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JESUS PRECISA DE VÓS 

Para O ajudar a salvar almas 

Vós negá-Lo-eis? 

 

• O que é o Aviso? 

• As Alterações 

• Orientações para os Grupos de Cruzada de Orações  

• Informações para a Cruzada de Orações  

• Orações do final dos tempos (Cruzada de Orações) 

• Orações Ldaínhas de Jesus para a humanidade  

• Guia como rezar o Rosário 

• Guia como rezar o Terço da Divina Misericórdia 

 

 
O QUE É O AVISO? 

É a ILUMINAÇÃO da CONSCIÊNCIA  prevista por Nossa Senhora em Garabandal, em 1961, e acontecerá 

em breve para a salvação do mundo. 

PORQUE É QUE O AVISO VAI ACONTECER? 

*Para provar a todos que DEUS existe 

*Para trazer a todos de volta para JESUS, o caminho da verdade 

*Para diluir o impacto do pecado e do mal no mundo através da conversão 

*Para ajudar à conversão antes do Juízo Final, dando-mos a oportunidade de pedir perdão pelos 

pecados que cometemos 

*Para converter os não crentes, que não teriam nenhuma chance de redenção sem esse grande acto de 

Misericórdia 

*Para fortalecer a fé dos não crentes 

O QUE ACONTECERÁ DURANTE O AVISO 

*Cada um, a partir dos 7 anos de idade, experimentará um encontro místico em privado com Jesus 

Cristo que durará até 15 minutos 

*É uma dádiva de DEUS PAI, para converter as pessoas para a verdade. E, como no dia do Juízo Final, 

manifestar-se-á apenas desta vez, não sereis condenados. Em vez disso, ser-vos-á dada a oportunidade 

de pedir perdão. 

*Dois cometas colidirão 
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*As pessoas vão pensar que é uma catástrofe pior que um terramoto. Mas não, é um sinal de que Jesus 

veio. 

*O céu vai ficar vermelho, será algo como um incêndio e de seguida vós vereis uma Grande Cruz no Céu 

para que vos comeceis a preparar. 

*Os ateus vão afirmar que é uma ilusão global. Os cientistas, irão procurar uma explicação lógica, mas 

não encontrarão nenhuma. 

*Vai ser espectacular e não irá ferir-vos, porque vem como um acto de Amor e Misericórdia de Jesus. 

*Os nossos pecados serão mostrados a cada um e isso fará que sintamos uma enorme tristeza e 

vergonha, quando nos forem  revelados. Outros ficarão tão mal, chocados pela forma como os seus 

pecados são revelados, que cairão mortos antes de terem a chance de pedirem perdão. 

*Todo o mundo vai ver o estado das suas almas diante de DEUS - o bem que fizeram nas suas vidas, a 

dor que infligiram aos outros e tudo o que não conseguiram fazer. 

*Muita gente vai cair e chorar lágrimas de alívio. Lágrimas de alegria e felicidade. Lágrimas de 

admiração e amor. 

*Finalmente, depois de sabermos a verdade completa será então possível viver uma nova vida. 

*Jesus está agora a pedir a todos para orarem por essas almas que vão morrer de choque, porque estão 

em pecado mortal. Todo o mundo precisa de se preparar agora. Jesus pede para que todos peçam 

perdão dos seus pecados antes do Aviso. 

 

AS ALTERAÇÕES 
Alterações visíveis: 
 
1. Sacramentos 
2. Celebração da  Santa Missa  
3. Alterações na interpretação da Palavra de Deus / Bíblia  não disponibilidade 
4. Santa Cruz (Nova Cruz / Novos símbolos) 
5. Abolição do Pecado / Crença na Não-existência do Inferno 
6. Religião –  RELIGIÃO DA NOVA ORDEM MUNDIAL 
7. Novo Templo em Roma 
8. Dessacralização  das Igrejas 
9. Credo 
 

1. SACRAMENTOS 

A Importância dos Sacramentos – O Matrimónio e Primeira Santa Comunhão. 

Quarta-Feira, 6 de Julho de 2011, 15:30 h. 
 
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. 
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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 
maçónicas 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 
Matrimónio e da Primeira Santa Comunhão. 
 
O Voto do Matrimónio 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 Matrimónio 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 suposto 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 

Alterações nos Sacramentos 

Lembrai-vos que depois da Segunda Vinda o Purgatório não existirá  

Quinta-Feira, 9 de Outubro de 2014, 20:40 h. 

Minha querida e amada filha, como Eu estou sedento do amor do homem e como eles estão 

sedentos de Mim. Mas, a divisão que separa o homem de Mim, o Doador da Vida, é o maior 

inimigo da raça humana.  

Satanás, cujos astuciosos e enganosos caminhos têm resultado em que que ele cria grandes 

divisões no mundo. A forma como ele está escondido, dá-lhe um grande poder sobre as almas 

dos homens. A sua influência maligna cria dúvidas sobre a Minha Existência nas pessoas com 

pouca fé. Ele convence outros, os que não acreditam em Mim, que o homem é responsável por 

quaisquer escolhas que faça. A sua influência tranquilizadora, quando ele tenta o homem, 

convence aqueles a quem ele ganha acesso de que o errado é certo e o certo é errado. Ele 

apresenta o amor como luxúria; o ódio como uma forma de desejo; e a inveja e o ciúme como 

um meio pelo qual justifica a destruição da vida de outra pessoa.  

Cada ideia, cada desejo, cada anseio e cada súplica que ele coloca na alma dos homens, leva-os a 

pecar. Tamanha infestação entre a humanidade, neste momento, tem feio com que o amor 

puro, que vem de Deus, seja substituído pela luxúria. Todas as coisas que salta da serpente, 

serão apresentadas dentro dos corações dos pecadores como sendo uma coisa boa. O pecado é 

sempre justificado pelos pecadores que sucumbem ao demónio. O pecado, uma vez justificado, 

é então glorificado, até que se assemelhe a um grande acto - 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 actos 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 
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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 demónio está a trabalhar, tudo será apresentado de 

trás para frente e exactamente 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.  

Lembrai-vos que depois da Segunda Vinda o Purgatório não existirá. O céu e a terra tornar-se-

ão um, e o Inferno tornar-se-á a morada daqueles que idolatram o demónio 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 demónio. Eles precisam 

da vossa oração, de manhã, de tarde e de noite.  

O vosso Jesus 

Os Sacramentos da Santa Confissão, o Baptismo, o Matrimónio e a Santa Eucaristia 
devem ser preservados 
Domingo, 1 de Julho de 2012, 15:45 h. 

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, Baptismo, 
Matrimónio 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. 
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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 
 

O casamento do mesmo sexo é um pecado grave 
Sexta-Feira, 16 Março de 2012, 22:20 h. 

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 acto 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. 

Actos 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 Matrimónio. 

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. 
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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 acto 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. 
 

A. Sacramento da Reconciliação: 

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 h. 

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. 

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 protecção 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 
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Mãe da Salvação: Todos os Sacramentos serão alterados e ficarão irreconