farão será encapotado, de acordo
com as exigências do maligno.
Ao darem a impressão de que honram a Mãe de Deus, muitos Católicos serão levados a uma
falsa sensação de segurança. Isso significa que quaisquer dúvidas que eles tenham quando
testemunharem as novas emendas, estranhas à Missa e aos Sacramentos, serão esquecidas
instantaneamente. Como isso me traz grande tristeza. A minha imagem será deliberadamente usada
para insultar o Meu Filho.
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Satanás despreza-me. Ele também tem medo de mim. Para magoar o meu Filho, através das
almas que ele influencia, ele irá a grandes distâncias contaminar a minha imagem através de muitos
rituais secretos e missas negras. A minha estátua será decorada com símbolos satânicos e eu serei
profanada em muitos lugares por grupos maçônicos que alcançaram o controle.
Rezai, rezai, rezai, filhos, todos os dias, pela força para enfrentar essa malvadez com
coragem. Não tenhais medo disso. Aceitai que o exército de Satanás controla agora muitas nações,
em todas as partes do mundo. Quando aceitardes isso, então pode ser-vos dada a força e a
determinação de que vós precisais. Quando vós pedirdes essas graças, através das Cruzada de
Orações, vós podereis, e conseguireis, ajudar a mitigar essa malvadez.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Ser-lhes-á pedido para darem testemunho da sua fidelidade, através de um novo
juramento, para permanecerem fiéis à Igreja
Domingo, 18 de agosto de 2013, 17:45

Minha querida e amada filha, começou o plano do falso profeta para enganar os clérigos
do mundo.
Sob a aparência de uma renovação e regeneração da Igreja Católica, todo o clero desta Igreja
será enviado para retiros, para os incentivar a aceitarem o novo apostolado. Este será muito
difundido, e muitos dirão que o objetivo é unir todo o mundo em nome da justiça. Esta nova missão,
ser-lhes-á dito, é para abraçar os pobres do mundo e para se esforçarem por fazer a união. Ser-lhes-á
pedido para darem testemunho da sua fidelidade, através de um novo juramento, para
permanecerem fiéis à Igreja. Não lhes será pedido para colocarem a sua fé em Mim ou na Minha
Santa Palavra. Em vez disso, eles irão jurar fidelidade aos novos autoproclamados líderes, que
tomaram conta da Cadeira de Pedro.
Não vos enganeis porque, aqueles a quem foi concedido o Dom da Ordem Sagrada, serlhes-á pedido para participarem numa falsidade em que Eu, Jesus Cristo, não estarei em
primeiro plano, embora pareça ser esse o caso. O dinheiro será a força motriz e será criada uma
nova organização financeira para assumir o controle e procurar fundos, para garantir que os
pobres do mundo são beneficiados.
Quando vós alterardes as vossas Ordens Sagradas, por qualquer forma, e, assim, penhorardes
as vossas vidas a alguém que rompeu todos os laços Comigo, vós não estareis mais aptos a servirMe. Tudo será muito simples aos olhos de Deus. O plano será convencer os Meus servos sagrados a
participarem voluntariamente na abominação, a qual ligará a sociedade e o mundo secular com a
Igreja que foi criada por Mim, Jesus Cristo.
É assim que Eu serei insultado. Todos os esforços para abraçar o secularismo serão
aplaudidos pelos não-crentes, e isso será visto como uma coisa boa pela nova assim-chamada
sociedade moderna de hoje.
Em breve parecerá estranho para os cristãos, quando eles virem membros do mundo secular a
abraçar a Igreja Católica, muito entusiasticamente. Mas muitos irão varrer as suas dúvidas e afastar
as suas preocupações, porque eles cairão no grande engano. No cerne deste plano para revolucionar
a Igreja, está o ódio por Mim e por tudo o que eu dei à Minha Igreja. Vós deveis questionar tudo
nos dias que aí vêm. Pedir explicações quando eles mudam os Meus Ensinamentos e os distorcem
para servir os pagãos. Nunca, a nenhum discípulo nomeado por Mim, seria dada a autoridade para
fazer isso, o que seria equivalente a uma blasfêmia.
Ai daqueles que permitam que a Minha Santa Palavra seja adulterada e se permitam a mostrar
respeito por aqueles que Me negam.
O Vosso Jesus.
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Mãe da Salvação: Meus filhos em todos os lugares – vós tendes que me escutar, a vossa
amada Mãe, neste momento de tristeza
Segunda-feira, 19 de agosto de 2013, 18:28

Meus filhos em todos os lugares – vós tendes que me escutar, a vossa amada Mãe, neste
momento de tristeza. Chamo especialmente aqueles de vós que têm uma grande devoção por mim, a
Mãe de Deus, pois eu conforto-vos neste momento de grande apostasia. Vós deveis aceitar esta
intervenção do Céu de bom grado e estar agradecidos, porque, por causa do grande amor do meu
amado Pai, foi-vos concedida esta grande Dádiva.
Quando vós acreditardes que a grave onda de paganismo, a qual em breve engolirá a Igreja do
meu Filho em todo o mundo, está para além da vossa resistência, então deveis pedir a minha
intercessão. Aconteça o que acontecer, se vós permanecerdes fiel ao meu Filho, embora sejam feitas
todas as tentativas para vos distrair, tudo ficará bem. Nunca percais a esperança, porque a grande
Glória do meu Filho e da Vontade de Deus será revelada brevemente.
Não importa quantos, na Igreja, são levados em grave erro, a Palavra de Deus espalhar-se-á como
um relâmpago. As duas testemunhas da Palavra de Deus – a Verdadeira Igreja Cristã e a Casa de Israel
– resistirão ao teste do tempo. O fogo derramará das suas bocas, na forma do Espírito Santo.
Com o tempo, depois da abominação da desolação ser revelada, os que são leais à Verdade
ascenderão e deles será o Reino de Cristo. As mentiras serão sempre descobertas, se bem que, no início,
aqueles de vós que fostes preenchidos com o Dom do Espírito Santo sofrereis muito ao testemunhardes
a terrível profanação nas Igrejas do meu Filho. A Verdade ficará à vista, e todos aqueles que no início
foram enganados irão eventualmente entender o mal que foi colocado diante de vós.
Vós deveis apenas de confiar no meu Filho durante esta jornada tortuosa, na qual vós sereis
tratados como criminosos, por insistirdes em permanecer fiéis à Palavra de Deus. Por favor,
lembrai-vos do caminho do meu Próprio Filho para o Calvário. Aceitai essa cruz, com amor e
dignidade, porque quando carregardes o vosso fardo vós agradareis muito ao meu Filho. Através do
vosso sacrifício e sofrimento, Ele resgatará a mais indigna das almas e, em seguida, Ele será capaz
de unir todos os filhos de Deus.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Eu asseguro que mais milhões ouvirão as Minhas Palavras
Terça-feira, 20 de agosto de 2013, 19:20

Minha querida e amada. O Meu Amor e a Minha Compaixão por todos os pecadores, fazem
com que Eu conceda Grande Misericórdia a milhares de milhões de almas, desde hoje. Eu abrirei os
olhos da humanidade para as Minhas Mensagens. Eu asseguro que mais milhões ouvirão as Minhas
Palavras, para que Eu possa levar muitas mais almas perdidas para o Novo Paraíso. Todas essas
almas, que nunca aceitariam estas Mensagens pela sua obstinação, vê-las-ão agora pelo que elas são
– um Ato de Misericórdia da Minha parte, para que Eu possa salvar as suas almas.
Os sacerdotes que condenaram as Minhas Mensagens e declararam que ela eram as palavras
do diabo, compreenderão então o terrível erro que cometeram, negando às almas a oportunidade de
ouvir a Minha Voz Celestial.
Os não-crentes, que se têm esforçado para encontrar a paz, serão agora atraídos pelas Minhas
Mensagens e, em breve, eles virão procurar conforto em Mim. Eu Estou à espera deles e assim que
eles vierem a Mim Eu enchê-los-ei com a saudade do Meu Amor, para que eles sejam incapazes de
Me ignorar.
Os crentes em Deus Todo-Poderoso, que não Me aceitam, ao Seu amado Filho, sentirão
agitação dentro das suas almas. Eles vão chorar pela Verdade quando testemunharem as formas
pelas quais o mundo se alterou, para lá além da compreensão.
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Então, aqueles que Me amam e que permanecem seguros na sua fé, mas que não conseguem
reconhecer-Me quando Eu Chamo as suas almas, serão subjugados pela realidade final, quando a
Minha Presença Divina lhes for dada a conhecer. Eu ficarei em júbilo quando esses Meus
seguidores Me permitirem conduzi-los corretamente no último caminho.
Eu dou ao mundo estas Dádivas porque Eu amo a todos. Aguardai esta Dádiva com amor
e gratidão.
O Vosso Jesus.

A Minha Segunda Vinda não pode ter lugar antes que a contaminação do pecado seja
erradicada
Quarta-feira, 21 de agosto de 2013, 18:05

Minha querida e amada filha, começou a renovação e purificação da Terra agora que o Meu
Tempo se aproxima. A Minha Segunda Vinda não pode ocorrer antes que a contaminação do
pecado seja erradicada, pela limpeza que é necessária na Terra.
À medida que a Terra for purificada, as almas de todas as crenças serão mergulhadas numa
renovação do espírito e muitas vão suportar uma terrível batalha espiritual. Elas não entenderão o que
estão a passar, mas Eu permitirei isso por causa da Minha Misericórdia. Para que fiquem em condições
de estar diante de Mim e para receberem a Vida Eterna no Novo Paraíso, as almas devem primeiro ser
purificadas. Essa purificação terá lugar na Terra para aquelas que estão a viver a perseguição do
anticristo, assim como para aquelas que vivem em transição para o Novo Paraíso. Ao mesmo tempo, a
Terra começará a sua própria renovação e todo o mal será eliminado, etapa após etapa.
Sede gratos porque o Meu Pai não perdeu a Sua Paciência e Ele não castiga os Seus filhos de
acordo com a gravidade dos seus pecados. Sede gratos, também, por Ele não voltar agora as Suas
Costas aqueles que pela sua iniquidade O desgostam, levando apenas as almas que verdadeiramente
O amam para longe desta Terra.
O Meu Pai persevera porque os Seus filhos são a Sua Criação e Ele não permitirá que eles
sejam levados por Satanás. Tão invejoso foi Lúcifer, que quando o Meu Pai criou o homem à Sua
Própria Semelhança, ele prometeu lutar até ao último dia para virar o homem contra o seu Criador.
O Meu Pai intervirá, por amor, para tornar impotente a força de Satanás. Todos os ataques de
Satanás ao Deus Uno e Trino, incluindo o falso profeta, o anticristo e o espírito do mal, serão
frustrados. Essa batalha será feia, injusta para muitas almas, que serão demasiado fracas para
lutarem pela sua libertação das garras do maligno, mas será ganha por Deus Todo-Poderoso.
Vós deveis, todos, voltar-vos para o Meu Pai e pedir-Lhe para salvar as vossas almas e para
vos proteger de seguirdes a besta no caminho para a perdição.
O Vosso Jesus.

Eu devo avisar o mundo para o grande número de falsos profetas que tentam neste
momento abafar a Minha Voz
Quinta-feira, 22 de agosto de 2013, 23:05

Minha querida e amada filha, Eu devo avisar o mundo do grande número de falsos profetas
que tentam neste momento abafar a Minha voz.
Eu enviei uma série de profetas, todos com diferentes missões, para preparar os filhos de
Deus. Estas Mensagens, acerca do fim dos tempos, são as únicas Mensagens autênticas da sua
natureza, neste exato momento, porque Eu nunca confundiria os filhos de Deus.
Estas Mensagens nunca devem ser comparadas com outras que estão agora a ser espalhadas
por toda a parte para contradizerem a Minha Santa Palavra. Só pode haver um Livro da Verdade –
só Eu, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, posso revelar o seu conteúdo. Aqueles de vós que credes
em Mim, podeis ser muito facilmente enganados. Vós deveis saber, sobre as mensagens que
contradizem estas e que aleguem vir de Deus, que isso é impossível.
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Confiais em Mim só um pouco? Ou abraçais-Me como Eu o desejo, com o coração cheio e
aberto? Eu chamo-vos por amor e preocupação. Eu não tento apelar à vossa inteligência. Eu
chamo-vos através do vosso coração e Eu chamo a vossa alma para Mim. Quando vós sentirdes
a Minha Presença nestas Mensagens, então não há necessidade de procurardes o aval ou
aprovação de ninguém.
Eu Sou como Sou. Eu estou agora diante de vós como deveria estar. O Meu Pai nunca Me
permitiria revelar o conteúdo do Livro da Revelação para alguém, apenas para o sétimo mensageiro,
pois esse dia chegou.
No passado, muitos videntes autênticos deram ao mundo a Palavra de Deus e sofreram
terrivelmente por isso. Muitos ainda recebem consolo de Mim e Eu continuarei a comunicar com
eles, porque Eu preciso do seu sofrimento e das suas orações. Elas são as Minhas almas escolhidas e
cada uma tem um papel a desempenhar na salvação das outras almas.
Esta Missão é a última. Eu ordeno-vos para prestardes atenção à Minha Palavra, agora, no
presente. Apenas a Minha Palavra, que vos é dada nestas Mensagens, vos guiará através da
perseguição. Com elas, Eu trago-vos grandes Graças. Vós nunca deveis insultar-Me, por
contaminação, quando desafiardes a Minha Palavra, quando comparardes as Minhas Mensagens
com a ficção produzida pelos falsos profetas.
Vós não precisais de ninguém para vos orientar para a Minha Misericórdia. Agora, vós deveis
focalizar apenas estas Mensagens e permanecer fiéis aos Meus Ensinamentos do passado, pois eles
são a vossa graça salvadora.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: O anticristo, na sua proclamação, declarará que é um cristão devoto
Sexta-feira, 23 de agosto de 2013, 14:09

Minha filha, como os Cristãos sofrerão com a doença do pecado, que engole o mundo em
todos os lugares, de muitas formas.
Há uma tentativa organizada para acabar com o Cristianismo e isso é feito de muitas formas.
Vós sabereis, quando for negado aos Cristãos o direito de declarar publicamente a sua fidelidade a
Deus, o que a todos os outros credos que não são de Deus será permitido. A esses outros credos,
ser-lhes-á dado um grande apoio quando pedirem justiça, em nome de seus direitos como cidadãos.
O que isso fará, é espalhar ainda mais os pecados que são abomináveis para o Meu Pai.
As pessoas serão forçadas a aceitar o pecado nos seus países, e será uma ofensa se os cristãos
se opuserem a essas leis. Os cristãos serão vistos como injustos, de direita, e desligados em relação
aos direitos humanos dos outros. Cada característica, desejável nas almas conforme delineado pelo
Meu Pai, será usada como argumento, para justificar a perversidade nas vossas nações.
Quando a chaga da carne agarra uma comunidade, mata muitos. Mas, depois de um momento
de grande tristeza e de muitas mortes, a restante comunidade torna-se imune à doença. O pecado
provocará a chaga da carne em muitas nações, quando o julgamento dos Selos for declarado pelo
Salvador da humanidade e derramado pelos anjos do Senhor. Muitos morrerão na expiação, devido
à maldade do homem. Esta purificação continuará até que permaneçam apenas aqueles que são
imunes à morte, por causa de seu amor por Deus.
Os Cristãos sofrerão muito, de muitas maneiras. A sua fé ser-lhes-á retirada e, em seu lugar,
será testemunhada uma abominação. A dor, que já começou neste momento, é a mesma que foi
experimentada pelo Meu Filho. Então, eles terão que presenciar um espectáculo surpreendente, no
qual o anticristo, na sua proclamação, declarará que é um Cristão devoto. Ele usará muitos extratos
da Bíblia nos seus discursos para o mundo. Os Cristãos, cansados, que sofreram até aí, sentem-se de
repente aliviados. Finalmente, pensarão eles, ali está um homem enviado do Céu, em resposta às

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

783

Livro da Verdade

suas orações. Da sua boca sairão muitas palavras doces e reconfortantes, e ele parece ser uma
dádiva de Deus, na medida em que será visto como alguém que quer alterar as injustiças contra os
Cristãos. Ele construirá isso cuidadosamente, tal como será entendido especialmente pelos Cristãos
e Católicos Romanos, porque são esses o seu alvo principal.
Todos admirarão o anticristo e os seus chamados atos cristãos, atitudes, e o seu perceptível
amor pela Sagrada Escritura, que o tornarão imediatamente aceite por muitos. Ele atrairá todas as
nações, para se juntarem, e preparará a realização de cerimônias para outras religiões, em particular
organizações pagãs, para que elas possam trabalhar em conjunto para trazer a paz ao mundo. Ele
terá sucesso na união de países devastados pela guerra, e a sua imagem aparecerá em todos os
lugares. A sua grande façanha final será quando ele trouxer todas as nações que ele uniu, e todas as
outras denominações Cristãs, para o domínio da Igreja Católica. Esta unificação irá formar a nova
religião mundial. Desse dia em diante, o Inferno vai cair na Terra, e a influência dos demônios
estará no seu maior nível desde antes do grande dilúvio. As pessoas serão vistas a adorar a Deus na
nova igreja da ordem única mundial e aparentarão ser devotas por todas as formas. Então, do lado
de fora das igrejas, elas entrarão em pecado, abertamente, sem que o pecado as envergonhe. Sob a
direção hipnótica da falsa trindade – a trindade criada por Satanás –, elas anseiam por cada tipo de
pecado, como um meio para sustentarem o seu recém-descoberto apetite.
Esta perversidade incluirá os pecados da carne, em que a nudez será aceitável, com o homem
a envolver-se em pecados da carne obscenos em lugares públicos. Os assassinatos serão comuns e
cometido por muitos, incluindo crianças.
A adoração satânica e as missas negras terão lugar em muitas Igrejas Católicas. O aborto será
visto como uma solução para todo o tipo de problemas e será permitido até ao dia do nascimento.
Em breve tornar-se-á uma ofensa criminal mostrar qualquer tipo de fidelidade a Jesus Cristo.
Se vós fordes vistos com uma Cruz verdadeira, será entendido que cometestes um crime, porque
estareis a infringir a lei. A lei, nas vossas terras, tornar-se-á uma lei dupla – na qual a política e a
religião estarão entrelaçadas na nova ordem mundial.
Esta perseguição significará que muitos, inconscientemente, adorarão a besta e serão infestados.
Tão infestados ficarão que vão trair irmão, irmã, pai e mãe, para as autoridades, se eles permanecerem
fiéis ao Cristianismo. A vossa única esperança, filhos, é a oração, para vos sustentar durante esse período.
Eu Exorto-vos a manterdes todos os objetos sagrados – rosário, velas benzidas, água benta, uma
cópia da Bíblia e do santo Missal – diariamente, juntamente com o Livro da Cruzada de Orações. Vós
deveis manter o Selo do Deus Vivo em vossas casas e em vós, se possível. A Minha Medalha de
Salvação converterá aqueles que a usem e eles alcançarão a Misericórdia do Meu Filho. Agora, Eu peçovos, filhos, para produzirdes a Medalha de Salvação e fazerdes um escapulário do Selo do Deus Vivo.
Esta mensagem é um Aviso do Céu, das coisas que estão para vir. Vós tendes que me escutar,
à Mãe da Salvação, porque eu devo orientar-vos para a Verdade, para que vós permaneceis
verdadeiramente fiéis ao meu Filho em todos os momentos.
Ide em paz, filhos, e ficai calmos, porque, devido à Misericórdia de Deus, este julgamento
será curto. Confiai em mim, a vossa Mãe, porque eu estarei sempre convosco durante as vossas
provações. Vós nunca estareis sós.
A Vossa Mãe, Mãe da Salvação.

Deus Pai: Filhos, Nós Estamos, mas apenas por um curto período de tempo, distantes
do Grande Dia
Sexta-feira, 23 de agosto de 2013, 15:00

Minha querida filha, enquanto o mundo se esforça por compreender o sentido do desespero
que testemunha, sabei que todos estes tumultos devem ocorrer antes de Eu trazer todos aqueles que
Me amam para dentro do Meu Lugar de Refúgio.
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Vós sabereis brevemente Quem Sou Eu, filhos. Aqueles de vós que estais inseguros acerca de
Mim vereis a Verdade, finalmente, e isso provocar-vos-á uma grande paz. O mal no mundo
aumenta agora e o engano decresce. Vós deveis ser fortes, Eu luto convosco, assim como Eu
aguardo agora o dia em que a renovação começará, e todos os Meus filhos encontrarão consolo
nesse Dia, quando o Meu amado Filho, se proclamar a Ele mesmo.
O que vós testemunhais é uma batalha entre a Minha Hierarquia Celestial e Satanás e todos os
seus demônios. É assustador e muito perturbador para muitos de vós, mas sabei que Eu intervirei
para aliviar a vossa dor. Sabei que vós sois Meus e que Eu trarei a paz para o mundo, quando Eu
vos livrar da infestação.
Filhos, nós estamos, mas apenas por um curto período de tempo, distantes do Grande Dia e,
embora ainda haja muito para acontecer, em que o Sagrado Nome do Meu Filho será despedaçado,
posto de lado, isso será rápido. Vós deveis olhar agora para o futuro, porque ele é uma jóia brilhante
de tal magnitude, que, no dia em que vós entrardes na nova era de paz, esquecereis a perseguição
infligida sobre o mundo pelo maligno. Vós deveis seguir as instruções do Meu Filho. Vós deveis
manter a calma, pois os Selos que vos serão revelados, são todos para o vosso próprio bem, e
daqueles cujas almas Eu vos peço para implorardes pela Minha Misericórdia.
Se permanecerdes fiéis aos Meus Mandamentos e viverdes a vossa vida em união com o Meu
Filho, vós tereis meio caminho andado. Se permanecerdes firmes aos Sacramentos e vos recusardes a
participar em rituais pagãos, que honram a besta, então vós encontrareis muita benevolência de Mim.
Ide e lembrai-vos que Eu Sou o Todo-Poderoso e que todo o Poder é Meu. Em breve, Eu
destruirei os ímpios e desvendarei o Meu Novo Paraíso para vós. Sede pacientes. Confiai em Mim.
Segui o Meu Filho e aceitai as Dádivas que Ele e a Sua amada Mãe, a Imaculada Virgem Maria, vos
trazem na forma da Cruzada de Orações e da Medalha da Salvação.
Finalmente, aceitai o Meu Selo como uma das maiores Dádivas que Eu dei à humanidade
desde que lhe dei Vida. Eu dou a Vida novamente, com as Minhas Graças Especiais, se vós
mantiverdes junto de vós o Selo do Deus Vivo. A todos aqueles que têm o Selo é concedido um
lugar no Novo Paraíso.
Eu amo-vos, filhos, mas Eu Sou o vosso Pai e Eu devo permitir estes desafios, porque Me
ajudarão a eliminar aqueles que nunca se desviarão do lado da besta. O tempo que Eu gasto a tentar
conquistar os seus corações origina uma batalha terrível e odiosa, com milhões de anjos caídos e
demônios, mesmo que seja apenas por uma alma.
Ficai confortados por saber que Eu abençoo a todos vós, os que sois puros e humildes de coração.
Eu amo a todos vós, portanto nunca deveis desistir quando tudo parece sem solução, porque o Meu
Poder significa que a destruição do mal está sob o Meu controle. Vós deveis colocar toda a vossa
confiança em Mim, especialmente neste momento, em que sentis que a Minha Justiça é severa.
O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo.

Este fogo será também lançado sobre os inimigos da terra e os que perseguem estas
Duas Testemunhas
Sábado, 24 de agosto de 2013, 23:15

Minha querida e amada filha, tu e todos aqueles que foram abençoados com a Verdade,
devem saber que a ira de Satanás contra esta Missão está a aumentar. A sua atrevida interferência
fez com que ele já se manifestasse fisicamente perante ti, pela terceira vez. Os seus gemidos de dor,
são porque ele não pode suportar a Minha Luz, a qual está presente em ti. Tu deves reforçar a força
de que precisas, através da recitação do Santo Rosário, para o impedires de te de atacar. Ó, se as
almas pudessem testemunhar o que Eu te permito suportar, por causa desta Missão, desmaiariam
com o choque.
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Aqueles que Me insultam durante a Minha preparação para salvar almas, serão deixadas
de lado, enquanto esta batalha se intensifica, antes que o anticristo seja apresentado ao mundo.
Quando vos tornardes obedientes e nada perguntardes sobre o que Eu vos peço, Eu posso salvar
mais de vós e arrancar-vos das garras dos enganos que são colocados dentro das vossas mentes
pelo maligno.
Vós não confiais em Mim para vos proteger? Vós não sabeis que quando aceitais as Graças
que Eu dou para vos ajudar a suportar a dor da rejeição, elas não têm sentido se a alma que as
recebe tem reservas ou dúvidas? Eu não posso preencher-vos com a força, a coragem e o Dom do
Espírito Santo, se vos acovardardes e vos esconderdes. Vós deveis estar abertos ao Meu
Chamamento, ao Meu Amor, às Minhas Dádivas.
Os Selos contidos no Livro da Revelação já foram abertos. Agora, que estão abertos, o
fogo combaterá o fogo. Como o fogo do ódio irrompe quando a besta se prepara, o fogo é
derramado sobre a Terra pelo Meu Pai. Esta guerra não será apenas espiritual. A Terra será
abalada, fendida e o fogo queimará, assim que o Meu Pai inflija castigos, para que Ele possa
atrasar as ações do grupo do mal.
O Poder do Meu Pai é para ser temido por aqueles que seguem cegamente as mentiras
infligidas ao mundo pelo maligno. Ele retaliará por cada ato perverso realizado por qualquer um de
vós – consciente ou inconscientemente –, quando prestardes homenagem ao inimigo de Deus. O
Poder dado às Minhas Duas Testemunhas – a Igreja Cristã e da Casa de Israel –, significa que o
fogo derramará das suas bocas, espalhando as Chamas do Espírito Santo. Este fogo será também
lançado sobre os inimigos da Terra e os que perseguem estas Duas Testemunhas. Não subestimeis a
batalha pelas almas, porque será aterrorizadora para aqueles que negam a Palavra de Deus. Aqueles
que a apoiam estarão protegidos, para que a sua proclamação da Verdade possa ser dada aos que
não têm ideia do que se abateu sobre a humanidade.
É por isso que vós deveis aceitar as Minhas Graças, para vos dar a força de que precisais para
lutardes no Meu Exército, e para que assim Eu possa dar um fim à maldade.
O Vosso Jesus.

Deus Pai: Receai vós, aqueles que se levantam e amaldiçoam o Meu Filho
Domingo, 25 de agosto de 2013, 18:00

Minha querida filha, Eu Estou a legar uma grande Dádiva ao mundo por causa desta Minha
Santíssima Missão. Eu vou salvar 200 milhões de almas, sem hesitação, independentemente de
quanto elas Me ofenderam, e Eu farei isso na próxima semana por causa do sofrimento associado a
esta Missão.
O Meu Ato de Intervenção é por causa do teu pedido, Minha filha, e Eu continuarei a
conceder Grandes Dádivas enquanto esta Missão continuar. Aqueles que Me amam suportarão, com
paciência, a perseguição que enfrentam e continuarão a suportar, porque é esse o Meu Desejo.
Aqueles que te perseguem, Minha querida pequenina, porque tu continuas a proclamar a
Sagrada Palavra do Meu Filho, devem saber isto. Se vós demonizais o Meu Filho, Eu punir-vos-ei.
Se vós demonizais a Sua Santíssima Palavra e, em seguida, disserdes que sois um filho de Deus, Eu
lançar-vos-ei para dentro do deserto. Nada impedirá a Minha profeta de completar esta Missão.
Nada. Tentai, como vós o fazeis, mas falhareis, pois vós estareis a combater numa guerra que nunca
ganhareis. O Meu Poder Omnipotente não pode ser tocado, adulterado ou desafiado. Desafiai a
Minha Divina Intervenção para salvar o mundo e vós sentireis a Minha Ira. Vós sereis destruídos.
Receai vós, aqueles que se levantam e amaldiçoam o Meu Filho. O vosso orgulho e a vossa
desobediência será a vossa perdição. Eu avisei, através dos antigos profetas, sobre as consequências
de ignorardes a Minha Voz.
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Eu vou agora agir para finalizar o começo do ataque final devastador sobre a humanidade. Eu
permiti que a batalha final ocorra. Eu dei ao maligno a última oportunidade para infestar aqueles
que são atraídos por ele. Eu faço isto pela Misericórdia do Meu Filho, para que as almas desafiem a
besta. Elas fazem-no pela sua lealdade ao Meu Filho. Aos que não Me conhecem ou ao Meu Filho
serão dadas grandes Graças para que aceitem a salvação. Toda a salvação é pelo Poder da Minha
Misericórdia. Somente os de corações teimosos e endurecidos permanecerão leais à besta. Eu
puxarei a todos para Mim. Eu garantirei que serão dadas todas oportunidades a todas as almas, para
que elas se possam redimir perante o Meu Filho antes do dia final.
Esta Missão Final foi criada no Céu desde o princípio. Todos os anjos e santos trabalham em
união para trazer todos os Meus filhos de volta para Mim, o seu amado Pai. A jornada final é agora.
Todos os que caminham com o Meu Filho, ficam perto Dele neste momento. Vós não sereis capazes
de suportar esta dolorosa jornada, a menos que escuteis o que Ele vos diz. Não vos deixeis seduzir
por aqueles que trabalharão de dia e noite para vos forçar a virar as costas. Se permitirdes que isso
aconteça, vós tereis muita dificuldade em fazer a vossa escolha de novo.
Vós não sois nada sem o Meu Filho. Vós não sois nada sem Mim. Até que renuncieis a tudo e
seguirdes a Verdade, vós nunca a encontrareis.
Tentai impedir que a Verdade seja dada ao mundo por Mim, o vosso Criador, e Eu atacar-vosei e o vosso pranto não terá nenhum consolo. Eu lançarei os orgulhosos e arrogantes, que acreditam
que sabem mais do que Eu, para dentro do deserto. Vós não tereis sucesso se desafiardes a Minha
Palavra e negardes a Minha Presença, quando Eu tento salvar-vos.
Homens ingratos, vós tendes pouco tempo restante. Escutando-Me, vós podeis vir a Mim, mas
só o podereis fazer se rastejardes a vossa face e cairdes em humildade perante o Meu Filho. A
Minha Missão atingiu uma fase muito perigosa, porque todos os esforços serão feitos pelos Meus
inimigos para a despedaçar. Isso pode parecer que está a acontecer, mas sabei que esses Meus
inimigos têm muito pouco tempo e, em breve, quando a Minha Paciência se esgotar, eles não
existirão, pois eles nunca verão a Minha Face.
O Vosso Pai, Deus, o Altíssimo.

Os fariseus açoitaram e assassinaram muitos antes de finalmente Me Crucificarem
Segunda-feira, 26 de agosto de 2013, 20:20

Minha querida e amada filha, antes de Eu ser crucificado muitas mentiras odiosas foram
criadas acerca de Mim pelos Meus inimigos. Houve encontros realizados muitas vezes por Fariseus
para decidir o que fazer de Mim. Eles não poderiam aceitar, nem por um minuto, que Eu tivesse
sido enviado por Deus para salvar a humanidade. Como eles Me odiavam. Como eles gritaram e
atormentaram os Meus discípulos que foram capturados por eles.
Os Fariseus açoitaram e assassinaram muitos antes de finalmente Me crucificarem. A sua
selvageria e a sua maldade estavam contra os Ensinamentos de Deus e da Santíssima Bíblia. Isso
não os dissuadiu quando Me apanharam. Eles proclamavam a Palavra de Deus e em seguida
desafiavam a Palavra de Deus – tudo ao mesmo tempo. Não só Me condenaram, como afirmaram
que Deus nunca enviaria um Messias desta natureza. Eles olhavam por baixo para as pessoas
humildes e pobres e os que consideravam serem teologicamente ignorantes. O seu ódio por Mim
assustava muitas pobres almas que compareciam nos templos. Aqueles que lhes perguntaram
porque eles, os Fariseus, Me condenaram, foram eles próprios condenados por se atreverem a
questionar os seus motivos para Me rejeitarem.
Houve muitos falsos profetas pregando quando Eu andei na Terra, e Eu fui considerado
demente e de não poder ser tolerado. Muitos destes falsos profetas citavam o Livro do Génesis e
faziam afirmações ridículas, que eram ofensivas a Deus, porém eles eram tolerados e era-lhes dada
pouca atenção.
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Apesar dos milagres que Eu realizei terem sido testemunhados, eles não abriam ainda os olhos
para a Verdade, porque eles não queriam ver. Os sacerdotes do dia faziam muitos discursos
públicos, em que Me condenavam, como sendo o filho de Satanás, e advertiam aqueles que fossem
vistos a associar-se Comigo de que seriam expulsos dos templos. Eles rejeitaram-Me porque não
podiam aceitar as Minhas origens humildes e porque Eu não fora educado de acordo com as suas
altas expectativas. Portanto, eles concluíram Eu não poderia ser o Messias. Eles achavam que o
Messias viria de dentro das suas próprias fileiras. E assim, eles detestavam tudo relativo a Mim.
Eles sentiam-se ameaçados pelas Minhas Palavras, que, apesar da sua rejeição por Mim, os tocaram
de alguma forma, o que eles não entenderam.
Eles não estavam preparados para a Minha Primeira Vinda. Eles, certamente, não estão hoje
preparados para a Minha Segunda Vinda. Alguém que se atreva a dizer que é um profeta, enviado
para avisar os filhos de Deus da Segunda Vinda, será tolerado, uma vez que não revela a Verdade.
Mas quando um verdadeiro profeta se revela e fala a Palavra de Deus, ele ou ela será odiado e
condenado publicamente. Quando vós virdes a condenação absoluta, baseada na ignorância das
promessas feitas por Mim, de voltar de novo, e quando o ódio é tão vingativo que os seus autores
infringem a Palavra de Deus, então vós sabereis que é a Mim que eles odeiam. Apenas a Minha Voz
pode atrair tanto ódio entre os pecadores. Só a Minha Voz desperta tal oposição.
Estivesse Eu na Terra, neste momento, e eles crucificar-Me-iam de novo. Aqueles que
clamam que Me amam e que guiam os Meus discípulos na Igreja Cristã seriam, infelizmente, os
primeiros a pregar o primeiro prego na Minha Carne.
Lembrai-vos, nenhum de vós é digno de se colocar diante de Mim. Nenhum de vós tem
autoridade para condenar publicamente a Minha Palavra, pois vós não Me conheceis. Vós, os que
Me condenais, quando Eu tento cumprir o Pacto Final do Meu Pai, não tendes vergonha. O vosso
orgulho repugna-Me. Vós condenastes as vossas próprias almas, aos Meus Olhos. Vós, nada
aprendestes sobre Mim. Vós não acreditais na Sagrada Escritura, porque negais que a Minha
Segunda Vinda ocorrerá.
No dia final, ser-vos-á solicitado para contardes as almas que vós perdestes de Mim. Nesse
dia, quando vós gritardes pela Minha Misericórdia, sereis incapazes de Me olhar nos Olhos.
O Vosso Jesus.

Por cada ato de maldade da guerra e de terror, Deus expulsá-los-á e serão apedrejados
até à morte
Terça-feira, 27 de agosto de 2013, 23:45

Minha querida e amada filha, o mundo está prestes a suportar terríveis guerras e o ódio
espalhar-se-á e infectará muitas nações. A agitação e a divisão estarão presentes na maioria dos
países e as pessoas saberão então que os tempos mudaram para além da compreensão.
Será sentido uma profunda e ansiosa inquietação e as pessoas acharão que é difícil saber em
quem confiar. É assim que Satanás infesta os filhos de Deus, pois ele coloca uns contra os outros.
Somente aqueles que acreditam no Deus Verdadeiro encontrarão conforto, pois eles saberão que a
sua fé e amor por Mim os manterá fortes.
Vós deveis rezar arduamente, para que o engano que se abateu, que é a causa de muitas guerras,
seja exposto pelo que é – uma tentativa de causar profunda divisão e ódio, para ter o controle. O Meu
Pai punirá os opressores, quando eles causarem destruição e dor sobre os inocentes. Eles podem matar
e mutilar muitos, mas serão abatidos pelo Meu Pai, pela sua perversidade.
Aqueles que acreditam que podem criar a guerra e enganar o mundo não terão muito tempo
para se vangloriar das suas atividades iníquas. O seu destino está selado. A Intervenção da Mão de
Deus será vista em todas as partes do mundo. Por cada ato de maldade da guerra e do terror, Deus
expulsá-los-á e serão apedrejados até à morte.
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A guerra criada pela mão do homem destrói a vida da carne. A punição do Meu Pai impedirá
que seja dada à vida das almas o Dom da Salvação.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: No Último Dia, quando a aurora romper, o som estridente da
trombeta será ouvido em todo o mundo
Quarta-feira, 28 de agosto de 2013, 20:00

Meus filhos, deixai-me abraçar-vos enquanto continuais a suportar os insultos que
testemunhais contra o Meu Filho.
Quando vós prestardes atenção a estas Santas Mensagens e aprenderdes a compreendê-las,
então muitos de vós ireis em frente, com grande coragem, para avisar o mundo dos tempos
vindouros, para que Deus possa preparar os Seus filhos para o Novo Paraíso.
O que vós deveis compreender é que sereis odiados pelo vosso Trabalho para o meu Filho.
Vós não sereis aceites por muitos e, em consequência, suportareis a dor e a humilhação. Por cada
passo que dais, vós enfrentareis um obstáculo, porque vós caminhais nas Pegadas do meu Filho.
Nenhum de vós achará isso fácil, até que aceiteis com serena resignação, como é de esperar.
Mesmo aqueles que seguem o meu Filho, mas que não aceitam estas Mensagens, lutarão e perseguirvos-ão em Seu Nome. Eles não vêem que ao procederem com tal ódio eles insultam o meu Filho.
Vós deveis aceitar que quando o meu Filho se dá a conhecer a Ele Próprio, as Suas Palavras
são atacadas e trazem grande divisão. Quando vós compreenderdes porque estais a enfrentar tais
ataques e porque estais a ser punidos por falardes ao mundo em Seu favor, então achareis este
Trabalho mais fácil.
Esta perseguição continuará, tristemente, até o Dia da Sua Segunda Vinda. Por favor, pela Sua
causa, aceitai essas provações por amor a Ele e dareis uma grande glória a Deus por causa desse
sofrimento. Nenhuma parte desse sofrimento é desperdiçada, porque, quando aceite com amor a
Jesus, derrota o maligno, uma vez que enfraquece o seu plano para destruir a humanidade.
Perdoai a essas pobres almas que lutam contra esta Missão. Ignorai a crueldade que tendes
que suportar em Nome do meu Filho. Aceitai que, quando eles vos odeiam, por causa do vosso
amor ao meu Filho, vós sois muito favorecidos por Deus.
Perdoai aos servos sagrados que vos impedem de falar do Livro da Verdade. Eles não entendem
a magnitude do plano de Deus para preparar a humanidade para o Novo Começo, pois eles próprios
não estão preparados. Muitos deles só fazem o que fazem por causa do seu amor para com o meu
Filho. Eles não pretendem fazer mal. Simplesmente, eles não vêem porque não podem ver.
Rezai, rezai, rezai para que eu, a vossa Mãe, receba o Poder para vos ajudar a suportar esta
jornada, sem desistirdes, até ao último dia que está próximo. Nesse dia, quando a aurora romper, o
som estridente da trombeta será ouvido em todo o mundo. Ela soará como vós esperaríeis que
soasse, e será seguida pelo canto do coro dos anjos. Isso será ouvido em cada país, cidade, vila,
aldeia – em toda a parte. Então tu, minha filha, como sétimo anjo, irás declarar que o meu Filho
chegou. O Céu transforma-se em ouro e, rapidamente, um Milagre será visto por todos os homens,
mulheres e crianças – por todos os pecadores. O meu Filho dar-se-á a conhecer sobre as nuvens
precisamente como Ele é. Em seguida, descendo dos Céus, virá a Nova Jerusalém – o Novo
Começo, para todos aqueles que aceitaram a Misericórdia de Deus.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Vós deveis rezar pelas suas almas, pois eles venderam-nas
Quinta-feira, 29 de agosto de 2013, 23:53

Minha querida e amada filha, aqueles de vós que rezam diligentemente a Minha Cruzada de
Orações, sabei que Eu trago ao mundo alívio das armadilhas do demônio.
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A antiga serpente cai e tropeça, perdendo muito poder, quando vos esforçais por orar
diariamente a Minha Cruzada de Orações. E embora o tempo de grandes provações continue, as
vossas orações trarão muitos contratempos aos planos criados pelas potências maçônicas do mundo,
que são programados para criar o caos, a fim de controlar os mais fracos e vulneráveis. Apenas uma
Cruzada de Oração, dita do coração, é o suficiente para Eu destruir o poder dos líderes políticos
arrogantes, que não têm consciência.
O egoísmo é uma praga e uma fraqueza da capacidade da humanidade para viver em
harmonia e paz. A obsessão com a ambição pessoal, mais não traz senão a divisão, porque o homem
esforça-se por dominar aqueles que sente que precisa para lucrar bastante.
Aqueles de vós que seguem, cegamente, as ordens de pessoas em posições de poder, que vos
motivam a cometerdes atos que sabeis que são abomináveis aos Olhos de Deus, então também vós
sereis considerados tão culpados quanto aqueles que vos tentam para realizardes essas maldades. Os
homens e mulheres cujo poder sobre os outros foi gerado pela corrupção e outros meios, muito
trabalho terão que fazer, se desejarem desfrutar do Meu Glorioso Reino.
Eu abaterei os egoístas e orgulhosos dentre vós. Eu atirar-vos-ei por terra, até que vos torneis
humildes, como aqueles que vós pisais.
Eu cortarei os corações das almas endurecidas e teimosas que nada se importam com as
necessidades de quem quer que seja, a não ser das suas. Eles serão ensinados de que se não podem
amar, então não devem receber. Em vez de amor, eles buscam apenas idolatria. Essas pobres almas,
que se elevaram diante de vós no mundo, por todas as formas, são vítimas de Satanás. Em vez de
aplaudirdes a sua jactância e aceitardes a sua necessidade insaciável de adoração pública, vós deveis
rezar pelas suas almas, pois muitos já as venderam.
Muitas almas em posições de influência sobre os outros, incluindo as que estão na política, no
mundo da música, na comunicação, na indústria do entretenimento e na alta finança, estão a ser
mantidas nos vossos corações, porque muitos de vós ficasteis escravos deles e das suas
necessidades, que servem apenas as suas próprias luxúrias e desejos. Eles infestam os inocentes,
que, imitando-os e copiando os seus estilos de vida, se afastam de Deus.
Eu, Jesus, condeno o mundo dos falsos ídolos, criados por aqueles que não querem senão o
poder, a riqueza e a capacidade de influenciar os outros.
A difusão do ateísmo foi causada pelo orgulho do homem na sua própria capacidade. Isso foi
causado pela crença do homem em que o homem mortal, por causa do Dom da inteligência humana,
tem todas as respostas para o verdadeiro significado da vossa vida na Terra.
As almas jovens perdem-se de Mim porque idolatram falsos ídolos, na forma de bens
materiais, moda, música e do mundo do entretenimento. Não é que eles não devam desfrutar a
vida – porque isso traz-Me felicidade –, é a falta de amor por Mim e pelos seus próprios corpos
que Me ofende. Eles nasceram puros e perfeitos. Os seus corpos são uma Dádiva do Céu. Eles
profanam os seus corpos e não têm vergonha pela realização de atos obscenos, pelos quais
atraem as almas inocentes para eles. Muitos, com esse poder, venderam as suas almas pelos
seus dons, diabolicamente inspirados. A única razão pela qual eles receberam esses dons foi
para proporcionarem prazer ao mundo, através de um talento que lhes foi dado por Deus. Mas,
Satanás tentou-os muito e prometeu-lhes, em troca das suas almas, uma vida gloriosa e brilhante
de riqueza, adulação, fama e prazer. Então, ao receberam esses dons, eles usaram-nos para
infestar outras almas. E assim por diante, eles continuarão até que milhões de almas se tornem
escravas de Satanás. Muitas almas, que seguem falsos ídolos, são atraídas para o vício das
drogas. Eles não têm vergonha, nem pudor nem verdadeiro amor pelos outros, pois cada qual
luta por maior atenção.
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Muito tempo é gasto na batalha pela auto glorificação, que é causada por um amor
obsessivo por eles mesmos, em que Deus não desempenha nenhum papel em todas as suas
vidas. Muitos deles rejeitam Deus abertamente, através da profanação do Santo Crucifixo – tão
desavergonhados eles são. Sabei que eles sofreriam um destino terrível, não fosse Eu intervir.
Este é apenas um grupo de almas perdidas, as quais Eu reunirei e, em seguida, dar-lhes-ei o
Dom da salvação, devido às vossas orações, Meus queridos seguidores. E levá-los-ei, através
desta oração especial, para o Meu Refúgio.
Cruzada de Oração (117) Por aqueles que venderam as suas almas
Querido Jesus, eu consagro as almas de (listá-las aqui) e de todos aqueles que trocaram as
suas almas pelo preço da fama. Livrai-os da sua infestação. Levai-os para longe da ameaça dos
Illuminati, que os devoram. Dai-lhes a coragem para se afastarem dessa escravidão ímpia, sem
medo. Tomai-os nos Vossos Braços de Misericórdia e alimentai-os de novo com o Estado de
Graça, para que eles fiquem aptos a estar diante de Vós. Pela Vossa Divindade, ajudai-me
através desta oração pelas almas assumidas por Satanás, para as afastar de uma terrível tortura
nas câmaras do Inferno. Ajudai-os, através do sofrimento das almas escolhidas, através das
minhas orações e através da Vossa Misericórdia, a ficarem na linha da frente, prontos para
entrarem nos Portões da Nova Era de Paz – o Novo Paraíso. Eu suplico-Vos, para que os
liberteis do cativeiro. Amém.
O Vosso Jesus.

Haverá grande regozijo em toda a parte. Isso durará 100 dias
Sexta-feira, 30 de agosto de 2013, 20:24

Minha querida e amada filha, por favor garante que todas as nações escutam as Minhas
Profecias, para que se possam preparar para a maravilhosa, renovada Terra – o Novo Paraíso. Cada
filho de Deus é titular da sua herança e, portanto, como se estivessem a preparar-se para um grande
casamento, eles devem começar a planear esse Grande Dia.
Eu Apelo aos Judeus, Muçulmanos e Cristãos, bem como qualquer outra crença, para que Me
escutem agora. Nenhum de vós deixará de ser tocado pela maldade do anticristo. Mas se vos
preparardes agora, tornar-vos-eis imunes ao sofrimento que ele infligirá sobre o mundo, levando o
Selo do Deus Vivo e mantendo-o em vossas casas.
Quando a Palavra de Deus, a Verdadeira Palavra, é dada a conhecer, vós deveis parar e
escutar, porque ela vos conduzirá às Portas do Novo Céu e Nova Terra. Este Novo Paraíso está à
espera e tornar-se-á o lar de milhares de milhões de almas, incluindo as que esperam no estado do
Purgatório e no Céu. Eu juntarei todos aqueles cujos corações estão abertos ao Comando de Deus,
os quais sentirão o Amor da Minha Misericórdia.
Por favor, não receies este dia, pois ele vos trará muita felicidade, paz e alegria. O Meu Reino
espantar-vos-á pela sua beleza surpreendente. Muitos de vós temeis as Minhas Mensagens, porque
acreditais que a Segunda Vinda significa morte – o fim. Mas isso seria uma suposição incorreta.
Aqueles de vós que vierem a Mim de bom grado, sem quaisquer condições, com humildade e
amor, não sentirão a dor da morte física. Em vez disso, num piscar de olhos, vós encontrareis o
vosso novo ambiente. Isso chocar-vos-á, em primeiro lugar, e rapidamente olhareis ao vosso redor
para encontrardes os vossos entes queridos. Eu salvarei tantas almas, que vós estareis com as vossas
famílias, inclusive aqueles que vós amais, que já estão Comigo no Céu, e aqueles que Eu libertarei
dos fogos do Purgatório.
Haverá grande regozijo por toda a parte. Isso durará 100 dias. O Meu Novo Paraíso terá
apenas uma religião, a Nova Jerusalém, na qual Eu serei adorado diariamente. Tudo vai estar em
união com a Sagrada Vontade do Meu Pai. Haverá doze nações, mas apenas um idioma, porque Eu
não permitirei a divisão.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

791

Livro da Verdade

Eu nomearei líderes, e, em cada nação, não haverá escassez de alimentos, água, casas ou de
vida. Não haverá morte, porque Eu darei a Vida Eterna a todos os que entrarem. Todas as nações
trabalharão em conjunto para espalhar a Palavra de Deus, e a felicidade, que é impossível atingir
hoje na Terra, será uma das maiores Dádivas que Eu vos apresentarei. Vós sereis muito amados e
amar-Me-eis como Eu vos amo.
Muitos de vós conhecereis gerações das vossas famílias, recuando séculos. As gerações
continuarão e por isso vereis os vossos filhos e filhas casarem e terem perfeitos filhos de Deus –
cada um abençoado com grandes Graças. Será nomeado um Chefe da Minha Igreja e o seu nome é
Pedro, porque Eu prometi que iria formar a Minha Igreja na Terra. E assim, no Novo Paraíso, ele
vai chefiar a Minha Igreja.
Ó, se Eu pudesse mostrar o que está diante de vós, choraríeis lágrimas de alegria e lutaríeis
pelo vosso caminho para os Portões. Assim, por favor, todos vós, ignorai as tentativas de vos
impedirem na vossa procura da Vida Eterna. Ignorai aqueles que dizem que Eu não Existo. Não deis
crédito aos que usam a Minha Santa Palavra para vos convencer que Eu não falo para vós, agora,
através destas Mensagens.
Deveis lutar, todos vós, para vos ser dada esta gloriosa herança, pois nenhum homem tem o
direito de negar ao outro esta grande herança, que pertence a cada um, não importa quão enegrecida
esteja a sua alma. Eu Estou a dar-vos as ferramentas para Me trazerdes almas, de toda a parte, para
que juntos possamos destruir a obra de Satanás e entrar, rapidamente, no Novo Mundo.
A Minha paz esteja convosco.
O Vosso Jesus.

Muitos de vós, que dizeis que Me servis, não estais aptos a erguer-vos e a declarar que
sois um Servo de Deus
Sábado, 31 de agosto de 2013, 21:45

Minha querida e amada filha, Eu disse a todos vós há algum tempo para plantardes sementes,
para vos alimentardes e às vossas famílias durante a perseguição. Eu fiz isso por uma razão. Vós
deveis plantar, mesmo que apenas algumas sementes – sementes puras, que não tenham sido
adulteradas pela interferência humana. Então, Eu multiplicarei o fruto que elas derem e todos terão
o suficiente para comer, porque o mundo vai sentir muita fome. Esses dias não estão longe e eles
acontecerão por uma série de razões.
As colheitas serão contaminadas pela intervenção dos agricultores gananciosos. O resultado
das colheitas será impróprio para comer. Em seguida, a guerra significará que poucos homens
capazes ficarão para cultivar a Terra. Depois, haverá o fogo que Eu derramarei sobre os quatro
cantos da Terra, e tudo se tornará estéril. Estas terríveis provações serão causadas pela disseminação
do mal, mas muitas pessoas sobreviverão se confiarem em Mim. Deveis preparar-vos agora, como
faríeis se a comida estivesse racionada, pois a guerra está a chegar. Tende água em abundância,
porque tudo o que vós armazenardes será multiplicado por Mim.
Por favor, não acrediteis que Eu vos peço para deixardes as vossas casas, porque tal não é
necessário. Alguma preparação, na qual vós oferecereis ajuda uns aos outros, é tudo o que é
necessário. O Meu Precioso Sangue cobrirá todos aqueles que acreditam no Meu Aviso para a
humanidade, pois ao momento da abertura do Terceiro Selo seguir-se-á um período de guerra.
Muitos ignorarão a Palavra de Deus, que está contida no Livro da Revelação. Muitos líderes e
servos sagrados das Minhas Igrejas não reagem à Minha profeta, tal como fizeram antes do dilúvio.
Eu chamo agora os Meus servos sagrados. Em quem acreditais vós? Em Mim, o vosso Jesus
ou nas divagações de quem afirma ser especialista em teologia, mas que ignora a Verdade? Acordai.
Os Selos estão abertos. É vosso dever ajudar-Me a salvar almas, mas vós não tendes estado alerta
para o som do Meu Chamamento. Eu disse-vos que Eu viria como um ladrão na noite. Quando esse
dia chegar, será tarde demais para as almas que não se prepararam.
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No momento em que as trombetas surgirem, o julgamento deles acontecerá rapidamente, não
antes que os Selos sejam postos a nu. E depois? Vós acordais e seguis-Me, nessa fase, ou vós
perder-Me-eis mais almas, enquanto hesitais? Enquanto esperais que outros liderem o caminho?
Eu devo lembrar-vos de que o vosso papel é o de salvar almas. Vós podeis fazer isso mediante
uma vida em que é suposto que estais ao Meu serviço, e não quando servis o orgulho e o ego
daqueles que tentam distorcer os Meus Ensinamentos. Muitos de vós, nas Minhas Igrejas, não
entendeis o significado do Meu Novo Paraíso e não recordais aos filhos de Deus a Minha Promessa.
Vós deveis recordá-los da Verdade – a tempo, antes do dia final.
Muitos de vós, embora amáveis, bons, amorosos e com um compromisso sincero com a
Minha Igreja na Terra, esqueceis a Minha Segunda Vinda. Achais vós que foi isso que aprendestes?
Quantos profetas seriam necessários para vos convencer de que o tempo está quase em cima de vós?
Quando ouvistes vós que Deus não envia os Seus profetas para ajudar a preparar os Seus
filhos na luta contra a maldade que infesta a alma humana? E o que vos dá o direito de assumir que
o Livro da Revelação contém mentiras? Vós negais muito do seu conteúdo e não o discutis. Porquê?
Não sabeis vós que isso significa que negais a Palavra de Deus?
A Minha Paciência é desafiada. A Minha Ira é grande. A vossa recusa obstinada em aceitar o
Meu Dom de Intervenção para vos preparar, insulta-Me. Perseguindo os servos sagrados que Me
reconhecem através destas Mensagens, vós negais aos outros o Dom da Salvação. Vós estais cegos
e a vossa ignorância sobre os Meus Ensinamentos e sobre a Palavra de Deus, que está contida no
Sagrado Livro do Meu Pai – a Bíblia –, é surpreendente. Vós dizeis que Me servis, mas não Me
conheceis, e por isso vós não vedes.
Quando a vossa fé é fraca, vós não podeis abrir o vosso coração a Mim. Se abrisses o
vosso coração a Mim, vós poderíeis ouvir-Me claramente, porque estaríeis cheios do Espírito
Santo. Infelizmente, muitos de vós, que dizeis que Me servis, não estais aptos a erguer-vos e a
declarar que sois um servo de Deus. Vós envergonhais-Me e envergonhais o Meu Nome,
quando humilhais publicamente o vosso rebanho em Meu Nome. Vós quebrais todas as regras
de Deus, quando condenais aqueles que seguem estas Mensagens, pois não vos foi dada a
autoridade para fazer isso. O vosso amor por vós mesmos, torna precipitado o vosso amor por
Mim, Jesus Cristo, e, por causa disso, vós não estais mais aptos a servir-Me. Vós sois muito
orgulhosos para estardes diante do Meu Trono.
O Vosso Salvador.
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MENSAGENS DE SETEMBRO DE 2013
Eu escolhi doze homens simples, iletrados e ignorantes da Sagrada Escritura, que
eram pobres pescadores
Domingo, 1 de setembro de 2013, 11:08

Minha querida e amada filha, quando Eu andei na Terra e entrei no Templo de Deus para
revelar a Verdade, Eu fui tratado, em primeiro lugar, com paciência. Muitos sacerdotes ficaram
atónitos com o que Eu sabia e por Eu ser o Filho de um humilde carpinteiro. Assim, eles ouviram
com atenção quando Eu expliquei mais do que era esperado por eles, tal como está gravado no
Livro do Meu Pai.
Eu sabia que a Minha Missão era a partir da idade de doze anos e Eu comecei devagar, sem
revelar muito antes do momento certo. Eu sabia que Eu tinha que preparar o mundo para a vinda do
Messias. Eu também sabia que, num curto período de tempo, a Igreja de Meu Pai na Terra negarMe-ia e diria que Eu era uma fraude.
Eu escolhi doze homens simples, iletrados e ignorantes da Sagrada Escritura, que eram pobres
pescadores. Porque fiz Eu isso? Eu sabia que o conhecimento que Eu iria dar-lhes seria aceite tal
como era. Sem qualquer conhecimento prévio da Sagrada Escritura, eles não iriam portanto
comparar os Meus Ensinamentos com a Bíblia Sagrada e tentar encontrar falhas através de um
exame cuidadoso. Isso significaria que muitos deles não teriam vigor para espalhar a Verdade. Eles
foram escarnecidos pelos que estavam em altas posições na Igreja, que alegaram que os ignorantes
não eram dignos de ser escolhidos por Deus para espalhar a Sua Santa Palavra sobre eles.
Certamente, com a sua educação em matéria de espiritualidade e pela sua posição na Igreja de Deus,
Deus só iria escolher a Sua Igreja para profetizar a Boa Palavra. Eles não conseguiram entender que
Deus só escolhe os humildes e ignorantes, neste caminho, porque eles não argumentam. Eles não
desafiam e não têm medo de ser rejeitados, pois eles não sabem mais. Deus, lembrai-vos, não
escolhe quem se exalta diante dos outros. Isso nunca poderia ser.
É por isso que vós, Minha filha, sois odiados entre a Minha Igreja na Terra. É por isso que
eles colocam as Minhas Mensagens de lado e as ridicularizam. É por isso que eles escarnecem de ti,
porque tu não és considerada digna de espalhar a Minha Santa Palavra. Como eles Me ofendem. O
ódio que tu verás será influenciado sobretudo pela Igreja Católica. Eles nunca aceitarão que um
profeta que não tem conhecimento da Santíssima Bíblia ou dos Meus Ensinamentos, possa ser
enviado. Eles vão dizer que tu espalhas a heresia. Eles dizem isso porque eles estão tão afastados
dos Meus Ensinamentos que começaram a acreditar nas suas próprias mentiras. Nota que o Meu
profeta para o fim dos tempos foi enviado e não escolhido, pois isso não poderia ser, porque esta, a
Última Missão, foi criada pelo Meu Pai, Que só envia o Seu próprio.
Eu aviso aqueles de vós que escarneceis de Mim, fazendo pouco destas Mensagens – a Minha
Santa Palavra, que vós deveis vir a Mim, agora, imediatamente, em Santa Adoração, todos os dias,
até ouvirdes a Minha Voz. Só então Eu posso levar-vos e mostrar-vos o que Eu preciso de vós,
neste momento crucial do vosso Serviço para Deus.
O Vosso Jesus.

Aqueles de vós que escarneceis de Mim agora, porque rejeitais as Minhas Mensagens,
acreditais realmente que Eu dividiria a Minha Igreja
Domingo, 1 de setembro de 2013, 17:05

Minha querida e amada filha, afinal tu agradeces-Me por esta Missão muito difícil. Eu sei
quanta dor te causa proclamares a Palavra de Deus, porque geras muita cólera entre os que
acreditam que são a elite.
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Minha filha, nota que quando Eu te concedo favores, tu caminhas sempre sozinha e acabarás
numa selva, tal como os profetas antes de ti. Eu enviarei alguns para te ajudarem, mas tu andarás
sempre isolada. Contudo, Eu far-te-ei companhia enquanto os lobos te perseguirem.
Diz aos que se chamam a eles mesmos Meus verdadeiros discípulos, sacerdotes e servos
sagrados dentre vós, isto. Eu escutarei sempre as vozes dos pequenos, dos fracos, dos humildes
e dos puros de coração. Mesmo que eles estejam com medo das Minhas Mensagens, Eu
favorecerei sempre aqueles que realmente Me amam. Quem são esses de quem Eu falo agora?
Eu refiro-Me aos que nunca esquecem o que Eu lhes digo. Carregai a Minha Cruz, segui-Me,
mas estai preparados, porque quando declarardes a Palavra de Deus sem malícia vós sofrereis a
Minha Dor. Não importa quão civilizado vós acreditais que o mundo seja, nesse momento vós
sereis odiados quando vos erguerdes, desafiando aqueles que Me odeiam. Quando Me odeiam,
eles crucificar-vos-ão.
Eu escuto os mansos. Eu abençoo aqueles que executam as Minhas claras instruções para vós,
para vos amardes uns aos outros, não importa como vos atormentem. Aqueles de vós que Me
rejeitais, através dessas Mensagens, nunca deveis, por causa das vossas dúvidas, espalhar o ódio
contra qualquer pessoa em Meu Nome. Eu, Jesus Cristo, digo-vos agora que o demônio veio para
declarar este assalto final sobre todos os filhos de Deus. Aqueles que se recusam a ouvir-Me cairão
pela sedução dos seus devotos servidores.
Não sabeis vós que a Minha Igreja será atacada por Satanás, e que isso foi predito? Os Meus
inimigos andarão entre vós e, contudo, vós não aceitais que Eu o permitiria. Sabei que a batalha do
Armagedom é composta por duas facções. A dos que acreditam em Deus, e que seguem a Palavra
de Deus, e a do maligno, do seu exército e de todos a quem ele engana. Satanás enganará muitos na
Minha Igreja e somente aqueles que permanecem alerta e vigilantes para com os erros doutrinais,
serão capazes de resistir à sedução. A sedução é a ferramenta mais poderosa usada pelo enganador.
Ele engana parecendo proclamar a Verdade.
Eu exorto essas pobres almas, aquelas que Me amam e permanecem fiéis à Minha Igreja na
Terra, a escutarem. Vós deveis manter-vos fiéis à Minha Igreja e aceitar disciplinadamente quando
os vossos superiores permanecem leais ao que Eu dei o mundo pela Minha Morte na Cruz. O tempo
para a escolha está próximo. A abominação ainda não aconteceu, porém, quando virdes os erros
contra os Meus Ensinamentos e contra o Meu Dom dos Sacramentos, afastai-vos. Esse dia está
próximo. Portanto, vós deveis reunir-vos e continuar a seguir as regras da Minha Igreja, tal como
foram estabelecidas antes, por Pedro.
Aqueles de vós que escarneceis de Mim agora, porque rejeitais as Minhas Mensagens,
acreditais realmente que Eu dividiria a Minha Igreja e vos pediria para negardes os Meus
Ensinamentos? Aguardai, face ao repúdio pelo Meu profeta, até ao dia em que vos for pedido para
jurardes fidelidade à mentira, em Nome da Minha Santa Igreja na Terra. Todavia, o Meu Amor por
vós é tão forte que Eu não vos ponho de lado, permitindo que sejais devorados por demônios.
O Vosso Jesus.

Vós não sabeis que toda uma geração de jovens é retirada de Mim neste tempo
Segunda-feira, 2 de setembro de 2013, 18:45

Minha querida e amada filha, enquanto a cólera se levanta contra estas Minhas Profecias,
dadas ao mundo para vos preparar a todos para a Minha Segunda Vinda, sabei isto. Esta Missão
tem um objetivo. É salvar todas as almas – todos os vivos, no mundo de hoje. Não importa o
quão dura seja a crítica lançada contra vós, Minha filha, porque Eu seguirei em frente,
implacavelmente, até que o Meu Trabalho esteja feito. Ninguém Me impedirá de salvar almas,
pois Eu esmagarei quem se atrever a colocar-se no Meu caminho, para que Eu possa salvar as
almas que saíram da Minha Proteção.
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Por causa do paganismo que varre a Terra e pela fraqueza da fé que existe entre os crentes,
vós não sabeis que toda uma geração de jovens é retirada de Mim neste tempo? A Minha Missão
centra-se nessas almas jovens aflitas, a que na maioria dos casos foi negado qualquer conhecimento
de Mim, Jesus Cristo. Porque são muitos, em cada nação, Eu devo alcançá-los da melhor forma
possível para obter a sua atenção.
Lembrai-vos, os Cristãos dentre vós, que fostes alimentados com a Palavra de Deus desde
crianças, que sois abençoados. Por isso, vós tendes o dever de rezar pela geração perdida. Por favor,
Eu peço que oreis por essas almas jovens com esta Cruzada de Oração:
Cruzada de Oração (118) Pela geração de jovens almas perdidas
Querido Jesus, eu clamo pela vossa Misericórdia para a geração de jovens almas perdidas.
Aqueles que não Vos conhecem, cobri-os com o Dom da visão. Aqueles que Vos conhecem e que
Vos ignoram, atraí-os de volta para a Vossa Misericórdia. Por favor, dai-lhes rapidamente a
prova da Vossa Existência e orientai-os para aqueles que podem ajudá-los e orientá-los para a
Verdade. Preenchei as suas mentes e almas com a saudade de Vós. Ajudai-os a reconhecer o
vazio que existe neles, porque eles não sentem a Vossa Presença. Eu peço-vos, Senhor, que não
os abandoneis, e, pela Vossa Misericórdia, concedei-lhes a Vida Eterna. Amém.
Como Eu anseio por chegar a esses jovens e envolvê-los com os Meus Sagrados Braços, para
poder sussurrar palavras de conforto aos seus ouvidos e dar-lhes paz de alma. Eles são Meus e, sem
eles, o Novo Paraíso ficaria vazio daqueles por quem Me consumo mais. Ajudai-Me a salvá-los.
O Vosso Jesus.

A vossa vida é apenas um momento fugaz do vosso tempo de vida total. Vós estais
num exílio
Terça-feira, 3 de setembro de 2013, 16:45

Minha querida e amada filha, o Meu maior desejo é Chamar as pessoas de todo o mundo, que
Me afastaram das suas vidas, para voltarem para Mim. Muitas almas, guiadas pela ideia de que
Deus não Existe de fato, decidiram esquecer-Me, ao seu amado Jesus. Eu atormento-Me por essas
pobres pessoas confusas, porque Eu as amo muito e sinto a falta da sua companhia.
Se vos desviastes de Mim e achais que é difícil conciliar a vossa visão de um mundo moderno
e acelerado com a simples crença em Mim, Jesus Cristo, deixai-Me então ajudar-vos a
compreender. Vós estais separados de Mim por causa do pecado. Quando o pecado atormenta a
vossa alma, a escuridão desce sobre ela e isso torna difícil aceitar a Luz de Deus. Quando isso
acontece, o coração torna-se empedernido. E, então, o vosso intelecto fica arredado e é quando
acreditais erradamente que Deus não Existe, porque a lógica dita que Ele não pode deixar de Existir.
A vossa vida é apenas um momento fugaz do vosso tempo de vida total. Vós estais num
exílio. A Verdade está no futuro, quando, finalmente, vós voltardes para a casa de Deus, para a
vossa situação natural. Eu compreendo como é difícil para o homem permanecer próximo de Mim,
pois ele enfrenta muitas distrações, tentações e muita escuridão na Terra.
Quando vós entenderdes que não podeis sentir a Minha Presença, ou o Meu Amor, Eu quero
que recitais esta Cruzada de Oração (119) Para sentir o Amor de Jesus
Jesus, ajudai-me, eu estou tão confuso. O meu coração não se quer abrir a Vós. Os meus
olhos não conseguem ver-Vos. A minha mente bloqueou para Vós. A minha boca não consegue
proferir palavras para Vos confortar. A minha alma está nublada pela escuridão. Por favor,
tende piedade de mim, pobre pecador. Eu estou desamparado, sem a Vossa Presença. Enchei-me
com as Vossas Graças, para que eu tenha coragem de chegar até Vós, para Vos implorar por
Misericórdia. Ajudai-me, ao Vosso discípulo perdido, que Vos amo, mas que não sinto mais a
febre do amor no meu coração, para ver e aceitar a Verdade. Amém.
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Não é fácil estar em união Comigo. Vós deveis perseverar até sentirdes a Minha Presença nas
vossas almas. Chamai-Me e Eu correrei e abraçarei a vossa pobre e infeliz alma, tomar-vos-ei e vos
conduzirei e levarei à salvação eterna. Não importa o que tenhais feito, vós nunca deveis ter medo
de chamar por Mim. Eu responderei a todos os pecadores, não importa quem eles sejam. Nenhum
de vós está sem a mancha do pecado. Eu aguardo a vossa chamada.
O Vosso Jesus.

Eu trago Dádivas por fases, dependendo da pureza da alma
Quarta-feira, 4 de setembro de 2013, 18:00

Minha querida e amada filha, o Deus Vivo, presente nas almas humildes, tornar-se-á mais nítido
porque a Minha Nova Dádiva está a ser derramada sobre aqueles que vivem no mundo neste momento.
Eu trago Dádivas por fases, dependendo da pureza da alma. Os Meus seguidores, em todas as
igrejas em todo o mundo, sentirão o reacendimento do seu amor por Mim, pois Eu envolvo-os com
uma maior compreensão sobre a Minha Promessa de Vir de novo. A Minha Dádiva significa que
eles serão capazes de ver, através das teias de aranha, como a Verdade começa a fazer sentido. Eles
saberão agora que Eu falo para eles, pois irão sentir a Minha Presença nos seus corações. Eles serão
abençoados com o conhecimento que lhes é dado pelo Poder do Espírito Santo, para que possam
preparar-se adequadamente para a Minha Segunda Vinda.
Os Meus seguidores serão guiados pelo Espírito Santo, e não Me trairão nem aceitarão a
blasfêmia que lhes é apresentada em Meu Nome. É por isso que a Minha Palavra se espalhará agora
mais rapidamente, e, em breve, o Espírito Santo criará nas suas almas uma ânsia pelo Grande Dia,
em que soará a trombeta final para anunciar a Minha Vinda.
Não temais, Meus amados seguidores, Eu Estou convosco, apesar do vosso sofrimento. Em
breve, vós aumentareis para grandes números e isso dar-vos-á a confiança necessária para
permanecerdes fiéis a Mim.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: Todos os Sacramentos serão alterados e ficarão irreconhecíveis
Quinta-feira, 5 de setembro de 2013, 09:35

Minha filha, quando eles colocaram a Coroa de Espinhos na Sagrado Cabeça do meu Filho,
não foi apenas para infligirem uma terrível tortura física, foi para fazerem uma afirmação. Isso foi
feito como um gesto simbólico. Eles estavam a dizer como escarneciam d’Ele, Que esse Homem,
que dizia ser Ele a Cabeça da Igreja e que Se chamava a Ele Próprio o Messias, não seria tolerado.
Eles macularam a Cabeça da Igreja, quando O Coroaram, e eles continuarão a maculá-Lo de novo
durante estes tempos.
Não será suficiente que eles, os inimigos de Cristo, assumam a Igreja do meu Filho por dentro
– eles profaná-Lo-ão de muitas outras formas. Eles mudarão as hóstias para a Santa Comunhão e o
significado do que é a Santíssima Eucaristia. Eles dirão que a Sagrada Eucaristia representa
humanidade e que é um sinal de uma nova comunhão – a união de todas as pessoas como uma, aos
Olhos de Deus. A vós, meus filhos, ser-vos-á dito que estais todos em comunhão uns com os outros
e que esse é um motivo de comemoração.
A Santa Comunhão é o Corpo de Cristo e a Sua Presença é Real. Ela não pode ser duas coisas
diferentes. Porém, eles vão distorcer o significado – tudo o que vos deixarão será, eventualmente,
um pedaço de pão, porque quando profanarem os altares e a Santíssima Hóstia, cessará a presença
do meu Filho.
Cada um dos Sacramentos ficará irreconhecível. Tão astuciosos serão os inimigos do meu
Filho, que as cerimônias sagradas serão vistas como tendo mudado apenas um pouco. O Sacramento
da Confissão será abolido, pois a besta não quer que as almas sejam resgatadas, porque isso seria
uma vitória para o meu Filho.
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Filhos, vós deveis continuar a pedir-me para interceder, para que então a dor desses eventos
futuros possa ser atenuada, e o seu tempo encurtado.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Nenhum dos Meus Servos Sagrados pode condenar alguém em Meu Nome
Quinta-feira, 5 de setembro de 2013, 14:30

Minha querida e amada filha, como são poucos aqueles que acreditam em Deus ou que Me aceitam
como o Filho do Homem e, verdadeiramente, Me amam. Eles dizem que o fazem, mas muitos não vivem
de acordo com os Meus Ensinamentos. Vós não podeis dizer que Me amais e condenar os outros. Vós
não podeis ferir outra pessoa com palavras ásperas e, ao mesmo tempo, dizer que Me amais.
Quem dentre vós é livre de pecado? Quem dentre vós se exalta perante Mim, e, em seguida, fala
cruelmente contra o outro? Vós nunca podereis dizer que falais em Meu Nome quando caluniais os
outros. Isso é uma afronta a Deus e aqueles que se comportam dessa maneira ofendem-Me. Aqueles
de vós que falais mal de outra pessoa, quando dizeis que Me defendeis, apenas vos separais de Mim.
Contudo, vós achais que as vossas ações são justificadas. Quando achaste vós que Eu apoiaria esse
tipo de comportamento e porque achais que tendes autoridade para fazer essas coisas?
Quando vós estais comprometidos no Meu serviço e, em seguida, dizeis palavras cruéis contra
qualquer um dos filhos de Deus, vós cometeis um pecado grave. Nenhum dos Meus servos sagrados
pode condenar alguém em Meu Nome. Vós podeis estar familiarizados com os Meus Ensinamentos
– vós podeis estar bem informados sobre tudo o que está contido no Livro do Meu Pai, mas quando
caluniais o outro em Meu Nome, Eu afastar-vos-ei. Vai requerer muita penitência da vossa parte
para procurardes de novo a Minha Proteção, e, mesmo assim, até que Me imploreis para vos
perdoar, passará longo tempo antes que fiqueis aptos a vir novamente diante de Mim.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: Será declarada uma nova guerra mundial implacável
Sexta-feira, 6 de setembro de 2013, 18:46

Minha querida filha, por instruções do meu Filho, Jesus Cristo, eu devo revelar que as guerras
que se desenrolarão agora no Médio Oriente anunciarão a grande batalha, que será declarada como
uma nova guerra mundial implacável.
Como isso quebra o Sagrado Coração do meu pobre Filho sofredor. O ódio pelas pessoas
comuns, que inspira os corações dos líderes a quem foi confiada a responsabilidade de gerir os seus
países, irá espalhar-se. Eles irão trair as suas próprias nações. Milhões serão mortos e muitos países
serão envolvidos. Vós deveis saber que as almas daqueles que irão ser assassinados, e que são
inocentes de qualquer crime, serão salvas pelo meu Filho.
A rapidez dessas guerras escalará, e, em breve, quatro partes do mundo serão envolvidas. A
Grande Guerra será anunciada. Infelizmente, as armas nucleares serão usadas e muitos sofrerão.
Será uma guerra assustadora, mas não muito longa.
Rezai, rezai, rezai por todas as almas inocentes e continuai a recitar o meu Santíssimo
Rosário, três vezes por dia, para aliviar o sofrimento que resultará da III Guerra Mundial.
Obrigada, minha filha, por responderes ao meu chamamento. Sabei que há uma grande
tristeza no Céu, neste momento, e é com o coração pesado que eu trago esta difícil notícia.
A Vossa Mãe, Mãe da Salvação.

Mãe da Salvação: O único caminho para a vida eterna é através do meu Filho, Jesus Cristo
Sexta-feira, 6 de setembro de 2013, 20:15

Minha filha, nenhum de vós deve jamais esquecer que o meu Filho morreu para salvar a
humanidade. Ele libertou todas as almas da escravidão da besta. Ele deu a todos vós o Dom da Salvação
e, a fim de receberdes a Vida Eterna, vós deveis vir ao meu Filho e pedir-Lhe por esta Grande Dádiva.
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O único caminho para a Vida Eterna é através do meu Filho, Jesus Cristo. Porque Ele é tão
Misericordioso, Ele permite a todos a oportunidade de virem até Ele de livre e espontânea vontade.
Ele deu ao mundo a Verdade e, pelo Seu Dom da Sua morte na Cruz, Ele abriu o caminho para que
todos possam viver em paz eterna no Seu Paraíso.
Muitos não aceitam o meu Filho, nem acreditam em Deus. Se não acreditardes em Deus nem
aceitardes o Dom da Salvação, então vós separais-vos a vós próprios de Deus. Devido a esta Missão
Final para salvar as almas, incluindo as almas de todos os pecadores, assim como daqueles que se
recusam a reconhecer a Existência de Deus, o meu Filho realizará um Grande Milagre. Durante O
Aviso, todos verão a prova de que têm uma alma e muitos serão convertidos. Aos que não se
converterem e que permanecerem ateus, não lhes pode ser dado o Dom da Salvação, porque eles
recusam a Sua Mão de Misericórdia. Essas almas rejeitá-Lo-ão da forma mais desafiadora, mas as
vossas orações, podem salvá-las.
Aqueles que recusaram cada tentativa, cada intervenção e toda a Misericórdia, para os levar
ao Novo Paraíso, serão atirados fora. Pois deles não será o Reino do meu Filho, porque o Meu Pai,
Que legou à humanidade o Dom do livre-arbítrio, nunca imporá a Sua Vontade sobre qualquer um
dos Seus filhos.
Rezai, rezai, rezai para que os ateus aceitem a Mão de Misericórdia que o meu Filho irá
estender a cada um deles. Lembrai-vos de recitar as Cruzadas de Orações para salvar essas
pequenas pobres almas.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

A Minha Santa Palavra não pode ser alterada ou adaptada para que se torne outra
coisa qualquer
Sábado, 7 de setembro de 2013, 18:25

Minha querida e amada filha, embora Eu continue a fazer todos os esforços para alcançar todo
o mundo, através destas Mensagens – muitos dos Meus devotos seguidores não aceitam a Minha
Mão. Estas Minhas almas preciosas são vulneráveis porque muitas não conseguem ver o caminho
pelo qual a sua fé sanciona a nova liturgia, que está a chegar, que deixará de Me honrar, a Jesus
Cristo, o Filho do homem.
Muitos assumirão, incorretamente, que a nova liturgia e a nova missa – embora grandemente
alteradas – podem não fazer mal. Então, muitos questionarão silenciosamente alguns dos conteúdos,
bem como a sua forma e achá-los-ão estranhos. No entanto, muito poucos os desafiarão por
acreditarem que eles são abençoados pela Igreja e que, portanto, não podem estar errados. O que
eles não entendem é que a Minha Santa Palavra não pode ser alterada ou adaptada para que se torne
outra coisa qualquer. A Minha Igreja é infalível, mas se algum servo, assim-chamado seguidor ou
líder da Minha Igreja, alterar ou distorcer a Palavra de Deus ou reescrever o significado da
Eucaristia, então eles blasfemam contra Deus.
Eu fui negado e crucificado pela humanidade quando eles, incluindo líderes dos Templos de
Deus, rejeitaram a Verdade. Quando alguém – não importa quão elevados eles estejam entre vós –
nega a Verdade, eles são culpados de heresia e não vêm de Mim. Porém, eles querem que vós
acrediteis que a Verdade é uma mentira. Eles negarão tudo o que vos foi ensinado por Mim, para
viverdes uma vida plenamente Cristã. Eles cuspirão em Mim, porém conduzir-vos-ão ao longo de
um caminho que, dirão eles, vos leva a Mim, mas não leva.
Estas coisas, preditas, acontecerão em breve. Estai preparados. Quando virdes os sinais, sabeis
então que essas profecias só podem vir de Deus.
O Vosso Jesus.
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Este é o tempo em que os Grupos de Cruzada de Oração devem ser definidos e
espalhados pelo mundo
Domingo, 8 de setembro de 2013, 21:10

Minha querida e amada filha, este é o tempo em que os Grupos de Cruzada de Oração devem
ser definidos e espalhados pelo mundo. Estas Orações são dadas pelo poder de Deus e grandes
milagres lhes estão associados.
Estas Orações irão espalhar a conversão, proporcionar a cura física e diluir o impacto da
guerra, da fome e da pobreza. Hoje, Eu transmito-vos uma nova Oração que irá ajudar a reduzir o
terrível sofrimento que será originado pela guerra.
Cruzada de Oração (120) impedir a Propagação da Guerra
Ó meu doce Jesus, levai as guerras que destroem a humanidade. Protegei os inocentes,
do sofrimento. Protegei as almas que tentam trazer a paz verdadeira. Abri os corações dos
que estão aflitos pela dor da guerra. Protegei os jovens e os vulneráveis. Salvai todas as
almas cujas vidas forem destruídas pela guerra. Fortalecei a todos nós, querido Jesus, que
rezamos pelas almas de todos os filhos de Deus, e concedei-nos a graça de resistirmos ao
sofrimento que possamos ter durante os períodos de conflito. Nós imploramos-Vos para que
pareis a propagação da guerra e para que leveis as almas para o Refúgio do Vosso Sagrado
Coração. Amém.
Ide, todos vós que Me estais a ouvir, e pedi-Me as Graças de que precisais para suportar a
Minha Dor neste tempo.
O Vosso Jesus.

Quanto mais vós sois odiados, Meus Discípulos, mais sois amados por Deus
Terça-feira, 10 de setembro de 2013, 23:45

Minha querida e amada filha, não sabeis vós que quanto mais seguirdes as Minhas Mensagens
mais sereis atormentados por aqueles que desejam silenciar a Minha Voz?
Enquanto esta Missão continuar, sob o Comando do Meu Amado Pai, todos os esforços
serão feitos pelos que, especialmente da Minha Igreja na Terra, se opõem a estas Santas
Mensagens, para vos forçar a deixar de as seguir. Essas objecções aumentarão e toda a espécie
de lógica distorcida, de arrogante negação da Verdade, de falsificação teológica, será usada para
afastar a Voz de Deus.
Quanto mais vós sois odiados, Meus discípulos, mais sois amados por Deus, porque só
aqueles que Me seguem e vivem as suas vidas de acordo com os Meus Ensinamentos, sofrerão desta
maneira. Se vós sois exaltados, favorecidos e escolhidos pelo mundo como santos vivos, em que
nenhuma falha ou erro é encontrada no vosso percurso publicamente identificado, então vós não
sois escolhidos por Deus, porque vós desafiais o que se espera dos servos de Deus. Sem expressar a
Verdade e distorcendo a Minha Verdade, a fim de vos exaltardes aos olhos do mundo, vós sereis
postos de lado enquanto Eu procuro os Meus verdadeiros servos.
Os Meus verdadeiros servos amam-Me e são movidos pelo Meu Espírito Santo. A sua
tristeza, que se expressa nos seus olhos, porque eles sofrem Comigo, pode ser vista claramente por
aqueles a quem lhes foi dado o Dom do Espírito Santo. Nunca estas almas puras condenam os
outros ou tentam bloquear a Palavra de Deus, pois eles são incapazes de fazer isso.
Vós deveis rezar arduamente, neste momento – todos vós – por estes Meus santos servos
sagrados que estão sob ataque por Minha causa. Eu estou com eles, mas muitos cairão e
desmoronar-se-ão sob a pressão de permanecerem em silêncio, quando forem forçados a apresentar
ao seu rebanho a doutrina de mentiras que aí vem.
O Vosso Jesus.
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Mãe da Salvação: Vós sereis ridicularizados por não reconhecerdes a nova
interpretação do catolicismo
Quarta-feira, 11 de setembro de 2013, 16:30

Minha filha, o meu Coração está entrelaçado com o do meu amado Filho, Jesus Cristo, neste
momento de grande tristeza em que a perseguição a todos os filhos de Deus está a aumentar.
Todas as pessoas do mundo, particularmente os que não têm dinheiro, influência ou posses,
sofrerão por causa da ganância daqueles que controlam muitas nações. O meu Trabalho, para ajudar
o meu Filho a atingir a parte final da Sua Aliança para salvar a humanidade, começou por ser visto
de muitas maneiras. Eu, pelo Poder de Deus, conduzo todos aqueles que estão perturbados com a
dor, por causa do sofrimento das suas vidas, para o Refúgio de Proteção do meu Filho. Aqueles que
sofrem tamanha pobreza, tamanha fome, tamanha angústia, tamanha injustiça – qualquer que seja –
sereis confortados quando me pedirdes para orar por vós.
Aqueles de vós que ireis sofrer, porque dais testemunho de Jesus Cristo, o Salvador da
humanidade, ser-vos-á dada uma força extra neste momento, se me pedirdes para vos ajudar. A maior
injustiça dentro da Igreja do Meu Filho será testemunhada em breve, pela qual os crentes comuns e os
servos sagrados serão ambos acusados de desobediência aos Ensinamentos de Jesus Cristo.
Ser-vos-á solicitado para fazerdes um juramento – para ser recitado como o Credo dos
Apóstolos – a declarar a vossa lealdade a uma forma alterada de venerar a Deus. Fazendo-o, através
desse juramento, não reconhecido na Bíblia Sagrada, vós colocareis a vossa alma em grande perigo.
A liturgia será alterada e novos acréscimos serão afirmadas, enquanto outras partes, recitadas
durante muitos anos, não serão mais dadas a conhecer. Este perverso plano será justificado, porque
eles tomarão todos os atributos associados ao meu Filho e irão declarar que são eles a razão para
tais mudanças.
É por isso que aqueles que são leais ao meu Filho acharão isso profundamente perturbador, e
as suas almas sofrerão grandemente. E embora continueis a prestar homenagem ao meu Filho, vós
sereis ridicularizados por não reconhecerdes a nova interpretação do Catolicismo e do Cristianismo.
Vós nunca deveis perder a coragem durante essas provações, porque vós, queridos filhos, sereis
favorecidos por Deus e Ele ficará convosco até ao fim.
Nunca vos afasteis da Verdade. Nunca acrediteis em nada que não venha de Deus.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Aqueles dentre vós que sofreis imenso e que podeis ter perdido toda a esperança na
vida, sabei que estais no Meu Coração
Sexta-feira, 13 de setembro de 2013, 23:15

Minha querida e amada filha, o Meu Coração anseia pelo mundo e por todos os que vivem
nele, e Eu prometo que farei tudo para juntar todos vós, filhos de Deus, dentro do Meu Coração.
Eu amo cada homem, mulher e criança, não importa quem eles sejam – se são poderosos,
ricos, pessoas influentes, humildes, pobres ou apenas pessoas simples vivendo vidas comuns. Todos
vós fostes escolhidos para nascer, pelo Meu Pai, Que vos criou. Cada alma tem um propósito e cada
um de vós é um filho amado de Deus.
Aqueles dentre vós que sofreis imenso e que podeis ter perdido toda a esperança na vida,
sabei que estais no Meu Coração e que Eu sinto profundamente a vossa dor. Eu sofro dentro de vós.
Vós nunca deveis perder a esperança, porque Eu tenho um lugar para vós no Meu Paraíso. Quando
perdeis a esperança, vós estais a virar as costas ao vosso futuro, que está cheio da Minha Luz. Esse
futuro é a Minha Dádiva e é todo Meu. Eu afastarei a vossa preocupação. Basta chamar por Mim e
dizer: “Jesus, lançai para longe a minha terrível dor e sofrimento e deixai-me sentir o Vosso
Amor”. E Eu levantarei instantaneamente a vossa pesada carga.
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Quando vos sentirdes vazios e acreditais que ninguém vos ama de verdade, vós deveis saber
que Eu Estou ao vosso lado, porque Eu sempre vos amarei, não importa para quão longe vos
afastastes. Quando vós acreditardes que não tendes nada para viver, então sabei que o Meu Novo
Paraíso vos dará a Vida Eterna. Mas vós tendes que perseverar, com o vosso sofrimento nesta vida
em primeiro lugar. No entanto, Eu aliviarei a vossa dor e tudo o que vós tendes a fazer é pedir -Me.
Muitos, sentir-vos-eis inúteis, mal-amados, mal sucedidos, não realizados e de pouca
utilidade. Vós sentis-vos assim porque o mundo está obcecado com os assim chamados sucesso e
ambição. Apenas uns poucos, a elite, parecem atingir tão alto nível. As pressões criadas no mundo
pelos meios de comunicação, exaltando a riqueza e a beleza, só servem para destruir a confiança do
homem comum. Não é necessário impressionar os outros. Não é necessário ou desejável
impressionar-Me com o vosso assim chamado sucesso. Trabalhai arduamente, por todos os meios.
Usai os talentos dados por Deus, mas usai-os para servir os outros e para o bem de todos. Mas sabei
isto. É o fraco, o humilde de espírito e aquele com um amor simples por Mim, Jesus Cristo, que Eu
elevarei para a maior glória do Meu Reino. Aqueles que sofrem agora, nunca sofrerão novamente
no Meu Novo Paraíso.
A Minha Promessa de vir e reunir a todos vós será cumprida durante a Minha Segunda Vinda.
Olhai para esse dia com anseio e alegria, pois não está muito longe, e Eu vos trarei então as Dádivas do
amor, alegria, felicidade e da Vida Eterna. Perseverai e vinde para perto de Mim. Eu Estou convosco. Eu
nunca vos abandonarei, mas vós não deveis separar-vos de Mim, porque se o fizerdes estareis perdidos
para Mim. Vinde, colocai a vossa cabeça no Meu Ombro. Deixai-Me confortar-vos. Deixai-Me dar fim
ao vosso sofrimento. Deixai-Me enxugar as vossas lágrimas. Deixai-Me dar-vos a Minha Paz.
Eu concedo-vos agora uma Bênção especial. Pegai-a. Aceitai a Minha Mão e tudo ficará bem.
Eu amo-vos.
O Vosso Jesus.

A doutrina das trevas – A grande apostasia que se espalhará nas costas da Minha
Igreja – descerá como uma grande névoa espessa
Sábado, 14 de setembro de 2013, 03:00

Minha querida e amada filha, Eu Sou a Voz no meio de vós e tento fazer-Me ouvir entre os
líderes que espalham a apostasia e que governam nos quatro cantos da Terra.
A doutrina das trevas – a grande apostasia que se espalhará nas costas da Minha Igreja –
descerá como uma grande névoa sobre todos os cristãos desavisados muito em breve. O plano para
suprimir a Verdade já começou e, em breve, versões retorcidas da Minha Santa Doutrina tornar-seão claras para muitos de vós. Mas, enquanto eles trocam a Verdade por mentiras, o Espírito Santo
levantar-se-á contra os Meus inimigos. A Minha Luz será ainda visível, no meio de toda a confusão
que os líderes da maior apostasia de todos os tempos farão o mundo suportar. Eles não descansarão
até que o mundo fique, como os bárbaros, sem amor por Mim, Jesus Cristo.
O mundo secular será considerado como um só, aquele em que cada homem será encorajado a
seguir os seus próprios desejos e luxúrias. Serão feitos todos os esforços para diminuir a Presença
do Espírito Santo. Eles negarão o Meu sofrimento na Cruz e o significado da necessidade de
alcançar a salvação, embora seja dada a qualquer pessoa que se redima perante Mim e peça a Minha
Misericórdia. Eles não forçarão apenas alimentar os filhos de Deus com mentiras sobre Mim e sobre
os Meus Ensinamentos, mas perseguirão aqueles que questionem tais mentiras.
Os que desafiem o líder da Minha Igreja, por dentro, serão tratados impiedosamente e nenhum
pingo de misericórdia lhes será mostrado. Aqueles de vós que aceitais as falsas doutrinas dos que
dizem representar a Minha Igreja, e que sabeis pelo vosso coração que não poderiam vir de Mim,
então Eu ajudar-vos-ei. Eu consolar-vos-ei enquanto Eu vos guio. Vós nunca deveis negar a
Verdade ou deixá-la para aqueles cuja ânsia de poder significa que eles mentirão em Meu Nome, se
eles puderem ficar a bem com os Meus inimigos. A vossa fé será verdadeiramente testada.
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Eu venho agora trazer-vos a Verdade, apenas porque a Verdade vos será negada. Quando
tal acontecer, não vos será permitido declarar a Verdade a outras pessoas que não possam
sobreviver sem ela.
Orai por Misericórdia para as vossas próprias almas e pelas dos que serão levados a erro grave
pelos Meus inimigos.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: Estas Medalhas converterão todas as almas que estejam abertas à
Misericórdia do meu Filho, Jesus Cristo
Sábado, 14 de setembro de 2013, 16:10

Ó, minha filha, assim como eu amei o meu Filho, a partir do momento em que olhei para Seu
belo Rosto, eu também amo todos os filhos de Deus como ao meu próprio.
Eu sou a Mãe de Deus, mas também sou a Mãe de todos os filhos de Deus, como tal
empenho-me em ajudá-los no momento da sua salvação final. O meu Filho, quando me coroou, na
minha Coroação no Céu, deu-me a autoridade para me tornar a Mãe das doze tribos – as doze
nações da Nova Jerusalém. Antes que o dia chegue, eu, como Mãe da Salvação, procuro almas em
todos os lugares e atraio-as para o meu Filho. Eu ajudo-O nesta pesada tarefa e assim como o meu
coração está entrelaçado no Seu, está também entrelaçado com os corações daqueles que realmente
amam o meu Filho.
Como vossa Mãe, eu amo a todos os filhos de Deus. Eu sinto o mesmo amor por cada um de
vós, como qualquer mãe sente pelo seu menino. Eu vejo os filhos de Deus como se todos eles fossem
apenas crianças pequenas. Eu sinto a sua dor. Eu sofro com o meu Filho quando ele olha para os
pecadores que rejeitam o Amor que Ele tem por eles. Como Ele agoniza por eles e quantas lágrimas
eu choro agora, enquanto assisto ao agravamento da miséria do homem por causa da propagação do
pecado. Porém, há ainda muito amor vivo no mundo. Esse amor, quando é puro, resistirá à escuridão,
e, como um farol, atrairá as almas para ele. Esta é a forma como Deus trabalhará para esclarecer a
humanidade. Ele usará o amor daqueles que O amam para trazer até Ele as almas dos restantes.
O Meu dever é oferecer a tantos pecadores quanto possível a oportunidade de salvarem as
suas almas. Eu faço-o através das aparições, que são testemunhadas quando eu apareço, a fim de
acender a fé dos pecadores por toda a parte. Agora, eu faço-o providenciando a Medalha da
Salvação. Minha filha, como eu já disse, esta Medalha deve ser disponibilizada para o mundo
através de ti e com base nas minhas instruções para ti. Estas instruções são apenas dadas a conhecer
a ti. Estas Medalhas converterão todas as almas que estejam abertas à Misericórdia do meu Filho,
Jesus Cristo. Isto resultará então na salvação de milhões de pessoas.
Obrigada, filhos, por abrirdes o vosso coração a mim, a vossa Mãe, e por mostrardes
obediência ao meu amado Filho, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade.
A Vossa Mãe, Mãe da Salvação.

Os Meus Planos para resgatar o mundo estão a ser trazidos para fruição. Tudo está
agora no lugar
Domingo, 15 de setembro de 2013, 23:50

Minha querida e filha amada, todos os Meus Planos para resgatar o mundo estão a ser trazidos
para fruição. Tudo está no lugar. O Meu Exército está formado. Eles crescerão e expandir-se-ão
agora por todos os lugares, trazendo com eles as muitas almas que anseiam por isso. Este Exército,
a quem têm sido dadas grande Graças, por Mim e pelo Poder do Espírito Santo, manterá acesa a
chama do Cristianismo e suportará a tocha da Verdade até ao dia final. Eles levarão a Luz de Deus
até ao canto mais escuro e abrirão os olhos de milhões de pessoas para a Verdadeira Palavra de
Deus, enquanto a apostasia devora a Minha Igreja na terra. Eu concedo-lhes esta Cruzada de Oração
para os ajudar no seu juramento para Comigo.
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Cruzada de Oração (121) Fidelidade ao Exército de Jesus Cristo
Nós mantemo-nos unidos ao Vosso Sagrado Coração, Querido Jesus. Nós falamos com
autoridade a Verdadeira Palavra de Deus. Nós caminharemos até os confins da terra a
espalhar a Verdade. Nós nunca aceitaremos qualquer nova falsa doutrina em Vosso Nome,
diferente da que Vós Mesmo nos ensinastes. Nós mantemo-nos fiéis, leais e firmes na nossa
fé. Nós trataremos aqueles que Vos traem, com amor e compaixão, na esperança de que eles
voltem para Vós. Nós seremos firmes, mas pacientes, com aqueles que nos perseguem em
Vosso Nome. Nós caminharemos vitoriosos em todo o caminho até o Vosso Novo Paraíso.
Nós prometemos que, através da nossa dor e sofrimento, trar-Vos-emos todas as almas
perdidas que estão sedentas do Vosso Amor. Por favor, aceitai as nossas orações por todos os
pecadores do mundo para que nos possamos tornar uma família, unidos no amor por Vós, na
Nova Era de Paz. Amém.
Ide, Meu exército Remanescente, na certeza de que vos será dada toda a ajuda e Graças para
terdes sucesso nesta última Santa Missão na terra, para que Eu possa reunir todos os filhos de Deus
à face da Terra e levá-los para o Meu Novo Paraíso.
O Vosso Jesus.

Deus Pai: Aos que nascestes em famílias pagãs, como não é vossa culpa, eu concedervos-ei a Misericórdia
Segunda-feira, 16 de setembro de 2013, 16:20

Minha querida filha, a raça humana é, em grande medida, impenetrável à Minha
Existência. Assim, muitos sabem pouco sobre Mim, o vosso Pai, o vosso Criador. Os Meus
servos sagrados, incluindo todos os que acreditam em Mim, o Criador de tudo o que é, não
conseguiram preparar a humanidade para a punição que irão enfrentar se não reconhecerem o
erro dos seus caminhos.
O desejo de acreditar em que “tudo ficará bem” faz muitos dos Meus filhos não acreditarem
na existência do Inferno. Esse é o lugar para onde irão as pessoas que recusem a Minha
Misericórdia, a Minha intervenção para salvar as almas. O pecado mortal, a menos que tenha sido
apagado através da reconciliação, levará as almas ao abismo do Inferno. Aqueles que não podem ser
culpados do pecado mortal, mas que não acreditam em Mim e, ao invés, acreditam numa existência
criada e fabricada nas suas mentes por falsos ídolos, têm muito que temer.
Rejeitai-Me, ao vosso Criador, e voltar-vos-eis contra Mim. Afastar-vos-eis a vós
mesmos. Muitos de vós, quando a Verdade da Minha Divindade vos for revelada, opor-vos-eis
ferozmente a Mim e nada que Eu faça vos salvará dos fogos do Inferno. Eu posso usar todo o
Poder Divino, mas Eu nunca vos posso forçar a aceitar a Minha Misericórdia. Nada, apenas as
orações das almas escolhidas, vos ajudarão. Isso significa que vós nunca vereis a Minha Face.
Qualquer um que vos diga que não importa que não aceiteis a Minha Existência está a mentir.
Só quem Me aceitar, e apenas através da Misericórdia do Meu Filho, pode entrar no Meu
Reino. Se sois almas amáveis e amorosas e ainda assim Me rejeitais – mesmo quando a
Verdade vos é dada a conhecer – sereis também lançados para fora de Mim. Nem a Vida
Eterna será vossa.
Eu concedo agora o Dom da Purificação a todos vós, mas, em particular, aos ateus e pagãos.
A Purificação será dolorosa, mas em muitos casos abrirá os vossos olhos para a Verdade. Aos que
nascestes em famílias pagãs, como não é vossa culpa, Eu conceder-vos-ei a Misericórdia. Mas,
aqueles de vós que recebestes o Evangelho e que sabeis da Existência do Deus Uno e Trino, e que
agora Me rejeitais, há pouca esperança para vós, até que volteis e expieis os vossos pecados. Então,
vós tereis que implorar pela salvação da vossa alma.
O Vosso Pai, Deus, o Altíssimo.
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Eu venho até vós para vos levar ao Meu Pai. Eu venho para cumprir a Sua Divina
Vontade e completar a Sua Aliança
Terça-feira, 17 de setembro de 2013, 22:45

Minha querida e amada filha, quando tu achas este Trabalho difícil e hesitas em dar ao mundo
uma notícia má, deves entender que tu és apenas a mensageira. Tu és um instrumento de Deus
Santo, o Altíssimo, e é teu dever responder ao Seu Chamamento. A tua obediência é essencial e tu
não deves temer as repercussões que te possam acontecer enquanto profeta do Senhor.
Todos os eventos preditos foram estabelecidos no início e fazem parte do Plano de Deus para
cumprir a Aliança e reunir, finalmente, os Seus filhos para que eles possam viver em harmonia com
a Sua Divina Vontade. A batalha final, entre a hierarquia do Meu Pai e o Maligno, significa que
muitas pessoas que se expuseram ficarão infestadas pelo pecado e voltar-se-ão contra os seus
irmãos e contra quem permanece leal a Deus.
Quando a batalha for travada muitas atrocidades perversas serão realizadas pelos inimigos de
Deus contra os Seus amados filhos. Mas, como Eu já vos disse antes, eles não podem ir longe
porque eles não têm o poder de destruir a humanidade, embora eles acreditem que sim.
Confortai-vos, todos vós, porque o Meu Pai intervirá sobre as ações perversas daqueles que
querem controlar todas as nações e Eu atacarei até à morte – os que se atrevem a ferir os Seus
filhos. Muitas pobres almas sofrerão durante essas perseguições, mas o Meu Pai é sempre
misericordioso. O Seu poder não pode ser tocado. A Sua Mão é Todo-Poderosa. Ele pode, a
qualquer momento, afastar os Seus inimigos. Mas as profecias preditas, e que devem ter lugar antes
da Minha Segunda Vinda, são uma realidade. Elas revelar-se-ão de uma forma que pode não ser
óbvia para todos vós, mas sabei isto. A oração é a vossa arma. A oração providenciar-vos-á a
armadura de que vós precisais para derrotar o maligno. A oração diluirá o impacto da guerra, do
sofrimento e de toda espécie de perseguição infligida à raça humana pelos inimigos de Deus. A
oração salvar-vos-á e a todos aqueles por quem vós orais. As vossas orações destruirão o mal e
quando o Grande Dia chegar vós chorareis lágrimas de alegria, quando testemunhardes a Nova
Geração, os milhares de milhões de pessoas que forem resgatadas por causa da vossa resposta ao
Meu Chamamento.
Embora as Minhas Mensagens tragam uma mistura de tristeza, medo e frustração – elas
trazem também a esperança, porque geram muita conversão. O Plano do Meu Pai é desconhecido
para a maioria de vós. O que vós precisais de entender é isto. O Seu Plano destruirá todos os Seus
inimigos. Ao permitir que todas essas provações aconteçam, Eu libertarei finalmente a raça humana
da escravidão do pecado. Sede pacientes. Tende calma. Pois em breve, a alegria, o amor e a paz
serão finalmente vossos, por toda a eternidade.
Eu venho só, porque nós somos como um – a sagrada família no Reino de Deus. Eu venho até
vós para vos levar ao Meu Pai. Eu venho para cumprir a Sua Divina Vontade e completar a Sua
Aliança. Eu venho para vos trazer a Verdade.
O Vosso Amoroso Salvador, Jesus Cristo.

Na Minha Segunda Vinda Eu julgarei cada pessoa que permaneça viva na terra nessa
época de acordo com o que tenha feito para Glória de Deus
Quarta-feira, 18 de setembro de 2013, 17:08

Minha querida e amada filha, quando Eu disse que viria para julgar os vivos e os mortos Eu
quis dizer exatamente isso. O Primeiro Julgamento deve ser completo e, por isso, Eu quero dizer
que na Minha Segunda Vinda Eu julgarei cada pessoa que permaneça viva na Terra nessa época, de
acordo com o que tenha feito para Glória de Deus. O Meu Julgamento será duro porque, nessa
altura, a Minha Misericórdia já terá sido derramado sobre a Terra.

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

805

Livro da Verdade

Aqueles dentre vós que permanecerdes desafiadores até o fim, através da vossa rejeição a
Mim – embora a Verdade vos tenha sido dada a conhecer –, sereis afastados de Mim. Vós nunca
aceitareis a Minha Misericórdia, não importa como Eu lute pela vossa salvação A vossa
negação e ódio por Mim trar-vos-á o eterno sofrimento e Eu derramarei lágrimas amargas e
tristes por vós. Ó, como vós ireis implorar o conforto da Terra, apesar de terdes desperdiçado o
vosso tempo lá, em busca de ímpios prazeres pecaminosos e de poder e de terdes oprimido os
outros. A Terra parecerá um longo paraíso perdido quando vós apelardes pela Minha ajuda nas
profundezas da escuridão.
Aqueles dentre vós que Me amais, mas cujas almas foram marcadas pelo pecado, não deveis
ter medo pois Eu vos devorarei com a Minha Misericórdia quando a pedirdes. Todos os pecadores
serão salvos uma vez que se redimam eles mesmos perante os Meus Olhos, não importa quão
dolorosos forem os seus pecados.
Os vivos que estiverem sob a Minha Proteção serão levados para o Meu Glorioso Paraíso.
Incluindo todos os pecadores, de todos os credos, de todas as raças, que chamem por Mim, o vosso
Salvador, o Filho do Homem, e todos aqueles que Me peçam para os salvar.
Eu ressuscitarei os mortos, aqueles que forem purificados nas profundezas do Purgatório, bem
como aqueles que aguardam, pacientemente, no Céu, pela chegada desse Grande Dia. Os restantes
serão banidos.
O vosso tempo na Terra foi decidido pelo Meu Pai e esse dia é ainda desconhecido de
Mim, mas Eu digo-vos isto. Vós, os desta geração, sereis reunidos e levados para o Meu Novo
Paraíso quando o Céu e a Terra se tornarem um. Foi-vos dado tempo para vos preparardes, usaio portanto da melhor maneira e, assim, vós podereis ter a vida eterna e compartilhá-la com os
vossos entes queridos. Eu peço-vos, agora, que consagreis cada ente querido, a vossa família, os
vossos amigos e as vossas nações, a Mim, para que Eu possa cobri-los com a Proteção do Meu
Precioso Sangue.
O Vosso Jesus.

Recitai esta Cruzada de Oração especial para consagrar todos os que vos são próximos
para que Eu possa cobri-los com o Meu Precioso Sangue
Quarta-feira, 18 de setembro de 2013, 23:30

Minha querida e amada filha, Eu peço a todos vós que reciteis esta Cruzada de Oração
especial para consagrar todos os que vos são próximos para que Eu possa cobri-los com o Meu
Precioso Sangue.
Cruzada de Oração (122) Para consagração ao Precioso Sangue de Jesus Cristo
Querido Jesus, eu peço-Vos que me consagreis, à minha família, amigos e nação para a
Proteção do Vosso Precioso Sangue. Vós morrestes por mim e as Vossas Feridas são as
minhas feridas, uma vez que eu aceito graciosamente o sofrimento que vou suportar no
percurso até à Vossa Segunda Vinda. Eu sofro Convosco, querido Jesus, enquanto Vós
tentais reunir todos os filhos de Deus no Vosso Coração, para que possamos ter a Vida
Eterna. Cobri-me e a todos aqueles que necessitam da Vossa Proteção com o Vosso Precioso
Sangue. Amém.
Tudo o que vós precisais de fazer é confiar em Mim, e Eu proteger-vos-ei e aos que Me
chamarem para a salvação das vossas próprias almas e das dos outros.
Ide e preparai-vos para o Dia do Juízo Final. Eu abençoo-vos a todos e concedo-vos a força
para continuardes com a vossa devoção à Minha Cruzada de Orações.
O Vosso Jesus.
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Nenhum homem, nenhum Padre, nenhum Bispo, nenhum Cardeal, nenhum Papa, tem
o poder de reescrever a Palavra de Deus
Quinta-feira, 19 de setembro de 2013, 19:26

Minha querida e amada filha, os Meus pobres servos sagrados, depois da Liturgia ser
adulterada e profanada perante Mim, vêm a correr até Mim em grande tristeza. Somente quando
isso acontece eles percebem que a Palavra de Deus está a ser dada a conhecer pela profeta de Deus,
e que ela é a Verdade. A Palavra de Deus é a Verdade. E pode ser toda a Verdade, ou não,
consoante as profecias dadas aos filhos de Deus são ou não d’Ele.
Muitos vão juntar-se e unir-se para Me prestarem homenagem, com o objetivo de Me honrar,
pois nada ficará de pé para defender a Minha Santa Palavra, os Meus Santos Sacramentos, a Minha
Santa Missa e a Santíssima Eucaristia. Mas, mesmo assim, muitos não verão os erros que irão ser
apresentados às almas inocentes.
Somente quando a Igreja de Deus for declarada como estando em união com os pagãos e com
suas práticas absurdas, muitos dos Meus servos sagrados irão realmente entender o que está a
acontecer. Só quando os símbolos pagãos e os sinais satânicos começarem a ser vistos por dentro e
sobre as entradas exteriores das Igrejas Cristãs, eles correrão pelas suas vidas. Haverá um grande
medo nos seus corações porque, nessa fase, muitos deles não terão para onde ir, uma vez que não se
prepararam para este dia. Esses serão os únicos que serão apanhados porque não respondem ao Meu
Chamamento. O seu orgulho e o seu ego impediram-nos de reconhecer Minha Voz. Assim, muitos
dos Meus servos sagrados serão apanhados de surpresa e muitos serão impotentes contra o reinado
do falso profeta e do seu comparsa, o anticristo. Estes dois serão implacáveis na sua busca pelo
controle de todas as nações, e quem se atrever a ficar no seu caminho será destruído.
Apesar de os servos sagrados, dentro da Minha Igreja na Terra, serem apanhados, a não ser
que estejam preparados, são as almas dos fiéis, os fiéis seguidores de Mim, Jesus Cristo, que serão
levados a um grave engano. O que Me causa uma amarga tristeza. Muitos terão medo de mostrar
deslealdade para com a Igreja, mesmo quando os Meus Ensinamentos, a Minha Santa Doutrina e
todos os Sacramentos forem alterados. Dai-lhes a saber agora que nenhum homem, nenhum padre,
nenhum bispo, nenhum cardeal, nenhum papa, tem o poder de reescrever a Palavra de Deus. Ao
fazê-lo, eles cortam com a Lei de Deus. Só a Igreja de Deus, que permanece fiel aos Meus
Ensinamentos, é infalível. Uma vez quebrado esse vínculo – o vínculo em que apenas a Verdade é
declarada em Meu Nome –, eles ficam separados de Mim. Eu Sou da Igreja. Vós, Meus seguidores,
Meus servos sagrados, sois parte de Mim quando aderis à Minha Santa Doutrina.
A Igreja – a Minha Igreja – permanecerá intacta, pois a Verdade nunca muda. Aqueles que se
separam de Mim não podem ser parte da Minha Igreja na Terra.
O Vosso Jesus.

Quatro poderosos Impérios emergirão como as principais fontes das guerras
Sábado, 21 de setembro de 2013, 12:22

Minha querida e amada filha, muita coisa acontecerá no mundo enquanto o poder do falso
profeta cresce e quem se atrever a desafiá-lo, mesmo nos lugares mais altos dentro da Minha Igreja,
será ignorado.
As divergências políticas terão origem em quatro partes da Terra. Quatro poderosos impérios
emergirão como as principais fontes das guerras. Esses impérios, à medida que aumentam de poder,
controlarão muitas partes do mundo, mas não todas, pois isso não seria permitido pelo Meu Pai.
Cada uma dessas nações lutarão entre elas, embora clamem que trabalham juntas. Num
processo de desconfiança, cada uma delas tenta superar as outras e, em seguida, os combates
prosseguirão. Eles destruirão várias parcelas das suas pobres nações. Pouco poder será deixado às
pessoas que eles governam, nas quais a democracia ficará como que suspensa. É a essas pessoas
inocentes e sofredoras que será dada a Proteção de Deus, se elas tiverem o Selo do Deus Vivo.
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Nunca subestimeis esse Dom gratuito de Deus. O Selo do Deus Vivo proteger-vos-á da morte
física e espiritual durante as guerras. Por favor, levai-o ao máximo de pessoas que puderdes em
cada nação.
O Egito e a Síria serão envolvidos numa luta de poder que terá repercussões para Israel. Os
inimigos dos Judeus são muitos. Todas as guerras cujo alvo envolva estes dois países, resultarão
numa batalha final que envolverá Israel, e eles sofrerão o pior genocídio testemunhado desde a
Segunda Guerra Mundial.
A morte e a ascensão de Jerusalém está predita e estas batalhas devem ocorrer antes que as
profecias se completem.
O Vosso Jesus.

Muitos vão trair-Me por aceitarem falsidades
Sábado, 21 de setembro de 2013, 13:45

Minha querida e amada filha, o Meu Poder surgirá agora dentro do coração dos crentes à
medida que eles, através do Poder do Espírito Santo, sentirem uma sensação de calma, apesar da
grande apostasia que estão a começar a testemunhar na Minha Igreja.
Eu, pelo Poder e Glória do Meu amado Pai, dar-vos-ei, Meus queridos discípulos, grande
força e coragem durante estes sofrimentos. Estão a ser-vos dadas Graças através da Cruzada de
Orações, porque, sem elas, acharíeis impossível suportar a perseguição religiosa que está para vir.
Estão a ser-vos dadas estas Dádivas para que vós possais salvar os outros, os que vão recusar o Meu
Chamamento do Céu e que vão perder-se, inocentemente, no covil dos leões, onde todo o Inferno se
perderá. Uma vez no antro da escuridão eles serão varridos por rituais pagãos. As suas almas abrirse-ão ao espírito do mal e, num curto período de tempo, eles ficarão cegos para a Verdade – a Santa
Palavra de Deus, estabelecida desde o princípio.
Muitos vão trair-Me por aceitarem falsidades. Porém, foi-lhes dada a Verdade pela Minha
Morte na Cruz. Quando Eu andei na Terra muitos dos Meus discípulos traíram-Me nos dias que
levaram à Minha Crucificação. Imitando os Fariseus, eles gritaram estas palavras: “Afasta-te de
mim. Tu dizes heresias. Tu escarneces dos Fariseus, que falam em Nome de Deus. Tu és um
mentiroso e dizes perversidades. Tu és o filho de Satanás”.
Agora que Eu vos preparo a todos para a Minha Segunda Vinda, vós cuspireis novamente essas
mesmas acusações. Eu venho agora através destas Divinas Mensagens do Céu para vos trazer a
Verdade, embora vós saibais tudo sobre Mim. Eu faço isto porque a Verdade será abolida da Minha
Igreja. Em breve vós aceitareis mentiras em Meu Nome e a Verdade não se encontrará em parte alguma.
Lembrai-vos destas palavras. Eu venho apenas para completar a Minha Promessa ao Meu Pai.
Eu venho para vos trazer a salvação final, que vos foi prometida. Satanás não quer que isso
aconteça, mas ele não pode impedir-Me. Mas o que ele vai fazer é impedir que muitos filhos de
Deus aceitem a Minha Misericórdia final. Ele fará isso com a ajuda dos Meus inimigos, a quem ele
já seduziu dentro da Minha Igreja na Terra.
Acordai, aqueles de vós que estais a dormir. Eu virei como um ladrão, de noite. Somente
aqueles que estão preparados serão salvos.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação para os Sacerdotes: Para permanecerdes fiéis à Igreja do meu Filho
na terra vós deveis estar preparados para alimentar o Seu rebanho
Segunda-feira, 23 de setembro de 2013, 13:30

Minha Filha, muitos sinais serão dados a conhecer a partir dos Céus, sobre os telhados das
Igrejas do meu Filho, quando forem feitas as mudanças finais na Liturgia da Santa Missa. Todos os
que mantiverem os olhos abertos e os ouvidos alerta testemunharão a Raiva do meu Filho de uma
forma que não poderá deixar de ser notada.
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O Meu filho prometeu que Ele daria a conhecer a Sua Ira quando, dentro de Sua Igreja na
Terra, O crucificassem de novo profanando o Seu Corpo e Sangue durante o Santo Sacrifício da
Missa. Trovões e relâmpagos, seguidos de grandes tempestades, varrerão as pessoas por debaixo
dos seus pés. Mais inundações serão testemunhadas quando os pecados do homem forem varridos, à
medida que eles comecem a ver os castigos de Deus, os quais irão derramar sobre a humanidade.
Escravos do pecado – mesmo aqueles que amam o meu Filho e que permanecem leais à Santa
Missa – eles não notarão a diferença quando a abominação for apresentada. Lembrai-vos, é para
comemorar a morte do meu Filho que a Santa Missa é dita, e nela é dada a conhecer a Verdadeira
Presença do meu Filho. Em breve eles não reconhecerão a Verdade e a nova missa tornar-se-á uma
cerimônia pagã. Esse dia ainda está para vir e isso acontecerá de repente e inesperadamente – tão
depressa se movimentará o falso profeta. Agora é o tempo para a preparação. Todos os servos
sagrados que permanecem leais à Santíssima Eucaristia e que aderem à Santa Palavra de Deus
devem começar agora os seus preparativos.
Para permanecerdes fiéis à Igreja do Meu Filho na Terra vós deveis estar preparados para
alimentar o Seu rebanho com o alimento da vida, que é a Sua Santa Eucaristia. Foi esse o voto que
fizestes a Jesus Cristo, quando dissestes que irieis servi-Lo e providenciar o Seu Corpo e o Seu Sangue
na Santa Missa a todos aqueles que procuram a salvação. Esse voto deve ser honrado até ao último dia.
Não temeis os tempos vindouros, em que os inimigos de Deus tentarão usar o Seu Santo Nome
para tolerar o pecado e torná-lo aceitável para todos, quando eles privarem a todos do Seu Corpo e
Sangue. Isso não importa, se vós continuardes a servir o meu Filho de qualquer forma que puderdes.
Ide em paz, na esperança de que todos vós que amais o meu Filho sereis abençoados com o
Dom do Espírito Santo, para que sejais capazes de discernir a Verdade.
A Vossa Abençoada Mãe, Mãe da Salvação.

As quatro partes do mundo a que Eu me refiro são os quatro grandes Impérios –
Estados Unidos, Rússia, Europa e China
Terça-feira, 24 de setembro de 2013, 11:18

Minha querida e amada filha, as quatro partes do mundo a que Eu Me refiro são os quatro
grandes impérios – Estados Unidos, Rússia, Europa e China. Todas as profecias preditas envolverão
esses poderes, em redor dos quais todas as revoltas nas estruturas políticas e religiosas irão ocorrer.
A Síria e o Egipto, pela agitação nos seus países, tornar-se-ão os catalisadores de uma guerra
maior, que envolverá as quatro grandes potências. Cada uma destas potências estará ligada, a fim de
criar um regime unificado que será utilizado para controlar a riqueza global e a população.
A guerra religiosa será fundamental para esse controle e os líderes designados nas Minhas
Igrejas Cristãs serão superados e destruídos em preparação para a besta que irá controlar todos os
quatro impérios. A nenhum dos governantes que desafiem a Palavra de Deus ou que tentem destruir
os Seus filhos, será dada a autoridade por Deus para levarem, pela força, aqueles cujos nomes estão
no Livro da Vida. E embora Eu fale de Cristãos e da necessidade de eles se manterem fiéis a Mim,
Eu também refiro os Judeus porque o seu protetor, o Arcanjo Miguel, vigiá-los-á e ajudá-los-á a
suportar a perseguição que eles, como povo escolhido de Deus, também terão de suportar.
O Plano de Deus foi criado e todos os anjos e santos no Céu se prepararam agora para Me
ajudarem na Minha Missão de unir a todos e proteger aqueles que Me amam do grande logro, o qual
foi criado para enganar o mundo. Nunca antes a maldade contra Deus foi tão coordenada pela raça
humana como é hoje. Nunca antes o homem mortal foi capaz de causar tanto sofrimento, através da
captura do poder a fim de vos controlar, como neste momento da história. A grande perseguição
contra os filhos de Deus, criada por Satanás com o apoio voluntário de homens e mulheres
perversos, sedentos de poder, em posições de grande poder, está a desenrolar-se diante dos vossos
olhos. No entanto, muitos de vós não podeis ver porque vós fostes enganados.
O Vosso Jesus.
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Muitos esqueceram-se de Mim e em muitos casos tomaram-Me como garantido
Terça-feira, 24 de setembro de 2013, 18:00

Minha querida e amada filha, como Me sinto só quando tantos, incluindo os leais à Minha
Santa Palavra, gastam tão pouco do seu tempo na Minha Companhia. Como Eu anseio pela sua
atenção, mesmo que apenas por um momento, durante o dia. Muitos esqueceram-se de Mim e em
muitos casos tomaram-Me como garantido. Não sabeis vós que se falardes Comigo, mesmo que
apenas por um curto tempo, Eu derramarei as Minhas Graças sobre vós? Aqueles que Me consolam
ao falarem Comigo – da maneira que for mais fácil para eles – ganham uma paz interior que não
pode ser encontrada de outra forma no mundo.
Na vossa procura de prazer, conforto e excitação, as vossas explosões de satisfação são de
curta duração. Nada, incluindo os maiores tesouros do mundo, vos satisfarão. É por causa de Mim –
da Minha Misericórdia – que vos foi concedido o maior tesouro – o Dom de uma vida cheia de
grande glória, um ambiente maravilhoso, um belo corpo perfeito e a capacidade de sentirdes um
amor permanente, que vos dominará por completo, mas que vos trará imensa felicidade. Essa é a
Vida Eterna e o tempo para Eu vos trazer para o Meu Novo Reino na Terra está perto.
Quando vós falardes Comigo e Me pedirdes para vos preparar para este grande dia, vós
estareis prontos, mas é preciso tempo para fazer as mudanças de que vós precisais para o Grande
Dia do Senhor.
Como uma noiva ou um noivo, vós deveis ter tudo pronto antes do Dia da Grande Bênção.
Vós deveis preparar as vossas famílias, os vossos amigos, os vossos parentes, com bastante
antecedência. Então, no Dia, quando Eu vier para testemunhar essa Gloriosa Transição, vós deveis
estar preparados de corpo e alma, para serdes dignos de entrar no Novo Paraíso.
Por cada dia que vós gastais ocupados com as necessidades dos outros, deveis guardar pelo
menos 10 minutos desse dia em expiação dos vossos pecados. Isto é muito importante, porque Eu
amo-vos e acolho-vos. Para comunicardes Comigo adequadamente, primeiro vós deveis vir sempre
diante de Mim como um humilde servo. Quando vos ajoelhardes diante de Mim ou simplesmente
comunicardes Comigo nos vossos corações, começai sempre dizendo:
“Jesus, perdoai-me, porque eu pequei”.
Depois disso, sentireis a Minha Presença e Eu viverei dentro da vossa alma. Quantas mais
vezes vierdes a Mim, mais perto ficareis. Em breve, Eu serei como um amigo sem o qual vós não
podeis viver. Então, vós vireis a Mim pela mais simples coisa e Eu estarei lá. Eu garantirei sempre
que aqueles que passam muito tempo na Minha companhia recebam grandes graças e as Minhas
Bênçãos, trazendo acalmia à alma e paz ao espírito. Lembrai-vos de que Eu respondo
imediatamente aqueles que Me procuram.
O Vosso Jesus.

Ai daqueles Cristãos que Me abandonaram a favor da Nova Era do Paganismo
Terça-feira, 24 de setembro de 2013, 22:44

Minha querida e amada filha, toda a alma viva tem um instinto poderoso para procurar Deus
nas suas vidas. Aqueles que encontram o amor de Deus, na sua forma mais pura, recebem este Dom
por causa da sua humildade e pela aceitação do fato de que toda a glória pertence a Deus.
Os pagãos, por outro lado, na sua procura de paz espiritual, procuram a Criação do
Verdadeiro Deus, ao invés do seu Criador. Em vez de se colocarem diante de Deus, o Meu Pai,
Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, jazem prostrados diante de falsos ídolos, incluindo as
maravilhas que Ele criou para o mundo – a terra, o sol, a lua e as estrelas. Eles idolatram essas
grandes maravilhas e depois acreditam que, fazendo isso, conseguem grande poder. O que eles
estão a procurar é uma forma de iluminação espiritual, que esperam que lhes traga prazer e paz.
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Muitos, então, através da meditação e do yoga, abrem as suas mentes e almas para que o espírito do
mal os corrompa. Eles acreditam erradamente que algum outro poder, que não o que vem de Deus,
o Altíssimo, lhes pode trazer a paz que eles anseiam.
Sabei, agora, que há um só Deus. Qualquer outra forma de adulação equivale ao paganismo. Não
importa o que eles dizem ou como justificam as suas ações, eles estão a convidar Satanás a invadir as
suas almas, e, uma vez que ele consegue o acesso, ele e os demônios que ele envia não irão deixar
essas almas sozinhas. Eles atormentarão as almas, enchê-las-ão com mentiras e fá-las-ão acreditar que
elas possuem um dom. Alguns acreditam que podem curar os outros através de práticas como Reiki,
quando o que eles fazem é infestar os outros, incluindo os inocentes. Quando os pagãos cantam para
atrair os dons espirituais, eles dizem que isso lhes traz a paz. Embora muitos acreditem nisso, sabei que
dentro de um curto período de tempo – uma vez que o espírito do mal entre nas suas mentes – eles
tornar-se-ão agitados e não vão ter descanso. Todo o prazer dos sentidos é procurado por eles,
constantemente, e o que todos eles receberão em troca será a escuridão.
O paganismo traz uma terrível inquietação e as terras que clamam por falsos deuses incorrem na
Ira do Meu Pai. Muitas dessas almas não entendem o que estão a fazer, mas reconhecê-los-eis pelas
formas com que eles adornam os seus corpos, pois eles consideram-se receptáculos sagrados aos olhos
dos falsos ídolos que dizem adorar. O amor, a humildade ou o sacrifício pessoal pelo bem dos outros,
não existirá, pois eles só adoram os sentidos. Eles não entendem que as suas almas são um Dom de
Deus, e, assim, eles entregam-nas na perseguição de uma perfeição que nunca pode ser deles.
Durante O Aviso, Eu acordarei dentro dessas almas a Verdade acerca de Quem eles
pertencem. Orai para que eles aceitem a Minha Mão de Misericórdia. Ai daqueles Cristãos que Me
abandonaram a favor da nova era do paganismo. Eles são os únicos que não querem a Minha
Misericórdia e preferem envolver-se em algo sem sentido, que alimenta os seus egos, levando-os a
acreditar que têm o poder de controlar as questões da espiritualidade. Embora eles procurem a
perfeição pessoal, desta forma afastam-se completamente de Deus. Fazendo isso, eles abrem as
portas ao maligno, que os seduzirá e hipnotizará através do apelo a promessas supersticiosas que
levam as suas almas a tornarem-se estéreis, nas quais o amor de Deus não pode prosperar.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: Apenas alguns serão suficientemente corajosos para proclamar
abertamente a Palavra de Deus durante a Crucificação da Igreja do meu Filho na terra
Quarta-feira, 25 de setembro de 2013, 12:15

Minha filha, a Crucificação da Igreja do Meu Filho na Terra está verdadeiramente a começar e
todos os sinais começaram a ser vistos. Quando o meu Filho foi pregado na Cruz apenas alguns dos Seus
apóstolos ficaram com ele até ao fim, e, também por isso, alguns dos Seus discípulos na Terra que se
atrevem a ser vistos a defender o Seu Corpo Místico na Terra, são saqueados, perseguidos e aniquilados.
Muito poucos daqueles que juraram fidelidade ao meu Filho assistiram à Sua flagelação ou
caminharam ao lado d’Ele na subida ao Monte Calvário. Eu só tive quatro leais discípulos – a
minha prima Maria, Martha, Maria Madalena e João – para me apoiarem e ajudarem na minha
agonia, em que eu tive que testemunhar a terrível tortura do meu Filho. E muitos seguirão as
instruções do meu Filho através destas sagradas Mensagens para o mundo, mas só alguns serão
suficientemente corajosos para proclamar abertamente a Palavra de Deus durante a Crucificação da
Igreja do Meu Filho na Terra.
A minha tristeza neste momento é grande, pois tudo o que foi predito por mim durante as
aparições em La Salette e Fátima está a desenrolar-se diante de todos vós, mas muitos de vós sois
cegos. Aqueles de vós que dedicais horas diante de mim nos meus mais sagrados Santuários deveis
vir e pedir-me, à vossa Mãe, para abrir os vossos olhos para a Verdade. Vós deveis pedir-me para
consagrar os vossos corações e almas ao meu Filho, caso contrário também vós O negareis.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.
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Deus Pai: Se Eu tiver que destruir cidades para impedir que o mal se espalhe, então
Eu farei isso
Quinta-feira, 26 de setembro de 2013, 17:55

Minha querida filha, a Minha Mão de Justiça caiu sobre o mundo e Eu punirei aqueles que
magoam os Meus filhos em corpo e alma. Vós deveis temer a Minha Ira, bem como aceitar a Minha
Misericórdia.
Eu intervirei nos vossos países para acabar com a escalada das guerras e se Eu tiver que
destruir cidades para impedir que o mal se espalhe, então Eu farei isso. Assim como a perversidade
do homem se espalha como um vírus, Eu partirei essas almas ao meio e abatê-las-ei. Quando o
maligno peca pelo aborto, guerra, assassinato e engana os que o assistem na disseminação do
pecado, põe-Me doente. Eles vão pagar, agora, o preço por isso.
Aqueles que estão em posições políticas, que controlam a disponibilização do aborto, serão os
primeiros a ser punidos. Aguardai, agora, que vós vereis como eles vão sofrer pelas atrocidades que
permitem diante de Mim. Esses grupos, que tramam a morte da população mundial por meio do
aborto, morrerão em agonia pela Minha Mão. A Justiça cairá sobre eles, finalmente, porque Eu não
lhes permitirei mais que inflijam tal maldade aos Meus filhos. As suas arrogantes proclamações, de
que agem no interesse do homem, serão silenciadas, pois eles afastaram-se a eles mesmos de Mim
e, agora, terão pouco tempo para resgatar as suas almas.
Aqueles a quem foi dada a responsabilidade de ensinar aos Meus filhos a Verdade do
Evangelho terão que prestar atenção a essa promessa. E embora os mentirosos vos convençam da
necessidade de alterar a Verdade, e vos persigam, nada será como a escuridão que Eu lançarei sobre
toda a Terra. Em seguida, haverá choro e ranger de dentes, mas ninguém vos ouvirá. Vós não mais
vereis nem ouvireis alguma coisa, mas sentireis a dor daquelas almas que vós destruístes por causa
da apostasia que ajudastes a alimentar, até que elas envolvessem as almas dos servos sagrados que
vós instruístes.
Temei a Minha Ira, pois ela descerá sobre vós de repente e aí já será tarde demais para vós.
Vós nunca vereis o Meu Rosto. Eu estou a dar este aviso final aos líderes de todos aqueles que
controlam as Minhas Igrejas na Terra.
Falhar na defesa da Palavra de Deus ou no suporte da Eucaristia resultará em morte e
desespero. Eu não vou conceder-vos o tempo para destruirdes as almas que estavam marcadas pelos
Meus inimigos.
O Vosso Pai, Deus, o Altíssimo.

A Minha Verdadeira Igreja será atirada para fora de Roma e terá de suportar um
número de anos de desolação
Sábado, 28 de setembro de 2013, 15:23

Minha querida e amada filha, recorda sempre aos que crêem em Mim mas que não têm
nenhuma ideia de que a Minha Segunda Vinda se aproxima, que devem estar sempre atentos aos
sinais profetizados no Livro do Meu Pai para o tempo que antecede o Grande Dia.
A grande apostasia é o primeiro sinal. Isso será quando a crença na Verdade – a Palavra de
Deus – desaparecer e quando o pecado for glorificado em todas as partes do mundo. O sinal de que
a Minha Segunda Vinda está muito perto será quando a grande apostasia amarrar a Minha Igreja na
Terra a partir de dentro. Quando virdes aqueles que dizem que foram nomeados por Mim levarem a
Minha Igreja na Terra a enredar-se com o mundo secular, para ganhar benefícios, vós sabereis que
as mudanças já começaram. Quando virdes o Grande Sacrifício – a Minha Crucificação – a ser
debatida e novos significados associados à Minha Eucaristia, sabereis que a Minha Igreja vai ser
lançada para o deserto.
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Por Minha Igreja, refiro os que não se desviam da Verdade e que continuam, como antes, a
aceitar a Palavra de Deus. A Minha Verdadeira Igreja será atirada para fora de Roma e terá de
suportar um número de anos de desolação. Ela será espezinhada pelos pagãos e sofrerá, mas, pela
Minha Graça, permanecerá intacta e as almas corajosas que se recusem a abandonar-Me receberão
de Mim Dons extraordinários. Assim como os abomináveis, os assim chamados “milagres”, curas e
gestos de falsa humildade e amor pela humanidade serão testemunhados na aparência da Minha
Igreja, também as Minhas verdadeiras intervenções miraculosas serão vistas. Eu, através dos Meus
Grupos de Cruzadas de Oração, darei a conhecer, aos que escarnecem e ridicularizam delas, a
presença do Espírito Santo. Muitos milagres serão concedidos aos Meus Grupos de Oração e aos
que recitam as orações como uma Dádiva para ajudar os Meus amados discípulos a lidar com a
perseguição religiosa.
A perseguição de que Eu falo é principalmente espiritual. Os Meus verdadeiros discípulos, e
quero dizer todos os Cristãos, de todas as denominações, em toda a parte, assistirão com grande
tristeza quando testemunharem o grande logro que descerá sobre a Igreja Católica. A Igreja Católica
abraçará o mundo secular e irá declarar que o pecado mortal não o é mais. O pecado não será
reconhecido, e, para enganar os inocentes, informá-los-á de que não é difícil entrar no Meu Reino.
As Confissões, no formato atual, vão acabar. Vai ser dito às pessoas para pedirem a redenção pela
sua própria maneira e, como tal, muitos não se darão ao incómodo de pedir o Meu perdão. Eles não
o farão porque não aceitarão mais que o pecado é causado deliberadamente e porque, por isso, Deus
perdoará a todos. Esse é o erro que está predito e que levará milhões ao fogo do Inferno, conduzidos
para lá pelo falso profeta e pelo anticristo.
Em seguida todas as festas e festivais pagãos serão integrados nas Igrejas Católicas, em toda a
parte. Os pagãos e aqueles que odeiam a Deus serão convidados para os altares, em frente dos
tabernáculos. Essa festa será declarada como a nova forma de Comunhão – em que todos filhos de
Deus se juntam para respeitar as crenças de cada um e os direitos humanos. Vós, Meus seguidores,
sereis convidados a mostrar respeito por aqueles que querem destruir a Minha Presença na
Eucaristia. Vós sereis acusados de ser anti Cristãos se não abraçardes o paganismo. É assim que
todos vós sereis enganados. É assim que Eu, Jesus Cristo, serei profanado. Eles farão o mesmo nas
escolas, para banirem o Cristianismo. Eles farão o mesmo nos círculos políticos, nos quais tudo o
que tem a ver Comigo será exterminado. Nenhuma outra religião será alvo de tanto ódio. O
Cristianismo, porque é a Verdade, será destruído.
O que vós não entendeis é que ao disponibilizar-vos para participar nesta ímpia profanação, as
vossas almas serão enegrecidas e que com o tempo abandonareis a vossa própria salvação.
Traí-Me e Eu vos perdoarei. Negai-Me e Eu vos perdoarei. Mas quando Me profanardes e
jurardes lealdade à besta, vós ficareis completamente afastados de Mim e achareis que é impossível
aceitardes a Minha Misericórdia.
O Vosso Jesus.

A Maçonaria Eclesiástica atingiu o maior nível de poder dentro da Minha Santíssima
Igreja na terra
Segunda-feira, 30 de setembro de 2013, 15:45

Minha querida e amada filha, Eu devo pedir a todos os Meus servos sagrados que tomem
atenção à convocatória para participarem em retiros, os quais serão introduzidos para os persuadir a
aceitarem um novo juramento de fidelidade, que irá inutilizar – se concordarem em fazê-lo – os
sacratíssimos votos que fizeram para Comigo, Jesus Cristo.
A maçonaria eclesiástica atingiu o maior nível de poder dentro da Minha Santíssima Igreja na
Terra e, em breve, ditará sua nova liturgia, que será um desafio à Minha Santíssima Vontade. Criada
pelos inimigos de Deus e disfarçada como uma nova adaptação conforme aos poderes políticos, os
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quais querem banir o Cristianismo, será apresentada tão rapidamente que muitos dentro Minha
Igreja serão surpreendidos. Eles ficarão magoados ao verem tal abominação, mas as vozes dos meus
servos leais não será ouvida em público, pois eles, os maçons, controlam por todas as formas como
essa nova liturgia será percebida. Cada objeção levantada pelas dioceses de todo o mundo será
repudiada e afastada. A desculpa será que a Igreja precisa de recrutar novas almas jovens que se
afastaram dela. Ao apelar a um mundo secular, eles dirão que isso converterá mais pessoas através
de uma nova liturgia.
Ó quão enganadora será essa abominação e quantos vão cair nas mentiras, o que levará muitos
para longe da Verdade. O Livro da Verdade foi predito ao profeta Daniel para que os filhos de Deus
nunca esquecessem a Verdade quando se estiverem a afogar nas mentiras que irão devorar a Minha
Igreja na Terra.
Aceitai a Verdade estabelecida pela Minha Igreja na Terra. Não aceiteis as novas leis, que vós
ireis ser forçados a aceitar no Meu Santo Nome, o que significará um sacrilégio.
O Vosso Jesus.
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MENSAGENS DE OUTUBRO DE 2013
Há um grande equívoco sobre o que faz um homem ou uma mulher santa aos Meus olhos
Quarta-feira, 2 de outubro de 2013, 22:15

Minha querida e amada filha, há um grande equívoco sobre o que faz um homem ou uma
mulher santa aos Meus Olhos.
Muitas pessoas em todo o mundo acham a prática da Fé Cristã difícil de abraçar quando se
trata de rezar. Então, muitas boas e bem intencionadas pessoas têm dificuldade em sentar-se
calmamente em pacífica contemplação das Minhas grandes lições, dadas ao mundo para vos fazer
entender o que é esperado de vós. Eu não faço grandes exigências. Eu não forço as almas a passar
horas e horas diante de Mim e, ainda assim, Eu Sou muito feliz quando as almas humildes o fazem
– mas é uma coisa rara.
É assim que Eu desejo desenvolver um relacionamento íntimo com todos os filhos de Deus. Eu só
preciso de ouvir a vossa pequena voz chamar por Mim, quando vós quiserdes partilhar Comigo os
vossos pensamentos privados, as vossas tristezas, a vossa alegria, as vossas preocupações, as vossas
falhas e os vossos anseios, para que Eu possa fazer-Me Presente e testemunhar por vós.
Nunca antes, na história do mundo, Deus se permitiu a Ele Próprio ser sentido na alma das
pessoas que agora O procuram – através Mim, Seu Único Filho. Pelo Poder de Deus Pai, o
Altíssimo – Eu venho mesmo perante o mais humilde, o mais indigno, o mais confuso, o de espírito
mais atormentado, para vos dar o Dom de testemunhardes a Minha Presença. Como faço Eu isso?
Como sabeis vós que Eu comunico convosco? Eu vou primeiro preencher-vos com as lágrimas da
conversão. Vós começareis a sentir uma grande tristeza ao reviverdes a Minha Crucificação. Vós
começareis a ver a vida, mesmo em situações de todos os dias, através dos Meus Olhos. Vós sereis
atraídos para os outros, que já foram preenchidos com o Dom do Espírito Santo.
Eu não escolho aqueles que vós acreditais serem mais dignos, mais santos, mais abençoados,
mais disciplinados do que vós. Eu escolho apenas aqueles que vêm a Mim em total humildade, em
que a sua própria livre vontade foi voluntariamente abandonada por eles, para que se possa tornar a
Minha Vontade.
Se realmente vós Me amais, conhecereis a verdadeira paz. Se realmente vós Me amais, direis
para Mim:
“Jesus, a Vossa Vontade é tudo o que importa. A minha livre vontade é Vossa. Fazei com ela
o que Vós deveis”.
Quando as almas Me dizem isto, elas são Minhas verdadeiras servas e são a razão de Eu poder
salvar o resto das pessoas que são demasiado teimosas para reconhecerem o significado de estarem
em união Comigo.
Eu posso fazer muitas coisas e criar muitos milagres, quando o livre-arbítrio dado a cada
pessoa pelo Meu Pai é de novo oferecido a Mim, Seu Filho. Esse é o maior poder, o qual eliminará
o poder da besta quando ela chegar ao poder. Vinde a Mim e oferecei o vosso livre-arbítrio ao Meu
Pai, para libertação da raça humana. Por favor, recitai esta Cruzada de Oração especial:
Cruzada de Oração (123) Dádiva da livre vontade a Deus
Meu querido Jesus, ouvi esta minha oração, de uma alma muito indigna, e ajudai-me a
amar-Vos mais. Por minha livre vontade, eu ofereço-Vos esta Dádiva de volta, querido Jesus,
para que eu possa tornar-me Vosso humilde servo e permanecer obediente à Vontade de Deus. A
minha vontade é a Vossa Vontade. O Vosso comando significa que eu obedeço a todos os Vossos
desejos. A minha livre vontade é Vossa, para fazerdes com ela o que for necessário para salvar
todas as pessoas, em todo o mundo, que estão separadas de Vós. Eu concedo esta Dádiva, que me
foi dada pelo nascimento, ao Vosso Santíssimo Serviço. Amém.
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Quanto mais vós começais a conhecer-Me, mais entendereis duas coisas. Que os Meus
Ensinamentos nunca mudam. Que Eu amo todas as almas.
O Vosso Jesus.

Assim que a Crucificação da Minha Igreja na terra começar, vós deveis observar todos
os sinais que foram profetizados
Quinta-feira, 3 de outubro de 2013, 22:35

Minha querida e amada filha, assim que a Crucificação da Minha Igreja na Terra começar, vós
deveis observar todos os sinais que foram profetizados.
Os inimigos de Deus emularão todos os aspectos da Minha própria Crucificação, começando
com a profanação do Meu Corpo. Quando Eu fui arrastado perante os Meus algozes, puseram-Me nu
para escarnecerem de Mim e envergonhar-Me. Então eles vestiram-Me de vermelho – a cor associada à
besta. Depois, eles brigaram acerca de quem iria colocar o primeiro prego no Meu Corpo. Então, como
selvagens, rasgaram os Meus Membros e esticaram os Meus Braços de tal forma que os puseram fora
dos Meus Ombros, causando-Me dores extraordinárias. Para Me fazerem sofrer mais, eles cravaram
pregos através das palmas das minhas mãos num ângulo tal que saíram pelos Meus Pulsos. Os Meus
dois Braços foram puxados para dois ângulos estranhos e Eu fiquei num ângulo doloroso e incomum,
programado para Me causar o máximo de dor e de humilhação.
Eles tiraram à sorte para que os últimos oito homens pudessem dirigir a tortura sangrenta
infligida ao Meu Corpo. Eles entoaram obscenidades, esbofetearam-Me e socaram-Me,
pontapearam-Me no estômago e uivaram como selvagens. Eles macularam-Me de todas as formas
para mostrarem a todos aqueles que testemunharam a Minha morte na Cruz que Eu estava a ser
punido pelas Minhas assim chamadas mentiras perversas. Eu fui assassinado para Me silenciarem e
para evitar que a Palavra de Deus alcançasse as almas.
O mesmo acontecerá em breve. Não será suficiente, para os Meus inimigos, alterarem a
Apresentação da Minha Eucaristia – eles macularão o Meu Corpo mais uma vez. Eles profanar-Meão de maneira semelhante. A cor vermelha será usada, pois eles irão gesticular diante da Minha
Cruz e insultar-Me com os seus novos rituais. Apenas aqueles que reconhecem os sinais discernirão
a razão por que estes sacrilégios serão entusiasticamente apresentados ao mundo, no meio de grande
pompa e esplendor.
As novas homilias serão absurdas e muita da nova liturgia não fará sentido. Aqueles que
conhecem os Meus Ensinamentos, prestai atenção às proclamações ilógicas, confusas e complicadas
que acompanham a introdução dos novos ensinamentos e credos antigos revistos. Eles não apenas
confundirão e criarão um grande desconforto nas vossas almas, como vos encherão de contradições
e de mentiras, as quais nunca poderiam vir de Mim, Jesus Cristo.
Tem-vos sido dada a Verdade desde o tempo em que Eu andei na Terra. Agora vão ser-vos dadas
mentiras, preparadas para fazer com que vos afasteis de Deus. Assegurai-vos de que estais alerta, pois
vós sereis engolidos e levados para a falsa doutrina. A doutrina da escuridão, planeada meticulosamente
ao longo de muitos anos, descerá em breve sobre vós. Vós nunca deveis aceitar promessas que
contradigam a Minha Palavra. Quando virdes essas coisas acontecerem, entendereis que elas foram
trazidas até vós pelo espírito do mal para destruir a vossa oportunidade de salvação eterna.
O Vosso Jesus.

Negai o pecado e vós negais-Me
Sexta-feira, 4 de outubro de 2013, 23:44

Minha querida e amada filha, ninguém pode lutar contra Mim e esperar a salvação eterna, a menos
que se renda completamente a Mim. Todos os filhos de Deus devem saber que o tempo está a aproximarse, uma vez que o mundo deve saber que o Meu Chamamento Final está quase em cima de vós.
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Nunca temais o Meu Chamamento. Acolhei-o, porque Eu trago-vos Amor, Paz e Salvação.
Ignorai-Me e vós estais em perigo, porque Eu não vos darei muito tempo para responderdes ao Meu
Chamamento do Céu.
Vós, Meus amados seguidores – não importa quem sois –, em breve vos encontrareis
isolados e afastados da Minha Verdadeira Presença. A Minha Presença, a Minha Palavra e os
Verdadeiros Ensinamentos de Deus estão para ser banidos e vós ficareis numa situação muito
solitária. Aqueles de vós que ridicularizais e escarneceis destas Minhas Mensagens Sagradas de
Amor para o mundo, perguntar-vos-eis como isso pode ser quando seguirdes o caminho do
engano. Quanto mais vós seguirdes por esse caminho, maior será a distância que colocareis
entre as vossas almas e a Minha Misericórdia.
Quando Me amais, vós acreditareis nos Meus Ensinamentos. Se Me conheceis, vós
reconhecereis a Minha Santa Palavra nas Escrituras. Se vós Me conheceis e aceitais que Eu nunca
permitiria que a Minha Santa Palavra fosse transformada em algo que não é, sem intervenção da
Minha parte, então vós não podeis dizer que Me conheceis. Se acreditais que Eu, o Filho do
Homem, Que morri de uma morte brutal, em vosso favor, para vos salvar do pecado, poderia
quedar-Me e tolerar tal situação, então vós negais a Palavra de Deus.
Negai o pecado e vós negais-Me. Aceitai o pecado como sendo uma coisa boa ou
acreditai, por um minuto, que Eu o desculpo, sem reconciliação, e então vós não podeis
reivindicar um lugar no Meu Reino. Eu adverti-vos que este período que tendes pela frente
levar-vos-á ao mais perigoso caminho da destruição, a menos que permaneçais fiéis à Minha
Santa Palavra.
A Minha Palavra é Eterna. O Meu Reino é vosso quando aceitardes a Minha Palavra tal como
vos foi dada. Adulterai-a ou aceitai qualquer forma de nova adaptação e vós sofrereis por isso. A
Minha Ira está a aumentar agora, porque Eu vejo o pouco respeito que muitos de vós mostrais para
com a Verdade, tal como está escrita no Livro do Meu Pai. Não pode haver outra Verdade.
Qualquer forma de desvio nunca pode ser aceite por Deus. Não há argumentos. Nenhum raciocínio
humano. Sem exceções. A Verdade viverá até à Eternidade. As mentiras levar-vos-ão para os
braços da besta.
O Vosso Jesus.

Ser-vos-á dito em breve para usardes a vossa fé para criar uma campanha política em
todo o mundo para salvar os pobres
Domingo, 6 de outubro de 2013, 23:30

Minha querida e amada filha, a voz do falso profeta ruge sobre tudo o que é sagrado na
Minha Igreja. Contudo, pouco será dito sobre a importância de defender os Ensinamentos de
Deus, os Sacramentos e a Proclamação da Verdade. Em vez disso, vereis manobras de diversão,
como cuidar dos pobres do mundo e da fome, e isso será considerado a vossa primeira tarefa
como servos de Deus.
Como servos e seguidores de Deus na Igreja, o vosso primeiro compromisso é para com a
Verdade que Eu vos disse. Amar os pobres e os famintos e ajudá-los é uma coisa boa, mas a Minha
Igreja na Terra tem uma função muito maior, que foi assumida por Mim. Incluindo o ensinamento
da Verdade em tudo o que Eu vos ensinei, e, se realmente me amais, vós fareis isso.
A Igreja tem a Missão de ensinar a Verdade dos Meus Ensinamentos. Pegar num aspecto da
Minha Palavra para ajudar os pobres é admirável, mas enganoso, dado que os Meus Ensinamentos
estabelecem claramente que vós deveis ajudar as pobres de alma. Ajudá-los a curar a sua alma,
antes de os ajudar a ser livres das aflições da vida. Se eu vos der um homem pobre e vos pedir para
o ajudares, como o faríeis? Dar-lhe a roupa? Dinheiro para alimentar a sua família? Ou, deveríeis
vós salvar a sua alma para Mim em primeiro lugar?
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Ser-vos-á dito em breve para concentrardes toda a vossa atenção nos pobres do mundo. Servos-á solicitado dinheiro – e isso será feito a partir de diferentes fontes, para ajudar os pobres do
mundo, sem emprego e sem casa. Ser-vos-á dito que Eu, Jesus Cristo, sempre amei os pobres. O
problema é este. Eu procuro os pobres de espírito, em primeiro lugar – para os afastar das suas vidas
perdidas. Os pobres de espírito – aqueles que têm pouco sentimento espiritual por Deus – são os que
Eu anseio. Bem-aventurados aqueles que são pobres nesta vida, com pouco para mostrar, mas que
Me amam, porque essas pessoas não são pobres, de todo. O homem rico, que não tem amor por
Mim, é mais necessitado do Meu Amor, da Minha Misericórdia, da Minha Compaixão, do que
aqueles que são forçados a procurar comida, roupas e abrigo. Como Me amar e como Me pedir para
vos salvar, é o que precisais de ter em atenção. Os Sacramentos serão a força salvadora daqueles
que, ricos e pobres, não têm amor por Mim.
Ser-vos-á dito em breve para usardes a vossa fé para criar uma campanha política em todo o
mundo para salvar os pobres, pelos líderes das Minhas Igrejas em toda a parte. Nada será dito para
incentivar a preparar-vos para a Minha Segunda Vinda, pois eles não se atrevem a preparar-se para
este grande dia. Eles preferem antes afastar a vossa mente de Mim, pedindo-vos para passar mais
tempo honrando as obras do falso profeta.
Muito em breve, serão feitas estátuas, relíquias, imagens, cálices e pinturas sancionadas, do
falso profeta, para serem colocadas nas Igrejas em toda a parte. A sua imagem, juntamente com a do
anticristo, adornarão com o tempo muitos locais públicos, Igrejas, centros políticos, assim como nos
países onde os vossos parlamentos abraçarem a Igreja Católica como uma “nova luz”. Isso criará
uma nova forma de falso evangelismo e, devido a isso, o apelo a uma moderna sociedade secular
atrairá admiradores por todo o mundo.
Nem uma palavra tolerará a importância dos Santos Sacramentos, tal como foram dados ao
mundo ou as importantes Graças que eles concedem. Em vez disso, cada um deles será
menosprezado – associando-lhes novos significados, apelando a que sejam negados no que eles são.
Isso será feito na esperança de que a abominação da profanação dos Meus Sacramentos seja
oferecida a tantas pessoas quanto possível, para as levar para longe de Deus, de modo a que os
inimigos de Deus possam completar o seu pacto com o diabo.
O diabo enganará muitos que pertencem à Minha Igreja neste momento da história. Ele fará isso
da forma mais fascinante e convincente e justificará as mentiras porque os seus servos dirão que Eu
aprovaria estas novas mudanças. Eu, Jesus Cristo, serei enganosamente citado para conquistar almas.
Os Meus Ensinamentos serão distorcidos para destruir a Minha Igreja e roubar as almas mais próximas
de Mim. Milhões de pessoas no mundo aceitarão as mentiras descuidadamente. Vós deveis orar por
elas na esperança de que elas entendam, com o tempo, que algo está errado.
Quando Eu nomeio líderes e quando uma alma escolhida é nomeada para espalhar a Minha
Santa Palavra, na Minha Igreja na Terra, a Verdade é sempre franca, clara, concisa e vai direta ao
assunto. Quando estais a ser enganados, por influência do espírito do mal, vós ficareis confusos. As
frases não farão sentido. As assim chamadas melhorias, apresentadas por inimigos dentro da Minha
Igreja, querem significar que a Verdade não é “suficientemente boa”.
A Minha Palavra, os Sacramentos, os Meus Ensinamentos, não precisam de ser melhorados,
pois vêem de Mim. Eu Sou Deus. Eu Sou Perfeito. A Minha Palavra permanece para sempre.
Qualquer homem que adultere a Minha Santíssima Palavra é um inimigo de Deus. A Minha Ira é
grande neste momento e qualquer homem que trate desrespeitosamente o Meu Corpo, a Santíssima
Eucaristia, e diga que guia o Meu Povo, sabei que isso não é verdade. Eu nunca pediria a um líder
da Minha Igreja para mudar a Palavra de Deus pela introdução de novos significados e de novas
interpretações. Isso nunca poderia ser.
O Vosso Jesus.
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Deus O Pai: Satanás e os seus demônios recrutaram um exército muito grande
Terça-feira, 8 de outubro de 2013, 15:40

Minha querida filha, os Meus poderes Divinos são dados a todos os Meus filhos que se
voltam para Mim, pedindo-Me – através do Meu Filho – que os sustente durante estes tempos de
grandes tribulações na Terra.
O pecado é tão gritante que o Meu Filho sofre agora a mesma agonia que Ele sofreu por cada um
de vós na Cruz. O pecado está tão difundido que vos tornastes imunes a ele e ao mal que ele inspira.
Meus filhos, vós deveis vir a Mim e nunca desistir da vossa procura por paz e amor. Nunca penseis que
Eu não ouço as vossas vozes, quando chamais por Mim, não importa quão ínfimos vós sois.
A Segunda Vinda do Meu Filho criará grande destruição, divisão, desconfiança, ódio e
tristeza, uma vez que a Verdade da Minha Santa Palavra será posta de lado. Satanás e os seus
demônios recrutaram um grande exército – um exército tão grande e poderoso que seria difícil de
acreditar se pudésseis ver como ele foi formado. Esse exército controla o que vós, Meus filhos,
dizeis em público. Muito raramente, a partir de agora, vós sabereis a Verdade. Com isto quero dizer
a Verdade de acordo com a Minha Santíssima Aliança.
Todos os assuntos relacionados com o mundo em que viveis não vos será verdadeiramente
revelado, tais como guerras, criadas deliberadamente para destruir o Meu povo, que serão
testemunhadas em breve. Nenhuma dessas guerras será para o bem do homem, nem serão justas. A
Minha Palavra, dada ao mundo desde o primeiro profeta que revelou os Meus desejos, não será
mais levada a sério. A Palavra, de acordo com o Meu Filho, Jesus Cristo, será violada e profanada
para justificar mentiras.
Está na hora de todos aqueles que fostes chamados ao serviço do Meu Filho vos manterdes
alerta. Vós não podeis ignorar este Meu Apelo à humanidade. Eu, através do Meu Filho, peço-vos para
ficardes juntos, em união com Ele em todos os momentos. Vós, Meus filhos, sois o primeiro alvo de
Satanás, pois ele não descansará enquanto não amarrar, em primeiro lugar, a Igreja de Meu Filho na
Terra. Sem a Igreja do Meu Filho ele não conseguirá roubar as almas que mais quer. Vós, Meus filhos,
sereis feridos e atormentado pela besta – o anticristo – se aceitardes pressões que vos forcem a abraçar
a nova falsa doutrina, que está agora a ser cuidadosamente e impiedosamente preparada.
Eu, o Pai de todos vós, Deus, o Altíssimo, desejo que seja dado a conhecer que o anticristo
está prestes a ser abraçado pelos Meus inimigos em rituais secretos. Ele está a ser empossado às
escondidos por detrás das paredes, nalguns locais que era suposto destinarem-se à adoração do Meu
Filho. A maçonaria eclesiástica, que será agora testemunhada, desempenha um papel importante
nessa abominação. Infelizmente, tudo isto deve ocorrer antes que a Minha Aliança para reunir todos
os Meus filhos, de volta ao Paraíso que Eu Criei em primeira instância para eles, esteja completo.
Será através daqueles de vocês, escolhidos por Mim, para reconhecerdes sempre a Verdade,
que o Meu Filho pode ser ajudado a salvar as almas que façam o juramento de seguir a besta.
A Imagem do Meu Filho, conhecida em todo o mundo, em breve será substituída pela imagem
do falso profeta. A sua imagem será adorada em primeiro lugar, em vez do Meu Filho. Então, seguirse-ão grandes imagens da besta, em todos os tipos de formatos, cujo sinal 666 será incorporado em
cada marca que ele fará sobre um mundo desprevenido. Vós vereis esse sinal escondido nesses objetos
perversos, que serão usados precisamente como deveriam ser colocados os objetos sagrados. Uma
espécie de rosário de contas será criado para idolatrar a nova união das igrejas do mundo, que em breve
será declarada. A nova religião mundial será celebrada pela tomada dos livros sagrados de oração,
medalhas, escapulários, rosários e Cruzes, profanando-os para se tornarem amuletos da sorte.
Todos vão amar o anticristo porque ele representará o mundo exterior da religião, mas, por
outro lado, como ele será abraçado pelo falso impostor na Igreja do Meu Filho na Terra, ele será
visto como representante de tudo o que é sagrado no mundo.
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Meus filhos, não deixeis que as notícias desses eventos despedacem o vosso coração, porque
se vós Me ouvirdes e seguirdes o Caminho do Meu Filho, Eu poupar-vos-ei a grande parte da
perseguição do espírito que está para vir. A vossa adesão a estas Mensagens será enfraquecida ao
longo do tempo por ataques projetados por Satanás. Alguns de vós irão afastar-se. Alguns de vós
irão duvidar. A grande maioria de vós permanecerá fiel a Mim e Eu conceder-vos-ei grandes
Bençãos e Graças pela vossa obediência.
Eu amo-vos, filhos. Eu serei misericordioso e quando vós Me pedirdes, através do Meu Filho,
para acalmar o vosso coração e vos ajudar a permanecer em paz e a seguirdes com confiança para
os Portões do Meu Novo Paraíso, Eu responderei à vossa chamada.
O Vosso Pai Amoroso, Deus, o Altíssimo.

Relaxai, todos vós, e sabei que Deus é sempre Poderoso e que nenhuma ação, ainda que
do maligno, pode ser lançada sobre Ele
Sexta-feira, 11 de outubro de 2013, 22:30

Minha querida e amada filha, sabes que Eu caminho ao teu lado todos os dias, em cada
minuto, aguardando a tua resposta. Há ocasiões em que tu tens muito que fazer para esta Missão,
mas deves deixar sempre de lado um tempo adequado para Mim, o teu Jesus. Lembra-te que Eu
Estou sempre presente e que respondo sempre aos que chamam por Mim. Nada deve separar-te,
nunca, da Minha Companhia, porque o tempo que despendes Comigo concede-te grandes Graças.
Hoje, Eu peço a todos aqueles que aceitam que Eu falo agora com o mundo inteiro, através do
Livro da Verdade, para se prepararem. Nunca permitais que as Minhas Mensagens vos causem
preocupação, preocupação ou pânico. Nunca acrediteis que Eu vos pediria para correrdes das vossas
casas para refúgios, porque essa ordem não vem de Mim. Os refúgios de que Eu falo, são aqueles
lugares onde vós precisais de ir para receberdes a Missa e os Sacramentos.
Os Meus leais servidores estão a preparar-se agora, em todo o mundo, para quando esse dia
chegar, em que não haverá mais o sacrifício diário da Missa.
Vós deveis sempre manter o Santíssimo Selo do Deus Vivo em vossas casas, em qualquer
formato possível, para o levardes também convosco. Isso vos protegerá de qualquer tipo de
perseguição e vós ganhareis a força necessária para permanecerdes fiéis a Deus e a tudo o que está
previsto claramente na Santíssimo Bíblia.
Relaxai, todos vós, e sabei que Deus é sempre Poderoso e que nenhuma ação, ainda que do
maligno, pode ser lançada sobre Ele.
Aqueles de vós que optardes por responder ao Meu apelo, sois abençoados. Vós, por outro
lado, através de vosso ato de amor ao próximo, ireis espalhar o Selo do Deus Vivo em todos os
lugares para onde fordes. Vós deveis fazê-lo agora. Confiai em Mim. Nunca vos sintais inquietos,
porque Eu não espalho o medo. Eu divulgo a Verdade, o que para alguns pode ser esmagador. Eu
Sou o vosso Protetor, o vosso Salvador, e Eu virei em breve para vos trazer a salvação final e o
mundo que há-de vir, onde não haverá nenhum mal. Ficai em paz. Eu vos conduzirei e protegerei a
todos e dar-vos-ei o Dom da perseverança em todos os desafios que tendes pela frente.
O Vosso Jesus.

Uma vez que os Céus e a Terra se tornam um, não haverá Purgatório
Sábado, 12 de outubro de 2013, 17:10

Minha querida e amada filha, o Meu Trono será estabelecido na Terra renovada e em breve e
todos viverão em paz e harmonia, de acordo com a Vontade do Meu Pai.
O mundo vai ficar como era no começo e não haverá discórdia. Todos os filhos de Deus, que
forem escolhidos para se juntarem aos anjos e santos, viverão uma existência perfeita. Mas sabei
isto. Aos que não aceitam a realidade do Novo Paraíso, quando lhes foram dadas todas as
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oportunidades de decidir qual o caminho que pretendem escolher, não lhes será dada uma segunda
oportunidade. Uma vez que os Céus e a Terra se tornarão um, não haverá Purgatório. O único
caminho que tomarão os que se recusam a aceitar a Minha Misericórdia, que lhes é entregue
livremente, é o que leva ao Inferno. Muitos serão tão teimosos, porque dependem quase
inteiramente do raciocínio intelectual, que inconscientemente optam por passar a eternidade nos
fogos do Inferno.
Aqueles que não acreditam em Deus ou não aceitam a Verdade, não acreditam na existência de
Satanás. Ele, o enganador, vai ofuscar as suas mentes com mentiras, por forma a atraí-los para as câmaras
da tortura. Uma vez lá, por causa do seu ódio pelo homem, ele vai fazê-los sofrer sem parar até à
eternidade. Então, Eu não posso ajudar essas almas. Como Eu choro de amarga tristeza pelas almas dos
arrogantes, ignorantes e daqueles que têm os corações endurecidos. Estão tão cheios de orgulho que
nunca Me verão, porque eles não podem. Não é possível uma pessoa ver-Me ou ser preenchido com a
Minha Verdadeira Palavra, se é apanhada no pecado do orgulho. Por outro lado, aqueles de vós que Me
conheceis, mas que Me aceitais nas vossas próprias condições – também vos afastais de Mim.
Por que dizeis que Me conheceis e distorceis a seguir o que Eu vos disse acerca de Me
seguirdes? Como podeis chamar-vos Cristãos e estar preparados para aceitar uma teologia falsa e de
mentiras, que foi distorcida para atender aos vossos próprios estilos de vida? Quem sois vós, se não
Me seguis e não aceitais a Verdade dos Meus Ensinamentos? Vós sois traidores. Vós traís-Me.
Quando Me traís uma vez, sereis tentados a fazê-lo uma e outra vez até que, finalmente, não sereis
mais Cristãos aos Meus Olhos.
Devo Eu chamar a todos os que acreditais na Minha Palavra e perguntar-vos se alguma vez Eu
tolerei o pecado? Eu perdoo o pecado mas Eu nunca o tolero. Se acreditais que Eu perdoo o pecado,
então vós justificais o pecado. Vós sofrereis pelo erro dos vossos caminhos e não sois melhores do que
aqueles que Me traíram, escarneceram de Mim, Me ridicularizaram, riram de Mim e Me crucificaram.
Lembrai-vos, Eu ensinei-vos a Verdade. Nada mais do que a Verdade vos levará a aceitar
a salvação que Eu venho agora trazer ao mundo, nesta fase final da Minha Aliança para salvar a
humanidade.
Nunca vos esqueçais de que Eu Sou a Verdade. Só a Verdade vem de Mim.
O Vosso Jesus.

Vós não Me conheceis, porque vós não Me reconheceis
Domingo, 13 de outubro de 2013, 18:00

Minha querida e amada filha, embora haja os que se sentem abandonados e inseguros acerca
do Meu Amor pelo mundo, tu nunca deves desistir e deves chamar-Me para te ajudar. Tu sentirás,
ao longo do tempo, uma sensação de desespero, uma sensação de medo e de solidão, por aderires à
Minha Santa Palavra, dada ao mundo através do Santo Evangelho. Mesmo agora, que o Meu Santo
Evangelho te é ainda apresentado, sentir-te-ás muito isolada, porque poucas pessoas colocam em
prática o que Eu lhes ensinei através da Minha Santa Palavra.
Se dizeis que amais o próximo e, em seguida, o difamais, vós ainda Me pertenceis. Se dizeis
que acreditais nos Dez Mandamentos, mas os adaptais de acordo com vosso estilo de vida, então
vós estais cegos para a Verdade. Se aceitais os Sacramentos que vos foram dados por Mim, mas os
infringis, vós insultais-Me. Quando pregais a Minha Sagrada Palavra aos outros e, em seguida, vos
situais perante os outros dizendo que sois mais digno do que eles aos olhos de Deus, vós ofendeisMe. Quando declarais a Palavra de Deus como tema que não é do mundo moderno e que deve ser
adaptada para apelar a um mundo secular, então vós cuspis no rosto de Deus. Quando acreditais que
o vosso conhecimento de Mim é superior à Minha Santa Palavra, tal como Eu a dei a vós agora
através destas Mensagens, e que ela contém erros, vós sois ignorantes da Verdade. Vós não Me
conheceis, porque vós não Me reconheceis.
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Assim, mesmo aqueles de vós que se sentem satisfeitos com a sua compreensão da Minha
Santa Palavra e Me rejeitais agora nesta Missão – em que vós me abandonastes –, vós, em
particular, deveis pedir a Minha Ajuda pois vós não sois nada sem Mim.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: Aos Sacerdotes da Igreja Católica, eu exorto-vos a levardes as
contas do meu Santíssimo Rosário
Segunda-feira, 14 de outubro de 2013, 15:30

Minha querida filha, não acrediteis nem por um momento que qualquer um de vós seja
suficientemente forte, por si mesmo, para resistir às tentações que enfrentareis para voltar as costas
à Verdade – a Verdadeira Palavra de Deus. Sem orações contínuas, sentireis que não sereis capazes
de vos levantar e declarar a Verdade quando vos for apresentada com mentiras.
Todos vós deveis recitar a Cruzada de Orações, visto que a escuridão já começou a descer
sobre a Igreja do Meu Filho na Terra e vós deveis estar preparados para isso a cada segundo.
Aos sacerdotes da Igreja Católica, eu exorto-vos a levardes as contas do meu Santíssimo
Rosário e a Cruz Beneditina convosco em todos os momentos. Vós deveis recitar o meu Santo
Rosário todos os dias e observar os que estão nos postos mais elevados da Igreja para ver quem
recita o meu Santo Rosário em público. Quando eu estou a ser venerada, o meu Santo Rosário deve
ser recitado por todos os presentes perante mim. Se eles, os que dizem que conduzem os fiéis a
procurar a minha ajuda diante do Trono de Deus, não podem recitar o meu Rosário, então eles
precisam das vossas orações. Virem diante de mim procurar a minha ajuda sem recitar o meu
Rosário é inconsistente, pois é como se um soldado fosse para a batalha sem armadura.
O meu Rosário é a oração mais poderosa e, quando dita diariamente, destruirá o poder do
maligno. Aqueles cujas almas foram escurecidas por Satanás sentirão que é muito doloroso recitar
esta oração. Pelas suas ações sabereis quem eles são e deveis pedir a Deus, pela Misericórdia do
meu Filho, Jesus Cristo, para os ajudar a obter a Luz de Deus.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Os planos foram desenhados pela Trindade Profana, em que tudo o que é Verdadeiro
será banido
Terça-feira, 15 de outubro de 2013, 15:45

Minha querida e amada filha, é Meu desejo que todos os Meus sacerdotes, de todas as
denominações Cristãs, comecem a preservar os Santíssimos Sacramentos. Os que são da Igreja
Católica serão os primeiros a testemunhar a destruição e a profanação dos Sacramentos. Aqueles
que são leais a Mim, Jesus Cristo, preparar-se-ão diligentemente para este terrível deserto em que a
Minha Igreja será mergulhada. Vós deveis preparar-vos agora, porque será através da vossa
fidelidade que todos os filhos de Deus poderão receber os Sacramentos na sua forma sagrada.
A todas as outras Igrejas Cristãs Eu digo isto. Lembrai-vos da Minha Promessa de regressar
no Grande e Glorioso Dia da Minha Segunda Vinda. Sabei, também, que nos anos que se seguirem
todos os que Me seguem enfrentarão terríveis provações. Aqueles que se seguirem nas novas
posições de poder, em todas as vossas denominações, serão liderados pelo falso profeta e todos
declamarão as suas palavras e copiarão as suas ações.
Ai dos que fiquem ao lado do falso profeta, porque ele é a antítese de João Baptista e será o
percursor do anticristo, que governará sobre todos vós.
Vós estareis protegidos por Mim porque, depois, Eu serei tudo o que vós tereis para vos guiar.
Só Eu posso ser confiável para vos dizer a Verdade, quando fordes influenciados pelas heresias que
vos serão apresentadas como a nova forma da moderna teologia Cristã. Como Satanás é esperto,
pois ele nunca chocará – ao invés disso, através daqueles que o servem, ele atrair-vos-á para uma
nova interpretação distorcida, virada do avesso, da Minha Santíssima Palavra.
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Os planos foram desenhados pela trindade profana, em que tudo o que é Verdadeiro será
banido. Tudo isso apela ao mundo secular, no qual a ganância humana e o desejo de ignorar o
pecado serão apresentados aos fiéis através de todas as Igrejas Cristãs. Este dia está escrito na pedra
e será o insulto final permitido por Deus, antes que Ele Me envie, ao Seu único Filho, para reunir
todos aqueles que permanecem fiéis à Palavra de Deus. Quando as mentiras vos forem
apresentadas, elas parecerão uma coisa boa. A divisa da humildade será comum em todas as vossas
Igrejas, pois ela será adoptada pelos que, dentro delas, vos enganarão.
Cada traço, associado a Mim – o Meu Amor pelos pobres; o Meu Amor pelos fracos e
humildes; a Minha desaprovação pela cobiça, avareza e luxúria –, será utilizado como um dos
argumentos usados para vos forçar a aceitar esta nova doutrina, esta nova uma religião mundial para
preparar o mundo para o governo do anticristo.
Como Deus amoroso, Eu estou a dar-vos estes avisos para vos salvar. Prestai-Me atenção,
agora. Tudo que Eu peço é apenas uma coisa. Permanecei fiéis à Minha Santa Palavra. A Minha
Santa Palavra foi-vos dada na Bíblia Sagrada. Ela nunca pode mudar. Mas os inimigos de Deus irão
distorcer o seu significado. Quando isso acontecer, rejeitai aqueles que digam que Deus aprovaria
tais mudanças. Nada poderia estar mais longe da Verdade.
O Vosso Jesus.

A serpente dá as mensagens especiais do anticristo, as quais documenta cuidadosamente
Quarta-feira, 16 de outubro de 2013, 23:27

Minha querida e amada filha, a profaníssima trindade, composta pelos meus três inimigos, o
falso profeta, o anticristo e o dragão, que é Satanás, erguer-se-á agora em desafio à Santíssima
Trindade. Saibam que eles têm muitos milhares e milhares de discípulos devotos e, à medida que o
tempo se aproxima, muitos segredos e cerimônias vis terão lugar em honra da serpente.
Tão cuidadosa é a serpente para não revelar o seu verdadeiro eu, que as suas verdadeiras e
perversas intenções contra qualquer filho de Deus são disfarçadas, e ele apresenta-se aos seus
eleitos escolhidos como um raro encantador, belo príncipe, manifestando-se diante deles da maneira
mais sedutora. Assim como são comunicados os Meus próprios profetas escolhidos, a serpente dá as
mensagens especiais do anticristo, as quais documenta as cuidadosamente e, em seguida, partilha
com a sua hierarquia na Terra. Essas mensagens contêm instruções para profanar a Minha Igreja, na
preparação do anticristo para assumir o seu trono e levar o mundo a acreditar que ele é o Cristo, o
Salvador do mundo.
Prestai agora atenção, todos vós que descartais este aviso. Em breve, muitos dos Meus
discípulos, que Me amam, mas que não acreditam nestas Mensagens, enfrentarão um grande perigo.
Começou o plano para os levar para longe de Mim, e, se não vos mantiverdes com cautela e alerta,
sereis atraídos para a caverna da escuridão. Ele, o anticristo, emulará todos os aspectos da Minha
Divindade, que lhe são dados a conhecer pela serpente. Ela, a serpente, assistirá à Minha
Crucificação e só ela tem o conhecimento dos detalhes que rodeiam este terrível acontecimento. Ela
escarnecerá de Mim, instruindo os seus devotos servos para a reconstrução dos rituais da Minha
Igreja, colocando-os às avessas. A Minha Palavra será tomada e novas partes obscenas ser-lhe-ão
acrescentadas para honrar a besta, e muitos não compreenderão o significado.
Lidai com o diabo e colocai-vos a vós mesmos à sua disposição e isso trará grandes
provações. Repeti as palavras vis que ele colocará no meio de vós e abrir-lhe-eis as vossas almas.
Adorai-o, amando o anticristo quando ele se pavonear arrogantemente perante vós e colocá-lo-eis
nos vossos corações, em vez de Mim. Tudo o que Eu vos ensinei estará de trás para a frente, de
cabeça para baixo e de dentro para fora. Como muitos de vós não conheceis os Meus Ensinamentos
e como muito poucos já ouvistes atentamente os Evangelhos, no que diz respeito aos
acontecimentos que antecedem a Minha Segunda Vinda, vós estareis desprevenidos.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

823

Livro da Verdade

Ó como o Meu Coração se despedaça por ter que revelar esta notícia. Como Eu desejo que
vós não tenhais que sofrer assim. Mas, Eu prometo, Eu vou aliviar a vossa dor e o reinado dele,
quando tiver lugar, será breve.
Às almas que inocentemente forem apanhadas nesta caricatura da Minha Divindade será
mostrada a Minha Misericórdia. Infelizmente, aqueles que acreditam que reinarão num paraíso que
lhes foi prometido pelo enganador, ver-se-ão lançados no lago de fogo, onde sofrerão por toda a
eternidade. Não haverá ninguém para os ajudar, pois eles engoliram as mentiras destinadas a ganhar a
confiança dele, o que resultará na perda de muitas almas que seguiram cegamente a sua falsa doutrina.
Orai por Misericórdia para aqueles que vão ser enganados pelo rei das trevas.
O Vosso Jesus.

Todas as novas leis, a introduzir em breve pelos inimigos, dentro da Minha Igreja,
escarnecerão da Verdade estabelecida pelo Meu Pai
Quinta-feira, 17 de outubro de 2013, 20:38

Minha querida e amada filha, se ao menos mais pessoas acreditassem verdadeiramente em
Mim, o vosso Jesus, elas encontrariam a paz nos seus corações. Onde não há confiança há medo. O
medo impede que o amor de Deus penetre nas vossas almas e então tornais-vos prisioneiros. Nada,
apenas a Minha Luz, levanta esse fardo.
Quando Eu disser a Verdade, Eu faço-o apenas porque Eu vos amo e anseio pelo dia em que,
finalmente, estaremos juntos. Não tenhais medo da Verdade. O Meu Amor encher-vos-á com a
coragem e a força para vos manterdes firmes e permanecerdes fiéis a Mim em todas as coisas. Eu
protejo todos aqueles que Me peçam, mas só as almas que se abandonam totalmente a Mim não
terão medo.
A maldade da besta será disfarçada com charme e modernidade, e isso será revelado a todos por
detrás do verniz de humanitarismo, caridade e “cuidar dos pobres”. Não acreditais, nem por um
minuto, que os discípulos de Satanás mostrem a sua verdadeira aparência. Cada mentira apresentada
para substituir a verdade, parecerá ser lógica e para o bem comum de todos. Todas as novas leis, a
introduzir em breve pelos inimigos, dentro da Minha Igreja, escarnecerão da Verdade estabelecida pelo
Meu Pai nos Dez Mandamentos dados a Moisés. Cada gesto, por mais sutil que seja, será destinado a
insultar-Me, a Jesus Cristo, o Filho do Homem. O enganador, por meio dos seus servos, não pode
resistir a ridicularizar-Me, pois ele odeia-Me. Ele insultará cada receptáculo da Minha Igreja por ações,
por palavras e pela adição de símbolos satânicos. Somente aqueles que conhecem a Verdade verão
essas abominações e entenderão exatamente o que estes gestos realmente significam.
O poder de Satanás pode confundir, distrair e atormentar os Meus discípulos. Ele, Satanás,
nunca vos deixará sozinhos, especialmente quando vós dais testemunho da Verdade. Mas sabei isto.
Ele pode ser vencido se vós confiardes em Mim completamente. Quando vos abandonais a Mim, ele
não terá o poder de influenciar a vossa fé em Mim. Ele, Satanás, está acabado. O seu reinado, por
doloroso que fosse para a humanidade, está no fim. O seu insulto final diante de Mim, realizar-se-á
através do anticristo, que irá imitar-Me e levar o mundo a acreditar que ele Sou Eu, Jesus Cristo, e
que ele veio para salvar o mundo.
Quando vós sabeis a Verdade, sereis capazes de resistir a essa tentação. Quando permaneceis
firmes perante a Verdade contida na Bíblia Sagrada, vós sereis salvos.
O ataque final será rápido e, então, Eu mostrarei ao mundo a Verdade, e, somente aos que
estão cheios de ódio por Mim, Eu negarei. Não tenhais medo porque Eu sou o único Salvador da
humanidade. Só o Meu amor vos sustentará. Temei apenas pelas pobres almas que irão cuspir em
Mim quando Eu vier, finalmente, para vos levar para o Novo Paraíso.
O Vosso Jesus.
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Eu posso ser o Seu Único Amigo Verdadeiro, a Sua Única Salvação, mas muitos deles
vão ignorar os meus Avisos
Sexta-feira, 18 de outubro de 2013, 12:38

Minha querida e amada filha, a Minha maior tristeza é que aqueles que Me amam mais, na sua
maioria, recusam-se agora a ouvir a Minha Voz quando Eu chamo por eles.
Eu posso ser o seu único amigo verdadeiro, a sua única salvação, mas muitos deles vão
ignorar os Meus Avisos. Mesmo aqueles que ouvem a Minha Voz ignorar-Me-ão e recusarão as
Minhas Palavras como uma heresia. Eles não reconhecerão os tempos em que vivem e só
entenderão a Verdade durante O Aviso. Até lá, muitos deles amaldiçoar-Me-ão e colocar-se-ão
tão longe de Mim que Eu não serei capaz de alcançar os seus corações ou salvar as suas almas.
Não subestimeis o ódio que o demônio tem por Mim. Ele traiu o Meu Pai terrivelmente,
mas ele detesta-Me. Isso significa que ele odeia a Minha Igreja, e será entre a Minha Igreja na
Terra e os demônios enviados por Satanás que a batalha final terá lugar. Esta batalha já
começou e está a roubar as Minhas almas amadas, muitas das quais não podem ver como
ofendem a Deus.
Quando a Minha Presença for, em breve, sentida entre todos aqueles que Me amam –
independentemente de acreditarem nestas Mensagens ou não –, Eu inundarei as suas almas com o
discernimento, pelo Poder do Espírito Santo. Essa é a Minha Promessa para o mundo. Eu nunca vos
abandonarei ao poder do maligno, porque Eu amo muito a todos vós. Vós sois como um Membro
do Meu Corpo. Vós fazeis parte do Meu Corpo. Vós sois parte de Mim.
Quer vós Me queirais ou não, Eu seguir-vos-ei até ao Grande Dia e Eu lutarei para salvar as
vossas almas. Vós podeis virar-Me as costas mas Eu não vos abandonarei, porque Eu Sou paciente.
A Minha Perseverança e Divindade estão além da vossa compreensão. Vós nunca deveis esquecerMe, ao vosso Jesus, pois Eu estarei sempre convosco, esperando que venhais a Mim.
O Vosso Amado Salvador, o Redentor da Humanidade, Jesus Cristo.

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

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

Vós deveis permanecer calmos, em paz, mas com a firme determinação de continuar a
proclamar a Sagrada Palavra contida no Evangelho
Domingo, 20 de outubro de 2013, 12:07

Minha querida e amada filha, Eu desejo revelar a todos vós, Meus amados apóstolos – aqueles
que andam na Terra e que proclamam a Minha Santa Palavra – que vos deveis apegar a Mim, ao
vosso Jesus, como nunca antes. Os tempos que tendes pela frente serão difíceis e todos vós que
permaneceis em Mim, Comigo e por Mim, sereis responsáveis por manter a chama da Minha Luz a
brilhar nos dias sombrios que aí vêm.
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Meus preciosos filhos, vós deveis permanecer calmos, em paz, mas com a firme determinação
de continuar a proclamar a Sagrada Palavra contida no Evangelho, em todos os cantos do mundo.
Vós, o Meu exército Remanescente, trareis todos os filhos de Deus até Mim e ajudareis a salvá-los
da exalação do mal, que envolverá milhões de almas. Vós sois Meus e caminhais na Luz de Deus,
abrindo o caminho para que o mundo seja salvo.
As Minhas Graças estão a ser derramadas sobre vós, Meus amados apóstolos, e, uma vez que
vós sabeis que estais a ser conduzidos por Mim e confiais em Mim completamente, nenhum mal
vos atingirá. Mas se vos permitirdes tornar-vos servos de livre vontade do enganador, então a minha
proteção não vos cobre. Aqueles de vós que ficardes ao lado do falso profeta e do anticristo sereis
enredados por Satanás e ele não vos deixará livres. Aqueles de vós que caminhardes ao lado dos
Meus inimigos e absorverdes o cálice da serpente, sereis destruídos por ela se a desafiardes.
Prestai agora atenção ao Meu aviso – ficai ao lado da besta, e fazei um juramento profano em
honra da heresia, e vereis que vos será muito difícil libertar-vos do seu aperto vil. Orai para que
tenhais a sabedoria de ver a Verdade.
O Vosso Jesus.

O Cisma na Minha Igreja será dividido em diferentes estágios
Domingo, 20 de outubro de 2013, 17:48

Minha querida e amada filha, ide, todos vós e difundi os Evangelhos no mundo, porque é
preciso que o façais antes que a perseguição à Minha Igreja comece a sério.
Deveis colocar toda a vossa confiança em Mim e ficar confortados por saberdes que quando
chegar o Grande Dia vós sereis erguidos em corpo e alma, nos Meus Braços, apenas num piscar de
olhos. É por isso que vós deveis, com amor e paciência, lembrar ao mundo os Meus Ensinamentos.
Lembrai-lhes que o pecado existe e será perdoado, mas que, em primeiro lugar, eles devem pedir-Me
perdão. Não importa que lhes seja dito que o pecado é uma segunda natureza do homem, eles devem
saber que, como filhos de Deus, devem pedir a reconciliação de cada vez, independentemente de quão
insignificantes os seus pecados possam parecer. O pecado é o que vos separa de Deus. Quanto mais
pecais, mais enegrecidos vos tornareis, mais angustiados vos sentireis, e ficareis tão inquietos que
nada senão a Minha Graça aliviará a vossa dor e vos trará a verdadeira paz.
Sabei que quando o reinado de heresia começar, aqueles que se envolverem com ele sentirão
uma terrível solidão e miséria. No entanto, para o mundo exterior, tudo parece ser aceitável pela
Igreja. Embora vós luteis interiormente, todos os rituais exteriores orientados em nome de uma
igreja mundial unida, vos fará sentir intranquilos. Dentro dos seis meses seguintes à introdução da
heresia na Minha Igreja, muitos que ignoraram o Meu Chamamento escaparão e procurarão os que
permaneceram fiéis à Minha Santa Palavra. Então, o Meu Exército dilatar-se-á, crescerá e reunirá os
restos de todas as Igrejas Cristãs, e lutará contra o espírito do mal.
O cisma na Minha Igreja será dividido em diferentes estágios. O primeiro estágio acontecerá
apenas quando os que realmente Me conhecem e compreendem a Verdade do Santo Evangelho,
decidirem que não podem aceitar mentiras em Meu Nome. O segundo estágio acontecerá quando
forem negados às pessoas os sacramentos que era suposto receberem. A terceira etapa acontecerá
quando as Minhas Igrejas forem profanadas e quando os Meus servos sagrados, finalmente,
compreenderem a Verdade contida no Livro da Revelação.
Os Meus profetas não mentem. Eles não gostam do que lhes pedem para fazer. Eles revelam
apenas a Minha Santa Palavra, para o que foram instruídos pela Santa Vontade do Meu Pai. Os
sinais de que o último profeta – o único profeta a quem foi dada hoje a permissão do Céu para
preparar o mundo para a Segunda Vinda – chegou, estão aqui agora. Quando vós entenderdes o que
as profecias dadas ao mundo pelo Céu, representam – aumentar a vossa fé e garantir que vós
permaneceis fieis à Minha Santa Palavra, – então vós ireis aceitá-las.
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Estai prontos. Ficai em paz, pois Eu caminharei com todos vós, para vos unirdes agora e
formardes o Meu Exército Remanescente na Terra.
O Vosso Jesus.

Eles seguirão, como cordeiros para o abate, a caminho da destruição
Segunda-feira, 21 de outubro de 2013, 10:56

Minha querida e amada filha, a maior traição dos Meus amados fiéis discípulos – aqueles que
se manterão sempre firmes à Verdade – será por esses seguidores da Minha Igreja caírem vitimas do
grande engano.
Então, muitas pessoas, por causa da sua errónea lealdade, serão enganadas pelo impostor que
se apoderará das rédeas das Minhas Igrejas, em todos os lugares. Embora possam às vezes sentir-se
desconfortáveis, quando ouvem estranhas interpretações da Minha Santa Palavra, que não são feitas
no contexto correto, eles seguirão como cordeiros para o abate, a caminho da destruição. Eles serão
generosos a louvar o falso profeta e a saudá-lo como um grande ditador e tornar-se-ão como um
para criar um grande exército. Este exército provocará a maior perseguição sobre os seus
companheiros Cristãos. O irmão combaterá o irmão, nesta terrível batalha pela Verdade. O número
daqueles que seguirão a trindade profana, composta pelo falso profeta, o anticristo e Satanás, será
muito maior do que aqueles que permanecerão fieis à Santa Palavra de Deus, como foi predito
desde o princípio.
Vós, o Meu povo escolhido, que não vos desviais da Verdade, encontrareis dificuldades nesta
jornada. Nunca, por um momento nas vossas vidas, vós teríeis imaginado o terrível logro que estais
prestes a testemunhar. Os Meus inimigos estão bem preparados, têm muita influência e são bem
financiados. Eles têm muitas vantagens, mas eles não têm do seu lado o Poder de Deus. Eles não
somente não possuem o poder de Deus, Meu Pai, o Todo-Poderoso, como podem ser derrubados a
qualquer momento, pela Sua Vontade. Lamentavelmente, eles levarão muitas almas para longe de
Mim e Eu o permitirei como parte da purificação final da humanidade. Neste período, na Terra,
serão separados os bons dos maus.
O que quero Eu dizer com isto? Certamente, vós direis que os bons serão enganados e
que isso não é culpa deles. Isso é verdade. Mas, se aqueles que se dizem verdadeiros Cristãos
aceitam heresias em vez da Minha Santa Palavra, eles blasfemam contra Mim. Eles estão bem
cientes da Verdade e eles devem estar atentos â Minha Palavra, em todos os segundos. Muitos
de vós estais a dormir. Assim, muitos não Me conheceis verdadeiramente, porque vós não
tendes a humildade nas vossas almas, tal é o orgulho do vosso conhecimento sobre a Sagrada
Escritura. Muitos de vós falhastes na leitura dos Evangelhos ou na compreensão do que
acontecerá antes da Minha Segunda Vinda. Vós ainda não sabeis que a Verdade vos foi dada
na Santíssima Bíblia. Por que continuais a desafiar a Palavra de Deus, a discutir, a rejeitar e a
lutar contra a Mão que vos criou? Vós não estais mais informados do que aqueles que Me
crucificaram. Vós não tendes mais conhecimento do que os Fariseus, que acreditavam que a
sua interpretação da Santa Palavra de Deus era superior à do Filho do homem. Por causa da
vossa recusa em aceitar as profecias finais, vós negar-Me-eis. Todos os vossos serviços para
Mim nada significam, pois vós seguireis o enviado de Satanás para vos negar o vosso legítimo
direito à herança do Meu Paraíso.
Como vós Me fazeis chorar. Quanto vós Me traíreis será refletido na perseguição, em Meu
Nome, daqueles que vós chamais vossos irmãos e irmãs. Vós ficareis doutrinados com mentiras,
como outros antes de vós, por líderes iníquos e ditadores do passado. Por causa da vossa falta de
verdadeiro amor por Mim, que exige grande sacrifício, vós trar-Me-eis muita dor e sofrimento.
Embora os inimigos da Minha Igreja vos atraiam para uma teia de mentiras, vós ireis cantar
louvores, adorar e amar aqueles que Me odeiam, e Eu serei esquecido.
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Lembrai-vos destas Palavras. Quando vós colocais os falsos deuses à Minha frente, Vós
incorrereis na Ira de Deus.
O Vosso Jesus.

Todos aqueles que usam o Triângulo, o Sinal da Profaníssima Trindade, estarão
envolvidos na defesa de tais instituições de caridade
Terça-feira, 22 de outubro de 2013, 00:20

Minha querida e amada filha, em todos os cantos da Minha Igreja estão a ser preparados os
novos rituais. Declarações públicas sobre a necessidade de ser humilde e caridoso estabelecerão a
prioridade para a filantropia secular que será apresentada pelo anticristo. Todos esses servidores de
Satanás estão a juntar-se em celebrações privadas e a sua rede mundial criará instituições globais de
caridade, feitas para vos convencer que elas são de inspiração divina.
Todos aqueles que usam o triângulo, o sinal da profaníssima trindade, estarão envolvidos
na defesa de tais instituições de caridade, de modo a elevá-las aos olhos do mundo.
Repentinamente, falar-se-á num novo movimento evangélico, poderoso, e as pessoas vão
entregar o seu dinheiro para ajudarem a geminar os seus esforços para ajudar os pobres do
mundo. Todo o mundo acreditará que o bem maior está a ser feito e alguns líderes das Minhas
Igrejas serão admirados em todos os cantos da Terra. Poucos irão questionar as suas intenções,
mas quando vós virdes os maiores bancos do mundo juntarem-se-lhes nos seus esforços, sabereis
então que esta é uma ação projetada para vos enganar. Como a besta é astuta. Como as suas
ações parecem ser inteligentes, porque serão adoçadas de forma enganosa, que só os abençoados
com o Dom do Espírito Santo serão capazes de discernir. E durante toda a conversa sobre o bem
comum do homem, no desejo de levar todas as religiões a formar uma grande comunhão de
pessoas – nem uma palavra será pronunciada acerca de que os Meus Ensinamentos aos filhos de
Deus devem permanecer firmes para com a Minha Santa Palavra.
Os tempos movem-se rapidamente e no meio da aparentemente bem organizada e
cuidadosamente orquestrada propaganda, as brechas começam a surgir. Quando Satanás está a
trabalhar, a confusão espalha-se; é criada a divisão; as contradições tornam-se ferozes e nada é
ordenado. Certas honrarias que Me são outorgadas diante dos Meus Tabernáculos, desaparecerão.
As horas de Adoração Perpétua serão interrompidas e em breve eles retirarão das Igrejas as estátuas
dos santos. Todas as suas ações serão toleradas em nome do desenraizamento da Igreja do passado e
para a tornar mais relevante, mais atraente e mais apelativa para os não-crentes.
Aqueles que Me conhecem devem fazer todo o possível, através da disseminação do
Evangelho, pois podeis ter a certeza de que não ouvireis nenhuma conversa sobre a Bíblia Sagrada.
As únicas citações que ouvireis serão as que forem distorcidas para apoiar mentiras. Como se rouba
à Igreja a sua dignidade, as punições começarão a cair sobre eles, a partir dos Céus. Com o tempo,
eles serão sustidos, mas primeiro devem ocorrer estas provações, como predito.
O Vosso Jesus.

Vós sois a geração que terá de dar testemunho da Crucificação Final da Minha Igreja
Terça-feira, 22 de outubro de 2013, 13:30

Minha querida e amada filha, os Meus amados servos unir-se-ão, em união Comigo – menos
de metade deles –, mas a sua lealdade para Comigo ajudará o Meu exército a sobreviver e a crescer,
a fim de espalhar o Evangelho ao longo da escuridão global que se sentirá durante a maior apostasia
de todos os tempos.
A falta de respeito por Mim, Jesus Cristo, torna-se evidente em todas as nações, nos locais
públicos e nas Minhas Igrejas. O Meu desejo, agora, é de preparar o Meu Exército adequadamente.
Não deixeis, Meus amados seguidores, que essas coisas vos perturbem, porque isso só iria distrair-
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vos quando Eu preciso que vós sejais fortes na vossa fé. Assim como as portas se fecharam na cara
da Minha Mãe, quando ela tentou procurar abrigo, precisamente antes do Meu Nascimento, assim
também as portas se fecharão na vossa cara. Sabei que quando essas portas são fechadas na vossa
cara pelos servos equivocados da Minha Igreja, vós deveis então voltar-vos apenas para Mim. Sabei
também que aqueles que clamam ser o povo santo, conhecedor da Sagrada Escritura e dos
Ensinamentos da Minha Igreja, farão fila para serem os primeiros a condenar-vos, porque vós estais
a seguir a Verdade. Refiro-me a todas as almas no mundo que Me amam e conhecem a Verdade e
não, necessariamente, aqueles que seguem estas Minhas Mensagens pelo mundo inteiro.
O Dom do Espírito Santo cairá somente sobre os que são dignos de receber este precioso Dom
de Deus. Aqueles que são vazios do Espírito Santo gritarão insultos e tentarão convencer-vos a
seguir as heresias, as quais se tornarão em breve galopantes em todas as Igrejas Cristãs. Quanto
mais eles mostram o seu medo por estas Mensagens, mais eles vos combaterão. Vós deveis ignorar
o seu odioso veneno e permanecer em silêncio. Esses dias estão quase em cima de vós. Alguns de
vós já terão vislumbrado a severa oposição que tereis de suportar por causa de Mim.
Vós sois a geração que terá de dar testemunho da Crucificação final da Minha Igreja, mas
sabei isto. Das cinzas elevar-se-á o Meu Corpo Glorioso, a Nova Jerusalém, e vós sereis
escolhidos para reinar entre as doze nações. Se vós permanecerdes fiéis a Mim, Eu erguer-vos-ei
em Glória e o Céu e a Terra serão vossos no mundo que há-de vir. Vós deveis permanecer
focados unicamente em Mim, durante a desoladora abominação, pois isso será breve. E depois,
nada vos separará mais de Mim.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: O Meu Filho está neste momento a planear uma grande renovação
da terra que causará muita dor
Quarta-feira, 23 de outubro de 2013, 15:34

Minha filha, eu cubro neste momento todos os meus filhos, com a minha proteção para que
eles se mantenham calmos, em paz e fortes, nestes momentos de grandes provações.
Vós deveis, queridos filhos, aceitar o fato de que ireis sempre sentir a dor causada pelo
isolamento, rejeição e demissão dos que desprezam a Palavra de Deus. A Luz atrai aqueles que
estão no escuro e eles atacar-vos-ão e flagelarão sempre, quando estiverdes em plena união com o
meu Filho, Jesus Cristo.
O Meu Filho está neste momento a planear uma grande renovação da Terra que causará muita
dor, porque ela assume a forma de purificação. Isso significa que muitos sofrerão agora pelos seus
pecados e que a Terra está a ser preparada por Jesus Cristo para que, quando a purificação ficar
completa, o anúncio seja feito. Entretanto, os inimigos de Deus espalharão mentiras e heresias para
conquistar os pecadores e todos aqueles que amam o meu Filho, a fim de os controlar. Todos estes
tristes acontecimentos devem ocorrer antes da Segunda Vinda do meu Filho, Jesus Cristo.
Eu peço-vos, queridos filhos, para serdes pacientes e suportardes estas dificuldades, pelo meu
filho, que vos ama muito. Nunca vos sintais ansiosos, pois em breve testemunhareis o Seu Novo
Paraíso, onde não existirá tristeza, dor ou mal. É coisa pouca o que sofrereis pelo meu Filho,
insignificante quando comparado com o que Ele sofreu por cada um de vós quando Ele morreu na
Cruz para vos salvar.
Então, por favor, colocai toda a vossa confiança no meu Filho e ficai gratos, porque vós estais
a ser orientados pelo Céu. Alegrai-vos, porque vos foi dado o tempo certo para vos preparardes
adequadamente para o Grande Dia do Senhor.
Ficai em paz.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.
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Deus Pai: Este é um chamamento para salvação daqueles de vós que não questionem
as heresias prestes a ser declaradas
Quinta-feira, 24 de outubro de 2013, 19:45

Minha querida filha, Eu venho dizer ao mundo que os inimigos que vagueiam pela Terra, sob
o disfarce dos que dizem trazer a Palavra do Meu Filho para as massas, já se juntaram como um só.
Como um, eles juntaram todos os seus poderes e vão desfigurar a Terra com o seu perverso engano.
Eu Estou pronto. Esperai. Logo que eles introduzam as suas leis infames, Eu atacarei e o
mundo testemunhará os Meus castigos. Os Meus Avisos caíram em ouvidos surdos e eles são
demasiado orgulhosos para aceitar a Mão de Misericórdia que vos foi dada através das Minhas
Mensagens. Os líderes dos que vos perseguirão, em nome dos direitos humanos, sofrerão pela
Minha Mão. Eles acreditam que o seu poder é todo-poderoso e que são invencíveis, mas eles
saberão em breve que não são nada sem o Poder do seu Criador.
Eu Sou o Autor da Vida e aqueles que decidem usar o seu poder para tirar a vida aos Meus
Filhos, tanto em corpo e alma, perderão tudo. Quando vós lutais, Meus filhos, e traís o Meu Filho,
Jesus Cristo, há pouca esperança para vós. Eu não vos concedo a Minha Misericórdia com
facilidade, pois vós irais-Me muito. No entanto, Eu almejo a vossa lealdade, mas advirto-vos sobre
os perigos de estardes demoradamente com o maligno. Eu dar-vos-ei todas as hipóteses para vos
afastardes dos grilhões que vos ligam à trindade profana. Vós deveis remover-vos a vós mesmos das
amarras de Satanás. O vosso tempo é curto.
Eu peço-vos que olheis a Minha Bíblia, os Evangelhos, e procureis os sinais que vos foram dados
sobre a grande apostasia predita, pois ela tomou conta do mundo e espalhou-se como um vírus mortal em
todas as partes concebíveis da vossa sociedade. Vós fostes infestados e agora Eu, o vosso Pai, Venho
para vos limpar desta terrível aflição. Vós deveis pedir-Me ajuda, antes que seja tarde demais para vós.
Vós deveis agora recitar esta Cruzada de Oração. Pedi-Me ajuda.
Cruzada de Oração (124) Ouvi o meu apelo pela liberdade
Ó Deus, meu Pai Misericordioso, Criador de tudo o que é, escutai o meu apelo pela
liberdade. Libertai-me das correntes da escravidão e protegei-me da perseguição do mal. Ajudaime a discernir a Verdade e vinde em meu auxílio, mesmo que eu esteja confuso e possa duvidar
da Vossa Palavra. Perdoai-me se eu Vos ofender e levai-me para o refúgio do Vosso Novo
Paraíso na Terra. Amém.
O Meu Tempo, para Eu declarar a Segunda Vinda do Meu Filho está próximo. O tempo passará
rapidamente e o reinado dos Meus inimigos, por curta duração que possa ter, parecerá uma eternidade
por causa da crueldade que eles vão mostrar para com os Meus filhos. Eles não mostrarão nenhuma
lealdade, qualquer que seja, aos homens insensatos que juraram lealdade à besta. Tal como o maligno
Me odeia, assim ele odeia qualquer um dos Meus filhos, quer os bons quer os maus. Este é um
Chamamento para salvação daqueles de vós que não questionem as heresias prestes a ser declaradas.
Vós deveis questionar e questionar quaisquer dúvidas que invadam as vossas almas, quando estiverdes
insatisfeitos com qualquer nova forma de doutrina que não pareça certa aos vossos corações.
Eu não dei autoridade para que qualquer nova lei ou sacramento seja introduzida no Meu
Santíssimo Nome.
O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo.

Muito poucas pessoas no mundo de hoje têm alguma fé ou crença em Deus
Sexta-feira, 25 de outubro de 2013, 23:55

Minha querida e amada filha, quando as pessoas te acusam de espalhares o medo através
destas Mensagens, devem então entender a Minha verdadeira intenção. O medo vem da maldade
daqueles que caminham entre vós, infundidos com a escuridão da alma. Os vossos inimigos são os
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Meus inimigos. Eles criarão essa falsa espiritualidade em todas as nações, a qual não virá de Mim.
Tão encantadores serão eles que se infiltrarão entre aqueles que têm altos perfis, a fim de
difundirem a falsa doutrina da nova era, de origens satânicas. Muitos consideram essas terríveis
ações como sendo uma diversão inofensiva, mas por detrás da fachada de aparente inocência está
um astucioso plano para livrar o mundo da vossa crença na Santíssima Trindade.
Muito poucas pessoas no mundo têm hoje alguma fé ou crença em Deus e, por isso, quando os
servos de Satanás lhes apresentam falsos valores, falsa espiritualidade e paganismo, muitos serão
seduzidos. Eles serão atraídos pelos falsos apelos de caridade pelos direitos daqueles que buscam
aceitação para suas próprias vidas, as quais desafiam as Leis estabelecidas pelo Meu Pai. Porque a fé em
Deus é fraca, eles estarão abertos às mentiras. Eles, por sua vez, vão adorar um deus falso, o anticristo.
Eu digo-vos estas coisas porque elas são a Verdade. Porque não vos avisaria Eu sobre estas
coisas? Eu Sou o vosso Salvador e Eu Estou a preparar-Me para vos salvar a todos, finalmente, após
este prolongado e doloroso tempo. O homem sofreu dificuldades incalculáveis por causa de Satanás.
Então, muitas pessoas não entendem o quanto ele destrói vidas. Ele destrói os vossos relacionamentos
com outras pessoas, atrai-vos para vícios com os quais vos destrói, muda-vos e aprisiona-vos. Não
importa o que ele vos dê, sentir-vos-eis sempre vazios. Vós continuareis caindo e caindo até vos
envolverdes com atos depravados e contra-natura, e não encontrareis nenhuma satisfação. Só Jesus
Cristo vos pode trazer a verdadeira paz, amor e salvação. Como a vossa vida na Terra será alterada
para além da vossa compreensão, pelo anticristo, Eu, tenho que vos avisar. Eu faço-o, não para vos
trazer medo, mas para vos preparar para a Verdade. Só a Verdade vos livrará da maldade dos que
vivem, respiram e morrerão por causa da sua fidelidade a Satanás e seus demônios.
Só Eu, Jesus, Sou o vosso caminho para encontrardes o alívio da perseguição que essas
pessoas perversas, astutas e enganadoras trazem ao mundo.
O Vosso Jesus.

O Grande Dia descerá e logo começará o mundo sem fim
Sábado, 26 de outubro de 2013, 11:15

Minha querida e amada filha, a fé de todos os filhos de Deus, independentemente da
denominação a que pertencem, é tão fraca, que muitos daqueles que conhecem a Verdade terão
muita dificuldade em praticar a sua religião abertamente, sem crítica.
Assim, muitos no mundo rejeitam-Me, a Jesus Cristo, neste momento da história, porque não
é mais aceitável na maioria das nações falar de Mim em público. Muito raramente vós ouvireis o
Meu nome a ser falado nos média, a menos que seja para questionar a Minha Existência. Raramente
vós ouvireis as pessoas a proclamar em público, abertamente, o seu amor por Mim, porque isso lhes
pareceria muito embaraçoso. Mesmo os Meus servos sagrados não estão mais dispostos a declarar a
Verdade por medo do ridículo. Aqueles que Me seguem perceberão que é crescentemente mais
difícil proclamar a Minha Santa Palavra. Muitos, que já Me amaram, não o fazem, e a Minha
desolação e tristeza corta o Meu Coração como se uma espada o atingisse.
Porque, ó, porque Me abandonastes vós? Porque aqueles de vós que acreditais em Mim e que
Me conheceis feris tanto os vossos irmãos e irmãs? Porque cresce o ódio nos vossos corações?
Porque sentis vós a necessidade de questionar agora os Evangelhos, quando eles já existem há tanto
tempo? Quem vos deu autoridade para interpretar mal a Minha Palavra, dada aos Meus apóstolos?
Porque a distorceis vós e porque não acreditais no que Eu disse? A Minha Palavra é muito clara.
Quando Eu falo, Eu quero dizer o que Eu digo. Se Eu digo uma coisa, Eu não quero outra. Porque,
por exemplo, Me contradiria Eu, e especialmente agora nesta Missão?
O que é dado aos profetas de Deus é a Verdade. Tudo o que contradiz estas Mensagens, pela
boca daqueles que dizem que Eu falo com eles, deve ser rejeitado por vós. Eu nunca competiria
com a Minha Própria Voz, porque Eu devo assegurar que vos é dada a Verdade.
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O que devo Eu fazer para vós ouvirdes? O que devo Eu fazer para que deixeis de vaguear
procurando outras formas de deleite? Porque não confiais vós em Mim? Vós desperdiçais tempo
muito precioso procurando a fortuna, que flui como veneno da boca dos assim-chamados místicos e
vendedores de sensações, que Me insultam afastando-vos de Mim. Eu Estou aqui. Estas são as
Minhas Palavras. O que procurais mais, se vós apenas tereis a Verdade da Minha Boca? Eu falei a
Verdade quando Eu caminhei na Terra. Eu deixei um legado de grande esperança e salvação. Eu
falo a Verdade agora, quando Eu vos trago as Minhas Palavras Finais, neste momento, porque o
Grande Dia descerá e logo começará o mundo sem fim.
Quando Eu falo, Eu desejo que vós escuteis. Eu não posso forçar-vos. Vós podeis olhar para
todos os lugares e tentar encontrar as Minhas Mensagens, dadas neste momento para preparar o
mundo para a Minha Segunda Vinda, e não as encontrardes. As Minhas Mensagens públicas para
vos preparar para isso, o estágio final antes do Meu Pacto ser cumprido, só podem ser encontradas
no Livro da Verdade.
A Palavra é Minha. As Minhas Palavras serão ouvidas em todas as nações. Ninguém Me
impedirá, porque o Meu Poder é Todo-Poderoso.
O Vosso Jesus.

Eu não ficarei parado a assistir enquanto vós destruís as vossas vidas, o que pode ser
para toda a eternidade
Sábado, 26 de outubro de 2013, 17:52

Minha querida e amada filha, quando as pessoas tentam averiguar qual dos filhos de Deus
gostaria de vir à Minha Misericórdia – a resposta é, todos eles. Eu não discrimino, porque Eu amo
cada alma que nasce, cada uma das quais foi criada pelo Meu Pai. Nenhuma alma pode ser excluída
desta Minha última Missão para salvar a humanidade. Eu vim para trazer a salvação a todas.
Perguntai a qualquer bom pai se sacrificaria um filho em detrimento de outro e eles dir-vos-ão
isso. Não importa como eles se comportam mal ou Me magoam, Eu nunca posso rejeitá-los porque
eles fazem parte da Minha Carne. O mesmo é Verdade para os inimigos de Deus. Eles ofendem-No
e causam -Lhe grande tristeza, mas Ele ainda os ama, pois eles vieram d’Ele, embora eles estejam
famintos do pecado da humanidade.
Como é isso, podeis vós perguntar-Me, Eu posso perdoar aqueles que mais Me magoam? Aos
que flagelam os outros e lhes causam dor e sofrimento? É porque Eu os amo. Eu amarei sempre o
pecador. Os seus pecados dão-Me nojo, mas Eu estarei sempre à espera para os abraçar.
Esta Missão é sobre o perdão. Toda ela é sobre como salvar as vossas almas. Por mais ásperas que,
às vezes, possam ser as Minhas Palavras, elas são-vos dadas porque Eu vos amo e Eu não posso suportar
o pensamento de vos perder. Aqueles que Me traíram por causa das ambições da vida, nunca devem ter
medo de vir a Mim e pedir a Minha ajuda. Eu sinto a vossa falta. Eu estou triste. Mas Eu aplicarei cada
intervenção sem quebrar o Pacto do livre-arbítrio do Meu Pai, que permanecerá sempre vosso até ao
novo começo. Nada que vós façais vos separará de Mim quando Me pedirdes para vos perdoar.
Eu vou engolir o mundo na Minha Misericórdia e por cada ato iníquo realizado pelos Meus
inimigos, para vos levar ao engano, Eu prometo que intervirei. Eu não vos lançarei aos lobos que
vos querem devorar. Eu não ficarei parado a assistir enquanto vós destruís as vossas vidas, o que
pode ser para toda a eternidade. Eu segurar-vos-ei exatamente até ao momento em que tereis que
tomar a decisão final. Eu não deixarei ir a vossa alma tão facilmente. Eu tive uma morte cruel para
vos salvar. Desta vez, vós testemunhareis a mais poderosa Intervenção Divina para vos trazer de
volta. Vós sois Meus. Eu Sou vosso. A besta não ganhará mais almas com facilidade, porque Eu
Sou Deus, uma formidável força. Eu Sou Todo-Poderoso. Satanás não é nada, mas a ua astúcia
atrairá os fracos dentre vós. Eu exorto, a todos vós que Me amais, para orardes para que os fracos
aceitem a Minha Intervenção Divina com amor nos seus corações.
O Vosso Jesus.
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A Minha Igreja foi construída sobre a Verdade e nada mais que a Verdade deve sair
dos seus lábios
Domingo, 27 de outubro de 2013, 23:30

Minha querida e amada filha, quando a Minha Igreja é abertamente aplaudida por um mundo
orgulhoso e secular, sabei então que as duas entidades separadas estão perto de se juntar numa só.
Quando a Minha Igreja abraça o mundo secular, torna-se politicamente motivada por ele e procura
reconhecimento no mundo da política e dos negócios, sabei então que Eu nunca toleraria tal ação.
A Minha Igreja foi construída sobre a Minha Palavra. A Minha Igreja foi construída sobre a
Verdade e nada mais que a Verdade deve sair dos seus lábios. Quando a Minha Igreja fala, com a
Minha Autoridade, contra o pecado, ela sofrerá sempre críticas, pois o homem será sempre defensor do
pecado. O pecado faz com que a vida seja mais aceitável para ele e para os outros, e ele fará todos os
esforços para declarar que o Inferno é uma tolice. Quando a Minha Igreja fala apenas deste mundo, dos
seus problemas, do sofrimento do homem, e não prega a Palavra de Deus, ela se separa-se de Mim.
Apenas aqueles que na Igreja permanecem leais ao que Eu lhes Ensinei podem realmente dizer que
pertencem à Minha Igreja. A Minha Igreja compreende apenas aqueles que falam a Verdade.
Quando esses, dentro da Minha Igreja, Me demitem, a Jesus Cristo, o espírito do mal entrou
no seu domínio. Eu Estou a ser empurrado para fora da Minha Igreja. Eu não Sou mais reverenciado
como Eu era antes. As Minhas Próprias Palavras já não são usadas para declarar a Verdade. Elas
estão a ser distorcidas para tolerar palavras, atos e ações que não vêm de Mim, nem jamais virão de
Mim. A Minha Palavra nunca pode ser alterada e qualquer homem que tome a Minha Palavra e a
atrofie sofrerá o castigo eterno.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: A Igreja do meu Filho tornar-se-á a sede do anticristo
Terça-feira, 29 de outubro de 2013, 19:30

Minha querida filha, os Céus todos juntos, em união com o meu Filho, virão em auxílio dos
santos sacerdotes que se vão encontrar no meio de uma grande batalha. Muitas dessas almas
preciosas terão que suportar uma terrível dor e sofrimento, quando tiverem de testemunhar as
heresias que surgirão no seio da Igreja. Eles ficarão confusos, assustados e muitos sentirão que não
têm para onde ir. É então que eles se devem voltar para mim, pedirem-me para os Consagrar ao meu
Filho, para que Ele possa derramar sobre eles cada gota do Seu Precioso Sangue. Quando cobertos
com esse Dom, eles saberão o que fazer. Eles devem saber que eu alertei os meus filhos, através dos
séculos, sobre esta ímpia apostasia que está a ser planeada pelo maligno.
A Igreja do meu Filho tornar-se-á a sede do anticristo e, agora que a Verdade foi revelada, muitos
se sentirão assustados e sofrerão a dor da Flagelação do meu Filho. A Igreja do meu Filho será
perseguida, destruída, profanada – até que, finalmente, acolherá o trono em que se sentará o anticristo.
Será a partir daqui que ele, o anticristo, irá declarar ser ele o Cristo e que o mundo será salvo por ele.
Aceitando mentiras, vós negais a Verdade. Ignorando a Verdade, vós acreditareis numa teia de
mentiras tecidas pelo maligno e isso vai amarrar-vos. Uma vez amarrados, vós sereis tentados a seguir as
multidões que, em todas as nações, prestarão um grande respeito ao anticristo. Por favor, filhos, recitai
esta Cruzada de Oração para combater a heresia que irá cobrir a Igreja do meu Filho na Terra.
Cruzada de Oração (125) Para defender a Santíssima Palavra de Deus
Ó Mãe da Salvação, ajudai-me, um humilde servo de Deus, a defender a Sua Santíssima
Palavra nos tempos de tormenta. Consagrai-me, querida Mãe, ao vosso Filho, para que Ele possa
cobrir-me com o Seu Precioso Sangue. Concedei-me, pela intercessão do vosso Filho, Jesus
Cristo, a graça, a força e a vontade de me manter fiel aos Ensinamentos de Cristo nos tempos de
tribulação que irão devorar a Sua Santíssima Igreja na Terra. Amém.
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Ide para o meu Filho, queridos servos de Cristo. Vós pertenceis-Lhe. Ele ajudar-vos-á durante
a perseguição. Ele nunca vos abandonará nos vossos momentos de necessidade.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Assim que o Espírito Santo absorve uma alma, ela ergue-se, atraída imediatamente
pela vontade do Meu Pai e responde em total abandono
Quarta-feira, 30 de outubro de 2013, 18:00

Minha querida e amada filha, quando o Meu Espírito Santo desce sobre uma pessoa, acontece
uma série de coisas. A primeira é um sentimento de perplexidade e descrença. A segunda é a sensação
de ser oprimida por algo tão poderoso que torna a pessoa totalmente dependente da Santa Vontade de
Deus. Vai-se a crença no próprio intelecto humano superior, pois o intelecto não tem mais papel
algum significativo a desempenhar. Em vez disso, a alma será infundida com um conhecimento, uma
visão e uma compreensão que estão para lá da sua própria e frágil interpretação humana.
Assim que o Espírito Santo absorve uma alma, ela ergue-se, atraída imediatamente pela
Vontade do Meu Pai e responde em total abandono. Assim que o medo inicial diminui, ela sentirá
uma profunda paz e o medo pessoal de ser vista a proclamar a Palavra de Deus, desaparecerá. Elas
não se importam que as outras pessoas vejam que das suas bocas derrama a Verdade. A
personalidade da alma extroverte-se e a timidez fica para trás e torna-se secundária, tal a forma
como elas proclamam a Palavra de Deus.
Todas as almas que recebem o Dom do Espírito Santo – sem excepção – entregarão a sua
própria vontade à Vontade do Meu Pai. Quanto às almas que forem verdadeiramente abençoadas
com o Dom do Espírito Santo, o seu papel será o de espalhar a Palavra de Deus e, por isso, elas
sofrerão. O Fruto do Amor de Deus, no entanto, cobre essas almas quando elas marcham em frente,
sem medo e com coragem para proclamar a Verdade. Aos que proclamarem a Verdade dos Meus
Ensinamentos, nestes tempos de paganismo, em que a Minha Igreja se afastará da Verdadeira Fé,
será dada força adicional para garantir que a Minha Voz seja ouvida. Tal força virá de Deus, Meu
amado Pai. Será pelo Poder da Força de Deus que muitos do exército de Satanás se converterão,
enquanto os restantes serão destruídos.
O Espírito Santo, como espadas de chamas ardentes, gravará o coração de todos aqueles que
ouvem e que aceitam a Verdade.
O Vosso Jesus.

Quando vos faltar humildade, o orgulho inundará as vossas almas e vós pecareis
contra Mim
Quinta-feira, 31 de outubro de 2013, 23:30

Minha querida e amada filha, muitos não querem ouvir a Minha Voz porque eles não sabem
Quem Eu Sou. Muitos afirmam conhecer-Me, mas é apenas através da sua falível interpretação
humana que eles se convencem que entendem Quem Eu Sou e o que Eu fiz para os salvar do
abismo que enfrentam todos os filhos de Deus que não Me peçam para os perdoar.
O livre-arbítrio é uma Dádiva do Meu Pai. O livre-arbítrio pode, no entanto, interferir nas
tentativas do homem em encontrar o Amor de Deus. No entanto, O Meu Pai concedeu aos Seus filhos
esta Dádiva. Ele é assim, tão generoso. É assim que Ele Ama os Seus filhos. Essa Dádiva é que lhes
deu a liberdade de vaguear pela Terra, saborear os seus frutos e abraçar a sua beleza. Mas o homem,
tentado por Satanás, abusou da confiança do Meu Pai. Ele, então, tornou-se escravo de Satanás e
forjou um pacto com ele, no qual o pecado continuará a separar d’Ele todos os filhos de Deus.
A Dádiva da Minha morte na Cruz significou que Eu quebrei esse vínculo contra natura entre
o homem e Satanás. Portanto, pela Minha morte na Cruz, Eu habilitei o homem a procurar a
salvação através do perdão dos pecados, Isto significa que o homem ficou habilitado para escapar
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das garras de Satanás, mas, apenas os que Me seguem em plena e humilde servidão, podem
realmente ganhar a salvação. A não ser que sejais capazes de vos declarar abertamente a Mim, Jesus
Cristo, as vossas fraquezas, os vossos pecados e o vosso ódio pelos outros, através da reconciliação,
vós não permanecereis puros. Sem pureza de alma vós não sois capazes de vos tornar humildes aos
Meus Olhos. Quando vos faltar humildade, o orgulho inundará as vossas almas e vós pecareis
contra Mim. Quando vós pecais contra Mim, vós fazeis isso de inúmeras formas.
Em primeiro lugar, vós alimentareis a vossa cobiça, a ganância e o orgulho. Então, comportarvos-eis como se estivésseis muito bem informados, mais inteligentes e melhores do que os outros.
Então, vós julgareis os outros. Depois, vós passareis à próxima fase. Vós escarnecereis daqueles que
estão em verdadeira união Comigo, declarando-os imperfeitos. Depois, vós caluniareis todos
aqueles que permanecerem fiéis a Mim. No entanto, vós convencer-vos-eis de que estais cheios do
Espírito Santo. Mas não será o Espírito Santo que vos inspira. Em vez disso, será o espírito do mal
que invadirá a vossa alma, e vós acreditareis que estais a ser guiados pelo Céu.
Quando vós dizeis que Me representais e que estais em melhor posição do que os outros para
fazer parte do Meu Reino, e, em seguida, mentis acerca de Mim, vós precisais das orações dos
outros. Nesse estágio, vós estais a meio caminho para as profundezas do Inferno e, sem a Minha
Intervenção, estareis perdidos.
Tomai esta Minha Mensagem. Apertai-a junto ao vosso coração e perguntai: "Jesus, Sois
Vós? Estou eu realmente a precisar da Vossa Ajuda? "E Eu dar-vos-ei a resposta.
O Vosso Jesus.
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MENSAGENS DE NOVEMBRO DE 2013
Os Meus leais Discípulos, incluindo Sacerdotes e Servos Sagrados de todas as Religiões
Cristãs, permanecerão juntos ao Meu lado
Sexta-feira, 1 de novembro de 2013, 23:17

Minha querida e filha amada, o espírito do mal está a espalhar-se e está a afectar todos
aqueles que se opõem viciosamente a estas Mensagens. Isto levará a mais maldade, mentiras e
elaborados esquemas destinados a acabar com esta Missão. Vós deveis ignorar as más línguas e os
que estão possuídos de inveja espiritual, que fariam qualquer coisa para tentar destruir esta Minha
Missão para trazer a salvação a todos.
Eu digo, a todos vós que Me seguis, que estas Mensagens são muito importantes para que
possais prestar atenção aos que vos odeiam em Meu Nome. Porque Sou Eu, Jesus Cristo, o seu alvo.
Lembrai-vos disso. No entanto, o seu orgulho tê-los-á levado a acreditar que agem assim porque Me
amam. Eles devem saber que Eu nunca permitiria que alguém dissesse tais mentiras ou espalhasse
boatos infames para uma outra alma em Meu Nome.
Só Eu, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, tenho a autoridade para vos revelar a Verdade,
nestes tempos. A verdade perturbará a muitos, a Verdade será amarga de absorver, pois é de tal
magnitude que somente os que são fortes no seu amor por Mim serão capazes de a aceitar. A
Verdade, não importa quão difícil seja para vós aceitá-la, liberta-vos. Ela abrirá os vossos olhos
para o mal quando ele se disfarça como bom – para os homens perversos que espalham blasfêmias,
quando dizem que proclamam a Minha Palavra, e para os Meus inimigos que querem destruir os
filhos de Deus.
Muitos falsos profetas, distribuídos por todas as nações, se erguerão para proclamar que as
mentiras derramadas da boca do anticristo são a verdade. Eles também dirão que o anticristo seja
Eu. Eles falarão todos acerca dos Evangelhos, o que parecerá ser acertado, e usarão trechos da
Bíblia Sagrada, incluindo citações Minhas, para justificar as suas missões vis. Mas, quem Me
conhece, encontrará sempre a mentira e a heresia enterrada dentro das suas assim chamadas
palavras proféticas. Eles irão contradizer estas Mensagens e declarar que a Minha Palavra é uma
heresia. Agora, é a hora de calar todas as vozes que vos exortam para que as escutais em vez de
Mim. Vós deveis continuar a lembrar-vos da Verdade contida no Santo Evangelho. Vós tendes que
Me escutar, tal como Eu vos instruí.
Em breve, todos aqueles que conduziram a Minha Igreja no passado, todos aqueles que
fornecem aos filhos de Deus a Verdadeira Palavra de Deus, na Minha Igreja, e todos aqueles que
permanecem leais à Verdade, serão postos de lado. A Igreja Católica fará uma série de declarações
alarmantes, segundo a qual ela tem que mudar e alterar todas as partes da sua estrutura. Ela usará os
pecados daqueles da Minha Igreja, e daqueles que Me traíram, como justificação para transformar a
Minha Igreja de dentro para fora. Muitos dos Meus servos sagrados serão afastados e feitos bodes
expiatórios. Muitos serão perseguidos e acusados de falsidades, assim como serão feitas outras
alegações contra o seu bom nome, antes de serem demitidos. Esta é a forma como muitos servos
sagrados serão afastados da Minha Igreja, para permitir que os inimigos de Deus assumam o
controle total dentro dela. Cada calúnia cometida pelos inimigos de Deus, contra os Meus servos
sagrados, será aplaudida publicamente e apresentada como uma coisa boa, para que o bom nome da
Igreja permaneça intacto.
Ó, como todos vós sereis enganados e como a Verdade será encoberta, escondida e depois
ignorada. Todas essas mudanças acontecerão de forma rápida, no futuro, e a propagação dessas
coisas surpreenderá a muitos. No meio de tudo isso, haverá confusão, medo, tristeza e grande
angústia. A Minha Igreja tornar-se-á tão fragmentada que toda a confiança dentro das suas paredes
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será quebrada. Isso criará um grande medo e depois, de uma forma que não parecerá clara à
primeira vista, a Igreja Católica tornar-se-á uma força de liderança na nova religião mundial. Esta
nova abominação irá declarar um grande amor para com os pobres e esfomeados do mundo. Mas
não pregará a Minha Palavra, nem permanecerá fiel à Minha Igreja. A Minha Igreja, no entanto,
continuará a viver.
Os Meus leais discípulos, incluindo sacerdotes e servos sagrados de todas as religiões Cristãs,
permanecerão juntos ao Meu Lado. Os Meus remanescentes suportarão o teste do tempo e isso
nunca pode morrer, porque Eu Sou a Igreja . Eu nunca posso ser destruído.
O Vosso Jesus.

A maior perseguição será infligida por Cristãos sobre Cristãos
Sábado, 2 de novembro de 2013, 20:30

Minha querida e amada filha, Eu devo exortar todos os filhos de Deus para se unirem e
orarem pela Minha Igreja na Terra.
O Meu coração agita-se neste momento, pois é grande o ódio que é mostrado sobre os que são
Cristãos praticantes. A perseguição dos cristãos continuará em todos os países e isso inclui todos
aqueles que neste momento têm a liberdade de praticar a sua homenagem a Mim. A maior
perseguição será infligida por Cristãos sobre Cristãos. A flagelação do Meu Corpo na Terra estará
no seu pior a partir de dentro, quando o irmão se voltar contra o irmão e a irmã contra a irmã. Em
breve, vereis a proclamação de novas orações, as quais serão introduzidas pela nova liturgia.
As principais mudanças referir-se-ão à Santa Comunhão, que será apresentada como algo que
tem pouco a ver com a Minha morte na Cruz, quando Eu dei o Meu Corpo por todos os pecadores.
Declarando que a Sagrada Comunhão significa a união de toda a humanidade, unida diante de Deus,
vós ireis insultar-Me, porque isso seria contrário à Verdade. A Verdade não significa mais a
Verdade, porque muitos espalham mentiras exageradas e não entendem como facilmente a Verdade
pode ser adulterada. Quando distorcidas, de uma maneira sutil, muitos não notarão as mudanças
quando a Verdade não é respeitada. As mentiras tomarão o lugar da Verdade, dividirão a raça
humana e criarão a separação de Deus, o que levará à destruição.
Protegei sempre a Verdade, porque sem ela o sol escurecerá, a lua não terá mais luz quando a
noite cai, e as estrelas deixarão de brilhar nos dias que assinalarão a escuridão final, antes de Eu vir
para recuperar o Meu Reino.
Até lá, apenas a Verdade vos salvará.
O Vosso Jesus.

Eu não dou a nenhum homem o poder de julgar o outro, falar mal do outro ou lançar
calúnias sobre a espiritualidade de outra alma
Domingo, 3 de novembro de 2013, 19:07

Minha querida e amada filha, a maneira de identificar um ataque satânico é olhar para a
maneira como as almas que estão infestadas pelo mal se comportam. Elas nunca terão calma. Em
vez disso, ferozmente inquietas, elas gritarão obscenidades e mentiras e rugirão de raiva aos seus
alvos. Satanás e os seus demônios têm agora uma raiva terrível e atacarão todo e qualquer um no
seu caminho que, nestes tempos, proclame a Palavra de Deus.
As almas que estão cheias de traços associados ao maligno, como o orgulho, a arrogância e
um respeito exagerado pela sua própria e imperfeita inteligência humana, serão as primeiras na fila
a atacar aqueles que conduzem o Meu Exército Remanescente. Cada táctica, cada ação e cada
ataque verbal serão feitos com um ódio profundo e duradouro para com as almas que vão atacar. Os
seus ataques resultarão sempre como se vós, as vítimas, levásseis um pontapé no estômago – um
clássico ataque satânico.
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Quando assistirdes a calúnias, difamação e falsas acusações contra vós, Meus queridos
seguidores, sabereis então que isso nunca poderia vir de Mim, o vosso Jesus. Eu não dou a nenhum
homem o poder de julgar o outro, falar mal do outro ou lançar calúnias sobre a espiritualidade de
outra alma, aos Olhos de Deus. Só Eu, Jesus Cristo, posso julgar o homem dos seus pecados. A
mais ninguém foi dado esse direito, porque isso pertence somente a Mim.
Quando vós julgais o outro no Meu Santo Nome, com ódio no vosso coração, sereis também
julgados por Mim de acordo com as vossas obras. Quando feris outros filhos de Deus e declarais
que eles são maus, então também vós sereis julgados maus aos Meus Olhos. Olho por olho – será
esse o vosso castigo. Vós podeis pensar que se justifica, quando difamais outra alma em Meu
Nome, mas, em vez disso, vós sois um inimigo aos Meus Olhos. Aqueles que se exaltam diante de
Mim, alegando que o seu conhecimento humano dos assuntos espirituais os torna superiores, então
eles devem saber que não serão nada. Quando vós Me negais e declarais que a Minha Santa Palavra
sai da boca do maligno, então assinais o vosso destino e nunca vereis o Meu Rosto. Misericórdia
alguma vós podereis ter, porque blasfemastes contra Mim.
O Meu Aviso, a quem Me trai, é esse. Combatei-Me e nunca ganhareis. O Meu Poder é TodoPoderoso. Nunca ninguém Me derrotará. No entanto, muitos despedaçarão o Meu Coração, ao
tentarem competir Comigo, declararem-se maiores do que Eu e afirmarem que o seu conhecimento
é superior ao Meu. Longe de Mim, vós, homens e mulheres ingratos – os vossos pecados de
blasfêmia nunca serão esquecidos.
Jesus Cristo, Salvador da Humanidade.

A Ira do Meu Pai, aumentará quanto mais os seus filhos ingratos se erguerem em
desafio ao seu pacto todo-poderoso
Segunda-feira, 4 de novembro de 2013, 16:00

Minha querida e amada filha, os filhos de Deus precisam de entender a enormidade da grande
batalha que está a ocorrer entre o Meu amado Pai e o maligno. Muito poucos de vós poderiam
alguma vez compreender a intensidade dessa grande batalha, que já começou.
Os anjos, no Céu, começaram a batalha final para destruir os inimigos do Meu Pai na Terra. À
medida que a batalha se trava, ela absorverá almas, por toda a parte. Em particular, ela seduzirá as
almas daqueles que estão em trevas e que realmente não Me reconhecem, para lutarem contra
aqueles cujos nomes estão no livro da vida. Aqueles que não Me reconhecem, que não acreditam
em Mim, que não acreditam no Meu Pai, e que não acreditam que Satanás existe, assistirão à
margem, enquanto os dois exércitos Cristãos se batem na Terra. Esses dois lados serão contidos
dentro das Igrejas Cristãs. Os Cristãos de ambos os lados sofrerão a maior perseguição e serão
puxados em todas as direções para os incentivar a abandonar-Me.
As almas inocentes serão feridas pelo ódio que lhes é mostrado pelos inimigos de Deus e
Satanás usará ambos os lados como peões, numa agenda cheia de ódio, o que resultará numa terrível
desolação na Terra. A desolação será causada pelos pecados do homem e pela sua traição a Mim. A
sua rejeição a Deus, Meu Pai, será evidente quando decidirem mudar as Leis estabelecidas sob o
Seu Comando, para que possam torná-las aceitáveis às suas vidas pecaminosas. Sabei que isso
resultará numa terrível punição.
A Ira do Meu Pai, aumentará quanto mais os Seus filhos ingratos se erguerem em desafio ao
Seu Pacto Todo-Poderoso. Aqueles que se preparam para a Minha Segunda Vinda serão barricados
numa espécie de prisão, na qual eles serão forçados a engolir mentiras. Se eles se recusarem a
aceitar as heresias, que lhes serão enfiadas pela garganta, serão expulsos das suas Igrejas. A Minha
Palavra, em breve será esquecida. Tudo o que Eu Avisei, acontecerá exatamente como Eu vos disse.
Aqueles que estão cegos para a Verdade preferem viver uma mentira, porque será mais fácil aceitar
as mentiras, as quais eles acharão muito atraentes pela forma como lhes serão apresentadas.
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A heresia será apresentada às massas como parte de uma nova estrutura da Minha Igreja, que
nada tem a ver Comigo. Todos aclamarão a aceitação disso, por não permanecerem atentos aos
tempos, para os quais foram avisados relativamente à preparação para o Grande Dia. Agora, vós
deveis preparar-vos para esse Dia. Vós deveis afastar-vos quando a Minha Divindade é desafiada,
como será em muitos aspectos dentro da Minha Igreja na Terra. Comprometei-vos com os Meus
inimigos e não ficareis a ganhar. Ignorai-os. Orai pelas suas almas e preparai as vossas, pois em
breve tudo isso acabará.
O Vosso Jesus.

A Luz de Deus brilhará sobre vós e Eu prometo que não vos sentireis sozinhos
Terça-feira, 5 de novembro de 2013, 11:00

Minha querida e amada filha, Deus já começou os preparativos finais para assegurar que a
salvação é trazida a todos os Seus filhos. Muitos de vós estais esquecidos do que significa
exatamente a Segunda Vinda, portanto, não vos preparastes a vós mesmos. Muitos de vós não
acreditastes, durante muito tempo, que isso iria acontecer. Assim, somente aqueles que estão
realmente preparados estarão prontos para Me saudar, ao vosso Noivo, vestidos e apresentados a
Mim a condizer. Outros estarão adormecidos, impreparados e confusos. Alguns não acreditarão em
Mim até que Eu seja visto em todas as partes do mundo. Alguns morrerão de choque, mas a maioria
ficarão repletos de alegria e admiração. Aqueles que se deixaram enganar serão perdoados se Me
implorarem para lhes conceder imunidade. Infelizmente, muitos recusarão a Minha Misericórdia,
porque os seus corações se transformaram em pedra e nada os abrirá.
O tempo em frente será cheio de grandes revelações e Graças especiais derramadas sobre vós.
Eu faço isso para vos tornar mais e mais fortes, de modo a que não vendeis a vossa alma em troca
de atrações mundanas. Quanto mais vos aproximardes de Mim, e quando Eu falar com a vossa
alma, sentir-vos-eis em paz no meio do horror da grande apostasia. Quando assistirdes a esse horror,
vós estareis melhor equipados para lhe resistir e ajudar os outros.
A Luz de Deus brilhará sobre vós e Eu prometo que não vos sentireis sozinhos, mesmo se
fordes rejeitados por aqueles que não sabem mais. Quando Eu andei na Terra os Fariseus
ficaram muito, muito longe de Mim. A mesma coisa acontecerá agora. Muitos de vós sereis
encorajados não só a rejeitar o Meu Apelo do Céu neste tempo, como os Meus Ensinamentos.
Os Meus Ensinamentos nunca podem ser alterados, porque eles são a Verdade e só a Verdade
pode salvar-vos.
O Vosso Jesus.

Todos os levantamentos que estais prestes a testemunhar serão o Testamento da
Verdade das Profecias dadas ao Meu amado João no Livro da Revelação
Quinta-feira, 7 de novembro de 2013, 18:35

Minha querida e amada filha, o momento de um novo começo está perto. Como a Grande
Tribulação continua a ser sentida, muitos eventos acontecerão.
Os inimigos dentro da Minha Igreja, sem qualquer sentimento de vergonha, tentam dizer
que uma nova igreja secular, de um mundo que acolhe todos os pecadores e todas as religiões,
é aprovada por Deus. Quando os da Minha Igreja acolherem o mundo secular deixarão de
seguir a Verdade. Se vós sois Meus seguidores verdadeiros, a vossa fé será vista nas vossas
ações e obras. Quando vós sois Meus, permanecereis fiéis à Palavra de Deus. Quando
mantendes a Minha Palavra, vós sois obedientes a tudo o que Eu vos ensinei. Quando não sois
Meus, vós amaldiçoareis os vossos irmãos e irmãs. Quando não sois Meus, vós odiareis
aqueles que são Meus. Quando achais que tereis a vida eterna, sem ter que a conquistar, então
vós estais muito enganados.
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Se vós dizeis que o pecado é natural e que só um Deus justo e correto perdoaria todos os
pecados, então isso é verdade. Mas se acreditais que a vida eterna é vosso direito natural, e que não
precisais de vos arrepender primeiro, então vós negais a Verdade. Eu amo cada um de vós. Eu
nunca seria cruel, rude, perverso, abusivo, ou prejudicaria qualquer dos filhos de Deus. Mas, Eu
nunca abrirei a porta do Meu Reino a qualquer pecador, a menos que ele mostre verdadeiro remorso
pelos seus erros. Quando Eu vos levo à salvação, Eu abro todas as portas, para que Eu vos possa
acolher no dia final. Muitas portas se estão a abrir, agora, mas poucos estão a entrar por elas.
Nenhum de vós entrará no Meu Reino, a menos que obedeça à Minha Palavra, que vos foi dada no
Santo Evangelho. A vossa fé deve ser pura. O vosso amor pelos outros deve ser genuíno e a vossa
obediência à Minha Palavra ganhará para vós o Dom da vida eterna.
Muitos que se dizem Cristãos são desleais à Minha Igreja. Vós recebeis-Me na Santa
Comunhão com as almas enegrecidas. Vós ignorais os Meus Ensinamentos e perdoais os pecados, que
acreditais serem insignificantes aos vossos olhos. Vós espalhais mentiras com uma língua perversa
sobre os outros e condenais muitos no Meu Santo Nome. Foi-vos dada a Verdade nos Santos
Evangelhos, ainda que vós não pratiqueis o que eles ensinam. O Meu Amor por vós significa que
enquanto muitos de vós não ganhardes a Salvação que Eu dei ao mundo pela Minha morte na Cruz,
Eu ainda vos darei a todos a oportunidade de verdes a Verdade durante a Minha Divina Misericórdia,
quando Eu Vier até vós, para vos ajudar a decidir se aceitareis ou não a Minha Dádiva.
Todos os levantamentos que estais prestes a testemunhar serão o testamento da Verdade das
profecias dadas ao Meu amado João no Livro da Revelação. Quando virdes a Igreja celebrar a união
com o mundo secular, vós sabereis que é chegado o momento para a Minha Missão recolher as
almas em todo o mundo.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: Quando uma missão que professa falar a Palavra de Deus é falsa,
não será mostrado ódio contra ela
Sexta-feira, 8 de novembro de 2013, 12:09

Meus queridos filhos, como pequeninos acarinhados por Deus, vós nunca deveis permitir que
os diferendos se transformem em ódio de uns pelos outros. O maligno cria um sofrimento terrível
entre vós ao espalhar a sua infestação maligna, especialmente contra os videntes e profetas
escolhidos por Deus.
Quando Deus está Presente numa Missão, sancionada por Ele na Terra para salvar as almas,
Satanás sempre a atacará. Vós conhecereis os verdadeiros profetas de Deus pela perseguição e ódio
que lhes são mostrados. Vós conhecê-los-eis pela rejeição pública das suas missões e pelas ações
perversas provocadas por outros contra eles.
Quando uma missão que professa falar a Palavra de Deus é falsa, não será mostrado ódio
contra ela, porque Satanás nunca atacará publicamente aqueles que ele engana. Quando o meu Filho
se torna Ele Próprio conhecido, Ele será sempre violado, assim como o pecado do homem o separa
de Deus. Quando o meu Filho andou na Terra, onde quer que Ele fosse gritavam com Ele. Eles
amaldiçoaram-No e atiraram pedras contra Ele e todos aqueles que O seguiam. E enquanto
declaravam que Ele era uma fraude, eles bajulavam os muitos falsos profetas que tentaram competir
com Ele. O mesmo sucederá quando Ele fizer a Sua última viagem para se reunir com todos aqueles
que permanecem n’Ele e com Ele. Ele unirá todos aqueles que vivem de acordo com os Seus
ensinamentos e que permanecem verdadeiros e humildes servos. Então, com a ajuda da Sua Igreja
Remanescente, Ele lutará até o fim para salvar tantas almas quantas for possível, incluindo as almas
de todos os seus inimigos e de todos aqueles que se recusam a aceitá-Lo.
Se amais o meu Filho, vós não deveis nunca magoá-Lo odiando os outros. O meu Filho dissevos que não podeis permanecer em união com Ele quando existe ódio no vosso coração.
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Rezai, rezai, rezai para que todos os que vos declarais Cristãos sigais o exemplo dado pelo
meu Filho.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Muitos começarão em breve a usar o seu conhecimento de ciência para avaliar os
Santíssimos Evangelhos
Sábado, 9 de novembro de 2013, 11:48

Minha querida e amada filha, muitos começarão em breve a usar o seu conhecimento de ciência
para avaliar os Santíssimos Evangelhos. Em vez de declararem a Verdade da Minha Palavra, que vem
da Sabedoria de Deus, eles começarão a distorcê-la e, assim, a dar-lhe uma imagem mais moderna.
Todas as Minhas Palavras, contidas no Santo Evangelho, serão interpretadas de forma
diferente. Eles dirão que a Minha Palavra significa algo de novo, que será mais relevante no mundo
de hoje. Eles tentarão dar exemplos de como Eu vos ensinaria, se Eu andasse na Terra neste
momento. Longe andará a simplicidade da Palavra de Deus, que é para todos. Aqueles que são
inteligentes, conhecedores, e que são orgulhosos do progresso do homem no mundo da ciência,
começarão então a fazer declarações insultuosas.
A Igreja abraçará as assim chamadas novas descobertas científicas, as quais desacreditarão o
que está contido na Bíblia Sagrada. Elas revelarão o que eles dizem ser a nova evidência, a qual lança
dúvidas sobre a forma como o mundo foi criado. Eles dirão então que muito do que está contido na
Bíblia são simplesmente metáforas projetadas para criar a paz entre os homens. Eles usarão a
mensagem do humanismo, do amor pelo próximo, em termos da vossa capacidade de cuidar do pobre,
ignorante e carente, como um substituto para a Verdade que vos foi dada nos Evangelhos. Então, as
novas falsas doutrinas que parecem similares à Verdade, serão abraçadas pelos sacerdotes, e, somente
aqueles que permanecerem firmes à Minha Palavra, manterão viva a Verdade.
Meus queridos seguidores, quando vós virdes que muito poucos continuarão a escutar a
Verdade – a Palavra de Deus –, deveis então confortar-vos uns aos outros. Vós deveis continuar a
lembrar a Verdade, nas Minhas Igrejas, aqueles que aplaudirão as heresias que serão introduzidas,
pois muitos deles não terão nenhuma prudência. Para tão longe eles caíram de Mim, que aceitarão
prontamente essas mudanças. Será muito mais fácil, para os de pouca fé, aceitar a palavra daqueles
que exigem a reforma, do que permanecer fiéis à Palavra de Deus.
O apelo para as primeiras mudanças será feito em breve. Com uma calmante doçura e uma
conversa apaixonante sobre a necessidade de tornar o mundo mais unido – para mostrar amor e
tolerância para todos –, vós sereis levados ao maior erro. Muitos ficarão chocados com a rapidez
como a Minha Igreja parece abraçar o mundo secular. Muitos ficarão encantados com a forma como
as diferentes religiões, pagãs e hereges, correrão a aderir a esta caridosa nova igreja mundial. Dirão
eles: “Finalmente uma igreja que é tolerante, que se destina a todos”. Já não se sentirão
envergonhados por mostrarem desobediência a Deus. Em vez disso, orgulhosamente, proclamam
que os seus miseráveis pecados não são apenas aceitáveis aos olhos de Deus, mas não são mais
considerados pecados, de todo. Isso criará uma grande alegria por toda a parte.
Pela primeira vez na história, aqueles que conduzem a Minha Igreja ao erro serão amados,
adorados e praticamente nenhuma crítica lhes será feita.
A maior heresia, não vista desde a Minha morte na Cruz, devorará agora a Minha Igreja na
Terra. Eles encherão as Minha Igrejas com símbolos pagãos insultuosos, e Eu não estarei visível em
parte alguma. E, enquanto eles enchem os edifícios criados para Me adorar, a Minha Verdadeira
Igreja, composta por aqueles que permanecem fiéis à Verdade, tornar-se-á o único Templo
Verdadeiro de Deus, porque eles nunca aceitarão a profanação do Meu Corpo. A Sua fé habilitá-losá a espalhar o Evangelho e manter acesa a Chama do Espírito Santo.
O Vosso Jesus.
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Deus Pai: Não há avaliação científica que faça sentido quando são vistos dois sóis
Domingo, 10 de novembro de 2013, 15:00

Minha querida filha, o Meu desejo é reunir todos os Meus filhos, muito em breve, para
testemunharem a Minha Promessa. A Minha Grande Dádiva virá no meio da terrível perseguição
espiritual, na qual tudo o que Eu Sou será negado. Novos deuses, nenhum dos quais existe, serão
apresentados ao mundo. Cobertos com uma fachada brilhante, serão projetados para impedir toda a
crença na Minha Existência. Toda essa heresia extinguirá a Luz de Deus.
Brevemente, as estrelas deixarão de brilhar com a sua grande intensidade. Em breve, novos
sinais, inesperados, que desafiarão toda a compreensão humana de ciência, serão mostrados por
Mim a um mundo descrente, quando o início da Minha intervenção for revelado. Não há avaliação
científica que faça sentido quando são vistos dois sóis. Nenhum conhecimento limitado do homem,
fará sentido. No entanto, eles tomarão em todos os sinais, dados ao mundo do Céu, e dirão que essa
outra vida humana existe no universo.
Eu Sou o Criador de toda a vida. Eu Criei o homem. Eu Criei o mundo. Nunca o negueis, pois
quando o fizerdes vós seguis uma falsa doutrina. Cada intervenção do Céu – e haverá muitas – será
explicada. Quando vós virdes esses sinais, sabei que o Dia da Segunda Vinda está próximo.
Eu peço-vos, queridos filhos, para nunca Me negardes ou negardes a Minha Promessa de
trazer ao mundo a paz definitiva e a reconciliação, que são vossas, se vós aceitardes os Meus termos
e não os vossos próprios. A Minha Vontade está finalmente prestes a ser realizada. Para vos
preparar, Eu mostrarei muitos milagres ao mundo, nos céus, no universo e no sistema planetário.
Quando testemunhardes esses eventos, Eu quero que vós fiqueis felizes, pois sabereis então que Eu
Estou a anunciar o retorno do Meu Filho para completar a Sua Promessa de salvação eterna.
Enxugai as lágrimas dos vossos olhos. Eu sei o quão difícil serão as vossas provações. RefiroMe a todos os Meus filhos, incluindo crentes e não crente, assim como os culpados de pecado
terríveis – nenhum de vós será excluído. Quando vos reconciliardes com o Meu Filho, vós tornarvos-eis parte d’Ele e reinareis com Ele no Paraíso, para sempre.
O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo.

Mãe da Salvação: A salvação é o vosso único meio de reconciliação com Deus
Domingo, 10 de novembro de 2013, 15:20

Minha querida filha, o meu papel como Mãe da Salvação é lembrar-vos de tudo o que eu vos
disse através dos séculos. Amai-vos uns aos outros como o meu Filho vos ama. Mostrai compaixão
para com todos e especialmente para aqueles que vos perseguem. Escutai o que eu revelei aos
visionários de La Salette e de Fátima e estudai-os com grande detalhe. Muito pouco do que eu
instruí foi realizado por vós. Os meus avisos foram dispensados e as consequências de ignorardes o
que vos foi dado vão agora tornar-se realidade.
Quando o Céu revela mensagens para a humanidade, é como comunicar com uma grande
fortaleza de pedra. Algumas das minhas revelações passaram e foram seguidas. Muitas foram
simplesmente descartadas por aqueles de pouca fé, e a fortaleza tornou-se impenetrável à intervenção
do Céu, que vos foi dada para aumentar a vossa fé e para vos manter seguros nos Braços de Deus.
O meu papel como Corredentora significa que o meu poder contra o demônio tem sido
reforçado, de uma forma que não me fora antes concedida por Deus. Portanto, é agora o momento
em que toda a devoção por mim será cuidadosamente descartada pelos inimigos do meu Filho.
Quando a veneração por mim é apressada e quando o pedido de proteção para os países, contra o
comunismo, é distorcido, então os meus desejos não foram conseguidos. Eu serei, a partir de agora,
uma raridade no patrocínio oficial que normalmente me é proporcionado, à Mãe de Deus, nas
Igrejas do meu Filho na Terra. O meu poder contra a besta será iludido pela remoção da minha
imagem, do meu Santo Rosário e de outras devoções para comigo em muitas Igrejas Católicas.
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Então, os templos de Deus removerão todos os vestígios do meu Filho, Jesus Cristo, em
preparação para a besta que virá e se sentará no trono do mais alto templo de Deus. Em seguida, o
verdadeiro significado da reconciliação com Jesus Cristo será adaptado, quando eles disserem que
não é mais necessário pedir perdão a Deus pelos vossos pecados, se vós levardes uma vida boa. As
pessoas vão começar a acreditar nas suas próprias opiniões sobre o que os torna bons aos Olhos de
Deus. Mas vós nunca deveis esquecer que a salvação, uma Dádiva para cada pecador no mundo,
nunca pode tornar-se vossa, a menos que peçais primeiro a Deus para vos perdoar. Este é o cerne da
Aliança que foi ganha pela raça humana com a morte do meu Filho na Cruz. Jesus Cristo ganhou
para o mundo a salvação do pecado e o Dom da Vida Eterna. Para receber este Dom, vós deveis
pedir a Deus para vos perdoar pelos vossos pecados.
A salvação é vossa, somente através da reconciliação com Deus.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Os castigos do Meu Pai começaram e o mundo testemunhará muitos mais transtornos
ecológicos
Terça-feira, 12 de novembro de 2013, 15:52

Minha querida e amada filha, é um erro acreditar que Deus não medirá a Sua Justiça no
mundo neste momento. Os castigos do Meu Pai começaram e o mundo testemunhará muitos mais
transtornos, quando a purificação da Terra começar.
Os preparativos já estão em andamento e em breve os inimigos de Deus serão eliminados e
punidos, porque nunca regressam e pedem a Minha Misericórdia. A Ira do Meu Pai é grande e ai
daqueles que desafiem a Palavra de Deus, pois serão derrubados e pisados enquanto a limpeza final
da Terra colidirá com a infestação do maligno – tudo ao mesmo tempo.
Quando virdes os elementos da natureza a reagir ferozmente, vós sabereis que a Mão de
Justiça caiu. O orgulho do homem, a sua auto-obsessão e crença na sua imperfeita inteligência em
assuntos espirituais, trouxe sobre a raça humana o derramamento de fogo dos quatro costados nos
quatro cantos da Terra.
Vós ignorastes os avisos e assim a batalha para destruir o pecado começou também
verdadeiramente.
Jesus Cristo, Filho do Homem.

O Primeiro Sinal será que a terra rodará mais depressa. O Segundo Sinal diz respeito
ao sol, que parecerá maior, mais brilhante e começará a rodar
Terça-feira, 12 de novembro de 2013, 20:30

Minha querida e amada filha, enquanto o Meu tempo se aproxima muitos estarão
adormecidos, mas aqueles que são abençoados, com os olhos abertos para a Minha Luz, saberão os
sinais. Ser-lhes-ão também dadas as bênçãos para se prepararem, e, só aqueles que se apeguem a
Mim, serão capazes de suportar as mudanças.
Quanto mais se aproximar o dia da Minha Grande Vinda, mais as pessoas que dizem amar a
Deus se afastam de Mim. Mesmo aqueles que se dizem santos e se exaltam na hierarquia da Minha
Igreja na Terra, não será capazes de ver a Verdade. Eles não verão a Verdade porque vão estar
muito ocupados a atender a questões e cerimônias, o que será um insulto para Mim.
O primeiro sinal será que a Terra rodará mais depressa. O segundo sinal diz respeito ao sol,
que parecerá maior, mais brilhante e começará a rodar. Ao lado, vereis um segundo sol. Então, o
tempo fará com que o mundo trema e as mudanças resultem em que muitas partes da Terra sejam
destruídas. Essas punições – e haverá muitas – vai despir a humanidade da sua arrogância, para que
as almas implorem a Misericórdia de Deus. Nada mais mexerá com os corações de pedra daqueles
que lançaram o Amor de Deus para fora de suas vidas.
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O pecado da humanidade aumentará rapidamente e o pecado da idolatria triplicará à volta da
Terra. O paganismo, vestido como uma monarquia real, infiltrar-se-á na Minha Igreja na Terra. Quando
os pagãos abraçarem a Minha Igreja, não será para adorar a Deus. Quando os pagãos, ateus e outros
não-crentes, que aparentemente rejeitam a existência de Deus, abraçarem a Minha Igreja, não será por
Mim, Jesus Cristo, que eles dobrarão os seus joelhos. Quando a Minha Igreja declarar que acolhe a
todos, não vos deixeis enganar. Isso não significa que elas acolham os pagãos na Minha Igreja, para que
eles se possam se curvar diante do Meu Tabernáculo. Não, será um desfilar de idolatria, causado pelo
pecado do orgulho, diante de Mim, para profanar os Santos e Sagrados Tabernáculos. Eles vão colocar
símbolos pagãos nos Meus Altares e exigir que as congregações imprevidentes se curvem e aceitem os
seus irmãos e irmãs, com graça e generosidade. Todos serão convidados a negar a Verdade, de modo a
acolher os falsos adoradores que calcarão os Meus Altares. Então, a Mão de Deus cairá.
A guerra espalhar-se-á; os terremotos agitarão os quatro cantos da Terra e a fome apanhará a
humanidade, e, cada gesto perverso e cada insulto feito diante de Deus, resultará num terrível
castigo. Quando aqueles que aceitam a Minha Misericórdia conduzirem a Minha Igreja – todos os
demônios amaldiçoarão esses filhos de Deus. Para vos proteger, Deus intervirá e ai de quem cuspir
na Face do seu Criador.
O tempo chegou. Aqueles que Me amaldiçoam sofrerão. Aqueles que Me seguem viverão
através desta perseguição, até ao dia em que Eu Vier para os agarrar nos Meus Braços
Misericordiosos. E então, apenas aqueles que ficarem, porque recusaram a Minha Mão de
Misericórdia, serão entregues à besta que idolatravam e na qual eles procuravam prazer.
Assim, muitas pessoas Me rejeitarão até ao fim. Dois terços cuspirão em Mim, lutarão contra a
Minha Intervenção e gritarão todo o tipo de obscenidades contra Mim. À medida que o Dia se
aproxima, mais e mais o ódio contra Mim será testemunhado, para que todos o possam ver. Mesmo
aqueles que vão dar ao mundo a impressão de que honram a Deus, amaldiçoar-Me-ão silenciosamente.
O dia em que o engano da besta será exposto, para que todos o possam ver, será um dia que
ninguém vai esquecer. Nesse dia, em que o mundo verá o impostor, o anticristo, a elevar-se com a
Minha Coroa na cabeça – vestido com uma túnica vermelha –, será o dia em que o fogo vai derramar da
sua boca. Quando o horror finalmente jorrar, o fogo envolvê-lo-á e a todos aqueles que lhe prometeram
lealdade e serão lançados no abismo. E então, Eu virei como Eu vos disse. Eu erguerei a Minha Igreja e
juntarei o mundo, em união com a Santa Vontade de Meu Pai, e a paz reinará finalmente.
Tudo o que Eu vos disse é a Verdade. Tudo o que vai acontecer, acontecerá como Eu vos
disse. Isto vai acontecer rapidamente porque, apesar da Minha Ira, que é causada pela hipocrisia e
ingratidão do homem, Eu venho só para levar, finalmente, esse sofrimento ao fim. Eu venho para
salvar todos os pecadores, mas muitos não querem ser salvos.
Sede fortes, Meus amados seguidores, pois Eu protegerei todos os pecadores que aceitem a
minha Mão de Misericórdia durante O Aviso. Assim, todos os filhos de Deus, crentes e não-crentes,
serão incluídos nesta Grande Intervenção do Céu. Mas após esse tempo, o anjo de Deus separará os
bons dos maus. O tempo é curto.
O Vosso Jesus.

Nunca antes a vossa fé foi submetida a semelhante teste
Quinta-feira, 14 de novembro de 2013, 12:00

Minha querida e amada filha, a Luz de Deus brilha sobre todos os Seus filhos que estão em
união Comigo, Jesus Cristo, neste momento. Todos esses Cristãos que vivem no mundo com a
Minha Palavra, que comem o Meu Corpo e bebem o Meu Sangue, experimentarão um sofrimento
espiritual como nenhum outro, por causa de sua crença em Mim. Refiro-me a todos os Cristãos que
vivem na Verdade, que se se comportam como Eu lhes ensinei e que seguem os Meus
Ensinamentos, Palavra por Palavra.
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Todos aqueles, incluindo os que nunca ouviram falar das Minhas Mensagens para o mundo,
entenderão em breve o que é viver em Mim e Comigo. Nunca antes a vossa fé foi submetida a
semelhante teste, e, infelizmente, muitos não serão capazes de suportar as pressões que terão de
enfrentar, por causa do ódio que lhes será mostrado. Eles farão todos os possíveis para se manterem
fiéis aos Santos Evangelhos, mas, ao fazê-lo atrairão um ódio terrível e serão chamados de
mentirosos. Não tardará muito para que todos os Cristãos que de forma desafiadora proclamem a
Minha Palavra sejam acusados, por serem valentões feridos na asa, em que os verdadeiros culpados
serão aqueles que lançam insultos sobre eles.
Eu exorto a todos vós para que permaneceis em silêncio e para nunca responderdes a
fanfarrões que tentem destruir a vossa fé e amor por Mim. Aqueles que vão cuspir veneno e gritar
convosco, precisam das vossas orações e de perdão. Rezando por essas almas, vós destruireis a
influência de Satanás e ele terá dificuldade em desafogar a sua raiva sobre vós.
Rezai, rezai, rezai por todos aqueles que serão usados como peões na luta amarga para
desmantelar a Minha Igreja na Terra. Por favor, recitai esta Cruzada de Oração para resistir à
perseguição religiosa.
Cruzada de Oração (126) Para resistir à perseguição religiosa
Querido Jesus, ajudai-me a resistir a qualquer tipo de perseguição no Vosso Santo Nome.
Ajudai aqueles que caem no erro, na crença de que prestam testemunho do Vosso Trabalho. Abri
os olhos a todos os que podem ser tentados a destruir os outros, por meio de atos perversos, ações
ou gestos. Protegei-me contra os inimigos de Deus, que se levantarão para tentar silenciar a
Vossa Palavra e que Vos tentam banir. Ajudai-me a perdoar aqueles que Vos traem e dai-me a
Graça de permanecer firme no meu amor por Vós. Ajudai-me a viver na Verdade que Vós nos
ensinaste e a permanecer sob a Vossa proteção para sempre. Amém.
Ide, todos vós que realmente Me amais e segui tudo o que Eu vos ensinei. Amai-vos uns aos
outros como Eu vos disse. Nunca mostreis ódio pelos outros. Em vez disso, orai pelos que vos
perseguem. Mostrai amor quando vos é mostrado ódio, porque essa será a vossa arma contra o
poder do mal.
O Vosso Jesus.

Vós ficareis sozinhos diante de Mim – sem ninguém ao vosso lado
Sexta-feira, 15 de novembro de 2013, 20:00

Minha querida e amada filha, pela Autoridade do Meu Pai, Deus, o Altíssimo, Eu desejo informar
todos aqueles que estão a sofrer em Meu Nome que está próximo o tempo de O Aviso ter lugar.
Aqueles de vós a quem foi dado conhecimento deste Meu Grande Dia de Misericórdia, vereis
em breve os sinais. Vós deveis confessar os vossos pecados diante de Mim, de modo a que estejais
preparados adequadamente para este evento, que chocará o mundo.
Eu farei isso em breve, para que Eu possa salvar aquelas pessoas que cortaram o cordão
umbilical que os liga a Mim antes que seja tarde demais. Vós deveis confiar em Mim e reunir-vos
em oração para que as almas em trevas não pereçam antes que Eu lhes conceda a imunidade pelos
seus pecados. Olhai agora nos vossos corações e almas e vede-os como Eu os vejo. O que vedes
vós? Sereis vós capazes de ficar diante de Mim e de dizer: “Jesus, eu faço tudo o que Vós desejais
de mim, vivendo a vida que Vós esperais de mim”? Direis vós: “Jesus, eu ofendi-Vos, por favor
tende Misericórdia da minha alma porque eu não posso ajudá-la”? Ou direis: “Jesus, eu pequei, mas
só porque eu preciso de me defender?”
Vós ficareis sozinhos diante de Mim – sem ninguém ao vosso lado. Eu mostrar-vos-ei a vossa
alma. Vós vereis todas as manchas sobre ela. Vós revivereis o pecado e, em seguida, Eu dar-vos-ei
tempo para Me pedirdes para vos manifestar a Minha Misericórdia. Não é porque vós tenhais direito
à Minha Misericórdia – mas apenas porque Eu decidi conceder-vos esta Dádiva.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

846

Livro da Verdade

O Meu Dia amanhecerá inesperadamente, através dos sinais que vos serão mostrados com
antecedência.
Eu passei três anos a tentar abrir-vos os olhos para a Verdade. Alguns de vós já aceitastes. Outros
têm-na lançado de volta à Minha Face. Agora, é a hora da Minha Divina Misericórdia , e somente aos
que Me abram os seus corações e Me aceitem, será a dada a oportunidade de se redimirem.
Sede gratos pelo Meu Amor incondicional.
O Vosso Jesus.

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

Minha querida e amada filha, quando Eu vier ao mundo, na Minha Divina Misericórdia, as
pessoas terão a oportunidade de procurar a Minha Misericórdia, pois esta será a primeira verdadeira
confissão em que muitas delas participam.
Todos, não importa quem sejam, experimentarão essa revelação única de Mim, abençoados pela
Autoridade do Meu Pai. A Iluminação de Consciência trará consigo muita dor, porque a dor que as
almas perdidas experimentarão será tal que elas não serão capazes de resistir ao choque. Muitas vão
desmaiar e entrar em colapso, tomadas pela aflição. Mas elas vão entender quanto a sua alma precisa de
ser purificada, em primeiro lugar, antes de estarem prontas para entrar no Meu Eterno Paraíso. Então,
essas pessoas saberão o que se espera delas e sofrerão a penitência por algum tempo, depois do Grande
Evento. Muitas pessoas pensarão que estão a sonhar. Algumas pensarão que é o fim do mundo, mas não
será. Será o Aviso Final que, contudo, será dado à humanidade para a ajudar a redimir-se perante Deus.
Milhares de milhões converter-se-ão e reconhecerão Deus, o Deus Uno e Trino, pela primeira
vez, e ficarão gratos pela prova que será dada sobre a Existência do seu Criador. Alguns, ficam
simplesmente intimidados pela Minha Luz, o que lhes trará uma dor incrível, e eles vão esconder-se
e voltar as costas sem um pingo de remorso nas suas almas. Eles negarão a Minha Intervenção. Em
seguida, os restantes rejubilarão quando experimentarem os Meus Raios de Misericórdia, pois essas
almas ficarão tão gratas ao testemunharem a Minha Presença que se precipitarão em direção à
Minha Luz, com uma tranquilidade e um desejo da Minha Presença que está fora do seu alcance,
uma vez que esse não será o momento para os Portões do Meu Novo Paraíso serem abertos. E
portanto, eles terão que fazer penitência como Meus Discípulos, em favor daquelas almas que
rejeitarem a Minha Mão de Misericórdia.
Após a Grande Intervenção de Deus, para dar à humanidade a oportunidade de se preparar
para a Minha Segunda Vinda, o mundo fará muitas perguntas. Alguns ficarão tão mudados, nas suas
almas, que dedicarão muito tempo a ajudar a converter aqueles que se querem ajudar a salvar do
engano. Outros, ficarão arrependidos e demorarão algum tempo a compreender o significado pleno
da sua apresentação perante Mim, e despenderão muita atenção para se reconciliarem Comigo.
Em seguida, os inimigos de Deus negarão que O Aviso já aconteceu e levarão milhões a
acreditar que fora um evento cósmico, no qual a luz do sol alcançou todo o planeta, num evento
único causada pelo movimento da Terra sobre o seu eixo. Nada poderia estar mais longe da
Verdade. E, enquanto forem em frente com todos esses argumentos, eles negarão que Deus existe e
levarão muitos para longe de Mim. Infelizmente muitos não voltarão para Mim, e, apenas com as
intervenções de Deus, quando Ele for forçado a punir os Seus inimigos para os trazer de volta à
razão, podem as almas ser purificadas.
Sede gratos por estas Misericórdias, pois sem esta Dádiva de Deus pouquíssimas pessoas
seriam capazes de entrar pelos Portões do Paraíso.
O Vosso Jesus.
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Eu venho para renovar a terra, para libertar o homem da sua miséria, tristeza e pecado
Domingo, 17 de novembro de 2013, 14:00

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

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

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

Nesse dia, Eu reunirei os vivos
Terça-feira, 19 de novembro de 2013, 20:00

Minha querida e amada filha, em muitas vidas Cristãs Eu tornei-Me como um parente
embaraçoso Que deve ser servido de tempos a tempos, mas mantido longe da vista em todos os
momentos. Esta é a forma como muitos dos que nasceram Cristãos, e que se afastaram de Mim, Me
vêem agora. Eu Sou de pouca importância, e, mesmo assim, quando estão com problemas eles
chamam-Me, involuntariamente, porque isso é para eles uma segunda natureza.
Porquê, ó porque não podem eles aceitar-Me? O que separou o homem de Mim? Porque não
conseguem os Meus servos sagrados trazê-los a Mim? O Meu sofrimento é o mesmo hoje, como foi
durante Minha Paixão, e agora aqueles que se mantém fiéis a Mim em breve Me abandonarão. Eles
farão isso porque vão começar a avaliar, exatamente, o seu entendimento sobre Quem Sou Eu e o
que significa realmente o Meu Pacto – tudo por causa das heresias que estão a chegar.
Todas as homenagens a Mim, nas Minhas Igrejas, serão em breve reduzidas a um mero aceno
de cabeça na Minha direção. Eles deixarão de genuflectir diante dos Meus Tabernáculos. Eles não
se dobrarão ou ajoelharão diante de Mim, nem rezarão diante do Meu Corpo na Cruz, porque não
será a Minha Imagem que lhes será pedido que venerem. Eu serei açoitado e feito parecer ridículo.
As Minhas Palavras serão transformadas na mais estranha verborreia e a Verdade da Minha morte
na Cruz será retirada.
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A Minha Presença é ainda na Terra, neste momento. Vós não deveis abandonar-Me porque,
fazendo-o, a Minha Luz será extinta e em seguida vós sereis engolidos pela escuridão. Somente
aqueles que Me permaneçam leais podem reter a Minha Chama, e, quando a Luz da Minha Igreja na
Terra se reduzir a apenas um ténue vislumbre – então o chamamento final será ouvido do Céu.
Nesse dia, Eu reunirei os vivos. Os restantes ficarão com os inimigos de Deus, a quem eles deram a
sua lealdade. Nenhuma alegria eles experimentarão depois disso.
O Vosso Jesus.

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

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

O Amor floresce porque é um Dom de Deus e tem o poder de destruir o mal
Sábado, 23 de novembro de 2013, 17:00

Minha querida e amada filha, Eu desejo explicar a importância do amor e como, com ele, vós
podeis derrotar o mal e, como, sem ele, o mal se espalha.
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Satanás é incapaz de amar, mas está obcecado com o que ele acredita ser o seu poder e
grandeza. Quando ele infesta as almas, a primeira coisa que ele faz é destruir o amor dentro das
almas. Quando o consegue, ele instila um ódio terrível nessa alma e é esse ódio que provoca a
divisão. A divisão e a discórdia, inspirados pelo ódio, podem levar uma alma a realizar atos
desesperados contra outra. Esses atos, cheios de ódio, podem muitas vezes levar a uma terrível
crueldade e até mesmo ao assassinato. O pecado do orgulho é instilado nas almas que se abrem ao
demônio e isso leva à ambição impiedosa e à ganância. Mas, onde há amor há a Presença de Deus.
O amor floresce, porque é um Dom de Deus e tem o poder de destruir o mal. O amor não é
egoísta. O amor é generoso, tolerante e não é maculado pelo pecado do orgulho. Vós deveis pedir
todos os dias a Deus o Dom do Amor e, quando o receberdes, usai-o como a vossa armadura contra
o ódio. O amor, quando presente numa alma pura, atrai o ódio das almas que baniram Deus das suas
vidas. Elas não podem suportar a Luz de Deus, que brilha nas almas daqueles que estão cheios do
Amor de Deus.
Ide agora na compreensão de que o amor deve ser usado para ajudar as almas de todos aqueles
que estão em grande necessidade da Minha Ajuda. Por favor, recitai esta Cruzada de Oração (129)
Pelo Dom do Amor.
Cruzada de Oração (129) Pelo Dom do Amor:
Ó Deus, por favor, preenchei-me com o Vosso Amor. Ajudai-me a compartilhar o Dom do
Amor com todos aqueles que necessitam da Vossa Misericórdia. Ajudai-me a amar-Vos mais.
Ajudai-me a amar a todos aqueles que necessitam do Vosso amor. Ajudai-me a amar os Vossos
inimigos. Permiti que o amor com que Vós me Abençoais seja usado para envolver os corações
de todos os que entrem em contato comigo. Ajudai-me, com o amor que Vós infundis na minha
alma, a vencer todo o mal, a converter almas e a derrotar o demônio e todos os seus perversos
agentes, que tentam destruir a Verdade da Vossa Santa Palavra. Amém.
Eu Sou Amor. Quando vós Me amais verdadeiramente, Eu inundarei as vossas almas com um
grande amor e, com esse amor, ajudar-me-eis a salvar o mundo.
O Vosso Jesus.

Bilhões de pessoas desfrutarão de uma vida de glória eterna na presença de Deus
Domingo, 24 de novembro de 2013, 16:45

Minha querida e amada filha, quando Eu vier para trazer alívio à humanidade da dor que ela
sofre, por causa de sua separação de Deus, todos devem ficar agradecidos por essa Misericórdia.
Por causa disso, bilhões de pessoas desfrutarão de uma vida de glória eterna na Presença de Deus.
Por esse grande Ato de Misericórdia, Eu trago grandes notícias sobre a Promessa gloriosa, em
que a Minha Segunda Vinda – logo a seguir após O Aviso – completará o plano de Deus para os
Seus filhos. A todas as almas será o Dom da Minha Misericórdia, mas nem todas o aceitarão. Às
que não o aceitem, apenas será dado um curto período de tempo para decidirem o tipo de vida que
querem. Elas podem escolher uma, onde viverão uma vida plena e perfeita de corpo e alma no Meu
Novo Paraíso, ou outra sem Deus. Aquelas que entendem o que Eu Estou a oferecer, nunca devem
rejeitar uma tal Dádiva. No entanto, as que Me recusarem, contentar-se-ão a chafurdar nas trevas,
na crença de que isso não importa. O que elas não sabem é que sentirão uma dor terrível quando,
finalmente, ficarem separadas de Mim. Elas encontrar-se-ão num abismo, escuro como breu, onde
não verão nada. Elas não terão nada. Tudo o que elas vão sentir será um fogo ardente que rasgará
através delas como uma espada, que terão de suportar por toda a eternidade.
A separação de Deus aconteceu quando Lúcifer tentou Adão e Eva com o pecado do orgulho.
O pecado do orgulho é a raiz de todo o pecado e aquele que liga o homem a Satanás. Quando Eu
vier para recuperar o Meu Trono, essa separação não existirá mais. Aqueles que estão por Mim,
Comigo e em Mim, juntar-se-ão como um. Mas no dia em que Eu finalmente vier e quando Eu
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julgar o mundo, aqueles que se separaram de Mim e continuarem a rejeitar-Me experimentarão o
último fim, no qual Eu não mais estarei Presente. Em que Eu não serei mais capaz de lhes oferecer
conforto. De os atrair de novo. Então, eles experimentarão a dor eterna e o sofrimento, com a besta
e todos os seus demônios, nos fogos do Inferno.
Eu não quero assustar-vos, chocar-vos ou causar-vos sofrimento, mas para que entendais as
consequências, Eu devo dizer-vos a Verdade. Muitos de vós não acreditais no Inferno. Vós não
acreditais nele porque fostes enganados durante muito tempo. O Céu, o Inferno e o Purgatório,
existem. No último dia, apenas existirão duas entidades – o Novo Paraíso, quando o Céu e a Terra
se tornarem um, e o abismo, que é o Inferno.
A Verdade é difícil de aceitar, mas sem saberdes a Verdade vós não podeis escolher o
vosso destino.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: Os inimigos de Deus cometerão terríveis sacrilégios, até profanar
tabernáculos
Segunda-feira, 25 de novembro de 2013,17:25

Minha filha, quando a Igreja do meu Filho for aprisionada, a série de eventos que se
desenrolarão será exatamente a mesma que ocorreu durante a Sua Crucificação.
O barulho será ensurdecedor quando os inimigos de Deus tomarem e profanarem o Seu
Corpo. Eles alegrar-se-ão e gritarão grandes proclamações, entre grandes aplausos, para os
impostores os ouvirem em toda a parte, o que será uma ocasião para conquistar muitos inimigos
obstinados e velhos inimigos da Igreja do meu Filho. Toda a espécie de novas declarações, acerca
do significado da Santa Palavra do meu Filho, brotará das suas bocas. Todas as mentiras,
ardilosamente camufladas, para que pareçam fazer sentido, serão usadas para atrair os filhos de
Deus para esta nova igreja renovada. Cada pecado será justificado, para que mais pessoas de fora
sejam bem-vindas aos templos de Deus, até que, eventualmente, uma confusão total seja
testemunhada dentro das suas paredes.
Enquanto eles estão a despedaçar a Igreja de meu Filho, tijolo por tijolo, os
remanescentes do meu Filho serão forçados a fugir. Cada argumento, cada gesto e cada defesa,
daqueles que permanecerem leais à atual Igreja do meu Filho, será negado. Esta será uma
Crucificação silenciosa, assim como a que o meu Filho suportou, quando sofreu com pouco
mais que um gemido. As vozes daqueles que continuarão a proclamar a Verdade não receberão
a cobertura dos média. Nenhuma atenção. Ainda que eles consigam fazer ouvir as suas vozes,
eles serão demonizados por isso.
Eu exorto a todos aqueles que amam o meu Filho e que entendam que esses sinais foram
preditos, para que continuem a servir o meu Filho. Muitos sacerdotes, em vez de lutarem pela sua fé
e permanecerem fiéis ao meu Filho, afastar-se-ão. Outros, não cederão e irão providenciar o
alimento da vida a todos aqueles que procuram a Verdadeira Presença do meu Filho.
Os inimigos de Deus cometerão terríveis sacrilégios, até profanar Tabernáculos. Quando
conseguirem isso, então eles irão preparar o trono sobre o qual se sentará o anticristo.
Rezai, rezai, rezai, para que aqueles de vós que conheceis a Verdade sejais capazes de
oferecer conforto aos que irão sofrer muito por causa da maior apostasia de sempre para devorar a
Igreja do meu Filho, Jesus Cristo, a qual se desenrola diante de vós.
A Minha tristeza é grande e o meu Coração está pesado, por causa do engano perverso
que cairá, até mesmo sobre aqueles que amam muito o meu Filho. O seu sofrimento será o
maior de todos.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.
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O Céu declarará em breve a Parte Final do Grande Plano de Deus para salvar a
humanidade
Terça-feira, 26 de novembro de 2013, 12:53

Minha querida e amada filha, a todos os que são perseguidos em Meu Nome, Eu quero que
entendam porque acontece isso. Lembrai-vos da Minha morte na Cruz e do sofrimento que Eu
suportei para que Eu pudesse libertar a humanidade da escravidão da besta. Sabei que a Minha
Cruz, quando quereis carregá-la vós próprios, é um fardo muito difícil. E sereis odiados, não apenas
pelos ímpios, mas também por pessoas santas que Me amam genuinamente, mas que não possuem
discernimento quando vós tomais a Minha Cruz.
Quando tomais a Minha Cruz e carregais os Meus Ensinamentos, vós sereis desprezados.
Quando tomais a Minha Cruz, proclamando a Verdade que está contida nestas Mensagens, vós sereis
desprezados e odiados mais do que qualquer outro discípulo Meu vindo antes de vós. Nenhuma outra
Missão, desde a Minha morte na Cruz, se compara a esta, a última, sancionada pelo Meu Pai no Céu.
Se assim não fosse, então seria ignorada. Em vez disso, a Minha Palavra será ouvida em todos os
cantos da Terra e, pelo Poder do Espírito Santo, será ouvida por todos, inclusive pelos Meus inimigos.
Ninguém ignorará a Minha Palavra, porque isso não pode ser. Porque, quando a Palavra de Deus é
ouvida, nenhum homem, não importa o estado da sua alma, deixará de reagir a ela de alguma forma.
Aqueles que Me permitirem chegar aos seus corações ficarão rendidos de amor por Mim, mas ficarão
também subjugados, uma vez que apenas a Voz de Deus é capaz de projetar uma tal reação.
Aqueles de vós que Me ouvis agora deveis escutar. Por favor, aceitai o peso da Minha Cruz,
não importa quão pesado seja, em resultado disso, o vosso fardo. Esta Cruz irá esgotar-vos, mas
produzirá os frutos do perdão sobre os Meus inimigos, cujas almas Eu desejo salvar. A vossa
perseguição pode ser grande, pode causar-vos dor e tristeza, mas entendei que ela é causada pelo
fato de que este é o Meu Trabalho. O Meu Trabalho, quando imaculado, cria um terrível sofrimento
entre aqueles que respondem a Mim. Sabei, no entanto, que o vosso sofrimento será de curta
duração e depressa será esquecido, quando o Céu declarar em breve a parte final do Grande Plano
de Deus para salvar a humanidade. Então, o mundo será renovado e o Amor de Deus espalhar-se-á
até que a Vontade de Deus esteja cumprida.
O Vosso Jesus.

A dor, a perseguição, o sofrimento, o escárnio e a zombaria serão sempre o fardo das
almas escolhidas de Deus
Sexta-feira, 29 de novembro de 2013, 16:45

Minha querida e amada filha, quando vós perguntais porque permitiria Eu, Jesus Cristo, o
sofrimento no mundo, deveis então entender a Vontade de Deus. Muitas pessoas sofrem no mundo e
sempre sofreram. O sofrimento é causado pelo fato de que o pecado cria a divisão entre os homens. O
pecado separa o homem de Deus e, assim, o homem peca contra o homem. Eu permito que sofram
porque isso traz as almas para mais perto de Mim, através da purificação que tais almas suportam. Eu
não Me deleito com o sofrimento. Em vez disso, Eu Estou Presente em cada alma que tem de suportar
a dor e a angústia. É vontade de Deus que certas almas sofram mais do que outras, porque será através
dessas vítimas que outras almas, menos merecedoras da Minha Misericórdia, podem ser salvas.
Eu sofri de bom grado durante a Minha Paixão, mas a Minha Dor e Humildade derrotaram a
maior parte do poder de Satanás. Satanás nunca pode humilhar-se, porque isso é impossível. É
portanto, através da humildade, que surge da dor do sofrimento, que as almas podem diluir o seu
poder sobre os outros. A dor, a perseguição, o sofrimento, o escárnio e a zombaria serão sempre o
fardo das almas escolhidas de Deus. Essas almas são as mais próximas de Mim e Eu usarei esse seu
sacrifício para o projetar sobre essas outras almas, que são mais necessitadas da Minha
Misericórdia, no refúgio da salvação.
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Esta lição é muito difícil para todos vós que Me amais e pode parecer injusta. Mas sabei
que o sofrimento vos traz ainda para mais perto de Mim e que ele vos renderá a Vida Eterna
Comigo no Paraíso. Nunca culpeis a Deus pelo sofrimento do mundo, que foi causado em
primeira instância pela queda da raça humana, quando os filhos de Deus sucumbiram ao
pecado do orgulho.
O orgulho é a raiz de todo o pecado e é a causa de grande parte do sofrimento no mundo. O
orgulho leva a todos os outros pecados e cria, em seguida, a divisão no mundo e a falta de justiça.
Ficai certos de que muito em breve o mundo entenderá finalmente o verdadeiro significado da
Vontade de Deus. Então, a vontade do homem dobrar-se-á em deferência à Santa Vontade do Meu
Pai. Até esse dia chegar, em que o homem se livra do orgulho e se humilha diante do Senhor Deus,
o Altíssimo, não pode haver fim para o sofrimento.
Quando o mundo aceitar finalmente a Verdade, na promessa feita por Mim de vir novamente
Eu enxugarei todas as lágrimas dos vossos olhos. Eu erguerei em glória os vivos e os mortos, que
reinarão com grande esplendor no Novo Céu e Nova Terra, quando os dois se tornarem num só em
Mim. Quando vós suportardes o sofrimento, estai em paz, pois ele acabará em breve.
O Vosso Jesus.

Estratégia de satanás é, em primeiro lugar, iludir e enganar os crentes, antes de os destruir
Sábado, 30 de novembro de 2013, 15:50

Minha querida e amada filha, como Eu amo tanto o mundo. Como Eu anseio por cada alma
que está perdida de Mim, neste momento. Eu vou, Eu prometo, procurar cada pessoa e tentar atraíla para a Minha Divina Misericórdia. Eu desejo tornar conhecida a Minha Presença, o Meu Amor e
a Minha Compaixão, em cada um deles. As Minhas Lágrimas, que Eu te revelo neste momento,
Minha pequenina, estão a ser derramadas pelos que recusam a Minha Divina Intervenção e que,
como consequência, mergulharão de cabeça num vazio de perverso engano.
A Minha Paixão será agora revivida, porque o Meu Corpo terá que enfrentar uma nova
flagelação quando os pagãos – que virão com uma falsa fachada de paz, amor e humildade –
pisarem a Minha Igreja antes de a crucificarem. Os prudentes de espírito saberão a Verdade. A
guerra será amarga e o grande prêmio, perseguido pelo exército de Satanás, serão as almas de todos
os filhos de Deus.
As almas dos crentes serão o primeiro alvo de Satanás e é nelas que ele irá concentrar
toda a sua energia. A estratégia de Satanás é, em primeiro lugar, iludir e enganar os crentes,
antes de os destruir. Os incrédulos são de pouco interesse para Satanás, pois ele já ganhou as
suas almas e eles representam um pequeno desafio para ele. O Meu Pai não ficará de lado a
assistir a este horror, o qual foi predito. Cada milagre, cada chamamento do Céu e cada
intervenção, serão testemunhados quando a batalha final – a maior guerra espiritual de todos os
tempos – se desenrolar.
Aqueles que nasceram com inteligência não terão nenhuma sabedoria para a Verdade, pois
eles analisarão a realidade da sua criação através da lógica humana. Aqueles que nasceram com o
amor puro por Deus nos seus corações aceitarão a Verdade, mesmo que isso os confunda, porque
seus corações pertencem a Deus e eles serão abençoados com o Dom do Discernimento. Aqueles
que lutam contra a Palavra de Deus e a Intervenção do Meu Pai para salvar almas, e que tentam
impedi-Lo de salvar almas, serão julgados severamente.
Enquanto continua a batalha para as almas, deveis voltar-vos para Mim e pedir-Me sempre
para vos alimentar, proteger e confortar. Se estiverdes Comigo, vós suportareis essa terrível
desolação com uma calma que vos surpreenderá. Mas se não confiardes em Mim e não vos
entregardes a Mim completamente, vós sentireis que essas provações, que tendes pela frente na
Minha Igreja, são quase impossíveis de tratar, tão dolorosas serão.
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Vós nunca deveis esquecer que Deus é Todo-Poderoso e que Satanás não pode vencer esta
guerra pelas almas. Infelizmente, muitos não serão suficientemente fortes na sua fé, ou não terão
capacidade de reconhecer o engano que terão de enfrentar em Meu Nome, e nunca serão capazes de
se redimirem perante Mim.
Essas são as almas que Me causam uma grande e amarga tristeza neste momento.
O Vosso Jesus.
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MENSAGENS DE DEZEMBRO DE 2013
Mãe da Salvação: Eu peço que comeceis agora a Novena da Salvação
Domingo, 1 de dezembro de 2013, 16:12

Minha filha, Eu sou a mulher vestida com o sol e é o sol que representa a Luz de Deus no
mundo. Sem sol, não há nenhuma Luz. Sem Luz, não há Vida. Sem Deus, há apenas a morte.
O meu papel como a Mãe da Salvação, pelo qual Eu ajudarei o meu Filho nesta Sua
Missão Final, o Seu Plano Final para completar o Pacto do Seu Pai para trazer a salvação a
todas as almas, significa que Eu farei tudo o que puder para Lhe levar as almas que Ele tanto
deseja. Eu desejo que se saiba que fui nomeada, não só a Rainha do Céu, mas a Rainha das doze
tribos de Israel. As doze nações que reinarão na Nova Jerusalém. As doze estrelas da minha
coroa, que foram colocados sobre a minha cabeça pelo meu amado Filho, Jesus Cristo, durante a
minha Coroação, significam esta profecia. Cada uma dessas estrelas representa as doze nações
que irão evoluir no Dia do Julgamento.
Todas as almas, incluindo aquelas que vão ressuscitar dentre os mortos, bem como aqueles
que estão vivas no mundo de hoje e que permanecem na Luz de Deus, farão a transição para o Novo
Céu e Nova Terra. Elas vão juntar-se como uma só, em união com o meu Filho, e serão
ressuscitadas em corpo perfeito e em alma, assim como aconteceu quando o meu Filho ressuscitou
dos mortos. Este estado de perfeição é a Grande Dádiva de Deus e prova quão misericordioso Ele é.
Esta é a salvação que o meu Filho prometeu quando suportou a Sua Agonia na Cruz. E, por causa
do Seu grande Amor pela humanidade, Ele quer salvar cada alma e, principalmente, aquelas que
estão perdidas para Ele.
Eu concedo agora a todos vós uma Dádiva especial, abençoada pelo meu Filho, para que a
todas as almas sejam concedidas a imunidade do fogo do Inferno e a salvação. O meu Filho deseja
que todas almas sejam salvas, não importa o quão graves sejam os seus pecados. Eu peço que
comeceis agora a Novena da Salvação. Vós deveis começá-la imediatamente e continuá-la como Eu
vos instruí, para o fim dos tempos. Vós deveis recitar esta Oração num total de sete dias
consecutivos, durante um mês, com início às Segundas-Feiras da parte da manhã. Vós deveis recitála três vezes durante cada um dos sete dias e, num desses dias, vós deveis jejuar. No jejum, é-vos
solicitado que façais apenas uma refeição principal durante o dia e, em seguida, nas outras duas
refeições, apenas pão e água.
Esta é a oração que vós deveis recitar em cada um dos sete dias.
Cruzada de Oração (130) Cruzada de Oração da Novena de Salvação:
Minha amada Mãe da Salvação, pela Misericórdia do vosso Filho, Jesus Cristo, ganhai por
favor o Dom da salvação eterna para todas as almas. Através da vossa intercessão, eu implorovos que oreis pela libertação de todas as almas da escravidão de Satanás. Por favor, pedi ao vosso
filho para mostrar Misericórdia e perdão pelas almas que O rejeitam e O magoam com a sua
indiferença e que adoram falsas doutrinas e falsos deuses. Nós suplicamos-vos, querida Mãe, que
imploreis graças para abrir os corações das almas que mais necessitam da vossa ajuda. Amém.
A minha promessa para ajudar o meu Filho, Jesus Cristo, no Seu Plano para a humanidade, é
chamar a todos vós, que reconheceis o meu papel como Medianeira de Todas as Graças e
Corredentora, conjuntamente, para que o mundo inteiro se possa unir como um só, em união com
Jesus Cristo, o seu Salvador e Redentor.
Ide em paz. Eu rezarei sempre por vós, queridos filhos, e responderei sempre ao vosso apelo
para redimir a humanidade aos Olhos de Deus.
A Vossa Mãe, Mãe da Salvação.
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Eu nunca andarei em Carne de novo
Terça-feira, 3 de dezembro de 2013, 19:45

Minha querida e amada filha, todos aqueles que dizem que vêm em Meu Nome e afirmam que
estão a preparar o caminho para o Senhor se fazer ouvir em todas as partes do mundo – muitas
vozes, muitos profetas, muitos mentirosos –, estão, todos eles, sem a Autoridade de Deus.
Ficai alerta, especialmente quando ouvirdes o profeta que vos diz que tem o dever de vos
preparar para Minha Segunda Vinda. Quando ouvirdes essas coisas e quando vos for dito que Eu
aparecerei ao mundo em corpo e alma, sabei que isso não é a Verdade. Eu repito mais uma vez o
Meu Aviso para o mundo. Eu nunca andarei em carne de novo. Eu vim, da primeira vez, em carne,
mas quando Eu voltar Eu virei exatamente da mesma maneira que Eu saí da Terra – das nuvens.
Em breve ser-vos-ão mostradas grandes ações, que serão consideradas grandes obras na
preparação da Minha Segunda Vinda. Uma série de curas milagrosas, cuidadosamente encenadas,
serão apresentadas ao mundo por esses inimigos de Deus que afirmarão que eles são Eu. Muitos
ficarão tão surpreendidos que serão apanhados nesse engano perverso. Tantas maravilhas, grandes
ações – todas consideradas como sendo a Mão de Deus – convencerão até mesmo os céticos de que
ocorreram milagres divinos. Grandes elogios serão feitos a esses falsos representantes, que dizem
conduzir o Meu povo. Em breve, o mundo declarará abertamente que esses impostores são santos
vivos e não demorará muito para que eles introduzam o anticristo.
Todos estes preparativos foram planeados durante sete anos e a velocidade a que essas
mudanças radicais estão a ser introduzidas não é coincidência. A Minha Segunda Vinda tornarse-á um tema corrente de discussão. Todos serão convidados a preparar-se para este Grande
Evento, mas os erros na doutrina Cristã serão abundantes. Apenas os que têm os olhos abertos
podem ver a Verdade, e, aqueles que não têm medo de enfrentar a Verdade verão através dessas
falsidades. E isso representará para eles um fardo muito pesado. No meio de toda a gritaria, dos
elogios generosos que se acumularão sobre aqueles que roubaram a Cadeira da Sabedoria,
haverá poucas falas sobre a Minha Santa Palavra. Tudo o que irá ser dito será sobre a
importância das boas ações. Nem uma palavra sobre o trabalho necessário para encontrar a
salvação de acordo com a Palavra de Deus.
Quando, finalmente, o mundo secular abrandar e juntar forças com os falsos impostores que
irão assumir o Templo de Deus, será breve o tempo para que a maior abominação seja
testemunhada. Isso será quando for criado o Templo para se tornar a sede do anticristo. Nessa
altura, aqueles que irão adorar o anticristo serão quantificados em milhares de milhões. No entanto,
aqueles que conhecem a Verdade não terão muito tempo para esperar, pois o reinado da besta será
muito curto. E então a trombeta será ouvida. Naquele dia, esses inimigos de Deus serão lançados no
lago de fogo, exatamente como está profetizado
Lembrai-vos das profecias. Elas acontecerão da mesma forma que foram preditas – esses
impostores, que dizem vir em Meu Nome, serão amados, aplaudidos e idolatrados. Aqueles que
vêm em Meu Nome serão desprezados e odiados. Mas a partir das suas bocas virá o Fogo do
Espírito da Verdade, e, através do seu sofrimento, muitos outros serão salvos, que de outra forma
não o seriam.
O Vosso Jesus.

Ai de todos vós, impostores, pois vós não vindes de Mim
Quarta-feira, 4 de dezembro de 2013, 10:30

Minha querida e amada filha, compreende que toda a Palavra que vem da Minha Boca sai da
Boca d´Aquele Que Me enviou. Cada aviso dado ao mundo através destas Mensagens, vem
d’Aquele Que é Todo-Poderoso. Eu venho em Nome do Meu Pai e Ele envia-Me para preparar o
caminho para consagrar a Terra, antes do grande Dia da Minha Segunda Vinda.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

857

Livro da Verdade

Só a Minha Voz vos traz a notícia sobre o que o Meu Pai deseja que os Seus filhos saibam.
Estas são as únicas Mensagens que, publicamente, declaram a Verdade sobre os dois profanos que
rasgam o mundo em duas partes, através da grande apostasia. Vós não ouvireis a Verdade noutro
qualquer lugar, em relação à Minha Segunda Vinda, porque a nenhum dentre vós foi dada a
Autoridade para falar com o mundo inteiro em nome d'Aquele que vos criou.
Como a verdadeira profeta dos tempos finais vos revela a Verdade, assim também elevarão as
suas vozes de falsidades, como um cordeiro que fala como se dissesse a Verdadeira Palavra de
Deus. Então, conforme o rei da Terra – o maligno – luta contra a intervenção do Céu, centenas de
falsos profetas surgirão entre vós, e nunca vos dirão a Verdade. As suas visões e as suas palavras,
que surgem da sua própria imaginação – e, em muitos casos, a partir do espírito do mal –, revelarvos-ão as coisas boas que vós quereis ouvir. Eles acalmar-vos-ão quando precisardes de vos
acalmar, mas eles irão enganar-vos. Eles falarão de paz – onde não haverá paz-, da Verdade –
quando haverá uma heresia –, de colheitas abundantes – quando haverá fome. Vós nunca ouvireis a
Verdade, pois estes mentirosos não quererão provocar a vossa ira.
A Verdade prepara-vos para lidar com a realidade dos tempos difíceis, preditos no Livro do
Meu Pai. É-vos dada para vos tornar fortes. Mas os falsos profetas, que vagueiam entre vós,
confundir-vos-ão e dirão que todas as coisas são boas – quando elas são ruins-, e santas – quando
não o são. Eles protegerão os lobos que querem devorar as almas dos filhos de Deus. As suas
palavras de amor e as suas citações da Sagrada Escritura servem apenas para vos enganar. No
entanto, muitos de vós abraçareis as mentiras em vez de encarardes a verdade.
Ai de todos vós, impostores, pois vós não vindes de Mim. Quando vierdes até Mim e
disserdes: “Mas, Jesus, tudo o que nós queríamos fazer era espalhar a Boa Nova”. Eu rejeitar-vos-ei
e vós sereis exilados. Vós traístes-Me, mentindo acerca de missões que nunca vos foram dadas. Vós
negastes-Me, ao contradizer-Me, e quando declarais publicamente a Minha Palavra como sendo
uma mentira.
Nunca tenteis colocar-vos no caminho do Ministério de Deus, pois os Céus se abrirão e vós
sereis os primeiros a ser derrubados, com o falso profeta e a besta, no último dia. A punição cairá
sobre todos aqueles que proclamam vir em Meu Nome e que servem um único propósito. Que é
adulterar e interferir com a Palavra de Deus. À medida que a batalha de Armagedom se aproxima, e,
como essa guerra feroz é montada pelo exército de Satanás contra os filhos de Deus, vós deveis
colocar-vos de lado, agora, pois se o não fizerdes tereis de enfrentar a Ira de Deus e nenhuma
Misericórdia vos será mostrada, nem aos que engolirem as mentiras que vomitam das suas bocas
para desafiar a Verdade.
O Vosso Salvador, Jesus Cristo.

Mãe da Salvação: o meu Filho morreu para salvar as vossas almas e não para vos
livrar dos males deste mundo
Quinta-feira, 5 de dezembro de 2013, 14:00

Minha filha, o mundo testemunhará as profecias de La Salette, quando os inimigos de Deus,
vestidos como lobos em pele de cordeiro, se levantarem agora, orgulhosamente, dentro da Igreja do
meu Filho na Terra, e começarem a proclamar as heresias sobre as quais Eu avisei o mundo. Esse
tempo chegou.
Como está predito, a escuridão já desceu sobre a Igreja e este plano para devorar as almas dos
fiéis continuará até que o Corpo do meu Filho seja profanado de acordo com o plano do anticristo.
O que muitas pessoas não sabem é que os inimigos de Deus, liderados pelo anticristo – ainda por se
dar a conhecer –, acreditam em Deus. Não apenas eles acreditam em Deus, mas porque detestam
tudo que tem a ver com Deus, eles conspirarão contra os seus planos para preparar o mundo para a
Segunda Vinda do meu Filho, Jesus Cristo.
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Por cada Palavra que o meu Filho proclama, através destas Mensagens, eles irão contradizêLo, imitando o que Ele diz. Se o meu Filho disser: preparai-vos agora através dos Sacramentos e da
oração, eles, os seus inimigos, farão declarações semelhantes, mas elas serão diferentes. O
chamamento para ajudar a humanidade – os pobres, os perseguidos – será o seu foco principal, e
não a proclamação da Palavra. Eles não vos exortarão a rezar pelas vossas almas ou pela salvação
de outras almas. Não, em vez disso, ser-vos-á pedido que ajudeis essas almas a partir de uma
perspectiva humanitária.
Quando não ouvirdes o chamamento para salvar as vossas almas, por parte daqueles que
dizem representar a Igreja do meu Filho, então vós sabereis, nos vossos corações, que algo está
terrivelmente errado.
O meu Filho morreu para salvar as vossas almas e não para vos livrar dos males deste
mundo, que sempre existem, até que o meu Filho recupere o seu Trono de Direito, que Lhe foi
prometido por Deus, o Altíssimo. Vós nunca deveis esquecer a Palavra de Deus. Tudo o que
importa agora é lutar pela salvação de todas as almas – independentemente de elas serem de
reis ou de indigentes.
A vossa amada mãe, Mãe da Salvação.

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

Minha querida e amada filha, Eu quero que todos vós, que Me amais, saibais que Eu vos
chamo, neste momento, para virdes a Mim como criancinhas e para ajoelhardes perante Mim.
Abri os vossos corações e colocai a vossa confiança em Mim. Em seguida, implorai-Me, pelo
Meu Amor por todos vós, para mostrar Misericórdia pelos que irão rejeitar-Me durante O
Aviso. Por favor, orai por essas pobres almas perdidas, que estão muito distantes de Mim, porque
elas irão achar extremamente doloroso mostrar o seu rosto diante dos Meus Olhos, que tudo vêem,
durante a Iluminação da Consciência.
Eu fico cheio de dor cada vez que Eu olho para aquelas pessoas que não Me conhecem ou não
compreendem o que irá acontecer no mundo, quando o Meu Tempo está quase sobre elas. Será
quase impossível preparar essas almas, uma vez que elas nunca abrirão os seus ouvidos para a
Verdadeira Palavra de Deus. E assim, vós deveis, através das de vossas orações, pedir Misericórdia
para elas. Eu inundá-las-ei com Misericórdia, mas será uma tarefa tortuosa.
Eu apelo hoje ao mundo inteiro para ouvir este Chamamento. O Meu tempo, o tempo de Deus
para se dar finalmente a conhecer ao mundo, na maior manifestação desde o momento em que o
Meu Coração parou de bater, quando Eu morri na Cruz, está quase aí.
Quando aqueles de vós que sabeis da Minha Promessa de vir novamente, vierdes diante
de Mim, Eu peço-vos o favor de orardes não só pelas vossas próprias almas, mas pelas almas
dos condenados. Lembrai-vos do que Eu vos digo agora. Nesse dia, Eu quero que vós Me
imploreis:
“Jesus, eu imploro por Misericórdia para todos aqueles que Vos rejeitam e que mais
necessitam da Vossa ajuda. Amém”.
Quando vós Me implorardes para ajudar os outros, Eu posso nesse momento derramar Graças
muito especiais por aqueles cujo destino foi frustrado pelo engano do maligno.
Eu Sou, acima de tudo, um Deus de Misericórdia. Nunca vos esqueçais de como é grande
a Minha Misericórdia, pois há sempre uma esperança para aqueles que se afastaram de Mim.
Não há nada que Eu não faça para os trazer para os Meus Amorosos Braços. Ajudai-Me a
salvá-los.
O Vosso Jesus.
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Eu estou a preparar o mundo para a Minha Segunda Vinda e muitos vão odiar-me por isso
Segunda-feira, 9 de dezembro de 2013, 16:15

Minha querida e amada filha, não há nada que Me ofenda mais do que aqueles que conhecem
os Meus Ensinamentos, dados ao mundo através do Livro do Meu Pai, mas que interpretam a
Palavra de Deus para servir os seus próprios desejos. Aqueles que tentam intimidar os outros e que
os atormentam, utilizando a Minha Santa Palavra, cometem um grave erro. Eles não usam o Dom
do Amor para transmitir a Verdade. Ao invés, o ódio, que é causado pelo pecado do orgulho, corre
nas suas veias. Não sabeis vós que a Minha Palavra é eterna? É simplesmente para que todos os
homens, incluindo aqueles que nasceram com pouco intelecto, bem como os que não têm qualquer
conhecimento de Mim, possam entender o que Eu lhes digo. Porque iria Eu dar um significado da
Minha Palavra para um e depois outro para outra pessoa?
Através do Comando do Meu Pai, Eu Estou a preparar o mundo para a Minha Segunda Vinda
e muitos vão odiar-Me por isso. Aqueles que vos considerais como a elite, os poucos escolhidos e
os autoproclamados profetas, não estais aptos para limpar os Meus Pés, tão cheio de ódio estais.
Estimulados pelo espírito do mal, e de tão orgulhosos, vós estais cegos para a Verdadeira Voz do
Espírito Santo. O Espírito Santo nunca pode cair sobre as vossas almas endurecidas, cheias de ódio,
porque vós não Me representais. Aqueles de vós que entendeis a Verdade contida no Sacratíssimo
Livro, a Bíblia, sabei que não deveis abusar desse Grande Dom do conhecimento. Vós nunca deveis
afastá-lo ou acrescentar-lhe algo. Também não deveis tentar criar novas interpretações ou
significados a partir dele.
Eu Estou a preparar-vos a todos, apenas porque a maioria de vós não aceitaríeis a Minha
Divina Misericórdia doutro modo. Se eu não vos preparasse adequadamente, então vós não ficaríeis
prontos. E, no entanto, apesar de Eu falar convosco agora, muitos de vós insultais-Me. Se fizerdes
mal aos outros, vós sofrereis muito. Aqueles de vós que fazeis mal aos outros e dizeis depois que o
fazeis em Meu Nome, sabei que nunca vos juntareis a Mim no Paraíso. Rejeitando a Palavra de
Deus, vós nunca aceitareis a Verdade. Então, de tão teimosos e tão cheios de ego e
autoconvencidos, vós não podeis sentir o Verdadeiro Amor, que só pode vir de Mim, Jesus Cristo.
Afastai-vos de Mim, Eu não vos conheço. Vós não sois de Mim.
O espírito do mal convencerá muitos de que a Minha Justiça será tão Misericordiosa que
todos serão admitidos no Meu Novo Paraíso. Em breve, toda a Verdade documentada nos
Evangelhos será revista, e, então, será interpretada de uma forma diferente. Muitos serão enganados
e muitos não se preocuparão em preparar as suas almas, inclusive aqueles que acreditam na Minha
Segunda Vinda. Essa falsa sensação de segurança será o maior logro, idealizado para negar ao
homem o seu direito natural ao Reino de Deus. Onde não há reconciliação, procurada pelo homem
para o perdão de seus pecados, não pode haver redenção aos Meus Olhos.
A Minha Mão de Justiça abater-se-á sobre a raça humana. Eu separarei as almas ingratas –
aquelas que escolhem idolatrar os seus falsos deuses de ouro e prata e os mundanos e orgulhosos
líderes – dos mansos e humildes. Eu mostrarei Misericórdia para com todos os que Me implorem
para os abrigar, mas aqueles que em altos berros se autoproclamam profetas, que Me negarão as
almas, nunca terão a Minha Misericórdia, pois o seu orgulho servirá apenas para os separar de Mim
pela eternidade.
O Vosso Jesus.

Ele, o anticristo, falará muitas línguas, mas nem uma palavra do latim virá dos seus lábios
Segunda-feira, 9 de dezembro de 2013, 19:46

Minha querida e amada filha, o Meu Tempo está próximo. Quanto mais perto estiver o
Grande Dia mais sinais serão testemunhados no mundo.
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O homem que se revelará ao mundo como o “homem da paz” está a preparar-se para Me
imitar de todas as maneiras concebíveis. Ele conhece as Sagradas Escrituras por dentro e por fora,
devido ao seu parentesco, e pronunciará as Palavras de trás para frente, de modo a que o seu
significado seja invertido. Da sua boca derramarão blasfêmias, heresias, mentiras e a profanação da
Minha Palavra. Ele impressionará a todos com o seu conhecimento de todas as coisas Sagradas. Ele
recitará trechos dos Meus Ensinamentos, que proclamará apaixonadamente cada estágio secular do
mundo, até que as pessoas lhe prestem atenção.
Muitos dirão: “Quem é este homem que fala com tanta sabedoria? Quem é ele que apela ao
mundo, com amor no seu coração pelas massas? Ele é o Senhor Deus, Jesus Cristo?” Questionarão
eles, quando muitos milagres lhe forem atribuídos. E quando ele caminhar sobre os altares com os
Meus demais inimigos, que se vestirão como santos servos de Deus, ele será completamente aceite
por ambos as divisões do mundo – os verdadeiros crentes e os pagãos.
Ele, o anticristo, distorcerá a Verdade e declarará a mentira de que ele Sou Eu e que ele vem
trazer-vos a salvação. Será declarada a mentira de que ele vem em carne. Ele nunca aludirá a Jesus
Cristo, Que veio em carne pela Sua morte na Cruz, pois isso é impossível. Não, ele declarará esse
facto no sentido inverso. Ele dirá que ele veio, finalmente, nesse momento, em carne. Muitos
acreditarão que ele é o Cristo. Ele, o anticristo, falará muitas línguas, mas nem uma palavra do
Latim virá dos seus lábios.
A besta será idolatrada, enquanto Eu, o Verdadeiro Salvador do mundo, serei esquecido e a
Minha Palavra será espezinhada. Vós nunca deveis acreditar nas mentiras que serão proferidas pela
besta, quando ele se sentar orgulhosamente no templo criado para honrá-lo.
O Vosso Jesus.

Vós não podeis transmitir a Verdade quando o vosso ego procura a popularidade
Terça-feira, 10 de dezembro de 2013, 23:00

Minha querida e amada filha, como Me dói ver tanta gente aceitar a falsa humildade que se
esconde por detrás do humanismo, o qual é tão favorecido pelos da Minha Igreja.
O Meu papel como Salvador e Redentor da raça humana já foi esquecido. A falsa humildade,
na Minha Igreja, continuará a ser testemunhada, e todos irão aplaudir aqueles que promovem a
necessidade de cuidar do bem-estar material das pessoas necessitadas. Tudo isso resultará numa
falsa religião.
Quando foi que vós, que vos chamais a vós mesmos servos de Deus, decidistes substituir a
Verdadeira Palavra de Deus pela vossa própria errónea interpretação? Quando decidistes vós
substituir o Cristianismo pelo humanismo, em que nenhuma menção é feita sobre Mim? Não sabeis
vós que nada vem do que não vem de Deus? Quão pouco vós aprendestes, e como sois tolos, se
acreditais que as vossas assim chamadas boas obras – no que acreditais ser o bem-estar material –
podem substituir a Verdade.
Quando ignorais o vosso papel principal – a mais importante doutrina de salvação das almas
dos filhos de Deus – então vós nunca podeis dizer que sois um servo Meu. Como é fácil para vós
apelar à salvação dos pobres, dos miseráveis e dos membros economicamente carentes da vossa
sociedade. Seguindo este trilho equivocado, em que vós procurais a admiração do mundo para as
vossas assim chamadas boas ações, esqueceis então o papel mais importante para o qual fostes
chamados. Que é servir-Me, ao vosso Jesus. Não é procurar a popularidade pessoal no Meu Santo
Nome. Que bom será, para qualquer um, ter os confortos da vida, se ele não pode salvar a sua alma?
Se vós procurais a admiração do mundo secular, através de atos públicos destinados a tornar-vos
populares, então vós não levais a Minha Cruz. Se não Me imitais, então vós não podeis falar por
Mim. Vós não podeis transmitir a Verdade quando o vosso ego procura a popularidade.
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Quando vós esqueceis o sacrifício que Eu fiz para salvar as vossas almas, então vós não
podeis servir-Me. Quando um padre se esquece do motivo pelo qual se tornou um servo Meu, a sua
queda é dez vezes maior que a de uma alma comum. Porque, quando ele se afasta de Mim, leva
consigo as almas que ele influencia e que confiam no seu julgamento. Ouvi, pois, Meus servos, este
Meu Apelo para salvar as almas de todos aqueles que foram nomeados através do Sacramento da
Santa Ordenação. Quando deixais de repetir o que vos foi ensinado, vós não ensinais a Verdade.
Quando promoveis o humanismo e exortais as almas na vossa diocese a fazerem o mesmo, vós
rejeitais-Me. Vós substituís-Me, a Jesus Cristo, com o desejo, não apenas de promover a justiça
social, mas de procurar a admiração pelas vossas boas obras aos olhos dos outros. A vossa
admiração e o vosso desejo de serdes populares significam que já não Me servis. Quando já não Me
servis mais, permitis-vos a cair no engano e, em breve, vós não Me reconhecereis mais, de todo, da
maneira como seria suposto.
Apenas uns poucos, os eleitos, Me servirão até ao último dia. Nesse dia, muitos dos que se
dizem servos da Minha igreja na Terra irão chorar e gritar, pedindo-Me para lhes mostrar
Misericórdia. Entretanto, eles ter-Me-ão perdido milhares de milhões de almas e, muitos deles,
ficarão tão agarrados à abominação que não conseguirão entender a verdade do seu destino até que
seja tarde demais.
Acordai aqueles de vós que estais inquietos, com a sensação de desolação e de confusão que
vos rodeia, como Meus servos, neste momento. Permanecei firmes, enraizados na Verdade em
todos os momentos. Lembrai-vos do vosso papel como Meus servos sagrados, e que é o de
alimentar o Meu Rebanho com a Verdade e assegurar que eles recebem o alimento necessário para
salvar as suas almas.
O vosso trabalho é trazer-Me almas.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: Serão concedidos Doutoramentos Honoris Causa na recémrenovada Igreja do falso profeta
Quarta-feira, 11 de dezembro de 2013, 22:05

Minha filha, o mundo será enganado por muitas ações entendidas como obras de grande
caridade. A caridade para com os outros será declarada como o maior e mais desejado traço aos
Olhos de Deus.
Quando aqueles que controlam os governos, as igrejas e os Estados se unirem, eles ganharão
muito controle sobre os filhos de Deus. O controle sobre os mais infortunados da vossa sociedade
pode significar duas coisas. Ou ele é usado por uma boa razão ou pela razão errada.
Eu devo pedir a todos para vos manterdes focados, com toda a vossa atenção, no desejo do
meu Filho, neste difícil caminho para a salvação. Muitos dos fiéis servos de Deus, apesar de bemintencionados, serão demasiado fracos para se manterem no caminho da salvação. Será tal a pressão
feita sobre eles, pelos inimigos de Deus, para renunciarem ao meu Filho, que eles cairão para longe
da Verdade.
O falso profeta introduzirá uma poderosa fé ecuménica e isso satisfará todos os hereges. A
maioria das pessoas na Igreja do meu Filho serão enganadas, mas quase metade dos servos sagrados
do meu Filho irão recusar-se a prestar o juramento final, que será falsamente declarado como
essencial para a Sagrada Eucaristia. A Santa Eucaristia e a sua profanação estarão no centro de todo
descontentamento e dissidência. Então, como os falsos milagres lhe serão atribuídos, muitas
celebridades do mundo rodearão o falso profeta procurando benefícios na sua corte. Será então que
ele fará uma lista de honra e que serão concedidos doutoramentos honoris causa na recém-renovada
igreja do falso profeta, que será um arremedo da anterior. Todos aceitarão os seus prêmios para as
grandes obras de caridade, a que presidirão, sob a orientação do impostor. Cada qual cantará
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louvores ao outro, até que proclamarão publicamente que o falso profeta é um santo vivo, por causa
dos assim chamados milagres, que afirmarão que ele criou como servo de Deus. E assim, ele e o
anticristo controlarão grande parte do mundo, mas a Rússia e a Ásia não serão abrangidas, pois
estes dois impérios levantar-se-ão contra a Nova Babilônia, até Roma ser destruída.
Todos esses eventos acontecerão, e, quando vós reparardes que eles estão a usar as igrejas como
lugares onde orgulhosamente afirmam a sua grandeza, as suas obras de caridade, vós vereis então
claramente como o orgulho dita a sua intenção. Quando Roma cair, haverá mais tribulações, mas elas
serão de curta duração. Então, o tempo estará maduro para o regresso do meu Filho, Jesus Cristo.
Vós não deveis ignorar estas profecias. Uma vez que fiqueis do lado da nova fé falsa, que será em
breve declarada, vós estais a renunciar ao meu Filho, Jesus Cristo e afastar-vos-eis da Sua Misericórdia.
Nunca desistais do vosso direito à Vida Eterna por causa de quem tenta levar-vos à heresia.
A Vossa Amorosa Mãe, Mãe da Salvação.

Porque, quando sofreis dessa forma, vós trazeis-Me almas, e aqueles que Me trazem
almas pertencem-Me
Quarta-feira, 11 de dezembro de 2013, 22:30

Minha querida e amada filha, assim como aumenta o engano dentro da Minha Igreja na Terra,
muitas mais almas serão seduzidas pela falsa humildade e pelos assim chamados atos públicos de
grande caridade para com as necessidades dos pobres.
Tão difícil e tão duro será discernir a verdade, que muitos se deixarão simplesmente levar
para uma nova doutrina que não vem de Mim. Quando vós, Meus amados seguidores,
começardes a perceber como as pessoas vos irão repreender publicamente, criticando-vos
injustamente, comportando-se com uma agressividade fora do normal convosco e
atormentando-vos, vós deveis saber que Satanás está a fazer tudo o que pode para criar dúvidas
nos vossos corações acerca desta Missão. Ele e seus seguidores atacarão cada um de vós que
tenha sido abençoado com o Dom do Espírito Santo, em cada segundo. Nenhum de vós, que
lutais para Me ajudar a salvar almas, será deixado em paz. Vós tereis de enfrentar muitos
obstáculos, para que vos afasteis desta Missão e negueis a Minha Palavra. Cada vez que isso
aconteça, sabei que vos envolverei com a Minha Proteção, e vós estareis cientes da Minha
Presença dentro de vós, pois não é a vós que eles atacam, é a Mim.
Quando sois magoados, por causa do vosso amor por Mim, é a Minha Dor que vós sentis.
Quando derramais lágrimas de tristeza, porque Me seguis e sois por isso atormentados, são as
Minhas Lágrimas que fluem de vós. Quando eles vos desprezam e escarnecem de vós, é a Mim e a
tudo o que se associa a Mim que eles insultam – não a vós. E quando eles afastam o vosso amor e
vos viram as costas, é a Mim que eles querem longe. Sabei então que quando vós sofreis tão difíceis
provações, e terrivelmente angustiantes, em Meu Nome, é quando a Minha Presença é mais forte.
Quando Eu Estou Presente desta forma, vós sabereis, com absoluta certeza, que só o Meu Trabalho
atrairá esse tipo de sofrimentos. Sabei então que Eu nunca vos abandonarei, porque o vosso amor
por Mim far-vos-á ganhar a mais elevada recompensa no Meu Reino. Porque, quando sofreis dessa
forma, vós trazeis-Me almas, e aqueles que Me trazem almas pertencem-Me em corpo, alma e
espírito. Vós estais em Mim, Comigo e Eu vivo dentro de vós.
Eu amo-vos.
O Vosso Jesus.

Durante toda a Minha Infância, Eu sabia quem Eu era
Quinta-feira, 12 de dezembro de 2013, 23:15

Minha querida e amada filha, como o tempo do Meu Aniversário se aproxima, Eu desejo que
todos os Cristãos em todos os lugares contemplem o motivo do Meu Nascimento.
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O Meu Nascimento foi planeado pelo Meu Pai, na Sua Misericórdia e no Seu extraordinário
Amor pelos Seus filhos. O Seu maior sacrifício foi enviar o Seu único Filho, nascido d’Ele, para um
mundo ingrato, cheio de pecadores, que não queriam conhecê-Lo nas Suas Condições. Todas as
intervenções foram feitas, através dos profetas, para tentar transformar os seus corações
endurecidos, para procurarem a Sua Glória. Mas eles voltaram-se contra Ele e mataram os profetas,
que os tinham alimentado com o alimento para as suas almas.
Pelo envio de uma criança inocente, o Seu único Filho, para o mundo, Ele colocou -se a Ele
próprio como um servo humilde, em carne humana, perante aqueles que foram feitos para servir o
seu Mestre. O Mestre, por isso, tornou-se o Servo, o que foi a maior forma de humildade. No
entanto, Ele amou tanto os Seus filhos, que estava preparado para fazer qualquer coisa para trazêlos de volta do engano e da tentação de Satanás.
Durante toda a Minha infância, Eu sabia Quem Eu era e o que era esperado de Mim. Eu
estava também muito assustado e oprimido pelo conhecimento de Quem Eu era e do que era
esperado de Mim. Porque Eu era humano, Eu sofria de medo. Eu era facilmente magoado. Eu amei
a todos os que entraram em contato Comigo e Eu confiei totalmente porque Eu amava-os. Eu não
sabia que eles iriam matar-Me, porque Eu pensava que o Meu Reino tinha chegado. Havia certas
coisas escondidas de Mim pelo Meu Pai, Que não se comunicava Comigo como vós poderíeis
acreditar. Em vez disso, Eu recebi um conhecimento infundido, quando o Meu Pai o desejou, pela
tarefa que Me atribuiu, a fim de levar a salvação a todos.
Foi feita toda a espécie de Intervenção Divina para conquistar as almas daqueles que pensavam que
sabiam as Leis do Meu Pai, mas que as distorciam de acordo com os seus próprios desejos e egos.
Eu passei muitos anos vivendo com a Minha amada Mãe e pai, S. José, tal como qualquer
família. Eu amava-os muito e Eu era feliz. Nós eramos muito próximos e a Minha Mãe era dotada
de Graças especiais que lhe foram dadas pelo Poder do Espírito Santo. Isso significava que ela sabia
exatamente o que a Minha Missão implicava. Ela sabia das dificuldades que Eu teria de enfrentar. A
rejeição. O escárnio. Mas nem ela sabia que Eu seria assassinado.
Foi após os dois primeiros anos da Minha Missão, tendo passado vinte horas por dia a pregar
a Verdade, que Eu percebi que a oposição estava montada. Todos os que ouviram a Minha Palavra
estavam alertados para ela, mesmo quando não conseguiam entender exatamente o que Eu estava a
tentar dizer-lhes. Muitos, que aceitaram que o que Eu lhes disse era a Verdade, achavam difícil
seguir-Me por causa do escárnio que enfrentavam. De qualquer maneira, os Meus inimigos não
podiam ignorar-Me. Eu era objeto de muito debate, muita discussão e muita fricção.
Espalharam mentiras terríveis sobre Mim, incluindo sobre a Minha Moralidade, a Minha
Sanidade e as Minhas intenções – e, ainda assim, eles não podiam ignorar o que Eu fiz, o que Eu
disse e o que Eu lhes disse sobre o Reino do Meu Pai.
Eu fui traído por aqueles que Me amavam, mas que não tinham coragem para Me seguir.
Pela Graça do Meu Pai, Eu suportei toda essa Dor, até que o resultado final se tornasse claro para
Mim. Eu sabia, então, que eles não Me aceitariam. Eu sabia a Verdade, o fim, mas Eu também sabia que
Eu não podia desistir. E assim, através do maior ato de Humildade, Deus, através do Seu Filho
Unigénito, tornou-se uma Vítima, e permitiu assim que o homem Lhe infligisse um terrível sofrimento,
flagelação e uma morte violenta. Isto, um ato Meu aparentemente covarde, tal como foi visto através
dos olhos de Satanás, fez com que ele duvidasse que Eu era, de fato, o Filho do homem. E assim, ele foi
enganado. Portanto, Satanás, não poderia contrariar este Grande Ato de Humildade, pois não havia mais
ninguém para ser tentado. Quando Eu fui para a Minha morte, uma vítima voluntária e silenciosa, cheia
de amor pela humanidade, ele, Satanás, não poderia competir com esta ação, pois ele não possui
qualquer forma de humildade. Portanto, Eu fui de livre vontade e com um desejo ardente de salvar
almas e de deixar ao mundo o legado da Vida Eterna. O Meu Reino permaneceu no entanto, na maior
parte, sob o domínio de Satanás. Contudo, as almas conheciam a Verdade.
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Agora, para garantir que a humanidade compreenda a Verdade, Eu venho agora para
recuperar o Meu Reino. Ao fazê-lo, Eu provoquei a ira de Satanás. Os seus planos para esconder a
Verdade são elaborados e sofisticados. Habilidosamente, ele infiltrou-se na Minha Igreja, nesta sua
última tentativa para Me negar as almas pelas quais Eu venho. As almas às quais Eu prometi terem
o direito natural ao Reino Glorioso. Desta vez, ele não vencerá. Mas, muitas almas serão enganadas,
e, como tal, serão afastadas da Grande Dádiva concedida à humanidade pelo Meu amado Pai. Viver
uma vida na Glória de Deus, em corpo perfeito e alma, pela eternidade, está ao vosso alcance. De
todos vós. Não desperdiçais isso, deixando-vos cegar para a Verdadeira Palavra de Deus.
O Vosso Jesus.

Vós fostes agora preparados durante três anos. Levantai-vos, pegai na vossa Cruz e
segui-Me
Sábado, 14 de dezembro de 2013, 15:17

Minha querida e amada filha, já começaram hoje os preparativos para a Minha Intervenção de
Grande Misericórdia, para transformar os corações do homem de pedra em ouro. Os sinais do
tempo serão testemunhados por aqueles cujos olhos podem ver e pelos que estão alertados para a
Minha promessa de dar a todos a mesma oportunidade de salvação.
Aqueles cuja fé enfraqueceu serão renovados com o fogo do Espírito Santo. Tão poderoso
será o Espírito Santo que, quando testemunharem a Luz, os Raios da Minha Misericórdia, muitos
cairão ao chão pela força deles.
Aqueles que Me detestam e cujos pecados, para eles, nada representam, morrerão sobretudo
em espírito e rastejarão, de terror, para longe de Mim. Alguns não sobreviverão à Minha
Intervenção porque ficarão chocados para lá da sua resistência.
Eu Estou, neste momento, a preparar todas as almas escolhidas, instruindo-as para procurarem
a Confissão e rezarem pelos pecados dos outros. O Meu Tempo está próximo. A Minha Intervenção
será rápida e poderosa e, desse dia em diante, o mundo dividir-se-á em dois. Nesse dia, o mundo
será virado do avesso e apenas aqueles que permanecem a meu favor suportarão as provações que
serão vistas em toda a parte.
Vós fostes agora preparados durante três anos. Levantai-vos, pegai na vossa cruz e segui-Me.
Sede fortes. Eu dar-vos-ei coragem, pois precisareis dela quando a escuridão das almas que irão
rejeitar a Minha Misericórdia cair sobre a Terra e, depois, espalhar-se. Somente aqueles que
estiverem abençoados com o Espírito Santo estarão providos de luz, a qual guiará todos aqueles que
querem entrar no Meu Reino, para que possam navegar no seu caminho em direção da Vida Eterna.
O vosso Jesus

O orgulho é um traço perigoso porque convence o homem de que ele é maior do que Deus
Domingo, 15 de dezembro de 2013, 16:45

Minha querida e amada filha, a humanidade é ignorante das Leis Divinas e da Divina Vontade
do Meu Pai. O homem é uma criatura de Deus e, como tal, não lhe foi dado o Dom do
Conhecimento em relação a muitos segredos conhecidos apenas dos anjos e santos do Céu.
Portanto, um homem não pode dizer que sabe porque permite o Meu Pai que certos eventos a
tenham lugar no mundo, enquanto outro homem afirma que está a par da origem do universo. O
homem é simplesmente um servo de Deus, mas Deus, porque Ele quis criar o homem à sua perfeita
imagem, concedeu-lhe muitos dons e talentos. Ele nunca deu ao homem o conhecimento da árvore
da vida e isso foi por alguma razão. O homem destruiu a sua posição aos olhos de Deus, quando
Adão e Eva se separaram d’Ele, por causa do pecado do orgulho. O pecado do orgulho continua até
hoje e é a causa de muita separação de Deus. O orgulho é um traço perigoso porque convence o
homem de que ele é maior do que Deus. O orgulho tenta o homem a interferir com as Leis da
Divindade de Deus. Incluindo a crença de que o homem tem o direito de decidir a quem é dado o
Dom da Vida e quem tem o direito de a tirar.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

865

Livro da Verdade

O orgulho também convence o homem de que ele sabe como o universo foi criado, quando ele
é, de fato, ignorante sobre esse milagre. Somente Deus tem o Poder de criar alguma coisa. Somente
Deus pode decidir o quanto Ele permitirá ao homem explorar ou adulterar a Sua Criação. No
entanto, o homem acredita que sabe todas as respostas. Quando o homem acredita que controla o
seu próprio destino e o destino dos outros, ele cai num erro grave, porque quando imita o pecado de
Lúcifer ele vai ser posto de lado. Quando o homem se recusa a responder ao seu Criador, Ele não
estará mais lá para o confortar no último dia.
Vós nunca deveis permitir que o orgulho vos convença de que sabeis todas as coisas deste
mundo e para além dele, porque isso é impossível. Em vez disso, vós deveis ouvir, aceitar as
instruções estabelecidas nos Santos Evangelhos, para que possais viver em paz e em conformidade
com a Vontade do Meu Pai. Pois quando vos humilhais perante Ele, Ele mostrar-vos-á grande glória
e entendereis, então, o grande mistério do Seu Reino Glorioso no último dia.
O Vosso Jesus.

Através do Sacramento do Batismo, o poder da besta fica enfraquecido
Segunda-feira, 16 de dezembro de 2013, 19:25

Minha querida e amada filha, quando vós estais perto do Meu Coração e quando as almas se
entregam completamente a Mim, acontece um número de coisas.
Em primeiro lugar, desaparecerá qualquer receio da interferência humana nas vossas vidas.
Em seu lugar, haverá a paz e o contentamento, que vêm de Mim, quando Eu habito verdadeiramente
nos vossos corações e almas. Nenhum abuso, crueldade ou crítica pode penetrar nas vossas almas,
porque vós entregareis essa dor a Mim. É por isso que deveis manter-vos sempre calmos e em
silêncio diante de tais ataques.
A próxima Graça que vos será dada é a força para resistirdes à tentação do pecado. Esta
tentação, que é posta diante de todas as almas, todos os dias, pelo demônio, é muito poderosa, e
muito poucas pessoas têm a força de vontade para não cair em pecado. Mas quando abandonais a
vossa vontade a Mim, é a Minha Vontade que habitará dentro da vossa alma, a qual vencerá as
tentações colocadas diante de vós.
Nunca, nunca, subestimeis a força que o estrangulamento de Satanás tem sobre a raça
humana. Este poder é como uma tempestade poderosa e, tal como uma forte e feroz rajada de vento
pode deitar-vos ao chão, a sedução, que é posta dianta de vós pelo maligno, é semelhante a uma
força que vos levantará em segundos e vos impulsionará para o pecado que tentais evitar.
O homem nasce com o pecado. Através do Sacramento do Batismo, o poder da besta fica
enfraquecido. Então, como vós passais por muitas provações e tentações na vida, cada pessoa será
atraída para pecados de toda a espécie. Somente aqueles que trabalham arduamente para evitar o
pecado superarão a feroz batalha que o maligno montou para devorar as vossas almas. A regular
comunicação Comigo é importante. Tudo o que precisais de fazer é falar Comigo com as vossas
próprias palavras. Pedi-Me regularmente para vos perdoar dos pecados pelos quais vós estais
arrependidos. Recebei os Sacramentos regularmente. Então, finalmente, confiai em Mim, pois
quando o fizerdes Eu tenho o poder de vos trazer para fora do pecado. Quando entregais a vossa
vontade a Mim, a Minha Vontade tornar-se-á a força orientadora que vos protege contra Satanás.
Abandonando-vos completamente a Mim, aperfeiçoareis a vossa alma.
O Vosso Jesus.

Só a Luz de Deus pode trazer a eterna felicidade
Quarta-feira, 18 de dezembro de 2013, 16:40

Minha querida e amada filha, o princípio não tem fim. Uma vez que a vida é criada pelo Meu Pai e
desde que o homem respira pela primeira vez, ele existirá em seguida em corpo e alma pela eternidade.
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O maior mistério da Vida Eterna, é que ela existe quer o homem queira ou não. Foi dado ao
homem o Dom do livre-arbítrio e, até o dia de seu último suspiro na Terra, ele pode escolher. Ele
pode viver a sua vida o melhor que pode e de acordo com as Leis de Deus e ganhar a salvação, ou
ele pode desperdiçar a Verdade da Existência de Deus e viver a sua vida de acordo com seus
próprios desejos. Quando satisfaz as suas próprias concupiscências, cobiças e desejos, violando a
Palavra de Deus, ele assume riscos terríveis, o que terá consequências para a eternidade.
Os afortunados que ganham a mais gloriosa salvação viverão uma Vida Eterna de êxtase no
Reino de Deus. Eles desfrutarão de toda a espécie de glória em união com a Vontade de Deus e
viverão uma existência perfeita, que nunca terá fim. Aqueles que optarem por virar as costas a
Deus, mesmo que Eu tenha feito todos os esforços para salvar as suas tristes almas, terão também
uma existência eterna. Infelizmente, eles suportarão uma terrível agonia, em solitária desolação e
em desespero. Eles serão também elevados, com os vivos e os mortos, mas a sua existência será
dolorosa, já que eles nunca verão a Luz de Deus. Só a Luz de Deus pode trazer a eterna felicidade.
Quando dais o vosso último suspiro na Terra, isso significa simplesmente que sereis depois
levados para a próxima etapa da vossa viagem para a eternidade. Há apenas um caminho a seguir, que é
aquele vos traz a Mim. Qualquer outro caminho levar-vos-á a uma terrível existência e, todavia, muitas
almas equivocadas acreditam que sabem a Verdade quando rejeitam a existência da eternidade.
Vós nunca deveis rejeitar a Verdade, porque apenas a Verdade vos pode trazer a salvação eterna.
O Vosso Jesus.

No Dia do Julgamento, vós entendereis finalmente o Poder de Deus
Sexta-feira, 20 de dezembro de 2013, 23:16

Minha querida e amada filha, é pelo Meu Comando que Satanás e seus demônios abrandarão.
Apesar de todo o seu poder eles não são nada perante Mim, o Filho do homem, Jesus Cristo. Apesar
de toda a Minha humildade, Meus Sacrifícios, Meus Apelos à raça humana, para permitir que o
Meu Amor vos atraía para Mim, a Minha Divindade nunca deve ser subestimada. O Meu Poder
nunca deve ser mal interpretado, porque Eu Sou Todo-Poderoso e o Meu Reino reinará para
sempre, com ou sem o homem, que tem o livre-arbítrio, portanto, a opção por Me seguir ou não.
Embora a fraqueza humana, causada pelo pecado, faça cada pessoa vulnerável à tentação de
Satanás, vós nunca deveis acreditar que ele tem todo o poder, pois ele não o tem. Cada demônio,
incluindo o seu mestre, a besta, cairá aos Meus Pés, sob o Meu Comando. Não sabeis vós isso? Porque
há apenas Um Que tem a Divindade para os rebaixar aos Seus Pés e que Sou Eu, Jesus Cristo.
Para alcançar a graça de Deus cada um de vós deve vir a Mim. Eu amo-vos. Eu atraio-vos
para Mim. Eu rogo-vos. Eu humilho-Me perante vós. Eu permiti-Me ser arrastado pelo chão, no
meio da lama, por vós, antes de morrer. Em breve vós tereis de Me encarar. No Dia do Juízo, vós
entendereis finalmente o Poder de Deus, e, em seguida, sabereis o que significa ficar cara a cara
com a Minha Divina Luz. Tão poderosa é a Minha Luz que só os puros e humildes resistirão. Ela
forçará muitos de vós a irdes ao chão, quando protegerdes o vosso rosto de Mim. Muito poucos de
vós estais aptos a estar perante Mim, e, contudo, Eu puxar-vos-ei para Mim, até que fiqueis como
deve ser, em completa rendição e em total obediência a Mim. Nesse dia, o vosso livre-arbítrio
chegará ao fim.
O Vosso Jesus.

Vós não podeis divorciar a Minha Igreja da Palavra – carne – porque, então, ela não
pode existir
Sábado, 21 de dezembro de 2013, 20:13

Minha querida e amada filha, aqueles que te acusa de, através da Minha Santa Palavra, lutares
contra a Autoridade da Minha Igreja, devem ouvir o Meu Chamamento.
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A Igreja, criada por Mim, Jesus Cristo, foi construída sobre uma rocha firme e não importa o
quanto a Minha Igreja – O Meu Corpo – seja atacada, as portas do inferno nunca a destruirão. Satanás
e os seus agentes atacam apenas o que é genuíno, o que é a Verdade e o que é de Mim. É aí que toda a
sua energia será focada – sobre a Minha Igreja. Eu Estou Presente na Minha Igreja, através do Meu
Corpo, a Santíssima Eucaristia. Os Meus inimigos terão sempre por alvo a Santíssima Eucaristia,
porque não é apenas um símbolo do Meu Amor, das Minha promessa para redimir o mundo – Ela é o
Meu Corpo. Ela vive e respira, porque Sou Eu, Jesus Cristo, Quem nela habita. Eu permanecerei
Presente na Sagrada Eucaristia até próximo do fim, mas a Minha Igreja nunca morrerá.
A Minha Palavra fez-se carne e, através de Minha Carne, vós, filhos de Deus, ficareis junto de
Mim. Quando os Meus inimigos atacaram a Minha Igreja, no passado, a Minha Igreja uniu-se e
lutou contra os seus opositores. Mas, quando a Minha Igreja é atacada por dentro, pelo espírito do
mal, muito poucos obstáculos ele enfrentará de um mundo secular.
Satanás não ataca o seu próprio trabalho. Como Filho do homem, Eu nunca abandonarei a
Minha Igreja, pois ela é impenetrável para o diabo. Os Meus seguidores permanecerão fiéis à Minha
Igreja até ao último dia. No entanto, o número de pessoas que não entendem os ataques à Minha
Igreja, vindos de dentro, será elevado. Elas contentar-se-ão, na sua maior parte, com as muitas
adaptações que irão ser introduzidas nos Santos Sacramentos e nas Leis de Deus. Eles absorverão a
mentira de que a vida moderna exige uma igreja moderna; de que, hoje, as pessoas precisam de
poder fazer escolhas com base na sua própria vontade – independentemente de, com essa
possibilidade, insultarem ou não a Deus. Então, quando profanam a Sagrada Eucaristia, elas deixam
de fazer parte da Minha Igreja. A Minha Igreja permanecerá intacta. A Minha Igreja ficará de pé,
por causa daqueles que irão permanecer fiéis à Palavra de Deus – a Palavra que se fez Carne. Vós
não podeis divorciar a Minha Igreja da Palavra – Carne – porque, então, ela não pode Existir.
Eu prometi que iria proteger a Minha Igreja contra os portões do Inferno e Eu farei isso agora,
preparando os Meus leais servos sagrados para ficarem Comigo e manterem-se fiéis e firmes até ao
Grande Dia. Eu nunca quebro as Minhas Promessas.
O Vosso Jesus.

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

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

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

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

Mãe da Salvação: Esta nova e obscena imitação da Palavra de Deus levará muitos a
acreditar que ela é simplesmente uma versão moderna e atualizada do Novo Testamento
Segunda-feira, 23 de dezembro de 2013, 18:36

Minha filha, a escuridão cairá tão de repente sobre a Igreja do meu Filho, que muitos ficarão
instantaneamente silenciosos, pelo choque que irão ter. Será declarado que o meu Filho, Jesus
Cristo, o Rei, não é mais o Rei. Em seu lugar estarão os altos deuses pagãos e de todas as religiões,
incluindo aquelas que não vêm de Deus, e todos ocuparão posições na Igreja do meu Filho na Terra.
Para o mundo, a nova proclamação do assim chamado Cristianismo parecerá ser uma boa
notícia. O mundo alegrar-se-á, porque muitos irão acolher o que eles vêem que é uma grande
tolerância para cada espécie de ação, a qual era até então considerada como pecado aos olhos
de Deus.
Quando o meu Filho andou na Terra, os fariseus rejeitaram a Verdade. Eles acreditavam
apenas no que lhes convinha e acreditaram em muitas falsidades. Eles não aceitaram os braços
estendidos do meu Filho, quando Ele proclamou a Santa Palavra de Deus. Chegou o tempo, uma
vez mais, para aqueles que clamam conhecer a Verdade negarem o meu Filho. Por isto, Eu quero
dizer a Sua Santa Palavra, tal como está proclamada no Santíssimo Evangelho. Brevemente, o
Santíssimo Livro será descartado e um novo substituto, blasfemo, será declarado a todos, na Igreja
de Meu Filho e fora dela. Muitos serão enganados.
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Tão astuciosos são os inimigos do meu Filho que esta nova e obscena imitação da Palavra de
Deus levará muitos a acreditar que ela é simplesmente uma versão moderna e atualizada do Novo
Testamento. A Palavra do meu Filho será usada e modificada para significar algo novo – algo que
Ele nunca disse. O maligno, através dos inimigos do meu Filho, enganará sempre o mundo usando a
Verdade como uma base para mentiras. Eles atacarão sempre o que é a Verdade, trabalhando com a
Verdade, a fim de difamar a Palavra do meu Filho.
Eles começarão primeiro com a Sua Palavra e destrui-la-ão – em primeiro lugar, escarnecendo
dela e, em seguida, descartando-a em favor da heresia. Em seguida, eles atacarão a Sua Carne. O
Verbo fez-se Carne na forma do meu Filho. Eles crucificaram o meu Filho antes, e agora, como Ele
vem de novo para renovar a Terra, eles irão destruir a Santa Eucaristia. Todos os que têm fé devem
perseverar durante estas terríveis dores de nascimento, porque, quando todos o fizerem, o Filho do
Homem erguer-se-á e recuperará o Seu Reino na Terra. Aqueles que amam o meu Filho devem
honrá-Lo em todos os momentos e nunca O devem negar.
Vós deveis estar preparados para viver pela Verdade, e nunca sucumbir aceitando as mentiras
que serão espalhadas por todo o mundo e na nova religião mundial que será em breve declarada.
Quando virdes essas coisas acontecerem, ficai certos de que está próximo o tempo da Segunda
Vinda do Único e Verdadeiro Salvador – Jesus Cristo, o Rei da humanidade.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

No próximo Natal a Celebração do Meu Nascimento será substituída por uma grande
cerimônia
Quarta-feira, 25 de dezembro de 2013, 09:50

Minha querida e amada filha, Eu Sou a Palavra feita Carne. O Meu Corpo abraça o mundo de
hoje, mas o mundo, embora possa celebrar o Natal, é impenetrável ao Meu Plano de Salvação.
O Natal deixou de ser uma celebração do Meu Nascimento, mas um substituto pagão, onde
cada honraria é feita na procura de falsidades. Como se tornou fraca a fé dos Cristãos. Como eles se
esqueceram de tudo o que Eu Ensinei ao mundo. Como eles se preocupam com o conforto material,
que se transformará apenas em poeira, ignorando completamente o estado das suas almas.
Os tempos que caem sobre vós, em que a fé da maioria dos cristãos se tornou fraca que é
pouca a discussão ou a referência à Minha Gloriosa Divindade. Os Meus Ensinamentos já não têm
qualquer significado real nas vossas vidas e muitos sacerdotes já não Me amam como deveriam.
Não, Minha filha, eles não Me reconhecem verdadeiramente, de todo.
Eu não descansarei até que a Minha Voz seja ouvida, até que vos desperte para o
chamamento da renovação da vossa fé. Brevemente, a vossa fé em Mim enfraquecerá ainda
mais. Então, vós ficareis tão ocupados, concentrados em temas políticos, relacionados com os
países onde a guerra e a pobreza são galopantes, que Me esquecereis. Eu serei substituído na
vossa fé pelos Meus inimigos, que se posicionam como meus servidores e que vos levarão para
mais e mais longe de Mim.
No próximo Natal, a celebração do Meu Nascimento será substituída por uma grande
cerimônia, que aplaudirá o trabalho desses impostores que desfilam na Minha Igreja, vestindo
paramentos que servem apenas para enganar os fiéis. Nesse dia, eles aplaudirão o deus da
justiça social, dos direitos humanos e o dinheiro que, dirão, empregaram na fome do mundo.
Mas sabei isto. Todas essas coisas, apresentadas ao mundo no Meu Santo Nome, servem um
único propósito. Que é o de vos levar para longe da Palavra, que é a Minha Carne. A Minha
Carne é o Meu Corpo. O Meu Corpo é a Minha Igreja. Quando os que se dizem da Minha Igreja
não veneram a Minha Santa Palavra, mas, em vez disso, abraçam e tentam controlar a política
mundial, então eles nunca podem dizer que são de Mim. Chegou a hora da acontecer divisão – o
cisma predito – e ele vai ser rápido.
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Vós apenas podeis amar um Deus e o único caminho para o Meu Pai é através Mim, Seu Filho
Unigênito. Separando-vos de Mim, em atividades de campanhas políticas que se esforçam na promoção
dos direitos humanos e na justiça social. como substituto da Palavra, então vós negais-Me.
O Meu coração está pesado neste momento. Eu dou-vos este aviso para não cairdes no erro e
na mais astuta armadilha, colocada diante de vós pelos discípulos do Meu inimigo – o demônio.
O Vosso Jesus.

Os Meus Planos para salvar o mundo inteiro estão em vigor e nem uma alma Eu
deixarei ir facilmente
Quinta-feira, 26 de dezembro de 2013, 14:20

Minha querida e amada filha, é Meu desejo dar conforto a todos vós neste momento. Os Meus
planos para salvar o mundo inteiro estão em vigor e nem uma alma Eu deixarei ir facilmente. Cada filho
de Deus tem capacidade para amar – mesmo aqueles que estão separados de Deus. Cada alma nasceu
com o Dom do Amor – o Dom de Deus que habita dentro delas ainda que não O reconheçam.
O amor é uma característica odiada por Satanás, porque Deus é Amor. Todo aquele que ama outra
pessoa sente alegria no seu coração. O amor é o sentimento mais natural e é aquele que mantém a Luz
de Deus a brilhar num mundo em trevas. Satanás atacará o amor em todas as oportunidades. Ele
arrebatá-lo-á para longe daqueles que puder, e substituirá o amor por muitos substitutos ímpios. Quando
ataca o Sacramento do Matrimônio, ele dilui o amor dentro de cada união até que apenas reste o ódio.
Ele quebrará as amizades. Ele causará a divisão, a desconfiança e o ódio quando e onde puder. Ele é a
causa do assassinato, de atos de violência entre as pessoas, atos de opressão, tortura e guerra. Quando
Satanás ataca a lei natural do amor, criada pelo Meu Pai, atrai as pessoas para uma terrível angústia.
Elas não sentirão paz quando falta amor nas suas vidas. Se não há amor elas não confiarão nos outros, e,
quando houver ódio na alma de uma pessoa ela ou ele tratará os outros com uma terrível crueldade.
O ódio nunca pode vir de Deus. O ódio vem do demônio. Aquele que odeia emula os traços
associados a Satanás. Porque, imitando Satanás, muitas vezes o homem disfarça o ódio com uma
fachada de doçura e astúcia. Muitas vezes ele, o que odeia o outro, dirá que eles só falam de amor
quando provocam danos a outras pessoas para as confundir. O homem que odeia, tal como Satanás,
será cuidadoso para não revelar o seu ódio. Muitos dirão que estão a agir de boa-fé pela necessidade
de serem honestos. No entanto, qualquer ato de ódio nunca pode trazer bons frutos, porque, como
carne apodrecida, trará a decadência, seguida da morte da alma.
O amor é tudo o que importa aos Meus Olhos. Ficai certos de que todos aqueles que estão
cheios de amor – ou por outrem ou por Deus – são já favorecidos. Aos que são favorecidos por
Deus, ser-lhes-á mostrada Grande Misericórdia, por Mim. Aos que têm ódio nas suas almas, não
será mostrada Misericórdia, a não ser que eles próprios se redimam primeiro aos Meus Olhos. Vós
deveis lembrar-vos que o ódio, em qualquer forma, e especialmente quando praticado no Meu Santo
Nome, trará apenas a desolação da alma.
O Meu Amor é maior do que o sentido por qualquer homem. Ele está para além da vossa
compreensão. Devido à amplitude e à profundidade do Meu Amor por vós, Eu inundarei cada um
de vós com o Meu Espírito Santo. O Meu Amor atrairá o amor aos vossos corações, não importa
quão ínfimo seja, em cada alma. Então, por favor, vós nunca deveis desistir da esperança de que Eu
traga a salvação ao mundo inteiro, porque a Minha Paciência é infinita e o Meu Amor é eterno.
O Vosso Jesus.

Todos os filhos de Deus fazem parte da sua extraordinária família
Sábado, 28 de dezembro de 2013, 23:36

Minha querida e amada filha, muitos dos que acreditam em Deus têm apenas uma ideia vaga
sobre Quem Ele é e porque criou Ele o mundo.
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O Meu Pai é o Amor. Todos os que estão ao redor dele O amam, tal como vós podeis
imaginar o amor por um pai muito querido. Estar com ele é o sentimento mais natural e todos no
Céu estão em completa união com Ele. Eles sentem-se acarinhados, muito amados, e isso traz-lhes
uma completa sensação de pertença. Quando todos aqueles que são favorecidos com o Reino de
meu Pai se unem com Ele, experimentam um êxtase como nenhum outro que vós conheceis na
Terra. Quando aqueles de vós que Me seguis, a Jesus Cristo, e vos juntais em união Comigo,
conhecerdes o Meu Pai, também experimentareis essa sensação de pertença.
Todos os filhos de Deus fazem parte da Sua extraordinária família e cada qual é amado
por Ele com uma paixão permanente. Os que sois abençoados com as Graças do Céu e vos
sintais perto do Meu Pai, deveis saber que sentireis um sentimento de temor no vosso coração
quando falais com Ele – por um lado. Mas, por outro lado, sentir-vos-eis amados e com um
instinto, o qual vós não entendeis, de saberdes que sois Seu filho. Isso aplica-se a todos os
filhos de Deus, independentemente da idade. Uma vez que a idade do Reino de Deus não
existe. Todas as almas são elevadas de acordo com o seu estado e conforme cumprirem a
Vontade do Meu Pai.
Ó, como o Meu Pai foi esquecido e como Ele é mal compreendido. Ele não é temível. No
entanto, a Sua Justiça é Finita. Ele é amoroso e justo e irá fazer todos os possíveis para renovar o
mundo, para que ele seja adequadamente preparado para Me receber, ao Seu amado Filho.
Vós nunca deveis sentir que não podeis chamar o Meu Pai, porque Ele é o vosso Pai, TodoPoderoso, Que deu a Ordem para que a vida começasse e que dá a Ordem para que a vida seja
retirada. Segui os Mandamentos do Meu Pai. Aceitai com gratidão o Dom do Meu nascimento, da
Minha morte e da Minha ressurreição, e a Vida Eterna será vossa.
O Vosso Jesus.

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

Minha filha, o meu Filho instruiu-me para trazer ao mundo esta importante Mensagem. Ele
deseja que todos aqueles que têm família e amigos que rejeitam a Deus e que negam o meu amado
Filho, Jesus Cristo, saibam que Ele os inundará com as Suas Graças, se vós recitardes esta Cruzada
de Oração especial por eles. Quando vós disserdes esta Oração, Ele demonstrará grande compaixão
por cada um deles e os puxará e retirará da beira da desolação.
Cruzada de Oração (131) Oração de Misericórdia
Ó minha querida Mãe da Salvação, por favor pedi ao vosso Filho, Jesus Cristo, para
conceder Misericórdia (nomes de todos aqui... ) durante O Aviso e outra vez no dia Final, antes
que eles venham perante o vosso Filho. Por favor, orai para que cada um deles seja salvo e
desfrute dos frutos da Vida Eterna. Protegei-os todos os dias e levai-os ao vosso Filho, para que
lhes seja demonstrada a Sua Presença e lhes seja concedida a paz de espírito e alcancem grandes
Graças. Amém.
O Meu filho derramará, devido a esta Missão, Graças extraordinárias sobre as almas que estão
a necessitar da Sua Misericórdia. Ele será sempre generoso quando as almas vivem de acordo com a
Sua Santa Palavra e O recebem nos seus corações.
Ide em frente e alegrai-vos, porque este é um dos mais extraordinários Dons que Ele dá a
todos aqueles que responderem a este Chamamento do Céu.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.
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Todos vós recebestes a Verdade, mas muitos já a esquecestes. Ela aborrece-vos. É muito
perturbadora
Domingo, 29 de dezembro de 2013, 19:48

Minha querida e amada filha Minha, quando Eu revelei os segredos do Livro da Verdade,
desde o princípio, Eu disse-vos que o Livro tinha sido predito aos profetas – num total de três –
representando a Santíssima Trindade. Eu não digo estas coisas para vos assustar. Eu digo-vos esses
fatos para que confieis completamente em Mim.
Minha filha, o Plano do Meu Pai para espalhar a conversão começou no momento em que esta
Missão começou. Esta conversão, num momento de grande apostasia, apatia e vergonhosa
indiferença pela Palavra de Deus, é muito necessária. Foi dada a Verdade aos filhos de Deus no
Santíssimo Livro, mas muito do que nele está contido tem, no mundo de hoje, pouco impacto sobre
as pessoas. Como pode ser? Muitos estão distraídos em entretenimentos, são facilmente divertidos e
são rápidos a entender qualquer coisa que os excite. Até a Verdade da Criação do homem foi
negada. Em vez disso, eles substituíram a Verdade por crenças absurdas em muitos falsos deuses de
sua própria criação. A aderência a práticas de magia e ocultismo atraiu a atenção de muitos e
incendiou a imaginação dos que procuram o sensacionalismo para as suas vidas.
Depois, há aqueles que abusam dos seus conhecimentos sobre o mundo espiritual e que têm
feito com que muitas almas vagueiem para longe de Mim, a fim de se habilitarem com dons
espirituais; em vez disso, essas pobres almas convidam o espírito do mal ao chamarem os espíritos
daqueles que entraram no Inferno. Esses espíritos apenas os levam para uma teia da qual eles nunca
se vão desembaraçar. Aqueles que se intrometem em práticas da Nova Era, feitiçaria, cartas de tarô
e clarividência, serão a causa de terríveis aflições sobre os outros, embora em muitos casos eles não
tenham conhecimento do mal que fazem. Todas essas pessoas, que colocam falsos deuses à frente
do único Deus Verdadeiro, são culpadas de paganismo – um crime hediondo –, porque eles sabiam
a Verdade antes de se afastarem dela.
Depois, há aqueles que amaldiçoam os outros quando se envolvem no satanismo. Tão
depravados, que constantemente Me insultam e realizam tais atos perversos, porque eles já fizeram
um pacto com o demônio. Nada que Eu faça os mudará. Ó como Eu choro lágrimas amargas por
essas pobres almas equivocadas.
Depois, há aqueles que Me conhecem mas que passam pouco tempo na Minha Companhia.
Eles trazem-Me uma grande tristeza, pois eles têm as suas almas como seguras. Eles acreditam que
lhes foi dado um direito natural à Vida Eterna, mas não acreditam que têm de a ganhar. Muitos
deles são tão complacentes que não se importam com os Sacramentos e raramente prestam qualquer
atenção aos Dez Mandamentos, uma vez que não acreditam que se lhes apliquem hoje. A maioria
não acredita no Inferno ou Purgatório. Eles andam num caminho muito perigoso. Em breve eles
serão ainda mais enganados, quando forem alimentados por uma nova doutrina aguada que será
introduzida pelos Meus inimigos. Agora, eles precisam de muita oração.
Por fim, há os que estão mais próximos de Mim e que apreenderam todas as coisas Sagradas.
São estas as almas que Me trazem grande conforto e nas quais Eu repouso. Porém, há entre eles
quem não viva a Verdade. Eles pregam a Verdade, mas não praticam as bases dos Meus
Ensinamentos. Eles não amam os outros como deveriam. Eles olham por baixo para aqueles que
consideram ser menos informados sobre todos os assuntos sagrados do que eles. Alguns
consideram-se acima dos outros e mais favorecidos por Deus. Esses hipócritas enfurecem-Me mais,
porque eles não conseguem ver como pecam aos Meus Olhos.
Assim, como vedes, a Verdade nunca deve ser tomada como garantida. Todos vós recebestes
a Verdade, mas muitos já a esquecestes. Ela aborrece-vos. É muito perturbadora – demasiado tempo
despendido –, pois muitos de vós vedes a Verdade como algo que não é mais relevante nas vossas
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ocupadas vidas de hoje. Muitos de vós negar-Me-eis e então, finalmente, rejeitar-Me-eis
completamente, quando fordes alimentados pelas mentiras daqueles que vos querem afastar da
salvação. É por isso que vós deveis aprender uma vez mais a Verdade.
Só pode haver uma Verdade, que é a Verdade estabelecida por Deus desde o princípio.
O Vosso Jesus.

Quando tentais reescrever a Palavra de Deus, vós sois culpados de blasfêmia
Segunda-feira, 30 de dezembro de 2013, 20:06

Minha querida e amada filha, quando questionais a Minha Autoridade, vós negais a Verdade.
Quando a Minha Palavra, que está gravada na pedra, é desafiada por vós, então vós não aceitais a
Verdade. Quando tentais reescrever a Palavra de Deus, vós sois culpados de blasfêmia. O mundo foi
avisado de que ninguém – nenhum servo sagrado, nenhuma alma escolhida, nenhum profeta –
poderia acrescentar ou retirar a Palavra estabelecida no Livro do Meu Pai. No entanto, é exatamente
isso que vai acontecer quando aqueles que afirmam ser os líderes escolhidos da Minha Igreja na
Terra adulterarem a Verdade. Esse dia está muito próximo. Esse é o dia acerca do qual vós fostes
advertidos. Quem se atrever a adulterar a Palavra está a dizer que está acima de Deus. Aqueles que
afirmam estar acima de Deus, pelas suas atitudes ou ações, nunca podem ser Meus representantes.
Porque a fé do homem é tão fraca e porque existe pouco conhecimento do Novo Testamento,
muitos serão enganados, aceitando a heresia como a Verdade. Isso será a sua queda.
A Minha intervenção será através do derramamento do Espírito Santo, para iluminar os que
permanecem leais a Mim. Agora, o teste será este. Se realmente acreditais na Minha Existência, na
Minha Missão, na Minha Crucificação, na Minha Ressurreição da morte e na Promessa de
Salvação, então vós nunca desafiareis a Minha Palavra, que vos foi dada pela Bíblia Sagrada. Se
vós acreditais, ainda que por um minuto, que Eu abençoaria qualquer nova interpretação dos Meus
Evangelhos, os Mandamentos de Deus e tudo o que vos foi ensinado por Mim, por forma a fim de
os adequar à moderna sociedade, então vós estais muito enganados.
O dia em que o líder que afirma guiar a Minha Igreja na Terra, disser que certos pecados não
interessam mais, é o dia do começo do fim. Esse será o dia em que vós deveis observar de fora.
Esse é o dia em que a Minha Igreja entrará na era das trevas. Nesse dia, vós nunca deveis tentar
negar-Me – negar a Verdade. As mentiras nunca podem substituir a Verdade.
O Vosso Jesus.
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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.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

879

Livro da Verdade

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 concedervos-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.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

881

Livro da Verdade

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.
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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.
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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.
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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 leválos 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.
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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.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

894

Livro da Verdade

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, destruiLo-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 tornarMe-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 livrearbítrio 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 oferecemse 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.
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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 perdoarvos-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, autosatisfação, 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.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

925

Livro da Verdade

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 livrearbítrio – 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-loão 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, levarvos-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.
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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 ofendeisMe, 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 rejeitarMe, 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 evitálo. 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 trairMe-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.
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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 libertálo 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.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

962

Livro da Verdade

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 livrearbítrio, 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 salválos 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 pedirMe 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 nãocrentes 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 deiMe 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.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

970

Livro da Verdade

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 derramarse – 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.
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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. Preencheime 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.

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

979

Livro da Verdade

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 tornarse-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.
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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.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

984

Livro da Verdade

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.
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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. Apegaivos 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 livrearbítrio, 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-vosei 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.
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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 livrehttps://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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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 amáLo. 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 – amarvos 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.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

999

Livro da Verdade

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 afastálas 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 seguemMe. 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 mantervos 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.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

1016

Livro da Verdade

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 renderme 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 conhecêLo-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 trazMe 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”.
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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 punirvos-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.
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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. Aceitao 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.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

1045

Livro da Verdade

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, levaos 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.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

1048

Livro da Verdade

Lembrai-vos que depois da Segunda Vinda o Purgatório não existe. O céu e a terra tornar-seão 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-Loão, 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 usarvos-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 temse 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 atrairvos 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 insultouMe, 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 flagelaramMe. 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.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

1069

Livro da Verdade

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.
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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.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

1073

Livro da Verdade

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-seá 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.
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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 seguirMe, 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.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

1086

Livro da Verdade

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.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

1087

Livro da Verdade

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 reconhecerMe, 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.
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MENSAGENS DO ANO 2015
MENSAGENS DE JANEIRO DE 2015
O único perigo para a humanidade é o próprio homem
Quinta-feira, 1 de janeiro de 2015, 23:50

Minha querida e amada filha, a pessoa que persevera na oração tornar-se-á mais próxima de Mim.
Com tanta confusão no mundo e entre a Minha Igreja na terra, o desafio para a humanidade é
o de ser capaz de diferenciar entre o certo e o errado aos Olhos de Deus. Mas, muitos Cristãos serão
empurrados para longe de Mim por uma nova forma global de evangelização, a qual incidirá
exclusivamente sobre a política. Em vez de serdes incentivados a permanecer fiéis a Mim e a
confiardes em tudo o que Eu Sou, vós sereis empurrados para longe de Mim. Vós nunca deveis
confundir a Minha Palavra com as aspirações de um mundo secular. Eu sempre deixei claro para a
humanidade, através do Livro do Meu Pai, dos perigos de fazer isso. Um mundo secular serve
apenas as suas próprias necessidades e, os homens de poder, ambição e aspirações egoístas, criam
as regras que o regem.
Muita desinformação tem sido espalhada em relação ao meio ambiente, quando só Deus pode
ditar como a Terra se comporta. O homem pode prejudicar e danificar a terra, mas ele nunca pode
destruí-la, porque todas estas coisas estão nas Mãos de Deus. A falta de confiança em Deus
significa que o homem acredita que ele tem o controle sobre o universo. O homem insensato pensa
que as suas ações podem mudar as Leis de Deus. O homem sábio sabe que Deus é Todo-Poderoso
e, enquanto ele for reverenciado e as Suas Leis cumpridas, então a sobrevivência do homem estará
assegurada. A sobrevivência da terra não tem nada a ver com o homem mortal. Somente Deus tem o
poder de controlar o ar que vós respirais, a água que vós bebeis e a capacidade de sustentar a vida.
O único perigo para a humanidade é o próprio homem.
O homem enganará os outros, no interesse do próprio ganho. Ele mentirá, se for para sua
vantagem e quando lhe convier. A confiança é facilmente quebrada, e vós estais a viver agora numa
época em que deveis saber que a Terra permanecerá como era antes e que qualquer perturbação
climática é pela mão de Deus. A intervenção do homem numa criação divina somente será
permitida, se estiver de acordo com a Vontade de Deus.
A Minha Igreja é o Meu Corpo. Todos aqueles que crêem em Mim são parte do Meu Corpo.
Aqueles que fazem parte de Mim seguirão os Meus Ensinamentos. Aqueles que dizem que
conduzem os Meus seguidores, devem sustentar a Palavra de Deus. O seu papel é defender a
Verdade – não desviar-se dela.
Se vós estais a ser empurrados para longe de Mim e se a Minha Palavra está a ser rejeitada
pelo mundo, então o dever dos Meus servos sagrados é recordar ao mundo o que é certo e o que é
errado. Quando eles se retiram a eles mesmos dos assuntos que dizem respeito à alma, em troca de
questões importantes para o socialismo, sabei então que esta é uma fraude sutil e astuta. Ela
atraiçoa, também, toda a confiança em Mim.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: Muitas substituições ocorrerão até que a Nova Religião seja,
eventualmente, formada
Sábado, 3 de janeiro de 2015, 17:05

Meus queridos filhos, o rosto da Igreja do meu Filho na terra mudará para além do
reconhecível e será substituído por outro que não é o do meu Filho. Substituição após substituição,
irá evoluir, assim como os Ensinamentos do meu Filho serão virados às avessas e substituídos por
falsas doutrinas seculares.
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Não há guarida para outra coisa senão a Palavra de Deus, em qualquer Igreja que declare seguir
as pisadas de Jesus Cristo. Mas, virá um tempo em que a Igreja do Meu Filho passará a fazer parte de
um movimento político em larga escala, e então levará o caminho de todas as coisas que respeitam ao
mundo, exceto aquele que não permaneça leal à Palavra, tal como foi estabelecida por Deus. Todas
estas coisas acontecerão, como predito, uma vez que o meu Pai Eterno permite aos Seus inimigos
devorarem o Corpo do Seu Filho unigênito – mas apenas por um tempo limitado. Ele permite essas
provações para testar a força daqueles que sabem a Verdade e daqueles que permanecem leais à Sua
Igreja; bem como daqueles que a rejeitarão em favor da doutrina da escuridão.
Levará tempo até que todas estas mudanças surjam, mas as sementes têm sido plantadas.
Todas as religiões serão unificadas como uma só e, depois, fundidas com governos, como parte de
uma nova unidade global, e elas irão liderar o caminho até que o homem do pecado entre para
ocupar a sua cadeira. Muitas substituições ocorrerão até que a nova religião seja, eventualmente,
formada e proclame que tudo o que aparece à superfície é para o bem de todos.
Rezai, rezai, rezai, queridos filhos, pela força para suportar a dor que se seguirá. O meu Filho,
Jesus Cristo, chora lágrimas de grande tristeza pela forma como está a ser atraiçoado e pelas almas
que se perderão d’Ele no caminho. Serão os Seus leais servos sagrados a dirigir o navio, o qual
manterá o curso da Sua Verdadeira Igreja, que navega em águas agitadas e tempestuosas. Mas, por
favor, ficai certos de que todas as boas graças serão concedidas àqueles que permanecem fiéis ao
Salvador e Redentor do mundo durante estes angustiantes e difíceis tempos.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Trovões e relâmpagos descerão sobre o Templo do Senhor
Sábado, 3 de janeiro de 2015, 20:20

Minha querida e amada filha, quando Deus deu ao mundo a Verdade, através dos profetas, foi
um Ato de Misericórdia da Sua parte. Muitos tinham esquecido tanto a Deus, adorando deuses falsos –
que vêm a partir da hierarquia de Satanás –, que começaram a acreditar na sua própria invencibilidade.
Se não fosse a Intervenção de Deus muitas pessoas teriam sofrido uma terrível punição.
O que Deus disse aos profetas, desde o início, aconteceu. O aviso que Ele deu à humanidade
resultou em que aqueles que lhe dão atenção são salvos, enquanto aqueles que o ignoram são
lançados para fora. Tudo o que foi predito virá a passar-se e aqueles que se opuserem a Deus, nas
Suas tentativas de trazer paz e salvação para os Seus filhos, terão que prestar contas pelos seus
desafios. Como a Verdade foi distorcida e a Palavra de Deus ignorada, as pessoas continuarão a
voltar as suas costas à Santa Palavra de Deus. A sua descida para a escuridão resultará numa
punição por Deus, o Altíssimo.
Magoa o Meu Pai Eterno ver as profundezas a que o homem caiu na procura de qualquer
coisa que lhe traga prazer. Mas, o dia em que o Santo Sacrifício terminar, e a hora em que os
impostores profanarem o Meu Altar, será o espinho final com que eles trespassarão o Meu Lado. À
hora marcada, trovões e relâmpagos descerão sobre o Templo do Senhor e ele desabará. Ai do
homem que participe nesse sacrilégio, porque ele será cortado de todos os indultos e cairá no
abismo como uma pedra. Ninguém defenderá o homem que profane o Meu Altar e assim, por uma
vez, a Mão de Deus descerá como um machado pesado e eles compreenderão a Verdade.
Muitos podem ter-se afastado de Deus mas, na sua maior parte, muitos ainda O chamarão
procurando consolo nos Seus Braços. Mas, existirá um núcleo – um bando de bestas –, cuja
aparência exterior disfarça a maldade com mentiras, que exortará, seduzirá e chamará a si as almas
cujos corações endurecidos fizeram deles acólitos perfeitos no conluio para profanar o Meu Corpo.
Esse é o grupo, predito há muito tempo, que tentará destruir a humanidade. O seu poder será no
entanto limitado, embora possa parecer grande. O Meu Pai apenas permitirá tamanha oposição
contra Mim, o Seu Filho unigênito, por algum tempo.
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Os de bom coração, reunir-se-ão e virão e Mim. É através dos pecados do orgulho e da
arrogância que será criada entre os homens a maior divisão e, a menos que rejeitem as suas
fraquezas, eles acharão que é impossível aceitarem a Minha Misericórdia.
A Verdade deve ser acolhida, porque se vós aceitardes qualquer coisa que não seja a Verdade
– a Palavra de Deus – vós acabareis com nada.
O Vosso Jesus.

Aqueles que se exaltam diante de Mim, mas falam mal dos outros, serão afastados de Mim
Domingo, 4 de janeiro de 2015, 16:00

Minha querida e amada filha, se um homem que não acredita em Mim ou na Minha
Palavra, e a quem é dado o Dom do Discernimento, vem a Mim e pede a Minha Ajuda e a
Minha Misericórdia, Eu irei redimi-lo e dar-lhe a salvação. Se um homem que Me conhece, mas
trai-Me, e vem a Mim em seguida e tenta defender as suas ações, Eu expulsá-lo-ei porque ele
cometeu o pior pecado.
Os Meus maiores inimigos são aqueles que foram abençoados com a Verdade, mas cujo
orgulho os faz acreditar que têm o privilégio de agir em Meu Nome. Eu fui traído por um dos Meus
Próprios quando Eu andei na terra, não por aqueles que não Me conheciam. Será sempre esse o
caso, até ao momento do Grande Dia.
Aqueles que se exaltam diante de Mim, mas falam mal dos outros, serão afastados de Mim.
Aqueles que são afastados de Mim, porque Me rejeitam, mas que finalmente se voltam para Mim,
serão salvos primeiro. Tende cuidado quando vós proclamais que sois Meus, porque o homem sábio
adorar-Me-á independentemente das graças que ele recebe. Ele nunca ostentará a sua santidade, a
sua vida devota ou a sua compreensão da Minha Palavra. O orgulho é a queda daqueles que
acreditam que o seu conhecimento sobre Mim é maior do que o dos outros. São aqueles que vêm a
Mim, como pequeninos, que Eu trago junto do Meu Sagrado Coração. Essas são as almas que Me
amam incondicionalmente, e que não sentem a necessidade de mostrar o seu amor por Mim de
modo a que os outros os admirem e olhem para eles. É o homem que deixa tudo nas Minhas Mãos,
quando ele fala a Verdade, que Me traz as almas que Eu desejo, não o homem que sente que merece
grandes elogios por fazer isso.
O maligno ganha a entrada nas almas daqueles cuja opinião sobre a sua própria grandeza, aos
Meus Olhos, supera qualquer amor que eles possam ter por Mim. Ele usa então essas almas para
que, pela sua astúcia, elas espalhem falsidades em Meu Nome. O pecado do orgulho é a principal
causa de todo o pecado concebível contra Mim. Vós deveis esforçar-vos sempre para lutar contra a
tentação de Me trair, quando acreditais que qualquer conhecimento da Minha Santa Palavra vos dá
autoridade para expressar a vossa opinião sobre como Deus trabalha no Seu Plano de Salvação. Só
Ele, Que está acima de tudo, tem o direito de fazer isso. Todas as almas devem dobrar-se sobre um
joelho diante d’Ele, e não seguir em frente fazendo o que eles acreditam ser a Sua Santa Vontade, se
isso significa insultar quaisquer almas vivas no Seu Santo Nome.
Escutai cuidadosamente o que Eu vos digo agora. Se vós traístes a Minha Palavra, ou a
Verdade, vós deveis pedir-Me para vos livrar das iniquidades, porque não vos será dado o tempo
que vós pensais que tendes para procurar o consolo na Minha Misericórdia Divina.
O Vosso Jesus.

Sem Mim, a morte de corpo e alma reivindicaria a raça humana inteira
Terça-feira, 6 de janeiro de 2015, 19:30

Minha querida e amada filha, quando um homem Me volta as costas, Eu choro com grande
tristeza, mas Eu Sou Paciente e Indulgente. Se ele rejeita a Minha Palavra e não mostra mais amor
pelos outros, o que ele faria se estivesse a seguir os Meus Passos, isso causa-Me grande dor. Ainda
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assim, Eu Sou Paciente, na esperança de que ele volte para Mim. É quando um homem Me rouba
almas e as leva à eterna escuridão, que toda a vingança é Minha e Eu infligirei sobre ele uma grande
punição. Essa punição pode ser na forma de sofrimento que, se ele for afortunado, aceitando a sua
sorte com humildade, pode salvá-lo.
A Minha Misericórdia é ilimitada, mas quando Eu sou profanado, através de atos de grande
crueldade cometidos contra os filhos de Deus, a Minha Ira é para ser temida. Sabei que Eu punirei
os Meus inimigos, mas isso é para o seu próprio bem e para a salvação de todos aqueles com quem
eles entrem em contato. Há alguma finalidade para os que Me desprezam, à Minha Palavra e ao
Meu Plano de Salvação; para que os orgulhosos, arrogantes e ignorantes não se rebaixem? A
resposta é que a sua maldade é inesgotável.
Nunca antes o amor entre os homens tem sido tão carente como é agora. Nenhuma alma viva
no mundo está imune à influência de Satanás. Aqueles que acreditam, por engano, que estão a Meu
Favor, mas que tratam os outros com severidade, sentirão o peso da Minha Mão. A Minha Paciência
está a diminuir; O Meu Coração está pesado e o Meu Desejo de salvar aqueles que tentam destruir
os outros está esgotado.
A astúcia do maligno está para além da vossa compreensão. Ele convencerá, até mesmo
aqueles com a fé mais forte, a ofenderem-Me, através de pecados graves, e aqueles com pouca fé a
sucumbirem ainda mais, para as profundezas do desespero. Ninguém está a salvo de Satanás e a
menos que vós oreis pela Minha Misericórdia, oferecendo-Me sacrifícios pessoais, então a
destruição das almas será em escalada.
Milhões estão a perder-se de Mim, neste momento, e ainda não são muitos os Cristãos que
compreendem a necessidade da oração. Somente a oração destruirá a influência do maligno, e Eu
peço-vos que aumenteis o tempo que gastais em oração para enfraquecer a força que ele tem sobre a
raça humana.
Sem a Minha Intervenção muitos mais milhões de almas se perderiam. Sem a Minha
Misericórdia muitos daqueles destinados à eterna escuridão nunca mais veriam a Minha Face.
Sem a Minha Presença na Sagrada Eucaristia não haveria vida – a vida do corpo, bem como da
alma. Sem Mim, a morte de corpo e alma reivindicaria a raça humana inteira, mas, por causa
de Mim, a morte deixará de estar presente no novo mundo que está para vir. Porque Eu derrotei
a morte através da Minha Ressurreição, vós também a derrotareis. A morte não existirá no Meu
Novo Reino na terra. O corpo e a alma serão uma união viva – uma Dádiva, que não deve ser
rejeitada.
Vós nunca deveis esquecer a Minha Promessa – todos aqueles que estão Comigo e em Mim
terão a vida eterna.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: Ou vós aceitais a Palavra de Deus, estabelecida por Ele, ou não
Quarta-feira, 7 de janeiro de 2015, 16:30

Meus queridos filhos, vós deveis preparar-vos para os Planos do meu Filho para vos resgatar a
todos aos Seus Olhos. O Seu Tempo para Intervenção, para despertar o espírito dentro de vós,
aproxima-se.
Rezai, rezai, rezai por todos os filhos perdidos no mundo que tenham cortado todos os laços
com o meu Filho, embora eles tenham sido separados da Verdade. Em breve, eles estarão sem
qualquer dúvida sobre a Sua Existência e vós deveis rezar para que o orgulho humano não se
coloque entre eles e a Misericórdia de Deus. Vós deveis rezar especialmente por aquelas almas que
traíram o meu Filho, de muitas maneiras, para que lhes seja dada a coragem de se humilharem
perante Ele e implorarem por Misericórdia.
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A Verdade, queridos filhos, dada à humanidade pela Manifestação do meu Pai Eterno, através
do Seu Filho unigênito, Jesus Cristo, está a ser despedaçada. Não abraceis qualquer forma de
doutrina que não defenda a Verdade como um todo. Vós nunca deveis dizer que parte da Verdade é
importante e, em seguida, negar o resto dela. Ou vós aceitais a Palavra de Deus, estabelecida por
Ele, ou não. O tempo não tem significado algum. O que foi dado há milhares de anos ao homem,
através da Palavra de Deus, não mudou, nem pode. Qualquer coisa que venha de Deus deve
permanecer intacta, não importa como isso seja difícil. Manter fidelidade aos Ensinamentos de
Deus exige uma grande força, vigor e uma determinação obstinada.
O amor é a maneira pela qual podeis manter-vos fiéis ao meu Filho, mas este amor deve ser
incondicional. Nunca deve ser manchado pelo amor a vós mesmos, porque isso não dá glória a
Deus. Se vós amais verdadeiramente a Deus, manter-vos-eis fiéis à Palavra. Se vós dizeis que sois
discípulos do meu Filho, Jesus Cristo, então vós deveis seguir os Seus Ensinamentos, sem
condições. Vós deveis amar-vos uns aos outros como Ele vos ama – sem condições. Vós não podeis
dizer que amais a Deus, se não vos amardes uns aos outros. Vós não podeis seguir os Seus Passos se
vós não perdoais aqueles que transgrediram contra vós.
Somente quando vós respeitardes as Leis de Deus vós entrareis no Seu Reino Glorioso.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Quando o amor está a faltar Eu estou ausente da alma
Sexta-feira, 9 de janeiro de 2015, 15:30

Minha querida e amada filha, é o momento para os Cristãos de todo o mundo se unirem contra
o desprezo que está a ser mostrado por bilhões contra a Verdade – a Santa Palavra de Deus.
Todo o pecado contra Deus é agora considerado aceitável aos Meus Olhos. Os pecados que
Me são abomináveis serão em breve apresentados como sendo santos aos Meus Olhos, mas isso
nunca pode ser. Quando vós apresentais qualquer coisa que não vem de Mim e a colocais perante
Mim nas Minhas Igrejas, então vós causais-Me muita dor.
Nunca foi tão difícil para os Cristãos seguir o Meu Caminho Espinhoso, como é hoje.
Mentiras, mentiras e mentiras estão a ser-vos dadas em Meu Nome e vós nunca deveis esquecer os
Meus Ensinamentos, ou sereis enganados por aqueles que conspiram contra a Palavra de Deus. Ser
Cristão requer muito mais do que declarar sê-lo. Se vós sois verdadeiros Cristãos, então fareis tudo
o que Eu Ensinei e seguis a Santa Doutrina contida na Bíblia Sagrada. Conhecer a Minha Palavra é
uma coisa, mas fazer o que Eu Ensinei é outra.
Amar-vos uns aos outros nunca é fácil por causa da existência do pecado. Amar os vossos
inimigos coloca um grande peso sobre vós, mas, se vós orardes por graças para o fazer, então vós
sentireis que o vosso amor por Mim cresce. Se vós Me amais verdadeiramente ficareis livres de
ódio, e então vós encontrareis a verdadeira paz de mente e de alma. Se vós permitirdes que Satanás
vos tente para odiar os outros, vós caireis numa terrível escuridão. O ódio é como uma erva daninha
que cresce e espalha-se rapidamente. Quando o ódio apodrece na alma ele irá, eventualmente,
devorá-la inteiramente. Ele trará consigo uma inquietação angustiante e aqueles que são tomados
por ele nunca encontrarão a paz. O ódio gera ódio e espalha-se rapidamente de uma alma para a
seguinte. Uma vez que Satanás se estabeleça, ele mesmo, nessas almas, ele nunca as deixará até que
elas se arrependam e mostrem verdadeiro remorso.
O amor reprime toda a espécie de ódio, mas, a menos que afasteis as vossas almas daqueles
que incitam ao ódio, vós sereis mergulhados em desespero. Eu não consigo salvar uma alma que
não se arrependa da sua maldade. Eu aguardo a vossa confissão e quando vós vierdes a Mim e Me
pedirdes para vos livrar da maldição do ódio, Eu alcançar-vos-ei e vos puxarei de volta, pela mão,
para o Meu Refúgio de Paz.
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A paz e o amor somente podem vir de Deus. Procurai-Me sempre porque Eu Sou Amor.
Quando o amor está a faltar Eu estou ausente da alma.
O Vosso Jesus.

Deus, o Altíssimo: O Meu Poder excede o que é deste mundo e além dele
Sábado, 10 de janeiro de 2015, 15:36

Minha querida filha, a humanidade voltou-se contra Mim e tudo o que Eu criei à Minha
Imagem e, por isso, é grande a Minha Tristeza.
Os Meus filhos serão salvos pela Intervenção do Meu querido e amado Filho, Jesus Cristo, e
isso acontecerá muito em breve. Antes desse dia Eu peço a todos aqueles que Me amam que
reconheçam a Verdade; o Meu Filho e o Seu Amor, para orarem pela Sua Misericórdia.
Vós, que amais o Meu Filho, deveis lembrar a Sua Promessa de redimir o mundo e erradicar o
pecado antes que desça o Seu Reino Glorioso. A vida do corpo e da alma será eterna e aqueles que
aceitem a Misericórdia do Meu Filho ganharão esta grande Dádiva. Aqueles que não o fizerem, não.
Vinde, Meus filhos, e aceitai a Minha Palavra porque ela é eterna e nada a destruirá. O Meu
adversário ferve de raiva neste momento, porque ele sabe que o mundo vai livrar-se da sua
influência e ele desencadeará terríveis dificuldades sobre aquelas almas que ele deseja, para negar o
Dom da vida eterna.
Vós sereis testados para além da resistência na vossa fé na Santíssima Trindade, e muitos de
vós caireis. A verdadeira fé requer confiança real e, a menos que vós confieis nas promessas feitas
pelo Meu Filho, vós sereis separados d’Ele.
A cada filho Meu, será dada em breve a prova da Minha Existência. Quando este sinal for
dado, não duvideis dele, porque é para vos trazer para o Meu Refúgio, que Eu vos leguei.
Muitos sinais da Minha Existência foram dados ao mundo e agora Eu trago-vos muitos mais.
Não temais, porque Eu procuro todas as almas e não há nenhum entre vós que Eu não ame com um
coração terno. Eu amo os Meus inimigos, incluindo aqueles que Me torturam com a sua maldade.
Mas, em breve, a Dádiva que Eu lhes trarei despertará, dentro dos seus corações, um amor
adormecido pelo seu Criador. O seu amor e Meu Divino Amor, combinados, derrotarão o mal. Eu
limparei todos os seus medos e lágrimas.
Ser-vos-á dada, Meus queridos filhos, esta Dádiva, quando vós menos esperais. Porque o
tempo está a aproximar-se e a face do mundo mudará para sempre e para o bem de todos.
O Meu Poder excede tudo o que é deste mundo e além dele. O Meu Reino é eterno.
O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo.

A Confiança é a chave para o verdadeiro amor
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015, 15:40

Minha querida e amada filha, quando uma criança de pais amorosos sente amor, ele ou ela
serão alimentados com uma grande sensação de conforto e familiaridade.
O amor entre uma criança – afortunada por ter pais amorosos – e a família, deriva de um
arraigado sentimento de confiança. Essa confiança é absoluta. O mesmo é verdadeiro para cada alma
viva que Me ame incondicionalmente. O Meu Amor por elas é inabalável. A confiança é a chave para
o verdadeiro amor. Cada filho Meu é amado, embora o seu amor por Mim nem sempre exista.
Amai-Me e vós sentireis a paz. Amai-Me e vós amareis todos aqueles que são filhos de Deus.
Este amor é uma coisa natural. Sem ele vós não podeis ser completos.
Quando Eu Estou em vós, vós vereis o mundo como Eu o vejo, em toda a sua glória,
assim como nas suas imperfeições. Vós reconhecereis os obstáculos que a humanidade enfrenta
e vós sentireis a miséria quando testemunhardes o ódio, em qualquer forma, porque o ódio é o
oposto do amor.
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Rezai, rezai, rezai para que o amor de Deus permaneça vivo no mundo, pois sem ele sentirvos-eis desolados e isolados.
Amai-Me como Eu amo todos os filhos de Deus e Eu derramarei grandes Graças sobre vós, e
vós ultrapassareis o mal em todas as suas formas.
O Vosso Amado Jesus.

Eles justificam o pecado para que não tenham de mudar as suas vidas
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2015, 11:10

Minha querida e amada filha, a Minha Vontade nunca pode ser superada porque ela é eterna.
O homem rebelou-se contra Deus, de muitas formas, mas quando a vontade do homem se
entrelaça com a Vontade de Deus, todos aqueles que combaterem a Vontade de Deus perderão tudo.
Os de coração terno e que Me aceitem depois do Aviso ganharão o mundo.
O mundo que virá não tem fim e estará vazio de todo o pecado. Glória a todos aqueles que
ganhem a sua herança de direito, porque isso faz parte do Plano do Meu Pai desde o princípio – o
Plano Divino do qual o homem não está totalmente a par.
É importante que cada um de vós combata a tentação do pecado, embora isso nunca seja fácil.
Simplesmente, chamai-Me quando vós acreditais ter-Me ofendido. Eu Estou sempre aqui e perdoarvos-ei qualquer pecado, com exceção do pecado eterno de blasfêmia contra o Espírito Santo. Tudo
o que vós deveis fazer é chegar a Mim.
Este Meu mundo está cheio de maldades, de engano e do espírito do mal, mas também existe
amor dentro dele. É o amor que o homem tem para com o seu irmão que Me mantém presente entre
vós, e rezai para que o mal se mantenha à distância.
Eu não peço que vós entregueis a vossa vida em oração durante todo o dia, todos os dias,
porque não é isso que Eu exijo de vós. Tudo o que Eu peço é que vós Me chameis para vos ajudar e
que vós deis Glória a Deus. Para cumprir a Minha Promessa para o mundo e para assegurar que
todos vós tenhais a vida eterna, tudo o que vós precisais de fazer é aderir às Leis de Deus, tal como
foram estabelecidas claramente nos Dez Mandamentos.
Segui-Me, ao vosso Jesus, e recordai tudo o que Eu vos ensinei. Não é bom que declareis que
Me amais, se rejeitais a Palavra de Deus. Vós deveis amar-vos uns aos outros em primeiro lugar e
fazer aos outros apenas o que vós faríeis a vós mesmos. Vivei a Minha Palavra, através dos vossos
pensamentos, atos e ações e, então, vós sereis verdadeiramente Meus. O ódio não desempenha
nenhuma parte do Meu Trabalho, embora tudo o que Eu disse quando Eu andei na terra atraísse
grandes críticas porque as pessoas não querem mudar as suas vidas. Hoje, a Minha Palavra é
rejeitada porque as pessoas não querem aderir à Verdade. Em vez disso, eles justificam o pecado
para que não tenham que mudar as suas vidas. Portanto, nada tem realmente mudado.
A escravidão ao pecado, em que o homem se aprisiona a ele mesmo por influência de Satanás,
é mais forte agora do que antes. Desamarrai-vos agora e procurai-Me. Lembrai-vos que vós só
podeis ser perdoados dos vossos pecados enquanto estiverdes vivos – e não depois de partirdes
desta terra.
Quando vai o homem aceitar a Palavra de Deus e reconhecer que tudo que Ele disse é
verdade? Tudo o que Ele disse que faria é verdade e tudo o que Eu vos digo agora é verdade.
Infelizmente, muitos de vós nunca ireis escutar e, no momento em que vós entenderdes a Verdade,
será demasiado tarde. Vós deveis proteger o vosso futuro agora, vivendo a Palavra de Deus.
O Vosso Jesus.

Eu preciso de vós assim como vós precisais de Mim
Sábado, 17 de janeiro de 2015, 18:18

Minha querida e amada filha, Sou Eu, o vosso Jesus, o vosso Redentor, que fala.
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Muitas pessoas que lêem estas mensagens estão receosas. O medo traz com ele uma forma de
ódio, porque muitos não querem reconhecer-Me. O medo é compreensível, mas não deve permitir
enevoar a vossa confiança. Eu só vos chamo para que vós venhais a Mim. Eu não tenho nenhum
desejo de vos causar angústia. O vosso tempo na terra é de curta duração, mas o tempo que vós ireis
despender Comigo é para a eternidade.
Se Eu vos amo, então porque não vos avisaria Eu das consequências da rejeição da Minha
Misericórdia? Tudo que Eu preciso e desejo é trazer-vos a todos para dentro do Meu Reino. Eu não
vos digo coisas que não estão contidas no Meu Livro Sagrado. Não. Em vez disso Eu recordo-vos,
simplesmente, da Verdade e de todas as coisas que estão para vir, para que vós venhais a Mim.
Vinde, Meus pequeninos, não temais o Meu Amor. Não tenhais medo do Meu Reino, porque ele
é o vosso direito de nascença. Foi por isso que Eu dei a Minha Vida na terra. Eu preciso de vós assim
como vós precisais de Mim. Eu Sou humilde no Meu Querer e, simplesmente, desejo envolver-vos
numa vida de grande glória, onde desfrutareis a Vida Eterna. Então, porque receais vós o Meu
Chamamento? Eu amo-vos. Eu nunca vos iria prejudicar. O único dano que vós enfrentais é de vós
mesmos. Eu Estou sempre aqui, esperando com grande expectativa o vosso amor.
O Meu mundo sem fim supera qualquer coisa que vós poderíeis desejar neste mundo. A vossa
vida na terra empalidece quando comparada com o requinte do Meu Reino. Foi para assegurar que vós
tendes Vida Eterna – a vossa herança legítima –, que Eu morri pelos vossos pecados. Não renuncieis a
esse grande Sacrifício, porque foi com grande Glória que Eu fui crucificado em vosso benefício.
Não Me rejeiteis, pela segunda vez.
O Vosso Amado Jesus.

Só Eu sei o dia ou a hora em que dareis o vosso último suspiro
Domingo, 18 de janeiro de 2015, 12:45

Minha querida e amada filha, quando um homem se afasta de Mim, seja qual for a razão, ele
nunca encontrará a verdadeira paz. Quando um homem descobre Quem Eu Sou o seu coração
aumenta de amor por Mim. Um homem que coloque toda a sua confiança em Mim suportará
qualquer tipo de sofrimento, pois Eu o libertarei.
A Palavra de Deus causa grande discórdia entre aqueles cuja fé é fraca. Aqueles que
acreditam em Mim, sentirão uma grande dor no coração quando testemunham oposição contra a
Palavra de Deus. Essa dor é Minha. Se vós acreditais em Mim, vós sentireis dentro da vossa alma o
amor que Eu tenho por vós. Abri sempre o vosso coração para Mim. Acolhei-Me, não com medo,
mas com antecipação. Aceitai-Me pelo Que Eu Sou e a Palavra que vos é dada; e, então, vivei as
vossas vidas exatamente como está estabelecido na Bíblia Sagrada, e Eu estarei esperando por vós.
Rejeitai os Meus Ensinamentos e abraçai o pecado, e isso será a vossa ruína. Só Eu sei o dia
ou a hora em que dareis o vosso último suspiro. Vós deveis estar preparados em todos os
momentos. Vós deveis pedir-Me o perdão dos vossos pecados tantas vezes quanto puderdes. Eu
perdoo os mais empedernidos dos pecadores e portanto vós nunca deveis temer a Minha
Misericórdia. Temei apenas a hora em que vós tendes que estar diante de Mim e responder por cada
iniquidade cometida contra Deus. Se até então não vos redimirdes a vós mesmos aos Olhos de
Deus, não haverá uma segunda oportunidade para o fazer.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: As pessoas escolhem o seu próprio destino
Terça-feira, 20 de janeiro de 2015, 15:30

Meus queridos filhos, virá em breve um grande engano, que cairá sobre o mundo como uma
cortina. Este engano quase apaga a Verdade, mas aqueles que são abençoados com a Luz de
Misericórdia do meu Filho verão as falsidades que mascaram a Palavra de Deus.
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Desde que o homem foi criado, Deus não permitirá que os seus inimigos sucumbam a tal
engano – um engano que tem apenas um propósito. Que é apagar todos os traços de Deus da vossa
sociedade, para que todos aqueles que não vêm d’Ele sejam elevados a grandes posições de poder.
Deus permite isso como o maior teste à raça humana, para determinar quem é por Ele e quem é
contra Ele.
O mundo tem cometido delitos graves contra o meu Pai Eterno e continua a mergulhar
profundamente em pecado mortal. Os servos sagrados, incluindo padres, bispos e cardeais, falham,
há mais de 40 anos, em ensinar a Verdade aos filhos de Deus. Muitos deles não reconhecerão a
existência do pecado, nem avisarão as pessoas sobre os graves perigos que o pecado mortal traz às
almas. Os servos de Deus têm um dever, que é instruir os fiéis sobre tudo aquilo que é moral e
mostrar às almas os perigos de não viverem uma vida sã. O pecado já não é referido como o maior
inimigo, o que faz com que o homem se separe de Deus.
Filhos, Deus não deseja causar medo, mas vós nunca deveis ser tentados a acreditar que o
Inferno não existe, porque ele existe. As pessoas escolhem o seu próprio destino, e as almas que não
pedem a Deus para perdoar os seus pecados terão muita dificuldade em entrar nos Portões do Reino
do meu Filho.
Vós deveis agarrar-vos sempre à Verdade. Deus tem revelado a Verdade através dos Seus
Profetas. Não vireis as costas à Verdade porque, se o fizerdes, ireis abraçar a falsa doutrina e
acreditar, erradamente, que ela desbloqueará as portas para a vossa herança.
Muitas pessoas estão a ser enganadas e acreditam que uma vez que olhem pelo bem-estar
material dos filhos de Deus, então isso é tudo o que importa. Cuidai das vossas próprias almas,
queridos filhos, porque vós tendes uma, e ela durará para a eternidade se vós residirdes com o meu
Filho no Seu Reino, ou sereis atirados para longe d’Ele. Nunca negligencieis as vossas próprias
almas ou tereis dificuldade para vos unirdes com o meu Filho.
A Verdade viverá para sempre, uma vez que é a Palavra de Deus. Ela nunca pode mudar.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

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

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

Com a Sabedoria vem a capacidade de ver a Verdade
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2015, 20:24

Minha querida e amada filha, a sabedoria é um Dom dado ao homem pelo poder do Espírito
Santo. De todas as riquezas, poderes e pedras preciosas colhidos na terra, dos quais o homem pode
beneficiar, ele nada tem se não possuir o Dom da Sabedoria.
Com a sabedoria vem a capacidade de ver a Verdade, que foi dada por Deus à raça humana
através dos profetas. A sabedoria, infortunadamente, é uma coisa rara no mundo de hoje.
Sucumbindo a todas as coisas criadas pelo homem para o homem, vós deixareis de ver tudo o que
está escondido sob as sedutoras e reconfortantes camadas de neblina que cobrem o mundo por causa
da perseguição do homem a cada prazer, a cada ato, a cada palavra e estímulo espiritual que não
vêm de Deus.
O homem nasce nu para o mundo, vulnerável e dependente de outros para o alimentar e vestir.
Ele nasce com um corpo e alma e deixará o mundo sem nada, incluindo as peças de vestuário que o
vestem. O homem aprende com o homem, mas ele deve também aprender a partir da Palavra de
Deus. Qualquer conhecimento extra pode ser um grande bônus, mas, se usado imprudentemente,
pode causar terrível dor aos outros. Se o conhecimento é usado com sabedoria, pode cumprir o
Plano de Deus para ajudar e nutrir os Seus filhos.
A raça humana está a ser enganada acerca da Verdade. Este grande engano suga o
conhecimento e seca o espírito humano. O pecado não é mais meramente aceite, mas considerado
uma virtude. A virtude é agora mal vista e, brevemente, a mera menção ao Meu Nome em público
será considerada um crime.
A influência do demônio distorce a mente humana e vira tudo de trás para frente. O demônio
é a antítese de Deus e, portanto, se Deus diz que algo está certo, então ele, o maligno, irá convencervos de que é errado. O correto será considerado errado e uma ação ou palavra perversa será
declarada como certa. Todo o pecado deplorável aos Olhos de Deus será justificado, e isso incluirá
todas as formas de mal.
O pecado nunca será mencionado na nova igreja mundial vindoura e os atos realizados por
aqueles que desejam defender a Palavra de Deus tornar-se-ão ilegais. E assim, a sabedoria, um Dom de
Deus, faltará na vossa sociedade, enquanto a raça humana abraça atos que são condenados por Deus.
Se o mundo vos diz que a Palavra de Deus deveria ser ignorada e insiste para que participeis
em atos que valem pecados mortais, então Eu não vos posso salvar. O homem está a ser pressionado
a aplaudir cada lei astuciosa que nega a Palavra de Deus, e os Meus inimigos são extremamente
ativos em alterar o curso da história.
Todas as coisas boas que decorrem da fé Cristã, desaparecerão em breve, até que virá o dia em
que vós sereis perseguidos por receberdes os Santos Sacramentos. Mas, por cada ato perverso realizado
por aqueles que Me desprezam, Deus derramará o Seu Espírito sobre os Seus para contrariar esse mal.
Se Ele não fizesse isso, pouca esperança haveria na salvação dos Seus filhos das garras da escuridão.
Satanás tem manifestado a sua influência em todos os cantos do mundo. Aqueles que ele seduz são os
seus agentes disponíveis, deleitados quando superam toda a oposição do povo de Deus para trazerem o
mundo aos seus pés. Mas Deus, por causa do Seu Amor por vós, assegurará que a Sabedoria concedida
ao homem através do Poder do Espírito Santo se transforme na armadura que os Seus servos leais irão
usar para dirigir as pessoas para longe do fumo de Satanás.
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A Luz de Deus brilhará intensamente entre o Seu povo e debaixo da Sua Proteção, eles defenderão
a Sua Palavra e conduzirão outros ao Espírito da sabedoria. As almas que verdadeiramente Me conhecem
serão atraídas pelo Dom de Deus da sabedoria, porque ela brilhará como o sol e trará conforto a todo o
povo de Deus, que será desprezado quando professar abertamente o seu amor a Deus.
O mal não superará, nem pode, o Dom da sabedoria, o qual em breve Deus transmitirá a todos
aqueles que O amam. Então, nada subsistirá no Caminho de Deus, enquanto Ele avança para reunir
todas as nações nos Seus Amorosos e Seguros Braços.
A todas as religiões, a todas as almas, a todas as nações, será dado o Dom da sabedoria. Mas
ele só pode ser recebido por aqueles que verdadeiramente amam a Deus, porque, somente através
do seu amor por Ele, eles serão capazes de rezar por aqueles que nada querem com Ele.
O Vosso Jesus.

Deus é Omnipresente – Ele está em toda a parte
Quinta-feira, 22 de janeiro de 2015, 20:20

Minha querida e amada filha, a apostasia tomou conta do mundo e espalha os seus tentáculos
por todas as religiões que Me reconhecem, a Jesus Cristo, bem como aqueles que reconhecem o
Meu amado Pai.
Aqueles que espalham a apostasia fazem-no de uma forma que não é evidente e os impostores
estimularão cuidadosamente as almas a aceitarem uma falsa doutrina. Isto levará dois terços dos
Cristãos para uma apostasia, onde ninguém será mais sábio. Cada Lei de Deus será torcida e
apresentada como pertinente para o mundo moderno. Tão persuasivos serão os Meus inimigos, tão
carinhosos e humildes na aparência, que eles convencerão mesmo os Meus seguidores mais
acérrimos e leais de que essas alterações são aceitáveis aos Olhos de Deus.
Uma vez que um Cristão se afaste da Verdade, ele é culpado de aceitar mentiras. Em breve, ele
aceitará a falsa doutrina e, em seguida, ele afastar-se-á da Fé muito rapidamente. Quando for a hora certa
o homem da perdição convencerá todos os Cristãos que rejeitam a Verdadeira Palavra de Deus a uniremse numa nova religião mundial. E assim, quanto à Minha Igreja será crucificada. Mas a Luz de Deus será
derramada sobre os Cristãos e os Judeus e pelas suas bocas, inspiradas por Enoque e Elias, eles irão
pregar a Palavra de Deus. Estas duas religiões serão os alvos dos Meus inimigos e serão perseguidas,
tratadas duramente, antes da prática das suas religiões ser banida em lugares públicos. Eventualmente,
eles irão assumir as suas igrejas e templos. Mas, cobertos pelo Fogo do Espírito Santo, eles espalharão a
Palavra de Deus. Eles encontrarão a coragem e a força para permanecerem fiéis a Deus.
Os sacerdotes leais à Verdade continuarão com o Sacrifício diário, realizado em Meu Nome e
da forma como foi concebido para ser. Seguindo-os, eles serão os remanescentes que, em cada
nação, responderão ao Fogo do Espírito. O Poder de Deus nunca deve ser subestimado. Ele
conduzirá os Seus Próprios na sua marcha para a vitória. Ele varrerá todos os espinhos que
bloqueiem o seu caminho. Ele cobri-los-á com o Círculo da Sua de Proteção Celestial e preencherá
as suas almas com Sabedoria e Verdade.
Deus é Omnipresente – Ele está em toda a parte e Ele vê tudo. O poder de Satanás é
aterrorizante, mas ele não é omnipresente. Ele apenas pode espalhar a sua influência através das
almas que ele e os seus acólitos conseguem enganar. O Poder de Deus pode multiplicar-se em cada
parte do mundo, num instante. Cada ação, boa, má ou indiferente, acontece pela livre vontade do
homem, a qual é influenciada quer pelo Espírito Santo quer pelo espírito do mal.
O Poder de Deus prevalecerá e no Grande Dia do Senhor os Seus inimigos serão impotentes e,
através da Mão do Meu Pai, serão lançados para dentro do abismo. O maior castigo será lançado
sobre os servos sagrados de Deus que pregam falsidades. Porque eles foram abençoados com a
Verdade mas rejeitaram-na deliberadamente, levando almas para longe da Palavra de Deus, será
deles o pior de todos os pecados, e, por isso, eles nunca verão a Face de Deus.
O Vosso Jesus.
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Mãe da Salvação: A influência do mundo secular é semelhante ao de uma grande
inundação
Domingo, 25 de janeiro de 2015, 14:40

Meus queridos filhos, o Dom do Discernimento vem do Poder do Espírito Santo e não é dado
facilmente. Ele deve ser ganho. É dado àqueles que estão em união com Cristo e que estão livres de
todas as distrações das tentações colocadas diante deles pelo maligno. O maligno não pode enganar
aqueles que estão abençoados com este Dom.
Ai do homem que é enganado, porque se deixará levar por falsidades. O engano vem do
próprio Satanás e daqueles que ele infesta. Qualquer pessoa que não aceite a existência de Jesus
Cristo achará quase impossível suportar a fumaça de Satanás, a qual cega a cada um e a todos vós
que sois culpados do pecado do orgulho, para vos devorar. Qualquer servo sagrado de Deus que se
afaste da Verdade conduzirá todos aqueles que olham para ele, para obterem orientação, a serem
levados ao erro. Por isso, ele sofrerá uma grande punição no Dia do Julgamento.
A influência do mundo secular é semelhante a uma grande inundação e as almas que deixem
mudar o seu ponto de vista ou opinião acerca da Palavra de Deus, irão afogar-se. O engano é uma
ferramenta do maligno e o seu foco principal é destruir a Igreja do meu Filho na terra, seduzindo
aqueles que estão dentro dela. Abri os vossos olhos para as novas mudanças, as quais serão
introduzidas e amaldiçoam o Nome de Deus.
Vós nunca deveis permitir que as falsidades influenciem o que meu Filho vos ensinou, porque
o meu Filho nunca se desviou da Sua Palavra Escrita, nem nunca o fará. A Verdade sustentar-vos-á
durante as provações que estão para vir e que irão flagelar a Igreja do meu Filho na terra. Vós
deveis preparar-vos para esses tempos, porque eles estão quase sobre vós.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Deus Pai: Eu vou abraçar cada pessoa, raça, credo e religião
Domingo, 25 de janeiro de 2015, 15:45

Minha querida filha, a Minha Intervenção para abrir os olhos dos Meus filhos para o Amor do
Meu amado Filho, Jesus Cristo, está a aproximar-se.
Eu amo todos os Meus filhos e Eu chamarei cada homem, mulher e criança com idade
superior a sete anos para a Luz de Misericórdia do Meu Filho. Preparai-vos para a Minha
Intervenção, pois será mais cedo do que vós pensais. e sede gratos por esta Grande Dádiva. A
guerra espiritual que vós estais a testemunhar no mundo, manifesta-se na Terra, e a batalha surgirá
entre os Meus Inimigos que tentam calar todos aqueles que se recusam a ser atraídos para as
falsidades e aqueles que traem o Meu Filho.
Quando cair a Minha Mão de Justiça, ela testará a fé de todos aqueles que dizem que são pelo
Meu Filho e apenas aqueles que estão disponíveis para seguir a Cruz permanecerão suficientemente
fortes para proclamarem a Verdade. Em breve, as teias de aranha serão retiradas e toda a extensão
da vossa herança vos será dada a conhecer. Os Meus Inimigos, na sua maior parte, rejeitam esta
Intervenção e lutarão, até ao amargo fim, para negarem Jesus Cristo.
Eu vou abraçar cada pessoa, raça, credo e religião para dentro da Luz do Meu Filho e muitos
irão vê-Lo. Como resultado disto, muitos vão converter-se e pedir o direito de viverem a vida eterna
na Glória do Reino do Meu Filho na terra.
Eu prometi que o Meu Filho ocupará o Seu lugar no Trono e isso será realizado. Aqueles que
não querem tornar-se parte do Seu Reino farão a sua escolha, com base na livre vontade que Eu dei
a cada um de vós.
Eu, o vosso amado Pai, Criador de tudo o que é e será, peço-vos que não desperdiceis o
vosso direito de nascença. Se o fizerdes, vós sereis devorados por Satanás, que é impiedoso,
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tanto quanto é mentiroso, enganador e acusador. Está a ser-vos concedida uma Dádiva que a
nenhuma geração anterior à vossa foi atribuída, e vós deveis orar para que vos sejam dadas as
Graças de aceitardes a Minha Proteção.
Vinde para dentro da Luz porque, se não o fizerdes, então vós ficareis cegos pela escuridão
para a eternidade. Isso rasgaria o Meu Coração em dois e Eu não desejo perder nenhum de vós.
Eu vos abençoo. Eu guio-vos através desta Santa Missão, a qual vos é dada pela Abençoada
Santíssima Trindade, como predito.
O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo.

Ou vós Me amais de acordo com a minha Palavra ou não, de todo
Terça-feira, 27 de janeiro de 2015, 14:35

Minha querida e amada filha, a razão não reside como parte das mentes de quem rejeita
ferozmente a Santa Palavra de Deus, incluindo aqueles que estão contra Mim de qualquer
maneira e aqueles que não permaneçam completamente leais à Palavra. Vós somente podeis
dizer que sois Meus como um corpo – não como parte do vosso corpo. Vós não podeis dizer
exatamente que Me amais com uma parte de vós. Ou vós Me amais de acordo com a Minha
Palavra ou não, de todo.
Quando vós Me traís, vós fazeis isso justificando as vossas razões, em que vós aceitais
mentiras sobre Quem Eu Sou, o Que Eu Sou e o Que Eu disse. Vós, assim como os vossos
antepassados antes de vós, afastais-Me e fazeis falsas acusações contra Mim. Vós usais a Minha
Palavra de acordo com a vossa própria interpretação e, depois, acusais os justos de não serem
caridosos. Vós ireis flagelar-Me pela vossa traição ao Meu Corpo e infligireis terrível dor e
sofrimento sobre aqueles que vós acusais de heresia, no Meu Santo Nome.
Nenhuma razão será deixada de lado, enquanto vós dareis todas as desculpas para seguir um
caminho em direção oposta ao que foi esculpido para vós pela Minha Morte na Cruz.
Satanás é o grande acusador dos filhos de Deus e, quando está presente nas almas
daqueles que ele infesta, fará todas as acusações contra os filhos de Deus para desacreditar a
Minha Palavra. Ele enganar-vos-á para vos fazer ignorantes do Amor que Deus tem por vós. Ele
destruirá cada grama de fé que vós possuis, se vós aderirdes a ele. Ele tirará proveito da vossa
livre e espontânea vontade – um direito dado por Deus – e fará com que vós acrediteis que
podeis viver uma vida sem Deus.
O Vosso Jesus.

A Bíblia Sagrada tornar-se-á quase impossível de encontrar
Quarta-feira, 28 de janeiro de 2015, 17:00

Minha querida e amada filha, Eu tenho sido atirado para o deserto e sinto amargura da Minha
Tristeza pela forma como o Cristianismo está a ser vilipendiado no mundo.
A Minha Voz não é mais do que um sussurro no meio do rugido da besta e dos que Me
desprezam. Essas vozes de descontentamento vão multiplicar-se e sufocar a Palavra, a qual veio da
Minha Vida. Hereges, pagãos, falsos videntes e profetas, traidores e amantes do ouro fundido
elevar-se-ão em uníssono rebelando-se contra Mim. Aqueles que seguem os Meus Passos serão
pisados e carregados com o peso da Minha Cruz, e terão que escalar uma íngreme montanha se
prezam tudo o que lhes foi ensinado por Mim.
A Bíblia Sagrada tornar-se-á quase impossível de encontrar, antes que seja extinta. Todas as
tentativas serão feitas para negar Deus, até que a Palavra seja substituída pela doutrina da escuridão.
Aqueles de vós que acreditais em Mim, o vosso Jesus, nunca deveis sucumbir a qualquer coisa que
não venha de Mim. Apenas Eu vos protejo contra os danos e é somente através de Mim que vós
encontrareis a Salvação Eterna.
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Tende cuidado com as falsas orações que podem ser apresentadas por aqueles que não sejam
inspirados pelo Espírito Santo, e que devem ser evitados. Uma simples palavra, uma pequena frase
ou simples omissão, aqui e ali, podem transformar uma oração numa falsidade. O malvado é um
assassino silencioso do espírito, e não é fácil de identificar quando está disfarçado como se fosse a
Verdade. Está na hora de extirpardes o vosso jardim e de permanecerdes fiéis a tudo o que Eu vos
ensinei, porque qualquer outra coisa é irrelevante e pode fazer-vos perder a vossa fé.
A fé em Mim e a confiança na Minha Promessa de voltar, em Grande Glória, nunca deve ser
posta de lado em favor da excitação dos falsos profetas, feiticeiros, pagãos e hereges. Os Meus inimigos
estão a trabalhar arduamente para vos enganar, e a maioria deles está perfeitamente consciente acerca de
Quem Eu Sou, mas eles querem que vós Me rejeiteis, a qualquer custo. Vós deveis permanecer como
uma criança pequena e confiante quando Me invocais, e Eu vos conduzirei ao longo do caminho para o
Meu Reino. Eu protegerei a todos vós que confiais completamente no Meu Amor e na Minha Santa
Vontade. Somente então Eu posso intervir para varrer os Meus inimigos e espalhar a Verdade, para que
o novo mundo que está para vir possa ser habitado por cada filho de Deus.
Confiança, fé, esperança e amor são importantes, se vós quereis encontrar a força para
permanecer do Meu Lado. O amor por Mim, incondicional, trará grandes Graças para vós, ao longo
da vossa jornada para o Meu Reino Glorioso – o mundo que não terá fim.
O Vosso Jesus.

Enoque e Elias não estarão presentes na forma humana
Quinta-feira, 29 de janeiro de 2015, 21:30

Minha querida e amada filha, serão os Católicos Romanos e os Judeus que enfrentarão a maior
oposição nos tempos futuros. Eles sofrerão discriminação, oposição e ódio, enquanto a apostasia
estrangula a humanidade. As suas vozes serão silenciadas, enquanto as falsidades devoram as mentes
dos filhos de Deus, quando o maligno enganar o mundo levando-o a rejeitar a Palavra de Deus.
Estas duas testemunhas continuarão a proclamar a Verdade através daqueles que, entre eles,
são suficientemente fortes para espalhar o Fogo do Espírito Santo, até que o Grande Dia do Senhor
desça sobre a humanidade. Os espíritos de Enoque e Elias inundarão as suas almas, e eles causarão
indignação quando apresentarem o testemunho de Deus, a Verdade e a Vida, que bilhões rejeitarão.
Como predito, estas duas testemunhas farão oposição e lutarão contra, mas ai do homem que tente
destruí-las, porque Deus punirá os Seus inimigos para permitir que estas duas mantenham viva a
chama do Seu Amor num mundo que será coberto com a escuridão da apostasia.
Enoque e Elias não estarão presentes na forma humana, mas sabei isto. Eles estarão presentes
no espírito dessas duas testemunhas e será através do seu sofrimento que Deus resgatará os que
estão cegos para a Verdade.
Nunca temais a Verdade, temei apenas aqueles que estão cheios com tamanho ódio por Mim,
Jesus Cristo, que se vergarão a cada ato perverso para manterem estas duas testemunhas em
silêncio. Mas, eles não terão impacto algum, porque o Fogo do Espírito Santo derramará das suas
bocas como uma espada e cortará os corações daqueles que estão na maior necessidade da
Misericórdia de Deus. Então, quando chegar o momento, estas duas religiões serão banidas e
aqueles que, abertamente, se atreverem a praticá-las serão acusados de cometerem um crime.
Queimados até ao chão, os Templos ficarão num amontoado de cinzas e o mundo irá deleitar-se
com a destruição dos Fiéis de Deus e a celebração do seu desaparecimento.
Depois disso, o som da Voz de Deus será ouvido em todos os cantos do mundo e das cinzas
surgirá o Novo Começo, a Nova Jerusalém, um mundo novo, puro e sem pecado.
O Vosso Jesus.
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MENSAGENS DE FEVEREIRO DE 2015
Em breve os céus dividir-se-ão e o fogo do Espírito Santo estará sobre vós
Quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015, 20:06

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

Eu Sou o Vosso Único e verdadeiro Consolo num mundo que está contra mim
Sábado, 7 de fevereiro de 2015, 21:37

Minha querida e amada filha, a Minha luta para trazer a paz a todos os filhos de Deus e levar
todas as pessoas para a glória do Novo Céu e Terra, está a intensificar-se. Eu lutarei até ao fim para
salvar a humanidade da perversidade que tem sido infligida pelo Meu adversário.
Eu peço a todos vós que Me amais que defendeis a Minha Palavra, para permanecerdes fortes face
ao ódio que vós tereis que testemunhar contra a Minha Santa Palavra. Se vós rejeitais a Minha Palavra,
então vós rejeitais-Me. Vós falhastes na compreensão do significado da Minha morte na Cruz.
Viver uma vida em Mim requer grande coragem e resistência, porque vós nunca sereis
deixados em paz quando professais abertamente a vossa crença em Mim.
Eu Sou o vosso único e verdadeiro consolo num mundo que está contra Mim. Eu Sou a vossa
tábua de salvação, em tempos de águas turbulentas. Eu Sou a própria Vida e todas as coisas que são
boas vêm de Mim. O mal, em qualquer forma, não pode vir de Mim, porque isso é impossível. Até
que o mundo aceite que Satanás existe, eles nunca aceitarão a Existência de Deus.
Satanás e todos os anjos caídos, expulsos do Céu pelo Meu amado Pai, criam ódio nas almas
daqueles que permitem que o pecado os estrangule. É através do pecado do orgulho que todos os
outros pecados emanam. O orgulho foi a queda de Lúcifer. O orgulho é o pecado pelo qual os
homens se alinham com o maligno. O orgulho será a queda da humanidade.
Para Me amardes, vós deveis fazê-lo sem condição, e isso não é um feito fácil. Amar-Me
significa aderir à Palavra de Deus. Se vos desviais dela, o vosso amor por Mim murchará até que,
eventualmente, vós vivereis pelas vossas próprias regras.
O Vosso Jesus.
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O Espírito do Mal é mais poderoso do que a vontade do homem
Domingo, 8 de fevereiro de 2015, 20:31

Minha querida e amada filha, conforme o Espírito Santo permanece durante todas estas
mensagens, a Minha Palavra, tal como no Meu Tempo na terra, espalha-se como um relâmpago. A
velocidade com que o Espírito Santo se espalha está para além da compreensão do homem mortal.
E, como o Paráclito, através do Poder de Deus absorve as almas de todos aqueles que têm
humildade nos seus corações, o espírito do mal segue-as e em toda a parte ele está presente.
O espírito do mal é mais poderoso do que a vontade do homem, mas é impotente contra os
filhos de Deus que colocam toda a sua confiança n’Ele. O espírito do mal terá sempre um motivo, que
é enganar. Satanás, o grande enganador, usará o orgulho dentro da alma para convencer o homem de
que o seu raciocínio imperfeito pode ditar o que é certo ou errado. A vítima acreditará que tem o
controle do seu próprio destino e, portanto, da sua fé, que por pouco que ela possa ter, é secundária.
A liberdade de consciência pode levar as almas fracas a rejeitar a Existência de Deus. Outras
almas, que dizem aceitar a Existência de Deus, permitirão que as suas opiniões pessoais ditem a sua
própria interpretação de Quem é Deus e de como Deus responde aos pecadores. De qualquer modo, eles
rejeitarão a Autoridade de Deus em favor do que eles querem acreditar. O seu orgulho levará à sua queda.
O diabo é muito esperto e dirá a tais almas “fazei o que a vossa consciência diz”, e convencê-lasá a dar precedência sobre a Palavra de Deus. Ó quão facilmente é manipulado o homem que, por causa
do pecado, cai presa de tal engano. Vinde, digo Eu, quem sois vós para decidir que sabeis mais sobre
Mim do que Eu vos ensinei? Os Meus Ensinamentos são claros, precisos e nunca são dispensáveis. Se
vós não podeis confiar na Palavra de Deus, então vós não podeis amá-Lo verdadeiramente. É por vossa
livre e espontânea vontade que vós escolheis no que acreditar. Mas o homem que distorce a Palavra de
Deus para a encaixar perfeitamente na sua própria opinião sobre a Minha Palavra, e para atender às
suas próprias necessidades, é o homem que irá sucumbir à tentação do maligno.
Em toda a parte em que Minha Palavra for mantida o diabo irá pairar, à espera, para devorar
as almas que valorizam os seus próprios pontos de vista e opiniões sobre a Palavra de Deus. Todo o
homem que se mantém firme na Verdade enfrentará terríveis provações pelo enganador, que nunca
abandonará os seus esforços para vos conduzir à perdição. Assim, em toda a parte em que o Espírito
Santo espalha as Suas Asas, o espírito do mal seguirá cada passo do caminho. Implacável, frustrado
e determinado, ele atormentará as almas que forem abençoadas pelo Poder do Espírito Santo.
Vós não encontrareis o espírito do mal ao tentar mexer com as almas que ele já conquistou,
pois ele não tem necessidade delas. Um homem que Me ama e segue a Palavra de Deus é
vulnerável, porque ele é o prêmio mais procurado. Contudo, vós nunca deveis acreditar que sois
suficientemente fortes para resistir a tais ataques à vossa fé, porque cada um de vós é um pecador.
E, como pecadores, a menos que vós limpeis as vossas almas através da reconciliação, com
regularidade, também vós Me traireis, porque vós não sereis suficientemente fortes, por vós
mesmos para, doutro modo, resistir à pressão de Me negar.
Nunca vos esqueçais do que Eu vos avisei. Vós estais no meio da maior batalha espiritual de
todos os tempos. Só os mais aptos, os mais fortes e os mais puros de alma irão sobreviver.
O Vosso Jesus.

Mãe da Salvação: Orai pela proteção da Igreja do meu Filho na terra
Terça-feira, 10 de fevereiro de 2015, 14:36

Meus queridos filhos, é importante que todos vós reciteis as Cruzadas de Orações e o Meu
Santíssimo Rosário, como parte das vossas orações diárias. Vós podeis escolher quaisquer orações que
seleccioneis, não necessariamente todas as orações, mas aquelas que estão de acordo com o vosso
desejo. O Meu Santíssimo Rosário deve ser recitado diariamente contra a influência do maligno.
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A oração traz-vos para mais perto de Deus e protege as almas de todos aqueles que solicitam a
ajuda do meu Filho contra o poder do enganador. A oração é a maior arma contra o mal e vós nunca
deveis subestimar o poder que ela concede.
Orai pela proteção da Igreja do meu Filho na terra e pedi ao meu Filho para conceder
Misericórdia a todo aquele que tente crucificá-Lo. Esta Igreja – o Corpo e o Templo do meu Filho –
é o caminho através do qual toda a glória será dada a Deus. Os Ensinamentos, da Palavra e da
Sagrada Eucaristia, que é o Corpo e o Sangue do meu Filho, Jesus Cristo, foram Dádivas dadas à
humanidade para a salvação das almas. Vós deveis defender a Verdade e preparar-vos para aceitar
Misericórdia do meu Filho.
Eu exorto-vos a que oreis pelas almas que refutam a Verdade e que imploreis ao meu Filho
para derramar a Sua Misericórdia sobre as suas almas. O meu Filho é Vida. Toda a Vida vem de
Deus. Rejeitai o Meu Filho e vós não tereis vida no Seu Reino que há-de vir.
O meu Filho pediu-Me para interceder pelas vossas orações pelas almas daqueles que vão
rejeitá-Lo. Ele ouvirá as orações que vós ofereceis por todos os vossos entes queridos e por aqueles
que não serão capazes de aceitar a Luz, quando ela brilha como um farol e cobre a humanidade.
As almas que estão iluminadas com o amor e a humildade necessárias para receber o meu
Filho, rejubilarão. Aqueles com escuridão nas suas almas desviar-se-ão da Luz, uma vez que eles
sentirão que é doloroso ver a Verdade. Rezai com todos os vossos corações pelas almas que estão
mais necessitadas da Misericórdia do meu Filho, agora e todos os dias a partir de agora.
Sem as vossas orações muitos se perderão, e eles consumir-se-ão na eternidade pela
companhia do meu Filho, mas Ele não estará em lugar algum para eles o encontrarem.
Eu deixo-vos com o meu amor, a minha proteção e a minha paz. Por favor, respondei ao meu
chamamento para a salvação das almas.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.

Eu somente posso revelar-vos isto antes de Eu separar as ovelhas dos bodes
Quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015, 15:16

Minha querida e amada filha, tantos cuspiram na Minha Face, amaldiçoaram-Me e negaramMe, durante o Meu Tempo na terra, e continuam a fazê-lo até hoje.
Cada Dádiva que foi dada à humanidade através de videntes, visionários e profetas de Deus
foi rejeitada pela maioria. Em breve a Chama da Verdade será, para o homem, difícil de encontrar,
embora a possam procurar. Os Meus inimigos rejubilarão e celebrarão, quando as Minhas
Testemunhas na terra forem atiradas ao chão e pisadas. Ó, como são ingratos os frios corações dos
homens, e como eles têm pouco amor por Mim
A Minha Punição é iminente e Eu, a partir das almas que Me rejeitam, separarei aqueles cujo
amor por Mim permanece vivo. A Minha Intervenção será rápida e ai do homem que Me amaldiçoe,
pois Eu o cortarei do Seio do Meu Sagrado Coração e ele será deixado a andar entre as bestas que
vagueiam pela terra, procurando as almas que eles anseiam, de modo a que eles possam destrui-las.
Hoje, o vosso Senhor tem falado e, como predito, hoje é o dia em que as mudanças
começarão. A Minha Misericórdia ser-vos-á mostrada em grandes torrentes, mas depois que vós
escolherdes o vosso próprio destino. Aqueles que têm permitido que o ódio apodreça nas suas almas
rejeitar-Me-ão em absoluto. Aqueles que têm almas tíbias não terão Graças para permanecer fiéis a
Mim e também eles Me rejeitarão.
Eu tenho-vos dado a Palavra, a Verdade, e muitos Me têm amaldiçoado por isso. Há apenas
isto que Eu vos possa revelar antes do Grande Dia. Não há muito mais que Eu possa dar-vos.
Agora, tomai o que Eu vos dei e recordai cada Palavra, porque o Meu Tempo está próximo e Eu
somente posso revelar-vos isto antes de Eu separar as ovelhas dos bodes.
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Aqueles de vós que Me amaldiçoam serão amaldiçoados. Aqueles que acreditam em Mim
terão a Vida Eterna. Sofrei em Meu Nome e Eu vos exaltarei no Meu Reino que está para vir.
O Dia da Primeira Ressurreição está a chegar e aqueles que não Me aceitem serão lançados
fora pela eternidade. A Minha Ira é grande neste momento e se vós pudésseis testemunhar as almas
cinzentas, escuras e sem brilho, dos que têm corações mornos, isso causar-vos-ia choro.
Infelizmente, a maioria das almas estão em trevas e, se vós as pudésseis ver, morreríeis de choque,
tal é o estado das almas da humanidade.
O Vosso Jesus.

A Oração aterroriza o maligno
Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2015, 18:00

Minha querida e amada filha, Eu peço a todos os Cristãos, em todas as partes do mundo, para
aumentarem o tempo que passam em oração pelo poder para derrotar o pecado, o qual estrangula o
mundo e que traz sofrimento e toda a espécie de dificuldades no seu rasto.
O pecado pode ser destruído através da oração. A oração é a arma mais poderosa contra o mal
e quanto mais vos voltardes para Mim, o vosso Jesus, mais Eu posso derrotar o Meu adversário.
Embora Eu não faça quaisquer exigências sobre vós, o que sobrecarrega os vossos corações, Eu
peço que vós Me invoqueis para ajudar os pecadores a evitar a maldade, a qual pode surgir dentro
dos vossos corações a qualquer momento.
O poder de Satanás está num ponto em que os que não têm fé ou crença em Deus são
facilmente manipulados por ele. Ele incita-os e tenta-os em todas as oportunidades. O homem, aos
olhos de Satanás, é um reflexo do espelho de Deus, Que criou o homem à Sua Própria Imagem.
Satanás odeia cada ser humano com uma intensidade que vos faria perder a respiração. Somente o
homem que está alertado para as suas táticas pode ver a Verdade, quando o mal assume muitas
formas. Só o homem que está aberto à Palavra de Deus – que O ama e conhece –, pode afastar a
influência do enganador através do poder da oração.
A oração aterroriza o maligno e enfraquece a garra com que ele detém a humanidade. A
oração é mais poderosa do que uma espada usada numa batalha, porque não se limita a ferir o
inimigo, mas destrói-o.
O Vosso Jesus.

A minha Missão para salvar a humanidade está quase completa
Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015, 18:00

Minha querida e amada filha, pelo Poder da Abençoada Santíssima Trindade, Eu declaro que
vos tenho dado a Verdade. Eu preenchi os vossos corações e almas com as Dádivas prometidos para
a humanidade através do Livro da Verdade.
Agora, tomai a Minha Dádiva da Verdade, juntamente com todas as outras Dádivas que vos
foram dadas através desta Missão e aceitai-as com gratidão. Vivei a Palavra de Deus. Aceitai estas
Mensagens e vivei as vossas vidas em conformidade.
A Minha Missão para salvar a humanidade está quase completa. O Meu Remanescente foi
formado. Vós recebestes os Dons do Selo do Deus Vivo, da Medalha de Salvação e das Cruzada de
Orações. Eles serão a vossa armadura contra o Meu adversário. Eu falarei convosco, apenas
periodicamente e através do Remanescente, a partir de agora. Vós estais prontos para assumir a
vossa armadura para lutar para manter viva a Minha Palavra, num lugar de desolação.
O Meu Plano é assegurar que todos vós espalheis a Minha Palavra e contempleis o que Eu vos
dei. Eu nunca desistirei da Minha Missão Final, porque isso é impossível. Sede pacientes e confiai
em Mim completamente. Estas Mensagens trar-vos-ão grande conforto e consolação nos dias de
grandes provações espirituais. Sede gratos pela Minha Misericórdia.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/
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O Espírito Santo vos guiará e protegerá e Eu vos darei o conforto de que vós precisareis para
resistirdes às dificuldades que ireis enfrentar nos tempos que estão para vir.
Agradeço-vos, Meus pequeninos, por aceitardes a Minha Intervenção. Agora, é convosco
espalhardes a Verdade. Eu amo-vos, Eu cuido de vós, e Eu anseio pelo Grande Dia do Senhor, em
que Eu reunirei o mundo e vos conduzirei para o Meu Novo Reino na terra.
Eu Abençoo-vos e dou-vos a coragem, a sabedoria, o conhecimento e as Graças para
continuardes o Meu Trabalho na terra.
O Vosso Amado Jesus, Salvador e Redentor de toda a humanidade.

Mãe da Salvação: Coragem, meus queridos filhos, está tudo nas mãos do meu Filho
Terça-feira 17 de fevereiro de 2015, 17:00

Meus queridos filhos, foram-vos dadas as Orações, os Dons e a armadura para seguirdes em
frente na preparação da Segunda Vinda do meu precioso Filho, Jesus Cristo.
O Seu Remanescente tem sido formado e continuará a crescer em todo o mundo para que as
almas possam ser salvas. Será durante os tempos que vêm adiante que o Remanescente de Deus, em
todos os cantos do mundo, preservará a Verdade da Sua Santa Palavra. Abençoado com a proteção
do Espírito Santo, através das suas orações e sacrifícios, apaziguará a Ira de Deus, quando o Grande
Dia do Senhor descer sobre o mundo.
Vós nunca deveis esquecer que Deus ama a todos e, por causa da oposição que será mostrada
aos filhos de Deus, vós achareis que é não fácil permanecer fiel à Palavra.
O Remanescente de Deus, independente do credo ou nação, unir-se-á nos dias vindouros, em
que toda a menção à Santa Palavra será suprimida. Deus comunicará convosco através desta Missão
quando vós precisardes de conforto, para que Ele possa derramar sobre vós as Graças necessárias
para sustentardes a vossa fé.
Coragem, meus queridos filhos, está tudo nas Mãos do meu Filho, Que procurará cada alma,
incluindo as dos mais endurecidos dentre vós. O meu amor por vós é eterno e tudo o que eu desejo é
que vós useis todos os Dons que vos foram dados através dos Santos Evangelhos e através destas
Mensagens, para a salvação das almas.
Deus nunca abandonará o Seu Remanescente e será através dos vossos grupos de oração e de
todos os outros grupos de oração, os quais são derivados das minhas comunicações ao mundo
através de outras missões, que as almas podem ser e serão salvas.
Confortai-vos uns aos outros nos tempos de provações espirituais e Deus vos conduzirá em
cada passo do caminho. Eu, a Mãe da Salvação, permanecerei como vossa protetora e responderei a
cada pedido que vós me fizerdes. Eu permanecerei ao vosso lado exatamente até ao Dia em que o
meu Filho retorne para reclamar o Seu Reino na terra.
Obrigada, por responderdes com fé, esperança e confiança, ao meu chamamento e do meu Filho.
A Vossa Amada Mãe, Mãe da Salvação.
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MENSAGENS DE MARÇO DE 2015
Os meus leais Servos Sagrados fiéis, que permanecem fiéis à minha Palavra, irão
elevar-se e orientar-vos
Quarta-feira, 4 de março de 2015, 22:12

Minha querida e amada filha, a Minha Voz foi suprimida pelo espírito das trevas num
momento em que a humanidade mais precisa de Mim.
A batalha espiritual é feroz e está a combater-se pelo Meu Reino, contra as forças do mal. No
entanto, muitas pessoas abstraem-se desse fato, porque o espírito do mal está a derramar uma nova
falsa doutrina que, superficialmente, será vista como popular, admirada, acolhida e aplaudida, por
aqueles que professam falar a Minha Palavra, mas que não são Meus.
O maligno é cuidadoso, astucioso e tortuoso e, por isso, quando os seus agentes apresentam
uma nova abordagem para os Meus Ensinamentos, vós podeis ter a certeza de que ela será vestida
de uma forma admirável, que será vista assim mesmo. O poder dos Meus inimigos está a
estrangular a fé do Meu povo, que não vê o que está a ser posto diante dele.
A confusão não provém de Mim. A Minha Palavra é clara, os Meus Ensinamentos são
infinitos. A humanidade tem abraçado o humanismo e o ateísmo como Meus substitutos. Eu tenho
sido rejeitado e a Minha Palavra apenas é tolerada em algumas partes, enquanto outras partes foram
distorcidas para atenderem às necessidades dos pecadores, que querem justificar as suas
iniquidades. Eles podem tolerar a heresia entre eles, mas Eu Estou a ver tudo e Eu julgarei os
Cristãos pela forma como eles rejeitam a Minha Palavra e pelas ações que eles adotam, as quais são
contra Mim.
Os Cristãos estão a ser rapidamente ostracizados no mundo e passarão por grandes
dificuldades por causa do ódio que existe no mundo contra Mim. Eu Sou escassamente tolerado por
aqueles que sabem Quem Eu Sou, que rejeitam alguns dos Meus Ensinamentos porque a Verdade
lhes trás desconforto.
Eu fui evitado por muitos durante o Meu Tempo na terra e, especialmente, por aquelas almas
orgulhosas que conduziram o Meu Rebanho nos templos. Eles pregavam a Palavra de Deus, mas
não gostavam de ouvir a Verdade dos Meus Lábios, do Verdadeiro Messias.
Hoje, existem servidores desleais a Mim, que não conseguem aderir à Verdade. Muitos deles
não aceitam mais a Minha Santa Palavra que, como as águas de uma nascente, permanece cristalina.
Eles têm turvado a água que derrama do Espírito Santo e que as almas inocentes beberão. A
Verdade será distorcida e muitos serão forçados a absorver a doutrina da escuridão, a qual brilhará
intensamente, como uma estrela resplandecente. Esta nova falsa doutrina nada terá a ver Comigo e
apenas aqueles que acreditam no Santo Evangelho, e que se recusam a desviar-se dele, encontrarão
a Vida Eterna.
Eu vim para vos trazer a Verdade, para vos salvar, e vós crucificaste-Me por isso. Porém,
através da Minha Morte na Cruz, Eu venci a morte. Tudo o que Eu fiz foi por vós e todas as coisas
que provêm da Minha Vitória sobre a morte são vossas. A vida do corpo torna-se vossa quando vós
acreditais em Mim, e a vossa alma viverá para sempre. Rejeitai-Me antes da Minha Segunda Vinda
e vós não estareis prontos para Me receber. Se vós abraçardes mentiras, apesar de saberdes a
Verdade da Minha Palavra, vós caireis no desespero. E agora, Eu Estou para ser crucificado mais
uma vez e, desta vez, haverá pouco luto pelo Meu Corpo – a Minha Igreja – porque vós Me
abandonareis quando chegar o momento da Minha Vinda, no Grande Dia. Eu tenho sido esquecido,
mas o impostor será idolatrado; adorado e saudado como a realeza, enquanto Eu serei espezinhado e
atirado para a sarjeta.
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Somente pelo poder do Espírito Santo, os Meus verdadeiros seguidores serão capazes de
suportar esta batalha pelas almas e Eu estou a dar-vos todas as Graças para abrirdes os vossos olhos
para a Verdade e para impedir que sejais devorados pelo engano.
Os Meus leais servos sagrados que permanecem fiéis à Minha Palavra, irão elevar-se e
orientar-vos no caminho da Verdade. Estes Meus bravos servos sagrados receberão Graças
extraordinárias para habilitarem os Cristãos a verem claramente a diferença entre o certo e o errado.
Animai-vos, todos vós, e sabei que estas Graças estão a ser derramadas sobre estes Meus servos,
porque sem a sua liderança vós teríeis dificuldade em proclamar a Verdade.
Eu amo a todos vós. Eu nunca vos abandonarei. Eu atraio-vos a Mim e exorto-vos a recitardes
as Minhas Cruzadas de Orações, para receberdes as Bênçãos que são necessárias para esta jornada
que tendes em frente. O Espírito Santo repousa sobre vós e vós sereis preenchidos com todas as
Dádivas possíveis para sustentardes a vossa devoção a Mim.
Chamai-Me sempre para vos ajudar, para vos dar a coragem, a força e a capacidade de tratar
os vossos inimigos com o amor e a compaixão que são necessárias para vos tornardes num
verdadeiro discípulo Meu. Amar os Meus inimigos não significa, porém, que vós aceiteis a heresia.
Eu peço também que recuseis envolver-vos em qualquer espécie de ódio no Meu Santo Nome.
Proclamai a Minha Palavra. Não há necessidade de a defender.
O Vosso Amado Jesus Cristo, Salvador e Redentor de toda a Humanidade.
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MENSAGENS DE MAIO DE 2015
Nunca antes, desde a Minha Crucificação, o Cristianismo suportou tamanha perseguição
Quarta-feira, 6 de maio de 2015, 22:31

Minha querida e amada filha, as Minhas Lágrimas fluem neste momento em grandes
torrentes, assim como a Santa Palavra de Deus está a ser despedaçada.
O amor por Mim, Jesus Cristo, dissipou-se e o espírito da Minha Igreja está a secar, de modo
que, em breve, tornar-se-á apenas um deserto. Ele será desprovido de vida e apenas o verdadeiro
fiel dentro da Minha Igreja manterá o Coração do Meu Amor a bater constamente, enquanto tudo o
resto, o que o rodeia, secará, porque toda a porção de vida lhe será sugada.
Nunca antes, desde a Minha Crucificação, o Cristianismo suportou tamanha perseguição por
causa do desprezo contra a Palavra de Deus.
Tudo o que é considerado sagrado no Reino de Meu Pai Celestial está a ser dizimado pelo
homem, cujo coração não sente mais amor pelo seu Criador, Deus, o Altíssimo. Aqueles que Lhe
permanecem fiéis e que O amam e acarinham sentem a Sua Dor dentro dos seus corações, como
uma espada que perfura e inflige um terrível sofrimento, mas não matará. Aqueles que têm
verdadeiro amor a Deus não serão capazes de separar-se d’Ele, porque estão ligados a Ele por um
cordão umbilical que não pode ser cortado.
Deus, através da Sua Misericórdia, destruirá os Seus inimigos que tentam roubar as almas
daqueles cujos nomes estão contidos no Livro da Vida. O Meu Tempo está quase sobre vós.
Nunca percais a esperança ou desespereis, quando testemunhardes o trabalho do Meus inimigos e
a rapidez com que os seus perversos caminhos ardilosos são aceites pelas almas incautas. Eu sou, antes
de mais, um Deus de Grande Paciência e a Minha Misericórdia será derramada abundantemente sobre a
raça humana no meio das chamas do Meu Amor. Essas chamas infundirão uma renovação da fé em
Mim por aqueles que se afastaram de Mim, tal como destruirão Satanás e cada demônio e anjo caído
que detenha como reféns as almas que Me pertencem mas que se separaram de Mim.
O Meu Tempo virá, mas não antes que o mundo veja os sinais preditos no Livro da Revelação
e no Livro da Verdade. Não me receeis. Preparai-vos para Mim. Rejeitai as falsas promessas feitas
pelos Meus inimigos. Permanecei sempre fiéis à Minha Palavra. Os Meus inimigos não terão parte
no Meu Reino. Os Meus amados fiéis, incluindo aqueles que Me chamem durante o Aviso, nunca
morrerão. Porque deles é o Novo Reino – o Meu Reino – o Único prometido a Mim, o Messias, o
Rei para todos os tempos – um mundo sem fim.
Este, pode ser um tempo de confusão, divisão, tristeza e ansiedade por aqueles que Me
representam nesta terra para proclamarem a Verdade. Mas sabei isto. Eu Sou a Verdade. A Verdade
nunca morre. O Meu Reino é eterno e vós, Meus amados filhos, pertenceis-Me. Vinde. Ficai
próximos de Mim. Eu vos conduzirei à vossa herança legítima. Confiai em Mim. Ouvi-Me através
destas Mensagens – o Livro da Verdade. Ele é uma Dádiva de Deus para vós, para que nunca vos
esqueçais da Minha Promessa de vir de novo para julgar os vivos – aqueles que estiverem vivos
nesta terra, bem como aqueles que morreram na Minha Proteção.
Eu mostrarei agora sinais de toda a espécie em todo o mundo. Aqueles que são os abençoados com
o Dom do Espírito Santo saberão que eles vos foram enviados pelo Comando do Meu amado Pai.
Ide em Paz. Escutai-Me, neste tempo, apenas através destas Mensagens.
Eu amo-vos profundamente a todos e Eu tenho-vos reivindicado como Meus. Que nenhum homem
Me tente roubar uma única alma, porque então ele sofrerá um tormento eterno pelas suas ações.
O Vosso Jesus.
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CRUZADA DE ORAÇÕES
A Cruzada de Orações
As orações que compõem a Cruzada do Livro da Verdade são as orações importantes e
especiais para a nossa geração, por se tratar de orações ensinadas por Deus Pai, Nosso Senhor Jesus
Cristo e a Mãe da Salvação para a conversão, proteção e salvação dos homens, para mitigar o
Castigo que está se abatendo no mundo, enfraquecer o impacto do Anticristo e dos seus asseclas,
restaurar e unir a Igreja (Igreja Remanescente), e nos preparar para o fenômeno do Aviso e para a
Segunda Vinda Gloriosa de Jesus.
“As Minhas Dádivas para a Humanidade são generosas, e Eu vou continuar a derramar as
Minhas Dádivas em resposta aos que recitam a Cruzada de Orações que te foi dada, Minha filha.
Estas orações são do Céu, não provêm da pena do homem. Elas são para estes tempos, e são uma
arma poderosa contra a perseguição. Estas orações são ouvidas de cada vez que vêm dos vossos
lábios, Meus filhos. Elas vão trazer-vos grandes recompensas. Aceitai o Meu Espírito Santo com
admiração e agradecimento. É um milagre, e Ele está sendo enviado a cada um de vós, com o Meu
Amor por todos” (Deus Pai, 5/5/2012).
“Não vai ser o número de pessoas que vão receber o Livro da Verdade ou Minhas
mensagens, mas o número das pessoas que rezam Minhas Cruzadas de Orações, é que vão
fazer a diferença. As orações irão enfraquecer o poder do Anticristo” (Jesus, 5/11/2012).
“Estas orações foram escritas no Céu e prometem Graças extraordinárias. Elas têm um
único propósito: salvar as almas de todos; cada criança, cada crença, cada sexo, cada
denominação religiosa e também os ateus. Este é o Meu maior desejo. Vocês, Meus discípulos,
estão sob Minha direção. As Graças que Eu derramo sobre vocês, já estão a dar frutos. Logo, os
poderes que Eu vou dar, através das Graças das Cruzadas de Orações, vão atrair milhares de novas
almas” (Jesus, 11/11/2012).
“A Cruzada, a Missão da Igreja Remanescente sobre a Terra, será um desafio tão grande
como aquelas na Idade Média. Não vai ser guerra física, como quando um exército luta um combate
em uma guerra normal. A guerra vai ser uma guerra espiritual; embora algumas guerras vão ser um
gatilho para milhões de pessoas dos Grupos de Orações, criados para diluir o poder do Anticristo”
(11/11/2012).

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

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

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

Ó amada Mãe da Salvação, eu imploro-Vos que unais, pelas Vossas orações, todos os
Exércitos Remanescentes de Deus por todo o mundo. Cobri todos os Grupos de Cruzada de
Orações com a Graça da Salvação, derramando-a sobre nós através da Misericórdia do Vosso
Filho, Jesus Cristo. Enviai os Vossos anjos para cobrir cada um de nós, e, especialmente, os
sacerdotes que lideram os Grupos de Cruzada de Orações. Ajudai-nos a evitar as distrações,
que causam divisão entre nós, e protegei-nos com a Vossa Dádiva de armadura, para que nos
tornemos imunes aos ataques que teremos que suportar por causa do nosso amor por Jesus
Cristo, nesta Santa Missão de salvar almas. Amém.
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INSTRUÇÕES DE NOSSO SENHOR PARA
OS GRUPOS DE CRUZADA DE ORAÇÕES
Nosso Senhor Jesus Cristo instrui na mensagem do dia 7 de março de 2013 os Grupos de
Cruzada de Orações e nos ensina sobre o poder da oração para salvar a humanidade. Dada a
importância da mensagem que serve de instrução para as reuniões dos grupos de orações,
transcrevemos-a abaixo.

A Oração vai e pode salvar a Humanidade
Quinta-feira, 7 de março de 2013, 11h05min.

Minha muito amada filha, é importante que Meus discípulos na Terra entendam como a
oração vai e pode salvar a Humanidade. O poder da oração e, especialmente, a recitação do Santo
Rosário, o que torna a besta impotente, não deve ser subestimada! Para salvar mais almas, vocês
também devem rezar o Terço da Divina Misericórdia.
Escolham as Cruzadas de Orações que Eu lhes der e rezem-nas, de modo que possam se
concentrar em diferentes solicitações em cada grupo de oração! Se, por exemplo, estão rezando a
Cruzada de Oração pela Graça da Imunidade façam isso de uma forma, que o grupo de oração,
naquele dia, possa se concentrar em uma seleção de Cruzadas de Orações, em que solicitem a
proteção de Deus para as almas! Então, num outro dia, coloquem seu foco em uma seleção de
orações, que foram dadas a vocês para a proteção de padres e clérigos.
Estes grupos de Cruzada de Orações (Jesus à Humanidade), quando formados em todo o
mundo, vão se tornar a armadura necessária para derrotar o inimigo de maneiras que vocês nem
imaginam ser possível.
Vou continuar a dar-lhes os Dons de orações novas, que trazem consigo milagres especiais.
Sem essa intervenção, Eu não poderia salvar as almas que Eu tanto desejo.
Vão e planejem suas reuniões de grupos de Cruzada de Orações com base no formato dado a
vocês, mas dividam as orações em partes, de modo que possam se concentrar em intenções
especiais. Não há necessidade de recitar todas as orações juntas, mas Eu insisto que vocês recitem o
maior número possível durante toda a semana.
Vocês Me trazem tanta alegria e conforto, Meus preciosos seguidores. Eu concedo-lhes
Minhas Bênçãos de força e coragem, quando vocês continuam sua jornada para salvar almas. Eu os
amo!
O Vosso Jesus.
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DIVISÃO DAS ORAÇÕES DA CRUZADA
POR INTENÇÕES ESPECIAIS
Grupo I-A: Governantes, Nação e Evitar Guerras
2, 14, 27, 31, 42, 54, 87, 120

Grupo I-B: Governantes, Nação e Evitar Guerras
32, 61, 77, 83, 84, 85, 98, 99

Grupo II-A: Para a Salvação das Almas
7, 13, 17, 19, 67, 73, 106, 111, 112, 118, 127, 128

Grupo II-B: Para a Salvação das Almas
35, 37, 41, 58, 64, 65, 79, 80, 104, 105, 117, 130

Grupo III: O Grande Aviso
3, 4, 8, 16, 43, 55, 60, 88, 131

Grupo IV: Proteção contra o Anticristo
6, 18, 20, 42, 54, 71, 83

Grupo V: Cristianismo, Igreja e Sacerdotes
23, 28, 29, 38, 70, 53, 82, 100, 126, 128

Grupo V-A: Para ser rezado pelo Clero Católico
22, 40, 49, 56, 57, 66, 86, 110, 114, 125, 135

Grupo VI-A: Perdão e Proteção
11, 14, 24, 25, 68, 107, 122, 126

Grupo VI-B: Perdão e Proteção
52, 78, 80, 113, 124, 132, 133

Grupo VII-A: Louvor, Oferenda, Discípulo
5, 9, 10, 34, 35, 48, 51, 69, 72, 108, 115, 119, 121

Grupo VII-B: Louvor, Oferenda, Discípulo
75, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 101, 103, 109, 123

Grupo VIII-A: Ajuda, Libertação, Preparação
10, 12, 36, 39, 44, 45, 46, 47, 50, 62, 134

Grupo VIII-B: Ajuda, Libertação, Preparação
63, 74, 76, 89, 116, 127, 128, 129, 136, 137

Grupo IX: Agradecimento
15, 21, 81, 90
As Orações da Cruzada de números 1, 30, 33, 59 e 102 e todas as seis Ladainhas se devem rezar
diariamente.
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CRUZADA DE ORAÇÕES
Cruzada de Oração 1: O meu presente para Jesus para salvar almas
Quinta-feira, 17 de novembro de 2011, 21h00.

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

Cruzada de Oração 2: Para os Líderes Mundiais
Sexta-feira, 18 de novembro de 2011, 21h00.

Meu Pai Eterno, em nome do Vosso Amado Filho Jesus Cristo, eu suplico-Vos que protegeis os
Vossos filhos da perseguição que está a ser perpetrada pelas forças globais sobre as nações
inocentes. Peço o perdão dos pecados das almas que são a causa destes sofrimentos para que elas
possam voltar para Vós humildemente e com os corações contritos. Por favor, dai aos Vossos filhos
torturados a força para suportarem tais sofrimentos em expiação dos pecados de todo o mundo,
através de Cristo Nosso Senhor. Amém.

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

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

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

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

Cruzada de Oração 5: Louvor a Deus, o Altíssimo
Segunda-feira, 21 de novembro de 2011, 19h00.

Ó Eterno Pai, nós oferecemos-Vos as nossas orações com plena alegria, em ação de graças pela
vossa preciosa Dádiva de Misericórdia a toda a humanidade. Regozijamo-nos e oferecemos-Vos,
nosso Gloriosíssimo Rei, o nosso louvor e adoração pelo Vosso amor e terna Misericórdia. Vós,
Deus o Altíssimo, sois o nosso Rei, e por esta Dádiva que agora nos trazeis prostramo-nos aos
Vossos pés em humilde servidão. Por favor, Deus, tende piedade de todos os Vossos filhos.

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

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

1129

Livro da Verdade

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

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

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

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

Cruzada de Oração 9: Oferta do sofrimento como um presente
Segunda-feira, 28 de novembro de 2011, 20h30min.

Ó Meu Sagrado Coração de Jesus, ensina-me a aceitar insultos em Seu Santo Nome, com humilde
gratidão, ao proclamar a Sua Palavra. Ensina-me a entender como a humilhação, a dor e o
sofrimento me aproxima mais do Seu Sagrado Coração. Permite-me aceitar tais provações com
amor e generosidade de espírito, para que eu possa apresentá-las como preciosas oferendas a Ti,
para a salvação das almas. Amém.

Cruzada de Oração 10: Levar a chama do Amor de Cristo às nações
Terça-feira, 29 de novembro de 2011, 15h35min.

Ajude-nos, querido Jesus, a avançarmos sem medo em Seu Nome, para levar a chama do Seu Amor,
através de todas as nações. Dê-nos a força para enfrentarmos o abuso, entre todos os que não são
verdadeiros crentes de Vossa Misericórdia. Amém.

Cruzada de Oração 11: Para impedir o ódio e o ciúme aos Visionários
Quarta-feira, 30 de novembro de 2011, 20h00.

Ó Sagrado Coração de Jesus, por favor, impeça o ódio e o ciúme entre seus seguidores, para com os
teus verdadeiros Visionários nestes tempos. Ouve a minha Oração e dê aos Seus visionários a força
que precisam para proclamar a Sua Palavra Sagrada no mundo descrente. Amém.

Cruzada de Oração 12: Para evitar o pecado do orgulho
Sábado, 3 de dezembro de 2011, 19h40min.

Ó meu Jesus, ajuda-me a evitar o pecado do orgulho. Perdoa-me se alguma vez menosprezei
alguém em Teu Santo Nome. Ajuda-me a ouvir, Jesus, quando fala a Tua voz e encha-me com o
Teu Espírito Santo, para que eu possa discernir a verdade da Tua Palavra quando chamas a
humanidade. Amém.
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Cruzada de Oração 13: Para salvação (imunidade) dos que rejeitam a Misericórdia
Domingo, 11 de dezembro de 2011, 15h30min.

Ó Pai Celestial, através do amor do Vosso Amado Filho Jesus Cristo, cuja Paixão na Cruz nos
salvou do pecado, por favor, salvai todos aqueles que ainda rejeitam a Vossa Misericórdia. Inundai
as suas almas, querido Pai, com o Vosso Amor. Eu Vos rogo Pai Celestial, ouça minha Oração e
salvai essas almas da condenação eterna. Através da Vossa Misericórdia, permiti-lhes que sejam os
primeiros a entrar na Nova Era de Paz na Terra. Amém.

Cruzada de Oração 14: Por proteção contra a guerra nuclear
Quarta-feira, 14 de dezembro de 2011, 19h15min.

Ó Deus Todo-Poderoso, Deus o Altíssimo, por favor tende Misericórdia de todos os pecadores.
Abri os seus corações para aceitarem a salvação e para receberem abundantes graças. Ouvi os meus
pedidos para a minha própria família e assegurai que cada um encontre benevolência no Vosso
Coração Amoroso. Ó Divino Pai Celestial, protegei todos os Vossos filhos na terra de qualquer
guerra nuclear ou outros atos que estão a ser planeados para destruir os Vossos filhos. Guardai-nos
de todas as ofensas de todo o mal e protegei-nos. Iluminai-nos para que possamos abrir os nossos
olhos, para ouvir e aceitar a Verdade da nossa salvação sem nenhum medo nas nossas almas.

Cruzada de Oração 15: Ação de Graças pelo Dom da Divina Misericórdia
Segunda-feira, 19 de dezembro de 2011, 19h30min.

Ó Pai Celestial, nós Te honramos pelo sacrifício que fizestes, quando enviastes o Salvador do
Mundo. Nós Te oferecemos com alegria e ação de graças, nossa Oração, em humilde gratidão pelo
Dom que agora dá a teus filhos, o Dom da Divina Misericórdia. Ó Deus Altíssimo, fazei-nos dignos
de aceitar com gratidão essa Grande Misericórdia. Amém.

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

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

Cruzada de Oração 17: Pelas almas que estão nas trevas
Domingo, 1 de janeiro de 2012, 15h00.

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

Cruzada de Oração 18: Ajudar a parar o Anticristo e o seu grupo contra os Judeus e
os Cristãos
Quarta-feira, 11 de janeiro de 2012, 15h00.

Ó querido Jesus, salvai o mundo do Anticristo. Protegei-nos dos laços ímpios de Satanás. Salvai do
maligno, os últimos que restam da Vossa Igreja. Dai a todas as Vossas Igrejas a força e as graças
necessárias para nos defenderem contra as guerras e perseguições planeadas por Satanás e o seu
exército de terroristas. Amém.
https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

1131

Livro da Verdade

Cruzada de Oração 19: Para os jovens
Sexta-feira, 13 de janeiro de 2012, 08h00.

Mãe da Salvação, eu peço-Vos que rezeis pela Misericórdia das almas jovens que estão em
trevas terríveis, para que reconheçam o Vosso Amado Filho, quando Ele vier para redimir toda
a humanidade. Não deixeis cair nenhuma alma pelo caminho. Não deixeis nenhuma alma
rejeitar a Sua Grande Misericórdia. Eu oro, Mãe, para que todos sejam salvos e peço-Vos que
cubras essas almas com o Vosso Manto, para lhes dar a proteção de que necessitam contra o
maligno. Amém.

Cruzada de Oração 20: Parar o Anticristo de destruir o mundo
Quinta-feira, 19 de janeiro de 2012, 20h30min.

Ó Deus Pai, em nome do Vosso precioso Filho, eu Vos chamo para impedir que o Anticristo
engane as almas dos Vossos filhos. Pai, Todo-Poderoso, detenha-o de infligir terror aos Vossos
filhos. Não o deixe contaminar a Vossa Criação e tenha misericórdia das pobres almas que
sejam impotentes contra ele. Ouvi a minha Oração, querido Pai, e salvai todos os Vossos filhos
deste terrível maligno. Amém.

Cruzada de Oração 21: Ação de Graças a Deus Pai para a salvação da humanidade
Terça-feira, 24 de janeiro de 2012, 16h55min.

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

Cruzada de Oração 22: Para os Sacerdotes manterem os Ensinamentos da Igreja
Sexta-feira, 27 de janeiro de 2012, 23h50min.

Ó meu Amado Jesus, mantende-me forte e que a chama de meu amor por Vós ilumine cada
momento do meu dia. Nunca permitais que essa chama de amor por Vós vacile ou morra. Nunca
permitais que eu fraqueje na presença da tentação. Dai-me as graças necessárias para honrar a
minha vocação, a minha devoção, a minha lealdade, e para apoiar os Ensinamentos da Igreja
Católica Ortodoxa. Eu ofereço-Vos a minha fidelidade em todos os momentos. Eu garanto o meu
compromisso de lutar no Vosso exército, para que a Igreja Católica possa ascender novamente em
Glória, para Vos receber, querido Jesus, quando vierdes de novo. Amém.

Cruzada de Oração 23: Para segurança do Papa Bento XVI
Sábado, 28 de janeiro de 2012, 21h00.

Ó Meu Pai Eterno, em nome do Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, e do sofrimento que Ele
suportou para salvar o mundo do pecado, peço-Vos agora que protejas o Vosso Santo Vigário,
o Papa Bento, chefe da Vossa Igreja na Terra, de modo a que também ele possa ajudar a salvar
os Vossos filhos e todos os Vossos sagrados servidores do flagelo de Satanás e seu domínio de
anjos caídos que caminham sobre a Terra roubando almas. Ó Pai, protegei o Vosso Papa, para
que os Vossos filhos possam ser orientados no caminho certo, em direção ao seu Novo Paraíso
na Terra. Amém.
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Cruzada de Oração 24: Indulgência Plenária para a Absolvição Total
Terça-feira, 31 de janeiro de 2012, 21h30min.

Ó Meu Jesus, Vós sois a Luz da terra. Vós sois a Chama que toca todas as almas. A Vossa
Misericórdia e o Amor não conhecem fronteiras. Nós não somos dignos do Sacrifício que Vós
fizestes com a Vossa morte na Cruz. Porém, nós sabemos que o Vosso Amor por nós é maior do
que o amor que temos por Vós. Concedei-nos Senhor o Dom da humildade, para que sejamos
merecedores do Vosso Novo Reino. Enchei-nos com o Espírito Santo, para que possamos marchar
em frente e levar o Vosso exército a proclamar a Verdade da Vossa Santa Palavra e a preparar os
nossos irmãos e irmãs para a Glória da Vossa Segunda Vinda à terra. Nós Vos honramos. Nós Vos
louvamos. Nós nos oferecemos a Vós, assim como as nossas tristezas e os nossos sofrimentos,
como presente para a salvação das almas. Nós Vos amamos, Jesus. Tende Misericórdia de todos os
Vossos filhos onde quer que estejam. Amém.

Cruzada de Oração 25: Para proteção dos Visionários em todo o mundo
Sábado, 4 de fevereiro de 2012, 10h09min.

Ó Deus Altíssimo, eu apelo-Vos que ofereçais proteção a todos os Vossos santos Mensageiros do
mundo. Eu oro para que eles sejam protegidos contra o ódio dos outros. Eu peço que a Vossa
Santíssima Palavra se espalhe rapidamente em todo o mundo. Protegei os Vossos mensageiros de
abusos, calúnias, mentiras e de todo tipo de perigos. Protegei as suas famílias e cobri-as com o
Espírito Santo em todos os momentos, para que assim as Mensagens que eles dão ao mundo, sejam
atendidas com o coração contrito e humilde. Amém.

Cruzada de Oração 26: Rezar o Rosário para ajudar a salvar o seu país
Domingo, 5 de fevereiro de 2012, 13h15min.

Mãe da Salvação: “Nunca vos esqueçais da importância do Meu Santíssimo Rosário, porque quando
vós o recitais diariamente podeis ajudar a salvar as vossas nações. O poder de Satanás enfraquece
quando vós recitais o Meu Rosário. Ele foge em grande dor e torna-se impotente”.

Cruzada de Oração 27: Pela paz no mundo
Segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012, 20h15min.

Ó Meu Jesus, eu imploro por Misericórdia por aqueles que sofrem guerras terríveis. Rogo para que
a paz seja instaurada nessas nações torturadas, que estão cegas para a Verdade da Vossa Existência.
Por favor, cobri essas nações com o Poder do Espírito Santo para que elas parem a perseguição e o
poder sobre as almas inocentes. Tende Misericórdia de todos os Vossos países que são impotentes
contra as atrocidades do mal que cobrem todo o mundo. Amém.

Cruzada de Oração 28: Pela unificação de todas as Igrejas Cristãs
Quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012, 20h30min.

Ó Deus Altíssimo, nós ajoelhamos diante de Vós para pedir a unificação de todos os Vossos filhos,
na luta para reter as Vossas Igrejas cristãs na terra. Não deixeis que as nossas diferenças nos
separem nesse tempo de grande apostasia no mundo. Pelo nosso amor por Vós, Querido Pai, nós
Vos imploramos que nos dês as Graças para nos amarmos uns aos outros em Nome do Vosso
Amado Filho, Nosso Salvador Jesus Cristo. Nós Vos adoramos. Nós Vos amamos. Nós unimo-nos
para lutar com toda a força para reter as Vossas Igrejas Cristãs na Terra, perante os desafios que
possamos enfrentar daqui para a frente. Amém.
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Cruzada de Oração 29: Para proteger a prática do cristianismo
Domingo, 12 de fevereiro de 2012, 10h30min.

Ó Meu Senhor Jesus Cristo, rogo-vos que o Vosso Espírito Santo caia sobre todos os vossos filhos.
Perdoe aqueles que têm ódio por Vós nas suas almas. Eu oro para que os ateus abram os seus
corações endurecidos durante a Vossa Grande Misericórdia e para que os Vossos filhos que Vos
amam Vos possam honrar com dignidade, elevando-se acima de toda a perseguição. Por favor,
enchei todos os Vossos filhos com o Dom do Vosso Espírito, para que possam elevar-se com
coragem e levar o Vosso exército para a Batalha Final contra Satanás, seus demônios e todas
aquelas almas que são escravas das suas falsas promessas. Amém.

Cruzada de Oração 30: Para evitar a guerra, a fome e a perseguição religiosa
Terça-feira, 14 de fevereiro de 2012, 18h00.

Meu Pai Eterno, Deus, Criador do Universo, em nome do Vosso Precioso Filho, peço-Vos que nos
façais amar mais. Ajudai-nos a ser corajosos, destemidos e fortes face à adversidade. Aceitai os
nossos sacrifícios, sofrimentos e desafios, como uma dádiva ante o Vosso Trono, para salvar os
Vossos filhos na Terra. Amolecei os corações das almas sujas. Abra os seus olhos para a Verdade
do Vosso Amor, para que eles possam unir-se com todos os Vossos filhos no Paraíso na terra,
amorosamente criado para nós de acordo com Vossa Divina Vontade. Amém.

Cruzada de Oração 31: Rede de Oração para parar a perseguição dos Líderes
Europeus
Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012, 20h00.

Ó Meu Jesus, permiti que esta minha Oração invoque o Vosso Espírito Santo, para descer
sobre os Líderes movidos pela luxúria, avareza, ganância e orgulho, para parar a perseguição
aos Vossos filhos inocentes. Eu peço-Vos que impeças a fome, a pobreza e as guerras, de
devorarem os Vossos filhos. E que os Líderes Europeus abram os seus corações para a Verdade
do Vosso Amor. Amém.

Cruzada de Oração 32: Para parar o Aborto na Irlanda
Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012, 15h30min.

Ó Mãe da Salvação, orai pelos Vossos filhos na Irlanda, para evitar que o ato perverso do aborto
seja infligido sobre nós. Protegei esta santa nação de se afundar ainda mais no desespero da
escuridão que cobre o nosso país. Livrai-nos do mal que quer destruir os Vossos filhos ainda por
nascer. Orai para que os Líderes tenham coragem de ouvir aqueles que amam o Vosso Filho, para
que assim eles sigam os Ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.

Cruzada de Oração 33: Para aceitar o Selo do Deus Vivo
Segunda-feira, 20 de fevereiro de 2012, 00h20min.

Ô Meu Deus, Meu Pai Amoroso, eu aceito com amor e gratidão o Vosso Divino Selo de
Proteção. A Vossa Divindade contém o meu corpo e alma para a eternidade. Eu curvo-me em
humilde gratidão e ofereço o meu profundo amor e lealdade, a Vós, Meu Amado Pai. Eu Vos
imploro proteção para mim e para os meus entes queridos com este Selo Especial, e eu penhoro
a minha vida ao Vosso Serviço para todo o sempre. Eu amo-Vos, querido Pai. Eu consolo-Vos
nestes tempos, querido Pai. Eu ofereço o Corpo, o Sangue, a Alma e a Divindade de Vosso
Querido e Amado Filho, em expiação pelos pecados do mundo e para a salvação de todos os
Vossos filhos. Amém.
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Cruzada de Oração 34: A minha Dádiva de Jejum para Jesus
Quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012, 19h00.

Ó Meu Jesus, ajudai-me no meu simples caminho a imitar a Vossa vida de Sacrifício, a fim de
salvar a humanidade. Permiti-me oferecer-Vos a dádiva do jejum um dia por semana ao longo da
Quaresma, para salvar toda a humanidade, para que todos possam entrar nos Portões do Novo
Paraíso na Terra. Eu ofereço-Vos, Querido Jesus, o meu sacrifício, com amor e alegria no meu
coração. Para Vos mostrar a extensão do meu amor através desse sacrifício, eu imploro-Vos a
salvação de cada alma que possa ter caído em desgraça. Amém.

Cruzada de Oração 35: Oração para as almas entrarem no Paraíso
Quinta-feira, 1 de março de 2012, 19h55min.

Ó Meu Jesus, ajudai-me para que Vos ajude a recuperar o resto dos Vossos filhos na terra. Eu oro
para que, pela Vossa Misericórdia, Vós salveis as almas do espírito das trevas. Aceitai as minhas
provações, sofrimentos e dores nessa vida, para salvar as almas do Fogo do Inferno. Preenchei-me
com graças, para Vos oferecer esses sofrimentos com amor e júbilo no meu coração, para que nos
unamos todos como um só, no amor à Santíssima Trindade e na vida Convosco, como uma Santa
Família, no Paraíso. Amém.

Cruzada de Oração 36: Ajudai-me a honrar o Deus Verdadeiro
Quarta-feira, 7 de março de 2012, 15h40min.

Jesus, ajudai-me porque estou perdido e confuso. Eu não conheço a Verdade da vida após a morte.
Perdoai-me, se eu Vos ofendi, por honrar falsos deuses que não são o Verdadeiro Deus. Salvai-me e
ajudai-me a ver a Verdade com clareza e salvai-me da escuridão da minha alma. Ajudai-me a vir
para dentro da Luz da Vossa Misericórdia. Amém.

Cruzada de Oração 37: Para a unificação de todos os filhos de Deus
Quarta-feira, 14 de março de 2012, 15h30min.

Ó querido Jesus, uni todos os Vossos amados seguidores no amor, para que possamos difundir a
Verdade da Vossa Promessa para a eterna salvação de todo o mundo. Nós oramos para que as almas
tíbias, com medo de se oferecerem a Vós em mente, corpo e alma, caiam da sua armadura de orgulho,
abram os seus corações para o Vosso Amor, e se tornem parte da Vossa Santa Família na terra.
Abraçai todas as almas perdidas, querido Jesus, e permiti que o nosso amor, assim como o dos seus
irmãos e irmãs, os retire do deserto e os leve conosco para o Seio, Amor e Luz da Santíssima
Trindade. Nós colocamos toda a nossa esperança, confiança e amor nas Vossas Santas Mãos. Nós Vos
Imploramos que a nossa devoção se expanda, para que possamos ajudar a salvar mais almas. Amém.

Cruzada de Oração 38: Para a salvação da Igreja Católica
Terça-feira, 20 de março de 2012, 20h30min.

Ó Santíssima Mãe da Salvação, por favor orai pela Igreja Católica nesses tempos difíceis e pelo
nosso amado Papa Bento XVI para aliviar o seu sofrimento. Nós Vos pedimos, Mãe da Salvação,
para cobrir os sagrados servos de Deus com o Vosso Manto Sagrado, para assim lhes ser dada a
graça de serem fortes, leais e corajosos durante os desafios que enfrentem. Orai também para que
eles cuidem do seu rebanho, de acordo com a Verdade dos Ensinamentos da Igreja Católica. Ó
Santa Mãe de Deus, dai-nos, à Vossa Igreja Remanescente na Terra, o Dom da liderança, para que
possamos ajudar as almas levando-as para o Reino do Vosso Filho. Nós Vos pedimos Mãe da
Salvação, para afastares o enganador, dos seguidores do Vosso Filho, na sua busca de protegerem as
suas almas, e assim ficarem aptos a entrar nos Portões do Novo Paraíso na Terra. Amém.
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Cruzada de Oração 39: Ajudar a preparar as almas para o Novo Paraíso
Quarta-feira, 21 de março de 2012, 20h30min.

Ó Jesus, meu Amado Salvador, eu peço-Vos que me cubrais com o Vosso Espírito Santo, para que eu
possa proclamar, com autoridade, a Vossa Santíssima Palavra, para preparar todos os filhos de Deus
para a Vossa Segunda Vinda. Rogo-vos, Senhor Jesus, por todas as Graças que eu preciso para que eu
possa chegar a todas as crenças, credos e nações, onde quer que eu vá. Ajudai-me a falar com a Vossa
Língua, e acalmar as pobres almas com os Vossos Lábios, e a amar todas as almas com o especial
Amor Divino que derrama do Vosso Sagrado Coração. Ajudai-me a salvar as almas que estão perto de
Vosso Coração, e permiti-me consolar-Vos, querido Jesus, quando as almas perdidas continuem a
rejeitar a Vossa Misericórdia. Jesus, eu não sou nada sem Vós, mas com a Vossa generosa ajuda, eu
vou lutar em Vosso Nome para ajudar a salvar toda a humanidade. Amém.

Cruzada de Oração 40: Para o Clero preparar as almas para a Segunda Vinda
Sábado, 24 de março de 2012, 11h45min.

Ó meu Jesus, eu sou apenas um servo humilde e preciso de Vós para me guiar, para que eu possa
preparar as almas para a Vossa Gloriosa Segunda Vinda. Ajudai-me a converter as almas e a
prepará-las de acordo com a Vossa Santa Vontade, para que elas fiquem aptas a entrar no Novo Céu
e Nova Terra, que Vós prometestes a toda a humanidade, através de Vossa morte na Cruz. Dai-me
as graças que eu preciso para que possa transmitir a Vossa Palavra às almas sedentas e para que eu
nunca renuncie ao Meu dever para Convosco, querido Jesus, a quem prometi a minha fidelidade
através dos Meus Votos Sagrados. Amém.

Cruzada de Oração 41: Pelas almas dos Não-Crentes
Domingo, 25 de março de 2012, 15h30min.

Ó meu Jesus, ajudai os Vossos pobres filhos, que são cegos à Vossa promessa de salvação. Eu Vos
rogo, com a ajuda das minhas orações e sofrimentos, que abrais os olhos dos não-crentes, para que
eles possam ver o Vosso Terno Amor e correr para os Vossos Braços Sagrados para proteção.
Ajudai-os a ver a Verdade e a pedir perdão por todos os seus pecados, para que eles possam ser
salvos e sejam os primeiros a entrar nos Portões do Novo Paraíso. Eu oro por essas pobres almas,
incluindo homens, mulheres e crianças, e exorto-Vos a absolvê-los dos seus pecados. Amém.

Cruzada de Oração 42: Oração do Jejum para impedir uma Moeda Única Mundial
Terça-feira, 27 de março de 2012, 18h00.

Ó Deus Altíssimo, eu ofereço-Vos a minha dádiva de jejum, para que Vós pareis o controle do
maligno sobre o mundo, que está a planear que o meu país morra de fome, por falta de alimentos,
incluindo o Pão da Vida. Aceitai a minha oferta e escutai as minhas súplicas pelas outras nações,
para impedir o sofrimento que está a ser planeado pelo Anticristo. Salvai-nos, querido Senhor, de
tamanha maldade e protegei a nossa fé, para que possamos honrar-Vos, com a liberdade que
precisamos, para Vos amar e adorar para todo o sempre. Amém.

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

Ó Deus Pai, Todo-Poderoso, em Nome do Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, e em comemoração da Sua
morte na Cruz para nos salvar dos pecados, peço-Vos a salvação das almas que não se podem salvar, e
que possam morrer em pecado mortal durante o Aviso. Em expiação pelos sofrimentos do Vosso
Amado Filho, eu rogo-Vos o perdão para aqueles que são incapazes de buscar a redenção, porque eles
não viverão o suficiente para pedir a Jesus, o Vosso Filho, para os libertar do pecado. Amém.
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Cruzada de Oração 44: Pela fortaleza para defender minha Fé contra o Falso Profeta
Quinta-feira, 12 de abril de 2012, 11h27min.

Querido Jesus, dai-me forças para me concentrar nos Vossos Ensinamentos, e para anunciar a
Vossa Santa Palavra em todos os momentos. Nunca permitais que eu seja tentado a idolatrar o
Falso Profeta, que vai tentar apresentar-se como Vós. Mantende forte o meu amor por Vós.
Dai-me graças de discernimento para que eu jamais negue a Verdade contida na Bíblia
Sagrada, não importa quantas mentiras me forem apresentadas para me encorajar a virar as
costas à Vossa Verdadeira Palavra. Amém.

Cruzada de Oração 45: Para vencer os pensamentos negativos
Terça-feira, 17 de abril de 2012, 18h30min.

Ó Jesus, eu sei muito pouco sobre Vós. Mas, por favor, ajudai-me a abrir o meu coração para que
Vós possais entrar na minha alma, para que possais curar-me, consolar-me, encher-me com a Vossa
Paz. Ajudai-me a sentir alegria, vencer todos os pensamentos negativos, e aprender a maneira de
saber como Vos agradar, para que eu possa entrar no Vosso Novo Paraíso, onde eu possa viver uma
vida de amor, alegria e maravilha Convosco para todo o sempre. Amém.

Cruzada de Oração 46: Livrai-me das amarras de Satanás
Sexta-feira, 20 de abril de 2012, 15h45min.

Ó Jesus, eu estou perdido, eu estou confuso e sinto-me como um prisioneiro, preso numa teia
de que não posso escapar. Jesus, eu confio em Vós para virdes em meu auxílio e libertar-me
das cadeias de Satanás e seus demônios. Ajudai-me, pois estou perdido. Eu preciso do Vosso
Amor para me dar a força para acreditar em Vós e confiar em Vós, para que eu possa ser salvo
deste mal e me seja mostrada a Luz, para que, finalmente, eu possa encontrar amor, paz e
felicidade. Amém.

Cruzada de Oração 47: Reavivai o vosso amor por Jesus
Domingo, 22 de abril de 2012, 10h00.

Ó Mãe Santíssima, Mãe da Salvação para o mundo inteiro, orai para que o meu amor por Jesus
possa ser reavivado. Ajudai-me a sentir a chama do Vosso amor, para que ele preencha a
minha alma. Ajudai-me a amar mais Jesus. Orai para que o meu amor, fé e devoção por Ele se
tornem mais fortes. Dissipai quaisquer dúvidas, que me atormentem, e ajudai-Me a ver
claramente a Luz Divina da Verdade, que irradia a partir do Vosso Amado Filho, o Salvador de
toda a humanidade. Amém.

Cruzada de Oração 48: Pela Graça de proclamar a Segunda Vinda de Cristo
Domingo, 22 de abril de 2012, 15h30min.

Ó Meu Jesus, concedei-me a graça de proclamar a Vossa Sagrada Palavra para toda a
humanidade, para que as almas possam ser salvas. Derramai o Vosso Espírito Santo sobre
mim, vosso humilde servo, para que a Vossa Santa Palavra possa ser ouvida e aceite,
especialmente pelas almas que mais precisam da Vossa Misericórdia. Ajudai-me a honrar a
Vossa Santa Vontade em todos os momentos, e a nunca insultar ou condenar aqueles que
recusam a Mão da Vossa Misericórdia. Amém.
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Cruzada de Oração 49: Promessa de lealdade para o Clero Cristão
Terça-feira, 24 de abril de 2012, 19h45min.

Ó Jesus, eu sou o Vosso humilde servo. Eu prometo o meu amor e lealdade para Convosco. Eu Vos
peço que me deis um sinal do Vosso chamamento. Ajudai-me a abrir os meus olhos e a testemunhar
a Vossa promessa. Abençoai-me com a Graça do Espírito Santo, para que eu não seja enganado por
aqueles que afirmam vir em Vosso Nome, mas que não falam a Verdade. Mostrai-me a Verdade.
Permiti-me sentir o Vosso amor, para que eu possa cumprir a Vossa Santíssima Vontade. Eu Vos
peço com um coração humilde, para me mostrardes o caminho, para que eu possa ajudar a salvar as
almas da humanidade. Amém.

Cruzada de Oração 50: Jesus, ajudai-me a saber Quem Vós sois
Segunda-feira,30 de abril 2012, 17h45min.

Ó querido Jesus, ajudai-me a saber Quem Vós sois. Perdoai-me por não falar Convosco, até agora.
Ajudai-me a encontrar a paz nessa vida, e a ser-me mostrada a Verdade da vida eterna. Acalmai o
meu coração. Acalmai as minhas preocupações. Dai-me a paz. Abri o meu coração agora para que
Vós possais preencher a minha alma com o Vosso Amor. Amém.

Cruzada de Oração 51: Para o Dom do Espírito Santo
Sexta-feira, 4 de maio de 2012, 21h05min.

Ó, vinde Espírito Santo, derramai o Vosso Dom de Amor, Sabedoria e Conhecimento sobre a
minha alma humilde. Enchei-me com a Luz da Verdade, para que eu possa discernir a Verdade
de Deus, das mentiras espalhadas por Satanás e seus anjos. Ajudai-me a agarrar a Luz e a
difundir a chama da compreensão em todos aqueles que encontro através de Cristo, Nosso
Senhor. Amém.

Cruzada de Oração 52: Para depositar a nossa salvação nas Mãos do Pai Eterno
Terça-feira, 8 de maio de 2012, 12h30min.

Meu queridíssimo Pai, em nome do Vosso Precioso Filho e em memória da Sua Paixão na Cruz, eu
Vos chamo. Vós, Deus, o Altíssimo, Criador do mundo e de todas as coisas, colocai a nossa
salvação em Vossas Santas Mãos. Abraçai todos os Vossos filhos, incluindo aqueles que não Vos
conhecem e os que conhecem mas olham para outro caminho. Perdoai os nossos pecados e salvainos da perseguição de Satanás e do seu exército. Levai-nos nos Vossos Braços e enchei-nos com a
esperança que precisamos para ver o Caminho da Verdade. Amém.

Cruzada de Oração 53: Para os Sacerdotes resistirem à perseguição
Quinta-feira, 10 de maio de 2012, 15h45min.

Ó Deus Pai, em nome do Vosso amado Filho, peço-Vos para dar força e as graças necessárias para
ajudar os sacerdotes a resistirem à perseguição que eles sofrem. Ajudai-os a aceitarem a Verdade
dos Ensinamentos do Vosso Filho, Jesus Cristo, e para nunca renunciarem, enfraquecerem ou se
submeterem a inverdades sobre a Existência da Santíssima Eucaristia. Amém.
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Cruzada de Oração 54: Para diluir o impacto da Terceira Guerra Mundial
Quarta-feira, 16 de maio de 2012, 03h10min.

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

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

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

Cruzada de Oração 56: Para os Sacerdotes que se esforçam em proteger a Sagrada
Eucaristia
Sábado, 26 de maio de 2012, 16h00.

Ó querido Pai, em nome do Vosso Precioso Filho, que Se sacrificou na Cruz por toda a
humanidade, ajudai-me a permanecer fiel à Verdade. Cobri-me com o Preciosíssimo Sangue do
Vosso Filho e dai-me Graças para continuar a servi-Lo com fé, confiança e honra no resto do meu
ministério. Nunca me deixeis desviar do verdadeiro significado do Sacrifício da Santa Missa ou da
apresentação da Sagrada Eucaristia aos Vossos filhos. Dai-me força para Vos representar e para
alimentar o Vosso rebanho da forma como eles devem ser alimentados, com o Corpo, Sangue, Alma
e Divindade do Vosso Filho, Jesus Cristo, o Salvador da Humanidade. Amém.

Cruzada de Oração 57: Para o Clero ouvir o Chamado de Jesus
Segunda-feira, 28 de maio de 2012, 20h45min.

Ó meu querido Jesus, abri os meus ouvidos para o som da Vossa Voz, abri o meu coração para o
Vosso amoroso Chamamento, preenchei a minha alma com o Espírito Santo, assim eu posso
reconhecer-Vos nesse momento. Eu ofereço-Vos a minha humilde fidelidade, por todos aqueles que
Vós me pedirdes. Ajudai-me a discernir a origem da Verdade, respondendo e seguindo a Vossa
Voz, para que eu Vos possa ajudar a salvar as almas de toda a humanidade. A Vossa Vontade é o
meu comando. Dai-me a coragem de Vos deixar guiar-me, para que eu posso ter a armadura
necessária para conduzir a Vossa Igreja em direção ao Vosso Novo Reino. Amém.

Cruzada de Oração 58: Cruzada de Conversão (para o mês de junho)
Quinta-feira, 31 de maio de 2012, 21h00.

Ó querido Jesus, eu Vos apelo que abraceis todos os filhos de Deus e os cobreis com o Vosso
Preciosíssimo Sangue. Deixai que cada gota do Vosso Sangue cubra cada alma, para as proteger do
maligno. Abri os corações de todos, especialmente das almas endurecidas e daquelas que Vos
conhecem mas que estão manchadas com o pecado do orgulho, para que ajoelhem e implorem que a
Luz do Vosso Amor inunde as suas almas. Abri os seus olhos para verem a Verdade, para que a
aurora da Vossa Divina Misericórdia as inunde e as cubra com os Raios da Vossa Misericórdia.
Convertei todas as almas através das Graças que eu Vos peço agora, querido Jesus (intenção pessoal
aqui). Eu peço-Vos Misericórdia e ofereço-Vos essa dádiva de jejum, por um dia em todas as
semanas desse mês de junho, em expiação de todos os pecados. Amém.
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Cruzada de Oração 59: Uma Promessa de Fidelidade à Divina Vontade
Quarta-feira, 13 junho de 2012, 16h00.

Ó Deus, o Altíssimo, ó Pai Celestial, eu prometo-Vos a minha firme fidelidade para Vos honrar e
obedecer em todas as coisas em união com a Vossa Divina Vontade na terra. Eu, através do Sagrado
Sangue do Vosso Único e Amado Filho, o Verdadeiro Messias, ofereço-Vos a minha mente, o meu
corpo e a minha alma, em favor de todas as almas, para que nos possamos unir como um só no
Vosso Reino Celestial, para que venha e seja feita a Vossa Divina Vontade assim na terra como no
Céu. Amém.

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

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

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

Ó querido Pai Celestial, em memória da Crucificação do Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, eu
imploro-Vos pela nossa proteção, dos Vossos filhos, da crucificação que está a ser planeada
para destruir os Vossos filhos, pelo Anticristo e seus seguidores. Dai-nos as graças de que
precisamos para recusar a Marca da Besta e concedei-nos a ajuda de que precisamos para
combater o mal no mundo, espalhado por aqueles que seguem o caminho de Satanás. Nós Vos
imploramos, querido Pai, a proteção de todos os Vossos filhos, nesses tempos terríveis, e que
nos façais suficientemente fortes para nos levantarmos e proclamarmos a Vossa Santa Palavra
em todos os momentos. Amém.

Cruzada de Oração 62: Para os pecadores perdidos e desamparados
Quinta-feira, 21 de junho de 2012, 00h05min.

Ó Jesus, ajudai-me porque eu sou um pecador, perdido, e desamparado na escuridão. Eu sou fraco e
não tenho coragem de Vos procurar. Dai-me forças para Vos chamar agora, para que eu possa
romper com a escuridão dentro da minha alma. Trazei-me para dentro da Vossa Luz, querido Jesus.
Perdoai-me; ajudai-me a tornar-me são de novo e levai-me para o Vosso amor, paz e vida eterna. Eu
confio em Vós completamente e peço que me leveis em mente, corpo e alma, assim como eu me
entrego à Vossa Divina Misericórdia. Amém.

Cruzada de Oração 63: Preservai-me nesta Jornada
Sexta-feira, 29 de junho de 2012, 19h20min.

Minha amada Mãe da Salvação, eu peço-Vos que oreis para que me seja dado o Alimento da Vida,
para me preservar nessa jornada para ajudar a salvar todos os filhos de Deus. Por favor, ajudai todos
aqueles que estão a ser enganados por falsos ídolos e falsos deuses, a abrirem os seus olhos para a
Verdade da Morte do Vosso Filho na Cruz, para salvar cada um dos filhos de Deus e levar cada um
à vida eterna. Amém.
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Cruzada de Oração 64: Salvar os meus irmãos e irmãs
Quarta-feira, 4 de julho de 2012, 12h50min.

Ó Meu queridíssimo Salvador, Jesus Cristo, aceitai a Minha oferta de Oração e sacrifício para
ajudar a salvar os meus irmãos e irmãs da prisão de trevas em que estão. Permiti-me a ajudar a
salvar as suas almas. Eu peço-Vos que os perdoeis pelos seus pecados e que inundeis as suas almas
com o Espírito Santo, para que corram para os Vossos Braços, o refúgio de que eles
desesperadamente precisam, antes de estarem perdidos para sempre. Eu ofereço-Vos a minha
dádiva de rendição por essas almas, em humilde servidão e ação de graças. Amém.

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

Ó querido Jesus, Salvador da humanidade, pela Vossa Divina Misericórdia eu apelo por clemência
para todas as pobres almas em pecado que possam ser levadas dessa terra durante o Aviso. Perdoai
os seus pecados e, em memória da Vossa Paixão, eu imploro-Vos que me concedais esse favor
especial em expiação dos seus pecados. Eu ofereço-me a Vós em mente, corpo e alma, em
penitência, para salvar as suas almas e para os levar à vida eterna. Amém.

Cruzada de Oração 66: Para o clero permanecer fiel à Santíssima Palavra
Segunda-feira, 16 de julho de 2012, 15h15min.

Ó Querido Jesus, ajudai-me a permanecer fiel à Vossa Santíssima Palavra em todos os momentos.
Dai-me a força para defender a Verdade da Vossa Igreja perante a adversidade. Enchei-me com a
graça de administrar os Santos Sacramentos da maneira que Vós nos ensinastes. Ajudai-me a
alimentar a Vossa Igreja com o Pão da Vida e a permanecer leal a Vós, mesmo quando eu estiver
proibido de o fazer. Livrai-me do grilhão de enganos que eu possa enfrentar, a fim de proclamar a
Verdadeira Palavra de Deus. Cobri todos os Vossos servos sagrados com Vosso Precioso Sangue,
nesse momento, para que nós possamos permanecer corajosos, leais e firmes na nossa fidelidade a
Vós, Nosso Amado Salvador, Jesus Cristo. Amém.

Cruzada de Oração 67: Para guardar os meus filhos a salvo do rei das mentiras
Terça-feira, 17 de julho de 2012, 16h00.

Por favor, querido Jesus, eu peço-Vos que guardeis os meus filhos a salvo do rei das mentiras.
Eu consagro esses filhos (nomeá-los) ao Vosso Sagrado Coração e peço que, através do Manto
do Vosso Preciosíssimo Sangue, Vós ilumineis as suas almas e as leveis de forma segura nos
Vossos Amorosos Braços, de modo a que elas possam ser protegidas contra todos os danos. Eu
peço-Vos que abrais os seus corações e as suas almas, inundando-as com o Vosso Espírito
Santo, durante a Iluminação da Consciência, para que sejam purificadas de todas as
iniquidades. Amém.

Cruzada de Oração 68: Protegei-me da influência de Satanás
Segunda-feira, 23 de julho de 2012, 16h36min.

Mãe de Deus, Mãe da Salvação, cobri-me com o Vosso Santíssimo Manto e protegei a minha
família contra a influência de Satanás e seus anjos caídos. Ajudai-me a confiar na Divina
Misericórdia do Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, em todos os momentos. Sustentai-me no meu
amor por Ele, e jamais permitais que me desvie para longe da Verdade dos Seus Ensinamentos não
importa quantas tentações sejam colocadas diante de mim. Amém.
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Cruzada de Oração 69: Oração a Deus Pai aceitando a Sua Divina Vontade
Quinta-feira, 26 de julho de 2012, 23h55min.

Deus Pai Todo-Poderoso, eu aceito a Vossa Divina Vontade. Ajudai os Vossos filhos a aceitá-la. Parai
Satanás de negar o direito dos Vossos filhos à herança do seu Pai. Nunca desistiremos da luta pela nossa
herança ao Paraíso. Ouvi as nossas súplicas para banir Satanás e seus anjos caídos. Eu peço-Vos, querido
Pai, a limpeza da terra com a Vossa Misericórdia e que nos cubrais com o Vosso Espírito Santo. Guiainos na formação do Vosso Santíssimo Exército, dando-lhe o poder de banir a Besta para sempre. Amém.

Cruzada de Oração 70: Oração para o Clero permanecer firme e fiel à Sagrada
Palavra de Deus
Segunda-feira, 30 de julho de 2012, 01h00.

Ó Querido Jesus, ajudai os Vossos servos sagrados a reconhecerem o cisma tal como ele se
desenrola dentro da Vossa Igreja. Ajudai os Vossos servos sagrados a permanecerem firmes e fiéis à
Vossa Santa Palavra. Nunca deixeis que as ambições mundanas, nublem o seu puro amor por Vós.
Dai-lhes as graças para permanecerem puros e humildes diante de Vós e honrarem a Vossa
Santíssima Presença na Eucaristia. Ajudai e orientai todos os servos sagrados, que sejam mornos no
seu amor por Vós, e reacendei o Fogo do Espírito Santo nas suas almas. Ajudai-os a reconhecer a
tentação colocada diante deles para os distrair. Abri-lhes os olhos para que possam ver a Verdade
em todos os momentos. Abençoai-os, querido Jesus, nesse momento e cobri-os com o Vosso
Precioso Sangue para serem salvos das suas ofensas. Dai-lhes força para resistirem à sedução de
Satanás, para que não sejam distraídos pelo fascínio de negar a existência do pecado. Amém.

Cruzada de Oração 71: Para proteger-nos da perseguição
Terça-feira, 31 de julho de 2012, 20h00.

Ó Jesus, salvai os filhos de Deus do Anticristo. Protegei-nos dos planos para controlar a terra.
Senhor, salvai-nos da perseguição. Protegei do Anticristo as almas escurecidas de modo que elas
possam ser redimidas aos Vossos Olhos. Ajudai-nos na nossa fraqueza. Fortalecei-nos em espírito
para nos erguermos e levarmos os outros a marcharem no Vosso exército até aos Portões do
Paraíso. Eu preciso de Vós, querido Jesus. Eu amo-Vos, querido Jesus. Eu glorifico a Vossa
Presença na terra. Eu fujo da escuridão. Eu adoro-Vos e entrego-me de corpo e espírito para que
Vós me possais revelar a Verdade da Vossa Presença para que eu confie sempre na Vossa
Misericórdia em todos os momentos. Amém.

Cruzada de Oração 72: A Oração do discípulo
Terça-feira, 7 de agosto de 2012, 15h50min.

Querido Jesus, eu estou pronto para espalhar a Vossa Santa Palavra. Dai-me coragem, força e
conhecimento para comunicar a Verdade, para que muitas almas possam ser trazidas a Vós. Levaime para dentro do Vosso Sagrado Coração e cobri-me com o Vosso Preciosíssimo Sangue, para que
eu fique cheio com graças para espalhar a conversão para a salvação de todos os filhos de Deus, em
todas as partes do mundo, não importa qual o seu credo. Eu confio em Vós, sempre. O Vosso
amado discípulo. Amém.

Cruzada de Oração 73: Para as Almas Jovens e Crianças Pequenas
Quinta-feira, 16 de agosto de 2012, 03h15min.

Ó Jesus, ajudai-me a salvar as almas dos jovens de todo o mundo. Pela Vossa Graça, ajudai-os a ver
a Verdade da Vossa Existência. Trazei-os para o Vosso Sagrado Coração e abri os seus olhos para o
Vosso Amor e Misericórdia. Salvai-os do Fogo do Inferno e, através das minhas orações, tende
Misericórdia das suas almas. Amém.
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Cruzada de Oração 74: Para o Dom do Discernimento
Quarta-feira, 22 de agosto de 2012, 09h18min.

Ó Mãe de Deus, ajudai-me a preparar a minha alma para o Dom do Espírito Santo. Levai-me como
uma criança pela mão, e guiai-me no caminho para o Dom do Discernimento, através do poder do
Espírito Santo. Abri o meu coração e ensinai-me a submeter-me em corpo, mente e alma. Livrai-me
do pecado do orgulho e orai para que eu possa ser perdoado por todos os pecados do passado, de
modo que a minha alma seja purificada e curada, para que eu possa receber o Dom do Espírito
Santo. Eu agradeço, Mãe da Salvação, pela Vossa intercessão, e aguardo com amor no meu coração
por esta Dádiva, que eu anseio com alegria. Amém.

Cruzada de Oração 75: Eu ofereço-Vos a minha dor, querido Jesus
Terça-feira, 4 de setembro de 2012, 23h05min.

Jesus, eu ofereço a minha dor e sofrimento pelo Vosso sofrimento, durante a Vossa Agonia no
Calvário. Por cada insulto que suporte, eu ofereço-o a Vós. Por cada ataque e abuso verbal que
suporte, eu ofereço-o em homenagem à Vossa Coroação de Espinhos. Por cada crítica injusta
que ouça, eu ofereço-a em honra da Vossa humilhação diante de Pilatos. Por cada tormento
físico que suporte às mãos de outras pessoas, eu ofereço-o em homenagem à Vossa Flagelação
na Coluna. Por cada insulto que suporte, eu ofereço-o em honra da terrível tortura física que
Vós sofrestes durante a Coroação de Espinhos, quando arrancaram um dos Vossos Olhos. Por
cada vez que Vos imito, transmitindo os Vossos Ensinamentos, e sou ridicularizado em Vosso
Nome, deixai-me ajudar-Vos no caminho para o Calvário. Ajudai-me a livrar-me do orgulho e
a nunca ter medo de admitir que Vos amo, querido Jesus. Então quando tudo parecer sem
esperança na minha vida, querido Jesus, ajudai-me a ser corajoso, lembrando-me como Vós,
voluntariamente, Vos permitistes ser Crucificado de forma vil e cruel. Ajudai a erguer-me e a
ser um verdadeiro Cristão, um verdadeiro soldado do Vosso exército, humilde e contrito em
meu coração, em memória do Sacrifício que Vós fizestes por mim. Segurai a minha mão,
querido Jesus, e mostrai-me como o meu próprio sofrimento pode inspirar os outros a
juntarem-se ao Vosso exército, às almas que Vos amam. Ajudai-me a aceitar o sofrimento e a
oferecê-lo a Vós, como uma Dádiva para salvar as almas na Batalha final contra a tirania do
maligno. Amém.

Cruzada de Oração 76: Para os Ateus aceitarem o Amor de Deus
Segunda-feira, 10 de setembro de 2012, 18h00.

Jesus, ajuda-me a aceitar o amor de Deus como me está sendo mostrado. Abra os meus olhos,
minha mente, meu coração e minha alma, para que possa ser salvo. Ajuda-me a crer enchendo meu
coração com o Seu amor. Então me abraça e me salva do tormento da dúvida. Amém.

Cruzada de Oração 77: Oração para a Grã-Bretanha
Segunda-feira, 17 de setembro de 2012, 21h15min.

Ó Altíssimo Pai Celestial, Deus Criador do homem, por favor escuta a minha Oração: salve a GrãBretanha das garras do mal e da ditadura. Unas a todos nós, de todas as religiões, credos e crenças
como uma única família diante de Seus Olhos. Dá-nos forças para unirmos em oposição a toda a
legislação introduzida para proibir os Seus Ensinamentos. Dá-nos a força e a coragem para nunca
Te abandonar e para ajudar a salvar a todos os Seus filhos através de nossas orações. Traga todos os
meus irmãos e irmãs unidos para honrar a Sua promessa de trazer-nos a vida eterna e a entrada no
Seu Paraíso. Amém.
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Cruzada de Oração 78: Salve-me do mal
Terça-feira, 25 de setembro de 2012, 12h50min.

Ó Jesus, protegei-Me do poder de Satanás. Levai-Me para o Vosso Coração para eu afastar toda a minha
fidelidade a ele e aos seus maus caminhos. Eu entrego a minha vontade e ajoelho-me diante de Vós com
o coração humilde e contrito. Eu deixo a minha vida nos Vossos Santos Braços. Salvai-me do mal.
Libertai-me e levai-me para o Vosso porto seguro de proteção, agora e para sempre. Amém.

Cruzada de Oração 79: Para os 2 bilhões de almas perdidas
Quinta-feira, 27 de setembro de 2012, 09h00.

Ó Querido Jesus, eu imploro-Vos que derrameis a Vossa Misericórdia sobre as almas perdidas.
Perdoai-lhes por Vos terem rejeitado e usai o meu sofrimento e Oração para que, pela Vossa
Misericórdia, derrameis sobre elas as Graças de que necessitam para santificar as suas almas. PeçoVos o dom da clemência para essas almas. Peço-Vos que abra os seus corações para que venham a
Vós e peçam que as inundeis com o Espírito Santo, para que elas aceitem a Verdade do Vosso
Amor e vivam Convosco e com toda a família de Deus para sempre. Amém.

Cruzada de Oração 80: Oração pelas almas dos que cometem assassinatos
Domingo, 14 de outubro de 2012, 18h10min.

Ó querido Jesus, peço misericórdia para aqueles que cometem assassinato. Faço um apelo por
clemência para aqueles que estão em pecado mortal. Eu ofereço o meu próprio sofrimento e
dificuldades para ser capaz de abrir Seu Coração e perdoar os seus pecados. Te peço para cobrir
todas as pessoas com más intenções em suas almas com o Seu Precioso Sangue, de modo que eles
podem ser lavados e purificados de suas iniqüidades. Amém.

Cruzada de Oração 81: Pelo Dom da Sagrada Comunhão
Sexta-feira, 19 de outubro de 2012, 09h06min.

Ó Hóstia Celestial, encha meu corpo com o alimento de que necessita. Preencha minha alma com a
presença divina de Jesus Cristo. Dá-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com
a paz e a calma que vem de Sua Santa Presença. Nunca deixe-me duvidar de Sua Presença. Ajudame a aceitá-Lo de corpo e alma, e que através da Santa Eucaristia, as graças concedidas me ajudam
a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifique meu coração. Abre minha alma e
santifique-a quando eu receber o grande Dom da Sagrada Eucaristia. Concede-me as graças e os
favores que Ela concede a todos os filhos de Deus, e concedei-me imunidade das chamas do
Purgatório. Amém.

Cruzada de Oração 82: Para a vitória da Igreja remanescente
Quinta-feira, 25 de outubro de 2012, 21h50min.

Jesus, Rei e Salvador do mundo, a Ti prometemos a nossa honra, a nossa lealdade e obras para
anunciar Tua Glória a todos. Ajude-nos a obter a fortaleza e a confiança para levantarmos e declarar
a verdade em todos os momentos. Nunca nos permita vacilar e adiar em nossa marcha para a vitória
e em nosso plano de salvar almas. Prometemos nossa entrega, nossos corações e tudo o que
possuímos, para que sejamos livres de obstáculos, enquanto continuamos o caminho espinhoso para
as portas do Novo Paraíso. Te amamos, querido Jesus, nosso amado Salvador e Redentor. Nós
unimos em corpo, mente e espírito dentro do Seu Sagrado Coração. Derrama sobre nós a Tua Graça
de Proteção. Cubra-nos com Seu Sangue Precioso, para que sejamos preenchidos com amor e
coragem para levantarmos e declararmos a Verdade do Teu Novo Reino. Amém.
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Cruzada de Oração 83: Para mitigar os castigos
Quinta-feira, 1 de novembro de 2012, 18h00.

Ó Querido Pai, Deus Altíssimo, nós, Seus pobres filhos, nos prostramos diante de Teu Glorioso
Trono no céu. Nós te rogamos que liberte o mundo do mal. Imploramos a tua misericórdia para as
almas daqueles que causam terríveis sofrimentos a Teus filhos na Terra. Por favor, perdoe. Por
favor, elimine o Anticristo, assim que é dado a conhecer. Te pedimos, Querido Senhor, que
mitigues a Tua Mão do Castigo. Em vez disso, te rogamos que aceite as nossas orações e
sofrimentos, para aliviar os sofrimentos de Teus filhos, nesse momento. Confiamos em Ti. Te
honramos. Te agradecemos pelo grande sacrifício que fizestes quando enviaste o Teu único Filho,
Jesus Cristo, para salvar-nos do pecado. Bem-vindo o Seu Filho, mais uma vez, como o Salvador da
humanidade. Por favor, protege-nos. Guardai-nos do mal. Ajuda as nossas famílias. Tem
misericórdia de nós. Amém.

Cruzada de Oração 84: Para iluminar as almas das elites que governam o mundo
Sexta-feira, 9 de novembro de 2012, 21h00.

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

Cruzada de Oração 85: Para salvar os Estados Unidos da América da mão do
enganador
Sábado, 17 de novembro de 2012, 19h00.

Ó Querido Jesus, cobri a nossa nação com a Vossa Preciosíssima proteção. Perdoai os nossos
pecados contra os Mandamentos de Deus. Ajudai o Povo Americano a voltar para Deus. Abri as
suas mentes para o Verdadeiro Caminho do Senhor. Desbloqueai os seus corações endurecidos para
que acolham a Vossa Mão de Misericórdia. Ajudai esta nação a levantar-se contra as blasfêmias que
possam ser infligidas sobre nós, para nos forçar a negar a Vossa Presença. Nós Vos pedimos, Jesus,
que nos salveis e protejais de todo o mal e que abraceis o nosso povo junto ao Vosso Sagrado
Coração. Amém.

Cruzada de Oração 86: Liberta-me do tormento da dúvida
Terça-feira, 27 de novembro de 2012, 20h08min.

Eu venho perante Vós, confuso, inseguro e frustrado, querido Jesus, porque eu estou preocupado
com a Verdade que Vós anunciais nas Vossas Mensagens. Perdoai-me se Vos ofendi. Perdoai-Me
se eu não Vos consigo ouvir. Abre os meus olhos para que eu possa ver que Sois Vós a quem eu
preciso entender. Eu Vos imploro, dai-me a força do Espírito Santo para me mostrar a Verdade. Eu
Vos amo, querido Jesus, e Vos peço que me livreis do tormento da dúvida. Ajudai-me a responder à
Vossa Chamada. Perdoai-me se Vos ofendi e levai-me para mais perto do Vosso Coração. Guiai-me
para o Vosso Novo Reino e concedei-me Graças para que, através das minhas orações e sofrimento,
eu possa ajudar-Vos a salvar as almas tão preciosas para o Vosso Sagrado Coração.
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Cruzada de Oração 87: Protege nossa nação do mal
Sexta-feira, 30 de novembro de 2012, 15h55min.

Ó Pai, por intercessão do Teu Filho, salvai-nos do comunismo. Salvai-nos da ditadura. Protege
nossa nação do paganismo. Salva nossos filhos do mal. Ajudai-nos a ver a Vossa Luz. Abre os
nossos corações para os Ensinamentos do Teu Filho. Ajuda a todas as Igrejas a permanecer fiéis à
Sua Palavra. Te suplicamos que mantenha a nossa nação a salvo da perseguição. Amado Senhor,
olhai-nos com misericórdia, e não leve em consideração as nossas ofensas. Jesus, Filho do Homem,
cubra-nos com o Teu Precioso Sangue. Salvai-nos da escravidão do demônio. Te imploramos,
querido Deus, que intervenhas e impeças que o demônio devore o mundo nesse tempo. Amém.

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

Ó Sagrado Coração de Jesus, mostra misericórdia para todos os pobres pecadores. Ilumina aqueles
corações de pedra, tão desesperados em busca de orientação. Perdoa suas iniqüidades. Ajudai-os,
através de Teu amor e misericórdia, a encontrá-Lo em seus corações para que se sujeitem ao Teu
grande Dom da Redenção. Perdoe a todas as almas que rejeitem a verdade de Deus. Cubra-os com a
Tua Luz, querido Jesus, para cegá-los para as maldades e ciladas do demônio, que tentará arrancálos de Ti para sempre. Dê a todos os filhos de Deus a fortaleza para que sejam gratos por Tua
grande misericórdia. Abra a porta do Seu Reino a todas as almas perdidas que vagam pela terra
desamparadas e sem esperança. Amém.

Cruzada de Oração 89: Para pecadores miseráveis
Sábado, 15 de dezembro de 2012, 21h45min.

Querido Jesus, eu sou um pobre miserável pecador, ajuda-me a chegar a Ti com remorso em minha
alma. Purifica-me dos pecados, que destruíram minha vida. Dai-me uma vida nova, livre das
amarras do pecado, e a liberdade, que meus pecados me negam. Renovai-me na Luz de Vossa
Misericórdia. Aceite-me em Teu Coração. Deixe-me sentir Teu amor para que eu volte para perto
de Ti e que meu amor por Ti seja acendido. Tem misericórdia de mim, Jesus, e mantenha-me livre
do pecado. Faça-me digno de entrar em Seu Novo Paraíso. Amém.

Cruzada de Oração 90: Ação de Graças para a Sua Segunda Gloriosa Vinda
Sábado, 22 de dezembro de 2012, 20h36min.

Ó Meu Jesus, eu te rendo louvor e ação de graças por Tua Gloriosa Segunda Vinda. Ó Meu
Salvador, nascestes para me dar a vida eterna e para me libertar do pecado. Eu ofereço o meu amor,
minha gratidão e minha adoração enquanto preparo a minha alma para a Tua Grande Vinda. Amém.

Cruzada de Oração 91: Mantende-me fiel à minha Fé
Sexta-feira, 4 de janeiro de 2013, 12h30min.

Abençoada Mãe da Salvação, protegei-me na minha hora de necessidade, quando for confrontado
com o maligno. Ajudai-me a defender a Palavra de Deus com força e coragem, sem medo na minha
alma. Orai para que eu permaneça fiel aos Ensinamentos de Cristo e para que eu possa renunciar
completamente aos meus medos, às minhas preocupações e à minha tristeza. Ajudai-me, para que
eu possa, sem medo, seguir em frente nesse caminho solitário, a fim de proclamar a Verdade da
Santa Palavra de Deus, mesmo quando os inimigos de Deus tornarem essa tarefa quase impossível.
Ó Abençoada Mãe, eu peço que, por Vossa intercessão, a fé de todos os Cristãos continue forte, em
todos os momentos, durante a perseguição. Amém.
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Cruzada de Oração 92: Para a Graça da Perseverança
Domingo, 6 de janeiro de 2013, 17h50min.

Ó querido Jesus, eu peço-Vos o Dom da Perseverança. Eu suplico-Vos, concedei-me as graças de
que eu preciso para manter a Vossa Santíssima Palavra. Eu peço-Vos que me livreis de quaisquer
dúvidas. Eu peço-Vos que inundeis a minha alma com paciência, gentileza e perseverança. Ajudaime a permanecer digno quando sou insultado no Vosso Santo Nome. Fazei-me forte e cobri-me
com a graça de continuar, mesmo quando eu estou cansado, com falta de força e confrontado com
todas as tribulações que temos pela frente, para que eu trabalhe incansavelmente para Vos ajudar a
salvar a humanidade. Amém.

Cruzada de Oração 93: Para as Lágrimas da Conversão
Sexta-feira, 11 de janeiro de 2013, 11h25min.

Ó Meu amado Jesus, Vós estais perto do meu coração. Eu sou um Convosco. Eu amo-Vos. Eu
acarinho-Vos. Deixai-me sentir o Vosso Amor. Deixai-me sentir a Vossa Dor. Deixai-me sentir a
Vossa Presença. Concedei-me a Graça da humildade, para que eu seja digno do Vosso Reino na
terra, como no Céu. Concedei-me as Lágrimas da Conversão para que eu possa realmente oferecerme a Vós, como verdadeiro discípulo, para Vos ajudar na Vossa Missão de salvar cada alma na
Terra, antes de Vós virdes para julgar os vivos e os mortos. Amém.

Cruzada de Oração 94: Para curar a mente, corpo e alma
Terça-feira, 15 de janeiro de 2013, 22h50min

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
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
concedeis 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 íntegro e seguir o Caminho da Verdade, permitindo-Vos
que me leveis para a vida do Novo Paraíso. Amém.

Cruzada de Oração 95: Para ajudar a encontrar tempo para a Oração
Quarta-feira, 23 de janeiro de 2013, 16h05min.

Ó Mãe da Salvação, vinde em meu auxílio, pois eu luto para encontrar tempo para a Oração.
Ajudai-me a dar ao Vosso Filho amado, Jesus Cristo, o tempo que Ele merece para Lhe mostrar
quanto eu O amo. Eu peço-Vos, minha Santíssima Mãe da Salvação, que me concedeis as graças de
que eu preciso e que peçais ao Vosso Filho amado toda a graça e proteção, para que Ele me possa
envolver no seio do Seu Sagrado Coração. Amém.

Cruzada de Oração 96: Para abençoar e proteger o nosso Grupo de Cruzada de
Orações
Sexta-feira, 25 de janeiro de 2013, 20h00.

Ó meu querido Jesus, por favor abençoai-nos e protegei-nos, ao Vosso Grupo de Cruzada de
Oração, para nos tornarmos imunes aos ataques perversos do demônio e de quaisquer espíritos
malignos que possam atormentar-nos nesta Sagrada Missão de salvar almas. Que possamos
permanecer leais e fortes e que perseveremos em guardar o Vosso Santo Nome no mundo, e que
jamais renunciemos à nossa luta para espalhar a Verdade da Vossa Santa Palavra. Amém.
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Cruzada de Oração 97: Unir os Grupos de Cruzada de Orações
Terça-feira, 5 de fevereiro de 2013, 19h45min.

Ó amada Mãe da Salvação, eu imploro-Vos que unais, pelas Vossas orações, todos os Exércitos
Remanescentes de Deus por todo o mundo. Cobri todos os Grupos de Cruzada de Orações com a Graça
da Salvação, derramando-a sobre nós através da Misericórdia do Vosso Filho, Jesus Cristo. Enviai os
Vossos anjos para cobrir cada um de nós, e, especialmente, os sacerdotes que lideram os Grupos de
Cruzada de Orações. Ajudai-nos a evitar as distrações, que causam divisão entre nós, e protegei-nos
com a Vossa Dádiva de armadura, para que nos tornemos imunes aos ataques que teremos que suportar
por causa do nosso amor por Jesus Cristo, nessa Santa Missão de salvar almas. Amém.

Cruzada de Oração 98: Pela Graça de Deus para cobrir os vossos Líderes
Quarta-feira, 6 de fevereiro de 2013, 14h55min.

Ó Mãe Abençoada, Mãe da Salvação, por favor pedi ao Vosso Filho para derramar as Suas Graças e
o Seu Amor sobre os Líderes que controlam o mundo. Orai para que a Luz de Deus os cure da
cegueira e desbloqueie os seus corações empedernidos. Impedi-os de infligirem perseguições sobre
pessoas inocentes. Por favor, orai para que Jesus os guie e eles deixem de impedir que a Verdade
dos Seus ensinamentos seja espalhada pelas nações, através do mundo. Amém.

Cruzada de Oração 99: Para a salvação da Austrália e Nova Zelândia
Domingo, 10 de fevereiro de 2013, 02h18min.

Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, em Nome do Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, tende piedade de todos
os Vossos filhos da Austrália e da Nova Zelândia. Perdoai a nossa rejeição da Vossa Santa Palavra.
Perdoai o pecado da indiferença. Livrai-nos da cultura pagã e cobri-nos com as Graças de que
precisamos para inspirar esperança, fé e caridade entre os nossos irmãos e irmãs. Nós Vos
imploramos pelo Dom do Discernimento e pedimos que concedeis a todos nós as Bênçãos de que
precisamos para garantir que apenas a Verdade da Vossa Santa Palavra possa ser ouvida, e para que
sejam concedidas a todas as almas as chaves para a vida eterna. Amém.

Cruzada de Oração 100: Para a sobrevivência do cristianismo
Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013, 11h20min.

Ó querido Jesus, nós Vos pedimos a capacidade para sobreviver às provações que enfrentamos,
agora que o último Verdadeiro Papa termina a sua Missão para Vós. Ajudai-nos a suportar os
terríveis abusos que agora teremos que enfrentar devido ao colapso da Igreja, tal como a
conhecíamos. Nunca nos deixeis desviar da Verdade da Vossa Divina Palavra. Ajudai-nos a
permanecer em silêncio quando os ataques forem colocados sobre os nossos ombros para nos
levarem a virar-Vos as costas e aos Sacramentos que Vós destes ao mundo. Cobri o Vosso Exército
com o poderoso Amor de que nós precisamos, como um escudo, para nos proteger contra o Falso
Profeta e o Anticristo. Ajudai a Vossa Igreja na terra a espalhar-se e multiplicar-se, para poder
aderir à Verdade e para Vos ajudar a conduzir os nossos irmãos e irmãs no Caminho da Verdade,
para nos prepararmos, de forma adequada, para a Vossa Segunda Vinda. Amém.

Cruzada de Oração 101: Oração milagrosa para sentir a presença de Jesus
Terça-feira, 19 de fevereiro de 2013, 14h30min.

Ó Querido Pai, Todo-Poderoso, Criador de tudo o que é e será, ajudai todos nós a reconhecer a
Presença do Vosso amado Filho na Igreja de hoje, para que se torne muito forte. Ajudai-me a
superar o meu medo, a minha solidão e a rejeição que Eu sofro dos meus entes queridos por seguir o
Vosso Filho, Jesus Cristo, meu Salvador. Por favor, protegei os meus entes queridos de caírem na
armadilha de acreditarem em mentiras criadas por Satanás para destruir, dividir e causar estragos
entre todos os filhos de Deus. Por favor, ajudai a todos aqueles que seguem a abominação na Vossa
Igreja, para se salvarem dos fogos eternos do Inferno. Amém.
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Cruzada de Oração 102: Para manter a fé e a crença nas Mensagens de Deus para o
mundo
Quinta-feira, 21 de março de 2013, 20h00.

Querido Jesus, quando eu estiver para baixo, levantai-me. Quando eu duvidar, iluminai-me.
Quando eu estiver triste, mostrai-me o Vosso Amor. Quando eu criticar, ajudai-me a manter o
silêncio. Quando eu julgar o outro em público, selai os meus lábios. Quando eu blasfemar, em
Vosso Nome, redimi-me e trazei-me de volta à vossa proteção. Quando me faltar a coragem,
dai-me a espada de que eu preciso para a batalha e para salvar as almas que vós desejais.
Quando eu resistir ao Vosso amor, ajudai-me a render-me e a abandonar-me completamente ao
Vosso Amoroso carinho. Quando eu me afastar, ajudai-me a encontrar o Caminho da Verdade.
Quando eu questionar a Vossa Palavra, dai-me as respostas que eu procuro. Ajudai-me a ser
paciente, dedicado e bondoso, mesmo para aqueles que Vos amaldiçoam. Ajudai-me a perdoar
aqueles que me ofendem e dai-me a graça de que eu preciso para Vos seguir até ao fim da
terra. Amém.

Cruzada de Oração 103: Para compartilhar o Cálice do Sofrimento com Cristo
Sexta-feira, 22 de março de 2013, 21h45min.

Eu prostro-me diante de Vós, ó Jesus, e aos Vossos Pés para que façais o que quiserdes de mim para
o bem de todos. Deixai-me partilhar o Vosso Cálice de Sofrimento. Tomai esta minha dádiva, para
que Vós possais salvar as pobres almas perdidas e sem esperança. Tomai-me, em corpo, para que eu
possa compartilhar a Vossa Dor. Segurai o meu coração nas Vossas Sagradas Mãos e levai a minha
alma em união Convosco. Pela minha dádiva de sofrimento eu consinto que a Vossa Divina
Presença abrace a minha alma, para que Vós possais resgatar todos os pecadores e unir todos filhos
de Deus para todo o sempre. Amém.

Cruzada de Oração 104: Libertar estas almas da escravidão
Quinta-feira, 11 de abril de 2013, 21h20min.

Querido Jesus, eu ofereço-Vos a alma do meu irmão e irmã, que entregaram as suas almas a
Satanás. Tomai esta alma e redimi-a aos Vossos Santos Olhos. Libertai esta alma da escravidão da
Besta e trazei-a à salvação eterna. Amém.

Cruzada de Oração 105: Dom da Conversão para os Outros
Sexta-feira, 19 de abril de 2013, 17h00.

Ó meu querido Jesus, pelo meu amor por Vós, aceitai por favor a minha alma em uníssono
Convosco. Levai minha alma, cobri-a com o Vosso Espírito Santo e ajudai-me, através desta
Oração, a salvar todos aqueles com que Eu entro em contato. Infundi todas as almas que eu
encontrar, com a Vossa Santa Misericórdia, e oferecei-lhes a salvação necessária para que entrem
no Vosso Reino. Ouvi as minhas orações. Ouvi as minhas súplicas e, através da Vossa Misericórdia,
salvai as almas de toda a humanidade. Amém.

Cruzada de Oração 106: Misericórdia pelos jovens que não reconhecem Deus
Quinta-feira, 9 de maio de 2013, 22h45min.

Querido Jesus, tomai sob a Vossa proteção as almas destes filhos de Deus que não Vos reconhecem,
que não reconhecem o Vosso Amor e que não aceitam a Vossa Promessa. Derramai a Vossa graça
de conversão e dai-lhes a vida eterna. Sede misericordioso com todos aqueles que não acreditam na
Vossa Presença e que não procuram sentir remorso pelos seus pecados. Amém.
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Cruzada de Oração 107: Salvai-me dos fogos do Inferno
Sexta-feira, 17 de maio de 2013, 23h50min.

Jesus, eu sou um terrível pecador. Pelos meus atos, causei desesperado sofrimento a outros. Como
resultado, eu estou posto de lado. Não sou mais tolerado na Terra, em qualquer lugar. Livrai-me
deste deserto e protegei-me das garras do maligno. Permiti que me arrependa. Aceitai o meu
remorso. Enchei-me com a Vossa Força e ajudai a erguer-me das profundezas do desespero. Eu
entrego-Vos, Querido Jesus, o meu livre-arbítrio e fazei de mim o que Vós desejardes, para que eu
possa ser salvo dos fogos do Inferno. Amém.

Cruzada de Oração 108: Subida do Monte do Calvário
Terça-feira, 4 de junho de 2013 23h30min.

Jesus, ajudai-me a ter coragem, bravura e força para me levantar e ser incluído, para que me possa
juntar ao Vosso Exército Remanescente e subir o mesmo Monte Calvário que Vós tivestes de
suportar pelos meus pecados. Dai-me o poder de levar a Vossa Cruz e a Vossa carga, para que eu
possa ajudar-Vos a salvar almas. Livrai-me da minha fraqueza. Dissipai os meus temores. Esmagai
todas as minhas dúvidas. Abri os meus olhos para a Verdade. Ajudai-me, e a todos aqueles que
respondem ao Chamamento para carregar a Vossa Cruz, para Vos seguirem com o coração humilde
e contrito e que, pelo meu exemplo, outros possam ganhar coragem de fazer o mesmo. Amém.

Cruzada de Oração 109: Pelo Dom da Confiança
Segunda-feira, 10 de junho de 2013, 23h00.

Ó meu querido Jesus, ajudai-me a confiar em Vós. A confiar na Promessa do Vosso retorno. A aceitar a
Verdade da Vossa Segunda Vinda. A confiar na Promessa de Deus, o Pai, quando Ele disse que iria darVos o Vosso Reino. Ajudai-me a confiar nos Vossos Ensinamentos, no Vosso Plano para salvar o
mundo. Ajudai-me a aceitar, com Graça, as Vossas Dádivas. Ajudai-me a confiar em Vós, para que eu
perca o medo e possa permitir que o Vosso Amor inunde o meu coração e a minha alma. Amém.

Cruzada de Oração 110: Para os sacerdotes permanecerem fieis à Vossa Santa Palavra
Domingo, 23 de junho de 2013, 18h37min.

Ó meu querido Jesus, eu suplico-Vos para me manteres forte e corajoso, para que eu possa defender
a Verdade no Vosso Santíssimo Nome. Dai-me a Graça de que eu preciso – Eu imploro – para dar
testemunho da Vossa Santa Palavra em todos os momentos. Dai-me a capacidade para suportar as
pressões para promover inverdades, quando eu sei, no meu coração, que elas Vos ofendem. Ajudaime a permanecer fiel à Vossa Santa Palavra, até o dia em que eu morrer. Amém.

Cruzada de Oração 111: Para consagrar seus filhos a Jesus Cristo
Quarta-feira, 26 de junho de 2013, 16h50min.

Ó querida Mãe da Salvação, eu consagro meus filhos (nome dos filhos aqui) ao Vosso Filho,
para que Ele possa trazer-lhes paz de espírito e amor no coração. Por favor, reze para que meus
filhos sejam aceitos nos Braços Misericordiosos do Vosso Filho, e protegidos de danos. Ajudeos a permanecerem fieis à Santa Palavra de Deus, especialmente nos momentos, em que forem
tentados a se afastar Dele. Amém.

Cruzada de Oração 112: Pela Graça da Salvação
Sexta-feira, 5 de julho de 2013, 14h10min.

Querido Jesus, eu peço-Vos para protegerdes as almas daqueles que foram infestados por Satanás
com a Vossa Graça especial da Salvação. Libertai as suas pobres almas do perverso cativeiro do
qual não podem escapar. Amém.
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Cruzada de Oração 113: Para derrotar o mal na nossa terra
Quarta-feira, 10 de julho de 2013, 15h26min.

Ó Mãe da Salvação, entrai no nosso meio e cobri a nossa terra com a vossa proteção. Esmagai a
cabeça da Besta e acabai com sua perversa influência entre nós. Ajudai os vossos pobres filhos
perdidos a levantar-se e a falar a Verdade, quando estamos rodeados de mentiras. Por favor, ó Mãe
de Deus, protegei a nossa terra e mantende-nos fortes, para que possamos permanecer fiéis ao vosso
Filho neste tempo da nossa perseguição. Amém.

Cruzada de Oração 114: Pelos sacerdotes, para que recebem o Dom da Verdade
Segunda-feira, 15 de julho de 2013, 17h52min.

Meu Senhor, abri os meus olhos. Permiti-me ver o inimigo e encerrai o meu coração para o engano.
Eu entrego-me todo a Vós, querido Jesus. Eu confio na Vossa Misericórdia. Amém.

Cruzada de Oração 115: Pelo Dom da Conversão (Medalha da Salvação)
Quinta-feira, 18 de julho de 2013, 19h14min.

Ó Mãe da Salvação, cobri a minha alma com as vossas lágrimas de Salvação. Livrai-me de dúvidas.
Elevai o meu coração, para que eu possa sentir a Presença do vosso Filho. Trazei-me paz e consolo.
Orai para que eu seja verdadeiramente convertido(a). Ajudai-me a aceitar a Verdade e a abrir o meu
coração para receber a Misericórdia do vosso Filho, Jesus Cristo. Amém.

Cruzada de Oração 116: Salvai-me do mal das mentiras
Terça-feira, 23 de julho de 2013, 15h30min.

Querido Jesus, ajudai-me. Eu estou a afogar-me em lágrimas de tristeza. O meu coração está
confuso. Eu não sei em quem posso confiar. Por favor, enchei-me com o Vosso Espírito Santo, para
que eu possa escolher o caminho correto para o Vosso Reino. Ajudai-me, querido Jesus, a
permanecer sempre fiel à Vossa Palavra, dada ao mundo por Pedro, e a nunca me desviar do que
Vós nos ensinaste nem a negar a Vossa morte na Cruz. Jesus, Vós sois o Caminho. Mostrai-me o
Caminho. Agarrai-me e levai-me na Vossa jornada de Misericórdia. Amém.

Cruzada de Oração 117: Por aqueles que venderam as suas almas
Quinta-feira, 29 de agosto de 2013, 23h53min.

Querido Jesus, eu consagro as almas de (listá-las aqui) e de todos aqueles que trocaram as suas
almas pelo preço da fama. Livrai-os da sua infestação. Levai-os para longe da ameaça dos
Illuminati, que os devoram. Dai-lhes a coragem para se afastarem dessa escravidão ímpia, sem
medo. Tomai-os nos Vossos Braços de Misericórdia e alimentai-os de novo com o Estado de Graça,
para que eles fiquem aptos a estar diante de Vós. Pela Vossa Divindade, ajudai-me através desta
Oração pelas almas assumidas por Satanás, para as afastar de uma terrível tortura nas câmaras do
Inferno. Ajudai-os, através do sofrimento das almas escolhidas, através das minhas orações e
através da Vossa Misericórdia, a ficarem na linha da frente, prontos para entrarem nos Portões da
Nova Era de Paz – o Novo Paraíso. Eu suplico-Vos, para que os liberteis do cativeiro. Amém.

Cruzada de Oração 118: Pela geração de jovens almas perdidas
Segunda-feira, 2 de setembro de 2013, 18h45min.

Querido Jesus, eu clamo pela vossa Misericórdia para a geração de jovens almas perdidas. Aqueles
que não Vos conhecem, cobri-os com o Dom da visão. Aqueles que Vos conhecem e que Vos
ignoram, atraí-os de volta para a Vossa Misericórdia. Por favor, dai-lhes rapidamente a prova da
Vossa Existência e orientai-os para aqueles que podem ajudá-los e orientá-los para a Verdade.
Preenchei as suas mentes e almas com a saudade de Vós. Ajudai-os a reconhecer o vazio que existe
neles, porque eles não sentem a Vossa Presença. Eu peço-vos, Senhor, que não os abandoneis, e,
pela Vossa Misericórdia, concedei-lhes a Vida Eterna. Amém.
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Cruzada de Oração 119: Para sentir o Amor de Jesus
Terça-feira, 3 de setembro de 2013, 16h45min.

Jesus, ajudai-me, eu estou tão confuso. O meu coração não se quer abrir a Vós. Os meus olhos não
conseguem ver-Vos. A minha mente bloqueou para Vós. A minha boca não consegue proferir
palavras para Vos confortar. A minha alma está nublada pela escuridão. Por favor, tende piedade de
mim, pobre pecador. Eu estou desamparado, sem a Vossa Presença. Enchei-me com as Vossas
Graças, para que eu tenha coragem de chegar até Vós, para Vos implorar por Misericórdia. Ajudaime, ao Vosso discípulo perdido, que Vos amo, mas que não sinto mais a febre do amor no meu
coração, para ver e aceitar a Verdade. Amém.

Cruzada de Oração 120: Impedir a propagação da guerra
Domingo, 8 de setembro de 2013, 21h10min.

Ó meu doce Jesus, levai as guerras que destroem a humanidade. Protegei os inocentes, do
sofrimento. Protegei as almas que tentam trazer a paz verdadeira. Abri os corações dos que estão
aflitos pela dor da guerra. Protegei os jovens e os vulneráveis. Salvai todas as almas cujas vidas
forem destruídas pela guerra. Fortalecei a todos nós, querido Jesus, que rezamos pelas almas de
todos os filhos de Deus, e concedei-nos a graça de resistirmos ao sofrimento que possamos ter
durante os períodos de conflito. Nós imploramos-Vos para que pareis a propagação da guerra e para
que leveis as almas para o Refúgio do Vosso Sagrado Coração. Amém.

Cruzada de Oração 121: Fidelidade ao Exército de Jesus Cristo
Domingo, 15 de setembro de 2013, 23h50min.

Nós mantemo-nos unidos ao Vosso Sagrado Coração, Querido Jesus. Nós falamos com autoridade a
Verdadeira Palavra de Deus. Nós caminharemos até os confins da terra a espalhar a Verdade. Nós
nunca aceitaremos qualquer nova falsa doutrina em Vosso Nome, diferente da que Vós Mesmo nos
ensinastes. Nós mantemo-nos fiéis, leais e firmes na nossa fé. Nós trataremos aqueles que Vos
traem, com amor e compaixão, na esperança de que eles voltem para Vós. Nós seremos firmes, mas
pacientes, com aqueles que nos perseguem em Vosso Nome. Nós caminharemos vitoriosos em todo
o caminho até o Vosso Novo Paraíso. Nós prometemos que, através da nossa dor e sofrimento, trarVos-emos todas as almas perdidas que estão sedentas do Vosso Amor. Por favor, aceitai as nossas
orações por todos os pecadores do mundo para que nos possamos tornar uma família, unidos no
amor por Vós, na Nova Era de Paz. Amém.

Cruzada de Oração 122: Para Consagração ao Precioso Sangue de Jesus Cristo
Quarta-feira, 18 de setembro de 2013, 23h30min.

Querido Jesus, eu peço-Vos que me consagreis, à minha família, amigos e nação para a Proteção do
Vosso Precioso Sangue. Vós morrestes por mim e as Vossas Feridas são as minhas feridas, uma vez
que eu aceito graciosamente o sofrimento que vou suportar no percurso até à Vossa Segunda Vinda.
Eu sofro Convosco, querido Jesus, enquanto Vós tentais reunir todos os filhos de Deus no Vosso
Coração, para que possamos ter a Vida Eterna. Cobri-me e a todos aqueles que necessitam da Vossa
Proteção com o Vosso Precioso Sangue. Amém.

Cruzada de Oração 123: Dádiva da livre vontade a Deus
Quarta-feira, 2 de outubro de 2013, 22h15min.

Meu querido Jesus, ouvi esta minha Oração, de uma alma muito indigna, e ajudai-me a amar-Vos
mais. Por minha livre vontade, eu ofereço-Vos esta Dádiva de volta, querido Jesus, para que eu
possa tornar-me Vosso humilde servo e permanecer obediente à Vontade de Deus. A minha vontade
é a Vossa Vontade. O Vosso comando significa que eu obedeço a todos os Vossos desejos. A minha
livre vontade é Vossa, para fazerdes com ela o que for necessário para salvar todas as pessoas, em
todo o mundo, que estão separadas de Vós. Eu concedo esta Dádiva, que me foi dada pelo
nascimento, ao Vosso Santíssimo Serviço. Amém.
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Cruzada de Oração 124: Ouvi o meu apelo pela liberdade
Quinta-feira, 24 de outubro de 2013, 19h45min.

Ó Deus, meu Pai Misericordioso, Criador de tudo o que é, escutai o meu apelo pela liberdade.
Libertai-me das correntes da escravidão e protegei-me da perseguição do mal. Ajudai-me a
discernir a Verdade e vinde em meu auxílio, mesmo que eu esteja confuso e possa duvidar da
Vossa Palavra. Perdoai-me se eu Vos ofender e levai-me para o refúgio do Vosso Novo Paraíso
na Terra. Amém.

Cruzada de Oração 125: Para defender a Santíssima Palavra de Deus
Terça-feira, 29 de outubro de 2013, 19h30min.

Ó Mãe da Salvação, ajudai-me, um humilde servo de Deus, a defender a Sua Santíssima Palavra nos
tempos de tormenta. Consagrai-me, querida Mãe, ao vosso Filho, para que Ele possa cobrir-me com
o Seu Precioso Sangue. Concedei-me, pela intercessão do vosso Filho, Jesus Cristo, a graça, a força
e a vontade de me manter fiel aos Ensinamentos de Cristo nos tempos de tribulação que irão
devorar a Sua Santíssima Igreja na Terra. Amém.

Cruzada de Oração 126: Para resistir à perseguição religiosa
Quinta-feira, 14 de novembro de 2013, 12h00.

Querido Jesus, ajudai-me a resistir a qualquer tipo de perseguição no Vosso Santo Nome. Ajudai
aqueles que caem no erro, na crença de que prestam testemunho do Vosso Trabalho. Abri os olhos a
todos os que podem ser tentados a destruir os outros, por meio de atos perversos, ações ou gestos.
Protegei-me contra os inimigos de Deus, que se levantarão para tentar silenciar a Vossa Palavra e
que Vos tentam banir. Ajudai-me a perdoar aqueles que Vos traem e dai-me a Graça de permanecer
firme no meu amor por Vós. Ajudai-me a viver na Verdade que Vós nos ensinaste e a permanecer
sob a Vossa proteção para sempre. Amém.

Cruzada de Oração 127: Para salvar a minha alma e as dos meus entes queridos
Segunda-feira, 18 de novembro de 2013, 20h10min.

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

Cruzada de Oração 128: Para reunir e unir todas as almas
Quarta-feira, 20 de novembro de 2013, 14h15min.

Querido Jesus, ajudai-nos, vossos amados discípulos, a reunir o mundo em Vossos Braços e
apresentar-Vos as almas que têm mais necessidade de Vossa Grande Misericórdia! Capacite-nos
com o Dom do Espírito Santo, para garantir que a Chama da Verdade penetre todos aqueles que
tornaram-se separados de Vós! Une todos os pecadores, para que a cada um seja dada todas as
chances de reconciliação. Dê-nos a força para permanecermos firmes para Vossa Santa Palavra
quando formos forçados a rejeitar a Verdade, que foi proclamada ao mundo através dos Santíssimos
Evangelhos! Continuamos em Vós, com Vós e para Vós, a cada passo de nosso caminho para a
salvação. Amém.
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Cruzada de Oração 129: Para o presente de Amor
Sábado, 23 de novembro de 2013, 17h00.

Ó Deus, por favor, enchei-me com Vosso Amor! Ajudai-me a compartilhar o Dom do Amor com
todos aqueles que necessitam de Vossa Misericórdia! Ajudai-me a amar-Vos mais! Ajudai-me a
amar a todos aqueles que precisam de Vosso Amor! Ajudai-me a amar Vossos inimigos! Permiti
que o Amor, com que me abençoas, seja usado para envolver os corações de todos, com quem entro
em contato. Com o Amor, que Vós infunde em minha alma, me ajude a dominar todo o mal,
converter almas e derrotar o Diabo e todos os agentes malvados dele, que tentam destruir a Verdade
da Vossa Santa Palavra! Amém.

Cruzada de Oração 130: Novena de Salvação
Domingo, 1 de dezembro de 2013, 16h12min.

Minha amada Mãe da Salvação, pela Misericórdia do vosso Filho, Jesus Cristo, ganhai por favor o
Dom da salvação eterna para todas as almas. Através da vossa intercessão, eu imploro-vos que oreis
pela libertação de todas as almas da escravidão de Satanás. Por favor, pedi ao vosso filho para
mostrar Misericórdia e perdão pelas almas que O rejeitam e O magoam com a sua indiferença e que
adoram falsas doutrinas e falsos deuses. Nós suplicamos-vos, querida Mãe, que imploreis graças
para abrir os corações das almas que mais necessitam da vossa ajuda. Amém.
Mãe da Salvação: “Eu concedo agora a todos vós uma Dádiva especial, abençoada pelo meu Filho, para que a todas as
almas sejam concedidas a imunidade do fogo do Inferno e a salvação. (...) Vós deveis recitar esta Oração num total de
sete dias consecutivos, durante um mês, com início às Segundas-feiras da parte da manhã. Vós deveis recitá-la três
vezes durante cada um dos sete dias e, num desses dias, vós deveis jejuar. No jejum, é-vos solicitado que façais apenas
uma refeição principal durante o dia e, em seguida, nas outras duas refeições, apenas pão e água”.

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

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

Cruzada de Oração 132: Renúncia a Satanás, para proteger esta Missão
Sexta-feira, 31 de janeiro de 2014, 15h27min.

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

Cruzada de Oração 133: Um pedido para a vinda de Deus
Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014, 15h27min.

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.
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Cruzada de Oração 134: Para acreditar na Existência de Deus
Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014, 15h27min.

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 dessa 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.

Cruzada de Oração 135: Para defender a Verdade
Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014, 16h15min.

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.

Cruzada de Oração 136: Para guardar a Vossa Palavra
Sábado, 22 de fevereiro de 2014, 18h35min.

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.

Cruzada de Oração 137: Oração da Restauração
Domingo, 23 de fevereiro de 2014, 16h03min.

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.

Cruzada de Oração 138: Proteção do ódio
Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014, 14h48min.

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 àqueles 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.
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Cruzada de Oração 139: Por força para derrotar o mal
Sábado, 8 de março de 2014, 13h37min.

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.

Cruzada de Oração 140: Proteção da Hierarquia dos Anjos
Quinta-feira, 13 de março de 2014, 20h45min.

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.

Cruzada de Oração 141: Proteção contra a perseguição
Terça-feira, 18 de março de 2014, 16h20min.

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.

Cruzada de Oração 142: Preparação para a morte
Sábado, 22 de março de 2014, 14h00.

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.

Cruzada de Oração 143: Para proteger a Missão de Salvação
Terça-feira, 25 de marco de 2014, 15h30min.

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.
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Cruzada de Oração 144: Para proteger a Fé Cristã
Quarta-feira, 2 de abril de 2014,16h27min.

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.

Cruzada de Oração 145: Preenchei-me com o Vosso Dom do Amor
Quinta-feira, 3 de abril de 2014, 17h11min.

Querido Jesus, preenchei-me, um recipiente vazio, com o Dom do Vosso Amor. Inundai a minha
alma com a Vossa Presença. Ajudai-me a amar os outros como Vós me amais. Ajudai-me a ser um
receptáculo da Vossa Paz, da Vossa Calma e da Vossa Misericórdia. Abri sempre o meu coração
para o sofrimento dos outros e dai-me a Graça de perdoar aqueles que Vos rejeitam e que
transgridem contra mim. Ajudai-me a proclamar o Vosso Amor através do exemplo, como Vós
faríeis se estivésseis no meu lugar. Amém.

Cruzada de Oração 146: Proteção contra a decepção
Sexta-feira, 11 de abril de 2014, 15h22min.

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.

Cruzada de Oração 147: Deus Pai, mostrai Misericórdia por aqueles que negam o
Vosso Filho
Domingo, 20 de abril de 2014, 17h40min.

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.

Cruzada de Oração 148: Vinde em meu auxílio
Sábado, 3 de maio de 2014, 15h50min.

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.
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Cruzada de Oração 149: Para procurar o Amor de Deus
Domingo, 11 de maio de 2014, 18h00.

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. Ajudainos a espalhar o Amor de Deus, para que possa e vá dominar todo o mal no mundo. Amém.

Cruzada de Oração 150: Para salvar as almas dos não-crentes
Sexta-feira, 16 de maio de 2014, 16h05min.

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.

Cruzada de Oração 151: Para defender a Fé
Quinta-feira, 22 de maio de 2014, 15h26min.

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.

Cruzada de Oração 152: Ajudai-me na minha hora de desamparo
Sábado, 31 de maio de 2014, 08h20min.

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. Salvaime da prisão em que me encontro, para que eu possa ser livre e ficar seguro nos Vossos
Sagrados Braços. Amém.

Cruzada de Oração 153: O Dom de Proteção aos filhos
Sábado, 31 de maio de 2014, 16h20min.

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.
Mãe da Salvação: “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 154: Oração ao Dia da Festa da Mãe da Salvação (para o dia 4
de junho)
Quarta-feira, 4 de junho de 2014, 14h13min.

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.

Cruzada de Oração 155: Para Proteção desta Missão de Salvação
Domingo, 8 de junho de 2014, 14h45min.

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.

Cruzada de Oração 156: Proteção do ódio
Segunda-feira, 9 de junho de 2014, 21h42min

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.

Cruzada de Oração 157: Pelas almas em cativeiro
Sábado, 14 de junho de 2014, 12h40min.

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.
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Cruzada de Oração 158: Protegei-me da religião mundial
Sábado, 28 de junho de 2014, 15h03min.

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.

Cruzada de Oração 159: Rogar o Amor de Deus
Terça-feira, 8 de julho de 2014, 16h00.

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.

Cruzada de Oração 160: Ajudai-me a amar-Vos mais
Terça-feira, 22 de julho de 2014, 16h50min.

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.

Cruzada de Oração 161: Por confiança e paz
Quarta-feira, 23 de julho de 2014, 17h04min.

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.

Cruzada de Oração 162: Para proteger os fracos e inocentes
Quinta-feira, 24 de julho de 2014, 16h48min.

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. 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.
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Cruzada de Oração 163: Resgatai-me da perseguição
Sábado, 9 de agosto de 2014, 17h43min.

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.

Cruzada de Oração 164: Oração da Paz para as Nações
Domingo, 24 de agosto de 2014, 17h00.

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.

Cruzada de Oração 165: Pelo Dom da Vida Eterna
Sexta-feira, 5 de setembro de 2014, 20h45min.

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.

Cruzada de Oração 166: Para mitigar o assassinato de inocentes
Quinta-feira, 18 de setembro de 2014, 15h30min.

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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Cruzada de Oração 167: Proteger a minha família
Domingo, 21 de setembro de 2014, 17h45min.

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 intenções
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.

Cruzada de Oração 168: Pelo Dom do Amor de Deus
Segunda-feira, 29 de setembro de 2014, 20h50min.

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.

Cruzada de Oração 169: Para a salvação daqueles que rejeitam a Cristo
Quinta-feira, 2 de outubro de 2014, 23h15min.

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.

Cruzada de Oração 170: Para defender a Santa Palavra de Deus
Quarta-feira, 8 de outubro de 2014, 21h10min.

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.
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LADAINHAS
Ladainha 1: Proteção contra o Falso Profeta
Domingo, 19 de agosto de 2012, 22h56min.

Meu Querido Jesus, salvai-nos do engano do Falso Profeta.
Jesus, tende Misericórdia de nós.
Jesus, salvai-nos da perseguição.
Jesus, preservai-nos do Anticristo.
Senhor, tende Misericórdia.
Cristo, tende Misericórdia.
Meu Querido Jesus, cobri-nos com o Vosso Precioso Sangue.
Meu Querido Jesus, abri os nossos olhos para as mentiras do Falso Profeta.
Meu Querido Jesus, uni a Vossa Igreja.
Jesus, protegei os nossos Sacramentos.
Jesus, não deixeis que o Falso Profeta divida a Vossa Igreja.
Meu Querido Jesus, ajudai-nos a rejeitar as mentiras que nos apresentam como a Verdade.
Jesus, dai-nos força.
Jesus, dai-nos esperança.
Jesus, inundai as nossas almas com o Espírito Santo.
Jesus, protegei-nos da Besta.
Jesus, dai-nos o dom do discernimento para que possamos acompanhar o caminho de Vossa Igreja
Verdadeira para todo o sempre e eternamente. Amém.
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Ladainha 2: Pela Graça de Imunidade
Sexta-feira, 24 de agosto de 2012, 03h15min.

Ó Altíssimo Pai Celestial,
Eu amo-Vos,
Eu honro-Vos,
Senhor tende Misericórdia.
Senhor, perdoai-nos as nossas ofensas.
Eu adoro-Vos,
Eu louvo-Vos,
Eu agradeço-Vos por todas as Vossas Graças especiais.
Eu imploro-Vos pela Graça de Imunidade para os meus entes queridos (nome de todos, numa lista
para a salvação das almas).
Eu ofereço-Vos a minha lealdade em todos os momentos.
Vós, Ó Pai Celestial, Criador de todas as coisas, Criador do Universo, Criador da Humanidade. Vós
sois a fonte de todas as coisas.
Vós sois a fonte do Amor.
Vós sois Amor.
Eu amo-Vos.
Eu honro-Vos.
Eu inclino-me diante de Vós.
Eu imploro Misericórdia para todas as almas que não Vos conhecem, que não Vos honram, que
rejeitam a Vossa Mão de Misericórdia.
Eu entrego-me a Vós em mente, corpo e alma, para que Vós possais levá-los nos Vossos Braços,
livres do mal.
Eu peço-Vos para abrirdes os Portões do Paraíso, para que todos os Vossos filhos possam unir-se,
por fim, na Herança que Vós criastes para todos nós. Amém.
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Ladainha 3: Para defender a Palavra de Deus
Quinta-feira, 11 de outubro de 2012, 10h03min.

Ó querido Jesus,
protege-nos das mentiras que ofendem a Deus.
Proteja-nos de Satanás e seu exército.
Ajude-nos a amá-Lo mais.
Ampara-nos em nossa batalha.
Defende-nos em nossa fé.
Leve-nos para o Seu porto seguro.
Ajude-nos a levantar e defender a sua Santa Vontade.
Fortaleça a nossa determinação de ser seus verdadeiros discípulos.
Dá-nos coragem.
Dá-nos confiança.
Guiai-nos no caminho da Verdade.
Defende-nos contra o inimigo.
Derrame Suas Graças de proteção sobre nós.
Ajude-nos a evitar a tentação.
Aproxime-nos do Seu Sagrado Coração.
Ajude-nos a permanecer fiéis a Ti em todos os momentos. Amém.

Ladainha 4: Para mitigar a punição de Deus Pai
Sábado, 12 de janeiro de 2013, 03h10min.

Ó Deus, o Altíssimo,
Nós imploramos a Vossa Misericórdia pelos pecados dos Vossos filhos.
Nós Vos agradecemos pela Dádiva da terra.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da vida humana.
Nós valorizamos o Dom da vida.
Nós defendemos o Dom da vida.
Nós Vos agradecemos pela Dádiva do Vosso Filho, Jesus Cristo.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da Redenção.
Nós louvamos a Vossa Divindade.
Nós rendemo-nos completamente perante Vós, para que a Vossa Santa Vontade possa ser cumprida,
assim na terra como no Céu.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da Iluminação da Consciência.
Nós Vos agradecemos pela promessa da vida eterna.
Nós louvamos o Novo Paraíso.
Nós Vos imploramos a salvação de todas as almas, incluindo aquelas que Vos atormentam e as que
estão perdidas para Vós.
Nós Vos agradecemos pelo amor que Vós mostrais por todos os Vossos filhos.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da profecia.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da Oração.
Nós Vos pedimos que nos concedeis a paz e a salvação. Amém.
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Ladainha 5: Para a salvação daqueles que estão em pecado mortal
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2013, 12h30min.

Jesus, salvai todos os pecadores do fogo do Inferno.
Perdoai as almas enegrecidas.
Ajudai-os a ver-Vos.
Tirai-os da escuridão.
Abri os seus olhos.
Abri os seus corações.
Mostrai-lhes a Verdade.
Salvai-os.
Ajudai-os a escutar.
Livrai-os do orgulho, luxúria e inveja.
Protegei-os do mal.
Ouvi os seus pedidos de ajuda.
Agarrai as suas mãos.
Puxai-os para Vós.
Salvai-os do engano de Satanás. Amém.

Ladainha 6: Dádiva de Graças
Quarta-feira, 8 de janeiro de 2014, 21h15min.

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.
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ORAÇÕES ADICIONAIS
Oração 1: Para a salvação
Terça-feira, 16 de novembro de 2010, 9h55min.

Ó Meu Senhor, levai-me para o Vosso Reino e protegei-me da escuridão que tomou conta da minha
alma. Ouvi-me agora, ó Sagrado Coração, e, através da Vossa Bondade, deixai que a Vossa Luz de
Amor e Proteção brilhe em nós.

Oração 2: Para os ateus sentirem o amor de Deus
Quinta-feira, 18 de novembro de 2010, 21h00.

Deus, se Vós sois a Verdade revelai-me o sinal do Vosso Amor. Abri o meu coração para receber
orientação. Se Vós existis, deixai-me sentir o Vosso Amor para que eu possa ver a Verdade. Orai
por mim, agora.

Oração 3: Para os não-crentes
Domingo, 21 de novembro de 2010, 13h30min.

Meu Querido Senhor, eu estendo os meus braços para Vos pedir que leveis o meu amado
irmão/irmã para os Vossos ternos braços. Abençoai-o/a com o Vosso Sagrado Sangue e dai-lhes a
graça necessária para lhes permitir receber o Espírito do Vosso Amor, para os conduzir até à
salvação eterna.

Oração 4: Para pedir a Jesus para mostrar a Sua Presença
Segunda-feira, 22 de novembro de 2010, 14h00.

Jesus, eu sinto-me perdido. Abri o meu coração para aceitar o Vosso Amor e mostrai-me a Verdade
para que eu possa ser salvo.

Oração 5: Para o perdão imediato
Sábado, 16 de abril de 2011, 10h00.

Por favor orientai-me em direção à Luz e à Bondade da Vossa Grande Misericórdia e perdoai-me os
meus pecados.

Oração 6: Para converter os outros
Sábado, 16 de abril de 2011, 10h00.

Exorto-Vos Jesus, na Vossa Divina Misericórdia, a cobrir essas almas tíbias com o Vosso Precioso
Sangue, para que possam ser convertidas.

Oração 7: Para pedir o encorajamento pelo Dom do Espírito Santo
Terça-feira, 10 de maio de 2011, 16h00.

Ó Senhor, preenchei-me agora com o dom do Espírito Santo, para levar a Vossa Santíssima Palavra
aos pecadores que eu devo ajudar a salvar em Vosso nome. Ajudai-me a cobri-los, através das
minhas orações, com o Vosso precioso sangue, para que eles possam ser atraídos para o Vosso
Sagrado Coração. Dai-me o dom do Espírito Santo, para que essas pobres almas se possam deleitar
no Vosso Novo Paraíso.
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Oração 8: Para cada dia para fortalecer os laços de amor com Cristo
Domingo, 24 de julho de 2011, 23h00.

Ó meu precioso Jesus, abraçai-Me nos Vossos braços e permiti que a minha cabeça descanse sobre os
Vossos ombros, para que eu possa erguer-me até ao Vosso Reino glorioso, quando for a hora certa.
Permiti que o Vosso precioso sangue flua no meu coração para que possamos ser unidos como um só.

Oração 9: Para ver que estas Mensagens são de origem divina
Segunda-feira, 15 de agosto de 2011, 00h05min.

Jesus, se isto é realmente de Vós, por favor inundai a minha alma com o Sinal do Vosso Amor para
que eu possa reconhecer-Vos tal como Vós sois. Não me deixeis ser enganado por mentiras.
Mostrai-Me a Vossa Misericórdia abrindo-me os olhos para a Verdade e para o caminho do Vosso
Novo Paraíso na Terra.

Oração 10: Confiança em Jesus para resolver problemas
Quarta-feira, 17 de agosto de 2011, 11h00.

Jesus, eu entrego-Vos todas as minhas preocupações nesta matéria em confiança para que o
problema agora seja Vosso para resolveres de acordo com a Vossa Santíssima Vontade.

Oração 11: Para os Videntes permanecerem unidos com Cristo e nunca negá-Lo
Domingo, 28 de agosto de 2011, 23h00.

Eu nunca negarei os caminhos do Meu Senhor. Nem negarei a existência de Jesus Cristo, a quem a
humanidade tem tentado destruir, não apenas no Seu sofrimento na Cruz, mas também depois. Eu
estou unido com Jesus Cristo. Eu falo em Seu Nome. Eu caminho com Ele. Ele levanta-me para que
eu, à minha maneira humilde, ajude a abrir os vossos corações para o Puro Amor que Ele tem no
Seu Coração para todos vós e para cada um de vós.

Oração 12: Pelas almas perdidas que estão cegas
Quinta-feira, 30 de agosto de 2011, 14h30min.

Deus Altíssimo, eu venho essa semana diante do Vosso Trono, para invocar as almas dos meus irmãos e
irmãs que recusam o conhecimento da Vossa existência. Exorto-Vos a preenchê-los com as Vossas
Graças de modo a que eles abram os seus corações para ouvirem a Vossa Santíssima Palavra.

Oração 13: Para os Servos Sagrados resistirem à Abominação
Sexta-feira, 28 de outubro de 2011, 23h30min.

Ó Meu amado Jesus, invoco a Vossa proteção e peço a Vossa Misericórdia para salvar os meus
irmãos e irmãs da Vossa Igreja de caírem vítimas do Anticristo. Dai-me Graças e protegei-me com
a Vossa armadura de força para enfrentar as ações do demônio que estejam a ser perpetrados em
Vosso Sagrado Nome. Eu imploro pela Vossa Misericórdia e prometo a minha fidelidade ao Vosso
Santo Nome em todos os momentos.

Oração 14: Para discernir a Palavra de Jesus
Terça-feira, 3 de novembro de 2011, 21h00.

Ó Jesus, cubra-me com o Vosso Precioso Sangue e enchei-me com o Espírito Santo para que eu
possa discernir que essas Palavras vêm de Vós. Humilhai-me em espírito. Recebei os meus apelos
com Misericórdia e abri o meu coração para a Verdade.
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Oração 15: Para a salvação de todas as almas durante o Aviso
Terça-feira, 15 de novembro de 2011, 11h00.

Deus, o Altíssimo, em Nome do Vosso Amado Filho Jesus Cristo, que Vós sacrificastes para nos
salvar, aos Vossos pobres filhos, do fogo do Inferno, ouvi a nossa Oração. Oferecemos os nossos
humildes sacrifícios e aceitamos as provações e tribulações como meio de ganhar a salvação de
todas as almas durante O Aviso. Nós rogamos-Vos o perdão dos pecadores que têm dificuldade em
voltar e aceitar a Vossa Divina Misericórdia, e em fazer os sacrifícios necessários, para que Vós
vejais a redenção deles através dos Vossos Santos Olhos.

Oração 16: Para parar a tentativa de controle dos homens pelo maligno
Sexta-feira, 9 de dezembro de 2011, 23h28min.

Deus Pai, em nome de Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, peço-Vos que pareis essa abominação
para controlar os Vossos filhos. Por favor, protegei todos os Vossos filhos nesses tempos terríveis,
para que possamos encontrar paz e dignidade para viver as nossas vidas livres do Maligno.

Oração 17: Abri os meus olhos (Para os jovens rezarem)
Domingo, 8 de janeiro de 2012, 15h30min.

Jesus se Vós me podeis ouvir, então ouça o meu pedido de ajuda. Por favor, ajude-me a lidar com
aqueles que me causam dor. Ajude-me a não deixar que a inveja tome conta da minha vida e
impeça-me de desejar coisas que eu não posso ter. Em vez disso, abri o meu coração para Vós,
querido Jesus. Ajude-me a sentir o amor verdadeiro – o Vosso Amor –, e a sentir a verdadeira paz
no meu coração.

Oração 18: Pedir a humildade para responder favoravelmente ao chamado de Deus
Sexta-feira, 2 de março de 2012, 12h20min.

Pai Celestial, ajude-me a tornar-me pequeno como uma criança aos Vossos Olhos. Eu peço que as
Vossas Graças caiam sobre mim, para que eu possa responder ao Vosso Chamado, para salvar todos
os Vossos filhos. Amém.

Oração 19: Pedir o discernimento no tempo do cisma na Igreja
Terça-feira, 20 de março de 2012, 21h20min.

Ó Jesus, ajudai-me a ver a Verdade da Vossa Santa Palavra, em todos os momentos, e a manter-me
fiel aos Vossos Ensinamentos, não importa quanto eu seja obrigado a rejeitar-Vos.

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

Jesus, mostrai-me a Verdade e salvai-me do mal. Eu estou verdadeiramente arrependido dos meus
pecados e peço-Vos que me leveis agora e me mostreis a Luz da Vossa Misericórdia. Amém.

Oração 21: Para discernir a Verdade da Igreja Remanescente
Terça-feira, 19 de fevereiro de 2013, 14h30min.

Jesus, salvai-me das mentiras de Satanás, para que eu possa discernir a Verdade da Vossa Igreja
remanescente.
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Oração 22: Deus Pai: Oração pela chave para o Novo Paraíso
Quarta-feira, 10 de abril de 2013, 16h45min.

Querido Pai, sou eu, o Vosso filho perdido, tão confuso e cego, que sem a Vossa Ajuda, o Vosso
amor, não sou nada. Salvai-me através do Amor do Vosso Filho, Jesus Cristo, e dai-me a Chave
para o Vosso Novo Paraíso na Terra. Amém.

Oração 23: 10 minutos diários com Jesus em expiação dos pecados
Terça-feira, 24 de setembro de 2013, 18h00.

Jesus, perdoai-me, porque eu pequei.

Oração 24: Entrega e abandono à Vontade de Jesus
Quarta-feira, 2 de outubro de 2013, 22h15min.

Jesus, a Vossa Vontade é tudo o que importa. A minha livre vontade é Vossa. Fazei com ela o que
Vós deveis.

Oração 25: Implorar misericórdia pelas almas dos condenados
Sábado, 7 de dezembro de 2013, 14h25min.

Jesus, eu imploro por Misericórdia para todos aqueles que Vos rejeitam e que mais necessitam da
Vossa ajuda. Amém.

Oração 26: Pedir a bênção da Mão de Misericórdia de Deus Pai
Segunda-feira, 27 de janeiro de 2014, 17h18min.

Queridíssimo Pai, alcançai e tocai o meu corpo e alma com a Vossa Mão de Misericórdia. Amém.

Oração 27: Para reconciliar com Deus
Segunda-feira, 3 de março de 2014, 23h37min.
Jesus, levai-me sob o Vosso Refúgio para o meu Pai e trazei-me Salvação Eterna.

Oração 28: Oração a São Miguel Arcanjo
Quinta-feira, 6 de março de 2014, 13h45min.

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

Oração 29: Para reconciliar com Jesus na Sexta-feira Santa
Domingo, 13 de abril de 2014,19h00.

Jesus, perdoai-Me pela dor que eu infligi sobre o Vosso Corpo, a Vossa Palavra e a Vossa
Divindade.

Oração 30: Quando a perseguição está além da resistência
Quarta-feira, 7 de maio de 2014, 23h43min.

Jesus levai o meu sofrimento e fazei com ele o que Vós desejardes.
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Oração 31: Para os agentes de Satanás voltarem atrás e chamarem por Jesus
Sexta-feira, 13 de junho de 2014, 22h20min.

Jesus, ajudai-me. Jesus, perdoai-me por todos os meus pecados.

Oração 32: Para libertação da maldade humana
Sábado, 23 de agosto de 2014, 20h00.

Jesus, libertai-nos, indefesos pecadores, dos vossos inimigos.

Oração 33: Para colocar tudo nas Mãos de Jesus
Segunda-feira, 25 de agosto de 2014, 19h05min.

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.

Oração 34: Para servir e amar a Jesus incondicionalmente
Sábado, 30 de agosto de 2014, 18h15min.

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.

Oração 35: Para aceitar os Dons oferecidos por Jesus
Quarta-feira, 29 de outubro de 2014, 15h00.

Jesus, dai-me os Dons de que eu necessito para permanecer fiel a Vós.

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

1171

Livro da Verdade

ÍNDICE DOUTRINAL DA CRUZADA DE ORAÇÕES
ABORTO
Cruzada de Oração 32: Para parar o Aborto na Irlanda
AÇÃO DE GRAÇAS, LOUVOR
Cruzada de Oração 5: Louvor a Deus, o Altíssimo
Cruzada de Oração 15: Ação de Graças pelo Dom da Divina Misericórdia
Cruzada de Oração 21: Ação de Graças a Deus Pai para a salvação da humanidade
Cruzada de Oração 90: Ação de Graças para a Sua Segunda Gloriosa Vinda
AFLIÇÃO
Cruzada de Oração 148: Vinde em meu auxílio
AMOR
Cruzada de Oração 129: Para o presente de Amor
Cruzada de Oração 145: Preenchei-me com o Vosso Dom do Amor
Cruzada de Oração 149: Para procurar o amor de Deus
Cruzada de Oração 159: Rogar o amor de Deus
Cruzada de Oração 168: Pelo dom do amor de Deus
ANTICRISTO
Cruzada de Oração 18: Ajudar a parar o Anticristo e o seu grupo contra os Judeus e os Cristãos
Cruzada de Oração 20: Parar o Anticristo de destruir o mundo
Cruzada de Oração 71: Para proteger-nos da perseguição
ASSASSINATO
Cruzada de Oração 166: Para mitigar o assassinato de inocentes
ATEUS
Cruzada de Oração 76: Para os Ateus aceitarem o Amor de Deus
Oração 2: Para os ateus sentirem o amor de Deus
AVISO
Até o Aviso
Cruzada de Oração 1: O meu presente para Jesus para salvar almas
Cruzada de Oração 3: Livrai o mundo do medo
Cruzada de Oração 4: Uni todas as famílias durante o Aviso
Cruzada de Oração 6: Para parar o Anticristo
Cruzada de Oração 7: Para aqueles que recusam a Misericórdia
Cruzada de Oração 16: Para aceitar as Graças oferecidas durante o Aviso
Cruzada de Oração 17: Pelas almas que estão nas trevas
Cruzada de Oração 43: Salvar almas durante o Aviso
Cruzada de Oração 55: Para preparar para o Aviso
Cruzada de Oração 60: Para a conversão das famílias durante o Aviso
Cruzada de Oração 65: Pelos que estão em pecado mortal
Cruzada de Oração 127: Para salvar a minha alma e as dos meus entes queridos
Oração 15: Para a salvação de todas as almas durante o Aviso
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Durante o Aviso
Oração 20: Para os Ateus durante o Aviso
Após o Aviso
Cruzada de Oração 88: Para as almas, após o Aviso
CASTIGO
Cruzada de Oração 83: Para mitigar os castigos
Ladainha 4: Para mitigar a punição de Deus Pai
CONFIANÇA
Cruzada de Oração 109: Pelo Dom da Confiança
CONSAGRAÇÃO
Cruzada de Oração 67: Para guardar os meus filhos a salvo do rei das mentiras
Cruzada de Oração 111: Para consagrar seus filhos a Jesus Cristo
Cruzada de Oração 117: Por aqueles que venderam as suas almas
Cruzada de Oração 122: Para Consagração ao Precioso Sangue de Jesus Cristo
Cruzada de Oração 153: O Dom de Proteção aos filhos
CONTROLE ÚNICO MUNDIAL
Cruzada de Oração 61: Impedir o Controle Mundial
Oração 16: Para parar a tentativa de controle dos homens pelo maligno
CONVERSÃO
Cruzada de Oração 58: Cruzada de Conversão (para o mês de junho)
Cruzada de Oração 93: Para as Lágrimas da Conversão
Cruzada de Oração 105: Dom da Conversão para os Outros
Cruzada de Oração 134: Para acreditar na Existência de Deus
Oração 6: Para converter os outros
CRISTIANISMO
Cruzada de Oração 29: Para proteger a prática do cristianismo
Cruzada de Oração 100: Para a sobrevivência do cristianismo
Cruzada de Oração 144: Para proteger a Fé Cristã
Cruzada de Oração 151: Para defender a Fé
DECEPÇÃO
Cruzada de Oração 146: Proteção contra a decepção
DESAMPARO
Cruzada de Oração 152: Ajudai-me na minha hora de desamparo
DEVOÇÃO A NOSSO SENHOR
Cruzada de Oração 47: Reavivai o vosso amor por Jesus
Cruzada de Oração 101: Oração milagrosa para sentir a presença de Jesus
Cruzada de Oração 119: Para sentir o Amor de Jesus
Cruzada de Oração 160: Ajudai-me a amar-Vos mais
Cruzada de Oração 161: Por confiança e paz
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Oração 4: Para pedir a Jesus para mostrar a Sua Presença
Oração 8: Para cada dia para fortalecer os laços de amor com Cristo
Oração 9: Para ver que estas Mensagens são de origem divina
Oração 10: Confiança em Jesus para resolver problemas
Oração 14: Para discernir a Palavra de Jesus
Oração 33: Para colocar tudo nas Mãos de Jesus
Oração 34: Para servir e amar a Jesus incondicionalmente
DIA DA FESTA DA MÃE DA SALVAÇÃO (4 DE JUNHO)
Cruzada de Oração 154: Oração ao Dia da Festa da Mãe da Salvação
DIVINA VONTADE
Cruzada de Oração 69: Oração a Deus Pai aceitando a Sua Divina Vontade
Cruzada de Oração 123: Dádiva da livre vontade a Deus
Oração 24: Entrega e abandono à Vontade de Jesus
DONS
Oração 35: Para aceitar os Dons oferecidos por Jesus
ESPÍRITO SANTO
Cruzada de Oração 51: Para o Dom do Espírito Santo
Cruzada de Oração 74: Para o Dom do Discernimento
Cruzada de Oração 86: Liberta-me do tormento da dúvida
Oração 7: Para pedir o encorajamento pelo Dom do Espírito Santo
EUCARISTIA
Cruzada de Oração 81: Pelo Dom da Sagrada Comunhão
FALSO PROFETA
Cruzada de Oração 44: Pela fortaleza para defender minha Fé contra o Falso Profeta
Ladainha 1: Proteção contra o Falso Profeta
FAMÍLIA
Cruzada de Oração 167: Proteger a minha família
FIDELIDADE E PERSEVERANÇA
Cruzada de Oração 59: Uma Promessa de Fidelidade à Divina Vontade
Cruzada de Oração 91: Mantende-me fiel à minha Fé
Cruzada de Oração 92: Para a Graça da Perseverança
Cruzada de Oração 102: Para manter a fé e a crença nas Mensagens de Deus
Cruzada de Oração 116: Salvai-me do mal das mentiras
Cruzada de Oração 121: Fidelidade ao Exército de Jesus Cristo
Cruzada de Oração 125: Para defender a Santíssima Palavra de Deus
Cruzada de Oração 136: Para guardar a Vossa Palavra
GRAÇAS
Ladainha 6: Dádiva de Graças
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GRUPO DE CRUZADA DE ORAÇÕES
Cruzada de Oração 96: Para abençoar e proteger o nosso Grupo de Cruzada de Orações
Cruzada de Oração 97: Unir os Grupos de Cruzada de Orações
GUERRA
Cruzada de Oração 14: Por proteção contra a guerra nuclear
Cruzada de Oração 27: Pela paz no mundo
Cruzada de Oração 30: Para evitar a guerra, a fome e a perseguição religiosa
Cruzada de Oração 54: Para diluir o impacto da Terceira Guerra Mundial
Cruzada de Oração 120: Impedir a propagação da guerra
IDOLATRIA
Cruzada de Oração 36: Ajudai-me a honrar o Deus Verdadeiro
IGREJA
Cruzada de Oração 28: Pela unificação de todas as Igrejas Cristãs
Cruzada de Oração 38: Para a salvação da Igreja Católica
Cruzada de Oração 82: Para a vitória da Igreja remanescente
Oração 19: Pedir o discernimento no tempo do cisma na Igreja
Oração 21: Para discernir a Verdade da Igreja Remanescente
INDULGÊNCIA PLENÁRIA
Cruzada de Oração 24: Indulgência Plenária para a Absolvição Total
IMUNIDADE
Cruzada de Oração 13: Para salvação (imunidade) dos que rejeitam a Misericórdia
Ladainha 2: Pela Graça de Imunidade
JEJUM
Cruzada de Oração 34: A minha Dádiva de Jejum para Jesus
Cruzada de Oração 42: Oração do Jejum para impedir uma Moeda Única Mundial
JOVENS
Cruzada de Oração 19: Para os jovens
Cruzada de Oração 73: Para as Almas Jovens e Crianças Pequenas
Cruzada de Oração 106: Misericórdia pelos jovens que não reconhecem Deus
Cruzada de Oração 118: Pela geração de jovens almas perdidas
Oração 17: Abri os meus olhos
LIBERTAÇÃO E CURA
Cruzada de Oração 46: Livrai-me das amarras de Satanás
Cruzada de Oração 78: Salve-me do mal
Cruzada de Oração 89: Para pecadores miseráveis
Cruzada de Oração 94: Para curar a mente, corpo e alma
Cruzada de Oração 104: Libertar estas almas da escravidão
Cruzada de Oração 124: Ouvi o meu apelo pela liberdade
Cruzada de Oração 157: Pelas almas em cativeiro
Oração 31: Para os agentes de Satanás voltarem atrás e chamarem por Jesus
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Oração 32: Para libertação da maldade humana
LÍDERES MUNDIAIS
Cruzada de Oração 2: Para os Líderes Mundiais
Cruzada de Oração 31: Rede de Oração para parar a perseguição dos Líderes Europeus
Cruzada de Oração 84: Para iluminar as almas das elites que governam o mundo
Cruzada de Oração 98: Pela Graça de Deus para cobrir os vossos Líderes
MEDALHA DA SALVAÇÃO
Cruzada de Oração 115: Pelo Dom da Conversão (Medalha da Salvação)
MISERICÓRDIA
Cruzada de Oração 131: Oração de Misericórdia
Cruzada de Oração 147: Deus Pai, mostrai Misericórdia por aqueles que negam o Vosso Filho
Oração 25: Implorar misericórdia pelas almas dos condenados
Oração 26: Pedir a bênção da Mão de Misericórdia de Deus Pai
MISSÕES
Cruzada de Oração 10: Levar a chama do Amor de Cristo às nações
Cruzada de Oração 39: Ajudar a preparar as almas para o Novo Paraíso
Cruzada de Oração 48: Pela Graça de proclamar a Segunda Vinda de Cristo
Cruzada de Oração 63: Preservai-me nesta Jornada
Cruzada de Oração 72: A Oração do discípulo
Cruzada de Oração 108: Subida do Monte do Calvário
Cruzada de Oração 132: Renúncia a Satanás, para proteger esta Missão
Cruzada de Oração 143: Para proteger a Missão de Salvação
Cruzada de Oração 155: Para proteção desta Missão de Salvação
Oração 18: Pedir a humildade para responder favoravelmente ao chamado de Deus
MORTE
Cruzada de Oração 142: Preparação para a morte
NOVA RELIGIÃO MUNDIAL
Cruzada de Oração 158: Protegei-me da religião mundial
NOVO PARAÍSO
Oração 22: Deus Pai: Oração pela chave para o Novo Paraíso
ÓDIO
Cruzada de Oração 138: Proteção do ódio
Cruzada de Oração 156: Proteção do ódio
OFERECIMENTO
Cruzada de Oração 9: Oferta do sofrimento como um presente
Cruzada de Oração 35: Oração para as almas entrarem no Paraíso
Cruzada de Oração 64: Salvar os meus irmãos e irmãs
Cruzada de Oração 75: Eu ofereço-Vos a minha dor, querido Jesus
Cruzada de Oração 103: Para compartilhar o Cálice do Sofrimento com Cristo
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Cruzada de Oração 150: Para salvar as almas dos não-crentes
ORAÇÃO
Cruzada de Oração 95: Para ajudar a encontrar tempo para a Oração
PAÍSES
Cruzada de Oração 77: Oração para a Grã-Bretanha
Cruzada de Oração 85: Para salvar os Estados Unidos da América da mão do enganador
Cruzada de Oração 87: Protege nossa nação do mal
Cruzada de Oração 99: Para a salvação da Austrália e Nova Zelândia
Cruzada de Oração 113: Para derrotar o mal na nossa terra
PAPA BENTO XVI
Cruzada de Oração 23: Para segurança do Papa Bento XVI
PAZ
Cruzada de Oração 27: Pela paz no mundo
Cruzada de Oração 164: Oração da paz para as nações
PECADO
Cruzada de Oração 12: Para evitar o pecado do orgulho
PECADORES
Cruzada de Oração 17: Pelas almas que estão nas trevas
Cruzada de Oração 41: Pelas almas dos Não-Crentes
Cruzada de Oração 50: Jesus, ajudai-me a saber Quem Vós sois
Cruzada de Oração 62: Para os pecadores perdidos e desamparados
Cruzada de Oração 79: Para os 2 bilhões de almas perdidas
Cruzada de Oração 80: Oração pelas almas dos que cometem assassinatos
Cruzada de Oração 107: Salvai-me dos fogos do Inferno
Oração 3: Para os não-crentes
Oração 12: Pelas almas perdidas que estão cegas
PENSAMENTOS NEGATIVOS
Cruzada de Oração 45: Para vencer os pensamentos negativos
PERDÃO E EXPIAÇÃO DOS PECADOS
Cruzada de Oração 8: A Confissão
Cruzada de Oração 24: Indulgência Plenária para a Absolvição Total
Cruzada de Oração 133: Um pedido para a vinda de Deus
Oração 5: Para o perdão imediato
Oração 23: 10 minutos diários com Jesus em expiação dos pecados
Oração 29: Para reconciliar com Jesus na Sexta-feira Santa
PERSEGUIÇÃO
Cruzada de Oração 163: Resgatai-me da perseguição
Oração 30: Quando a perseguição está além da resistência
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PROTEÇÃO
Cruzada de Oração 68: Protegei-me da influência de Satanás
Cruzada de Oração 126: Para resistir à perseguição religiosa
Cruzada de Oração 139: Por força para derrotar o mal
Cruzada de Oração 140: Proteção da Hierarquia dos Anjos
Cruzada de Oração 141: Proteção contra a perseguição
Cruzada de Oração 162: Para proteger os fracos e inocentes
Ladainha 3: Para defender a Palavra de Deus
Oração 28: Oração a São Miguel Arcanjo
RESTAURAÇÃO E RECONCILIAÇÃO
Cruzada de Oração 137: Oração da Restauração
Oração 27: Para reconciliar com Deus
SACERDOTES
Cruzada de Oração 22: Para os Sacerdotes manterem os Ensinamentos da Igreja
Cruzada de Oração 40: Para o Clero preparar as almas para a Segunda Vinda
Cruzada de Oração 49: Promessa de lealdade para o Clero Cristão
Cruzada de Oração 53: Para os Sacerdotes resistirem à perseguição
Cruzada de Oração 56: Para os Sacerdotes que se esforçam em proteger a Sagrada Eucaristia
Cruzada de Oração 57: Para o Clero ouvir o Chamado de Jesus
Cruzada de Oração 66: Para o clero permanecer fiel à Santíssima Palavra
Cruzada de Oração 70: Oração para o Clero permanecer firme e fiel à Sagrada Palavra de Deus
Cruzada de Oração 110: Para os sacerdotes permanecerem fieis à Vossa Santa Palavra
Cruzada de Oração 114: Pelos sacerdotes, para que recebem o Dom da Verdade
Cruzada de Oração 135: Para defender a Verdade
Cruzada de Oração 170: Para defender a Santa Palavra de Deus
Oração 13: Para os Servos Sagrados resistirem à Abominação
SALVAÇÃO
Cruzada de Oração 52: Para depositar a nossa salvação nas Mãos do Pai Eterno
Cruzada de Oração 112: Pela Graça da Salvação
Cruzada de Oração 130: Novena de Salvação
Cruzada de Oração 169: Para a salvação daqueles que rejeitam a Cristo
Ladainha 5: Para a salvação daqueles que estão em pecado mortal
Oração 1: Para a salvação
SANTO ROSÁRIO
Cruzada de Oração 26: Rezar o Rosário para ajudar a salvar o seu país
SELO DO DEUS VIVO
Cruzada de Oração 33: Para aceitar o Selo do Deus Vivo
UNIDADE
Cruzada de Oração 37: Para a unificação de todos os filhos de Deus
Cruzada de Oração 128: Para reunir e unir todas as almas
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VIDA ETERNA
Cruzada de Oração 165: Pelo Dom da Vida Eterna
VIDENTES
Cruzada de Oração 11: Para impedir o ódio e o ciúme aos Visionários
Cruzada de Oração 25: Para proteção dos Visionários em todo o mundo
Oração 11: Para os Videntes permanecerem unidos com Cristo e nunca negá-Lo
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GRANDES DÁDIVAS
Cinco Orações que compõem a Cruzada de Orações do Livro da Verdade são especiais pois
conferem para nós grandes dádivas. São elas:
 Selo do Deus Vivo – Cruzada de Oração 33.
 Indulgência Plenária para Absolvição Total – Cruzada de Oração 24.
 Pela Graça de Imunidade – Ladainha 2.
 Novena da Salvação – Cruzada de Oração 130.
 Para o Dom da Sagrada Comunhão – Cruzada de Oração 81.

Selo do Deus Vivo
(Cruzada de Oração 33)
Esta oração especial é uma Dádiva de Deus Pai, para proteção de todos os filhos de Deus. É a
mensagem de 20 de fevereiro de 2012.
A todos os que aceitarem este Selo será oferecida proteção a cada um e a todos vós e às
vossas famílias durante o período de preparação para a Segunda Vinda de Cristo.
Erguei-vos agora e aceitai o Meu Selo do Deus Vivo. Recitai esta Cruzada de Oração (33)
para conhecerdes o Meu Selo e aceitai-o com amor, alegria e gratidão.
Ô Meu Deus, Meu Pai Amoroso, eu aceito com amor e gratidão o Vosso Divino Selo de
Proteção. A Vossa Divindade contém o meu corpo e alma para a eternidade. Eu curvo-me em
humilde gratidão e ofereço-Vos o meu profundo amor e lealdade, a Vós, Meu Amado Pai. Eu
Vos imploro proteção para mim e para os meus entes queridos com este Selo Especial e eu
penhoro a minha vida ao Vosso Serviço para todo o sempre. Eu amo-Vos Querido Pai. Eu
consolo-Vos nesses tempos Querido Pai. Eu ofereço o Corpo, o Sangue, a Alma e a Divindade
de Vosso Filho Muito Amado em expiação pelos pecados do mundo e para a salvação de todos
os Vossos filhos. Amém.
Ide, Meus filhos e não tenhais medo. Confiai em Mim, o Vosso Amado Pai, que
amorosamente criou cada um de vós. Eu conheço cada alma, cada parte de vós é conhecido por
Mim. Nenhum de vós é menos amado do que o outro. Por isso Eu não quero perder nenhuma alma.
Nenhuma. Por favor continuai a orar o Terço da Divina Misericórdia todos os dias. Um dia, vós
compreendereis o porquê da necessidade desta purificação.
O Vosso Amado Pai Celestial, Deus, o Altíssimo.
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Indulgência Plenária para a Absolvição Total
(Cruzada de Oração 24)
Esta oração especial é uma Dádiva de Nosso Senhor Jesus Cristo, para receber graças
especiais da Absolvição Total dos pecados e o Poder do Espírito Santo. É a mensagem recebida em
31 de janeiro de 2012.
O Meu exército, pelo seu amor por Mim, receberá agora graças muito especiais. Eu concedolhes esta Indulgência Plenária para que possam levar a Minha chama de fogo e possam então
espalhar a conversão. Esta Minha Dádiva vai torná-los capazes de difundirem a Verdade da Minha
Santa Palavra, para que Ela toque os corações em todos os lugares onde vão. Eles devem dizer esta
oração durante sete dias consecutivos e receberão a Dádiva da Absolvição Total e do Poder do
Espírito Santo.
Ó Meu Jesus, Vós sois a Luz da terra. Vós sois a Chama que toca todas as almas. A
Vossa Misericórdia e o Amor não conhecem fronteiras. Nós não somos dignos do Sacrifício
que Vós fizestes com a Vossa morte na Cruz. Porém, nós sabemos que o Vosso Amor por nós é
maior do que o amor que temos por Vós. Concedei-nos Senhor o Dom da humildade, para que
sejamos merecedores do Vosso Novo Reino. Enchei-nos com o Espírito Santo, para que
possamos marchar em frente e levar o Vosso exército a proclamar a Verdade da Vossa Santa
Palavra e a preparar os nossos irmãos e irmãs para a Glória da Vossa Segunda Vinda à terra.
Nós Vos honramos. Nós Vos louvamos. Nós nos oferecemos a Vós, assim como as nossas
tristezas e os nossos sofrimentos, como presente para a salvação das almas. Nós Vos amamos,
Jesus. Tende Misericórdia de todos os Vossos filhos onde quer que estejam. Amém.
Ide em paz Meus amados seguidores e lembrai-vos que o vosso amor por Mim inflama o Meu
Coração e traz grande alegria ao Meu Pai Eterno, à Minha Amada Mãe, aos anjos e a todos os
santos no Céu.
O Vosso Amado Jesus Cristo.
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Pela Graça de Imunidade
(Ladainha 2)
Esta oração especial é uma Dádiva de Deus Pai dada à humanidade, para a graça da
imunidade aos portões do inferno para as pessoas por quem oramos. É a mensagem de 24 de agosto
de 2012.
Ó Altíssimo Pai Celestial, Eu amo-Vos,
Eu honro-Vos,
Senhor tende Misericórdia.
Senhor, perdoai-nos as nossas ofensas.
Eu adoro-Vos,
Eu louvo-Vos,
Eu agradeço-Vos por todas as Vossas Graças especiais.
Eu imploro-Vos pela Graça de Imunidade para os meus entes queridos (nome de todos,
numa lista para a salvação das almas).
Eu ofereço-Vos a minha lealdade em todos os momentos.
Vós, Ó Pai Celestial, Criador de todas as coisas, Criador do Universo, Criador da
Humanidade. Vós sois a fonte de todas as coisas.
Vós sois a fonte do Amor.
Vós sois Amor.
Eu amo-Vos.
Eu honro-Vos.
Eu inclino-me diante de Vós.
Eu imploro Misericórdia para todas as almas que não Vos conhecem, que não Vos
honram, que rejeitam a Vossa Mão de Misericórdia.
Eu entrego-me a Vós em mente, corpo e alma, para que Vós possais levá-los nos Vossos
Braços, livres do mal.
Eu peço-Vos para abrirdes os Portões do Paraíso, para que todos os Vossos filhos
possam unir-se, por fim, na Herança que Vós criastes para todos nós.
Amém.
Para aqueles que Me amam, Eu digo isto. O vosso amor por Mim, o vosso Pai, ser-vos-á dado
de volta em abundância. O vosso amor pelo Meu Filho querido, será recompensado, pois Eu
concederei Imunidade aos Portões do Inferno às pessoas por quem vós orais.
O Vosso Amado Pai, Deus, o Altíssimo.
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Novena da Salvação
(Cruzada de Oração 130)
Esta novena é uma dádiva especial concedida pela Mãe da Salvação para que a todas as almas
sejam concedidas a imunidade do fogo do Inferno e a salvação. É a mensagem recebida em 1 de
dezembro de 2013.
Eu concedo agora a todos vós uma Dádiva especial, abençoada pelo meu Filho, para que a
todas as almas sejam concedidas a imunidade do fogo do Inferno e a salvação. O meu Filho deseja
que todas almas sejam salvas, não importa o quão graves sejam os seus pecados. Eu peço que
comeceis agora a Novena da Salvação. Vós deveis começá-la imediatamente e continuá-la como Eu
vos instruí, para o fim dos tempos. Vós deveis recitar esta Oração num total de sete dias
consecutivos, durante um mês, com início às Segundas-feiras da parte da manhã. Vós deveis recitála três vezes durante cada um dos sete dias e, num desses dias, vós deveis jejuar. No jejum, é-vos
solicitado que façais apenas uma refeição principal durante o dia e, em seguida, nas outras duas
refeições, apenas pão e água.
Minha amada Mãe da Salvação, pela Misericórdia do vosso Filho, Jesus Cristo, ganhai
por favor o Dom da salvação eterna para todas as almas. Através da vossa intercessão, eu
imploro-vos que oreis pela libertação de todas as almas da escravidão de Satanás. Por favor,
pedi ao vosso filho para mostrar Misericórdia e perdão pelas almas que O rejeitam e O
magoam com a sua indiferença e que adoram falsas doutrinas e falsos deuses. Nós suplicamosvos, querida Mãe, que imploreis graças para abrir os corações das almas que mais necessitam
da vossa ajuda. Amém.
A minha promessa para ajudar o meu Filho, Jesus Cristo, no Seu Plano para a humanidade, é
chamar a todos vós, que reconheceis o meu papel como Medianeira de Todas as Graças e
Corredentora, conjuntamente, para que o mundo inteiro se possa unir como um só, em união com
Jesus Cristo, o seu Salvador e Redentor.
A Vossa Mãe, Mãe da Salvação.
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Para o Dom da Sagrada Comunhão
(Cruzada de Oração 81)
Esta é uma oração especial ensinada pela Mãe da Salvação para que alcancemos as graças e
favores na Sagrada Comunhão e a Imunidade do fogo do purgatório durante a participação diária da
Santa Missa. É a mensagem de 19 de outubro de 2012.
Filhos, somente recebendo o Corpo Real de Meu Filho, Jesus Cristo, o Redentor da
Humanidade, que vocês serão abençoados com Graças especiais. A Presença de Cristo na Eucaristia
é Real, e quando consumido, traz-lhes proteção especial. Ele os traz para mais perto, em união com
Ele. Os favores, concedidos para aqueles que recebem o Seu Corpo e Sangue, incluem a salvação
do Purgatório, se recebida a cada dia. Quando vocês assistem mais missas diárias e quando vocês
recebem mais o Corpo e o Sangue do Meu Filho na Santa Eucaristia, a vocês será concedido a
Imunidade da purificação no fogo do Purgatório. A Santa Eucaristia é o Dom que vai conceder-lhes
a Vida Eterna. Nunca se esqueçam disso! Meu Filho sofreu muito, para dar ao mundo este grande
presente, o passaporte para o Céu. Não rejeitem! Não desafiem sua generosidade! Não subestimem
o Poder da Hóstia Santa!
Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito! Preenche minha
alma com a Presença Divina de Jesus Cristo! Dai-me a graça de cumprir a Santa Vontade de
Deus! Enche-me com a paz e a calma, que vem da Vossa Santa Presença! Nunca me deixe
duvidar da Vossa Presença! Ajuda-me a aceitá-Lo em corpo e alma, e que, pela Santa
Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajuda-me a proclamar a Glória de Nosso Senhor
Jesus Cristo! Purifica meu coração! Quando eu receber o grande Dom da Sagrada Eucaristia,
que a minha alma se abra e se santifique! Concede-me as graças e favores que concedes para
todos os filhos de Deus, e concede-me a Imunidade do fogo do Purgatório. Amém.
Meus filhos, vocês devem rezar, para que todos os Cristãos aceitem e compreendam o Poder
da Santa Eucaristia! É a armadura necessária, para salvar as almas de todos os Meus filhos.
A Vossa Mãe Santíssima, Mãe da Salvação.
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O SANTO ROSÁRIO DA
MÃE DA SALVAÇÃO
E
O TERÇO DA DIVINA
MISERICÓRDIA

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

1185

Livro da Verdade

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

https://olivrodaverdadesite.wordpress.com/

1194

Livro da Verdade

Para aceitar o Selo do Deus Vivo: “Ô Meu Deus, Meu Pai Amoroso, eu aceito com amor e
gratidão o Vosso Divino Selo de Proteção. A Vossa Divindade contém o meu corpo e alma para a
eternidade. Eu curvo-me em humilde gratidão e ofereço o meu profundo amor e lealdade, a Vós,
Meu Amado Pai. Eu Vos imploro proteção para mim e para os meus entes queridos com este Selo
Especial, e eu penhoro a minha vida ao Vosso Serviço para todo o sempre. Eu amo-Vos, querido
Pai. Eu consolo-Vos nestes tempos, querido Pai. Eu ofereço o Corpo, o Sangue, a Alma e a
Divindade de Vosso Querido e Amado Filho, em expiação pelos pecados do mundo e para a
salvação de todos os Vossos filhos. Amém” (Cruzada de Oração 33).
Uma Promessa de Fidelidade à Divina Vontade: “Ó Deus, o Altíssimo, ó Pai Celestial, eu
prometo-Vos a minha firme fidelidade para Vos honrar e obedecer em todas as coisas em união com
a Vossa Divina Vontade na terra. Eu, através do Sagrado Sangue do Vosso único e amado Filho, o
Verdadeiro Messias, ofereço-Vos a minha mente, o meu corpo e a minha alma, em favor de todas as
almas, para que nos possamos unir como um só no Vosso Reino Celestial, para que venha e seja
feita a Vossa Divina Vontade assim na terra como no Céu. Amém” (Cruzada de Oração 59).
Pedir a bênção da Mão de Misericórdia de Deus Pai: “Queridíssimo Pai, alcançai e tocai o
meu corpo e alma com a Vossa Mão de Misericórdia. Amém” (Oração Adicional 26).
CONSAGRAÇÃO AO PRECIOSO SANGUE DE JESUS CRISTO
“Querido Jesus, eu peço-Vos que me consagreis, à minha família, amigos e nação para a
Proteção do Vosso Precioso Sangue. Vós morrestes por mim e as Vossas Feridas são as minhas feridas,
uma vez que eu aceito graciosamente o sofrimento que vou suportar no percurso até à Vossa Segunda
Vinda. Eu sofro Convosco, querido Jesus, enquanto Vós tentais reunir todos os filhos de Deus no
Vosso Coração, para que possamos ter a Vida Eterna. Cobri-me e a todos aqueles que necessitam da
Vossa Proteção com o Vosso Precioso Sangue. Amém” (Cruzada de Oração 122).
AÇÃO DE GRAÇAS
Louvor a Deus, o Altíssimo: “Ó Eterno Pai, nós oferecemos-Vos as nossas orações com
plena alegria, em ação de graças pela vossa preciosa Dádiva de Misericórdia a toda a humanidade.
Regozijamo-nos e oferecemos-Vos, nosso Gloriosíssimo Rei, o nosso louvor e adoração pelo Vosso
amor e terna Misericórdia. Vós, Deus o Altíssimo, sois o nosso Rei, e por esta Dádiva que agora
nos trazeis prostramo-nos aos Vossos pés em humilde servidão. Por favor, Deus, tende piedade de
todos os Vossos filhos” (Cruzada de Oração 5).
Ação de Graças para a Sua Segunda Gloriosa Vinda: “Ó Meu Jesus, eu te rendo louvor e
ação de graças por Tua Gloriosa Segunda Vinda. Ó Meu Salvador, nascestes para me dar a vida
eterna e para me libertar do pecado. Eu ofereço o meu amor, minha gratidão e minha adoração
enquanto preparo a minha alma para a Tua Grande Vinda. Amém” (Cruzada de Oração 90).
LADAINHA DA DIVINA MISERICÓRDIA (DIÁRIO 949-950)
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.
Deus Pai do Céu, tende piedade de nós.
Deus Filho, Redentor do Mundo, tende piedade de nós.
Deus Espírito Santo, tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós.
Misericórdia Divina, que brota do seio do Pai, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, atributo máximo de Deus, eu confio em Vós.
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Misericórdia Divina, mistério inefável, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, fonte que brota do mistério da Santíssima Trindade, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que nenhuma mente, nem humana nem angélica, pode perscrutar, eu confio
em Vós.
Misericórdia Divina, da qual provém toda a vida e felicidade, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, mais sublime do que os Céus, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que envolve o universo todo, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que desce ao mundo na Pessoa do Verbo Encarnado, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que brotou da chaga aberta do Coração de Jesus, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, encerrada no Coração de Jesus para nós e sobretudo para os pecadores, eu
confio em Vós.
Misericórdia Divina, insondável na instituição da Hóstia Santa, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, na instituição da Santa Igreja, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, no sacramento do Santo Batismo, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, na nossa justificação por Jesus Cristo, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que nos acompanha por toda a vida, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que nos envolve de modo particular na hora da morte, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que nos concede a vida imortal, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que nos acompanha em todos os momentos da vida, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que nos defende do fogo do inferno, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, na conversão dos pecadores endurecidos, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, enlevo para os anjos, inefável para os santos, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, insondável em todos os mistérios Divinos, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que nos tira de toda miséria, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, fonte de nossa felicidade e alegria, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que do nada nos chama para a existência, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que abrange todas as obras das Suas mãos, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que coroa tudo que existe e que existirá, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, na qual todos somos imersos, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, doce consolo para os corações atormentados, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, única esperança dos desesperados, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, repouso dos corações, paz em meio ao terror, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, delícia e êxtase dos santos, eu confio em Vós.
Misericórdia Divina, que desperta a confiança onde não há esperança, eu confio em Vós.
Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, tende misericórdia de nós.
Oremos: Ó Deus Eterno, em quem a Misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é
inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a Vossa Misericórdia, para que não
desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande
confiança à Vossa Santa Vontade, que é amor e a própria Misericórdia. Amém.
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O SELO DO DEUS VIVO
E
A MEDALHA DA SALVAÇÃO
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O SELO DE PROTEÇÃO – O SELO DO DEUS VIVO
Preliminares
Apresentamos nesse Capítulo o SELO DO DEUS VIVO, como o Selo de Proteção predito
no Livro do Apocalipse, como o Segundo Selo a ser quebrado e que já foi concedido por Deus Pai à
humanidade pela profeta Maria Divina Misericórdia.
Devido à enorme importância do SELO DO DEUS VIVO, como um dos grandes dons já
concedidos por Deus, e da responsabilidade dos missionários informarem as pessoas, preparamos e
organizamos esse texto nas seguintes partes:
 O Selo do Deus Vivo tem fundamento bíblico
 O Selo do Deus Vivo é o Selo do Amor de Deus
 Deus Pai concede o Seu Selo, o Selo do Deus Vivo
 Juramento de Fidelidade à Divina Vontade
 O Selo de Proteção está predito como o Segundo Selo a ser quebrado
 Como adquirir e reproduzir o Selo do Deus Vivo
 Trechos das Mensagens do Livro da Verdade sobre o Selo do Deus Vivo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trechos de Mensagens sobre a Medalha da Salvação
“Eu Exorto-vos a manterdes todos os objetos sagrados – Rosário, velas benzidas, água benta,
uma cópia da Bíblia e do santo Missal – diariamente, juntamente com o Livro da Cruzada de
Orações. Vós deveis manter o Selo do Deus Vivo em vossas casas e em vós, se possível. A Minha
Medalha da salvação converterá aqueles que a usem e eles alcançarão a Misericórdia do Meu Filho.
Agora, Eu peço-vos, filhos, para produzirdes a Medalha da salvação e fazerdes um escapulário do
Selo do Deus Vivo” (Mãe da Salvação, 23/8/2013).
“Ide e lembrai-vos que Eu sou o Todo-Poderoso e todo o poder é Meu. Em breve, Eu
destruirei os ímpios e revelarei o Meu Novo Paraíso. Sede pacientes. Confiai em Mim. Sigais o
Meu filho e aceitais os Dons, que Ele e Sua Amada Mãe, a Imaculada Virgem Maria, vos trazem na
forma de Cruzadas de Oração e a Medalha da salvação. Finalmente, aceitai o Meu Selo como um
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dos maiores Dons que Eu dei à humanidade desde que os dei Vida. Eu dou a Vida novamente com
as Minhas Graças Especiais quando manterdes perto de vós, o Selo do Deus Vivo. À todos aqueles
com o Selo são concedidos um lugar no Novo Paraíso” (Deus Pai, 23/8/2013).
“O Meu dever é oferecer a tantos pecadores quanto possível a oportunidade de salvarem as
suas almas. Eu faço-o através das aparições, que são testemunhadas quando eu apareço, a fim de
acender a fé dos pecadores por toda a parte. Agora, eu faço-o providenciando a Medalha da
Salvação. Minha filha, como eu já disse, esta Medalha deve ser disponibilizada para o mundo
através de ti e com base nas minhas instruções para ti. Estas instruções são apenas dadas a conhecer
a ti. Estas Medalhas converterão todas as almas que estejam abertas à Misericórdia do meu Filho,
Jesus Cristo. Isto resultará então na salvação de milhões de pessoas” (Mãe da Salvação, 14/9/2013).
“A Medalha da Salvação, quando trazida por cada pessoa, irá, juntamente com as outras
Graças prometidas, salvar-vos do poder do Anticristo. Não vos enganeis, o Anticristo encantará
muitos e será visto como o líder mais poderoso, popular, carismático e influente de todos os tempos.
Muitos acreditarão que o Anticristo é um homem muito santo e, por causa da sua ligação com a
Igreja do meu Filho, as pessoas, aos milhões, converter-se-ão ao que elas acreditarão ser a Verdade.
Essa falsa santidade exterior trará muitas lágrimas de alegria a todos aqueles que, até então, não
tinham fé nas suas vidas, nem crença em Deus. Eles serão pródigos a louvar esse homem e dar-lheão o crédito de salvar as suas almas” (Mãe da Salvação, 7/2/2014).
“Sabei agora que as Dádivas dadas ao mundo pela Minha Mãe, ao longo dos séculos, devem
ser utilizadas para vos protegerdes a vós mesmos. Sabei também que a Medalha da Salvação – mais
poderosa do que qualquer outra – será a vossa defesa contra a sedução do Anticristo. Serão feitas
todas as tentativas para impedir a Medalha da Salvação, mas nada irá suster os Poderes associados a
esta Dádiva” (Jesus, 20/2/2014).
“Satanás nunca incomodará aqueles que seguem falsos visionários ou os seus seguidores,
porque ele sabe que eles não dão frutos. Ele, no entanto, no caso de missões autênticas, ataca com
severa crueldade. Ele usará as almas fracas, atingidas com o pecado do orgulho, para assaltar os
discípulos verdadeiros do meu Filho. Para aqueles que respondem a Mim, à Mãe da Salvação, o seu
ódio será mais evidente quando a minha Medalha da Salvação for disponibilizada em todo o mundo.
A Medalha da salvação irá converter milhares de milhões de almas e, portanto, todos os esforços
serão feitos pelo maligno para o impedir. Vós vereis, através de tais ataques, o puro veneno que
derramará do maligno e de cada agente dele, pois ele não quer que esta Medalha seja dada aos
filhos de Deus. Filhos, vós nunca vos deveis curvar às pressões ou à maldade que emanam daqueles
que deixaram o meu Filho. Fazer isso é ceder a Satanás. Em vez disso, vós deveis pedir-me, à vossa
amada Mãe, para vos dar a força para carregar e proteger a Missão de Salvação nesta época do
aniversário da Anunciação” (Mãe da Salvação, 25/3/2014).
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O AVISO
O Aviso é a Iluminação da Consciência, anunciada por Nossa Senhora em
Garabandal/Espanha, em 1961, e ocorrerá em breve para salvar o mundo.
O Aviso é uma dádiva de Deus Pai para converter as pessoas de volta à verdade. É assim que
o Dia do Julgamento Final se desenrolará, somente que desta vez você não será condenado. Em vez
disso, você terá a chance de pedir perdão.
Qualquer pessoa com mais de 7 anos de idade experimentará um encontro místico privado
com Jesus Cristo, que durará até 15 minutos.
Jesus nos pede para orarmos por aquelas almas que morrerão de choque e que podem estar em
pecado mortal. Todo mundo precisa se preparar agora. Jesus pede que todos peçam o perdão de seus
pecados antes do Aviso.
Por que ocorrerá esta Advertência?
 Para provar a todos que Deus existe.
 Para trazer todos de volta a Jesus e ao caminho da verdade.
 Para diluir o impacto do pecado e do mal no mundo através da conversão.
 Para ajudar a salvar-nos antes do dia do Julgamento Final, dando-nos a chance de pedir o
perdão pelos pecados que cometemos.
 Para converter os não-crentes, que não teriam a chance de redenção sem esse grande Ato
de Misericórdia.
 Para fortalecer a fé dos crentes.
O que acontecerá durante a Aviso?
 Dois cometas colidirão no céu.
 As pessoas acreditarão que é um evento catastrófico, pior do que um terremoto, mas não é
– é um sinal de que Jesus veio.
 O céu ficará vermelho, parecerá um fogo e você verá uma grande Cruz no céu para
prepará-lo primeiro.
 Os Ateus dirão que foi uma ilusão global. Os cientistas procurarão uma explicação lógica,
mas não haverá uma.
 Será espetacular e não nos machucará, porque vem como um ato de Amor e Misericórdia
de Jesus.
 Nossos pecados serão mostrados para nós e isso nos fará sentir tremenda tristeza e
vergonha quando eles nos forem revelados. Outros ficarão tão enojados e chocados com o
modo como seus pecados serão revelados que cairão mortos antes que tenham a chance de
pedir perdão.
 Todos verão o estado de sua alma diante de Deus – o bem que fizeram em suas vidas, o
sofrimento que infligiram aos outros e tudo o que deixaram de fazer.
 Muitas pessoas cairão e chorarão lágrimas de alívio, lágrimas de alegria e de felicidade,
lágrimas de admiração e de amor; pois, finalmente, será possível viver uma nova vida
depois que conhecermos a verdade completa.
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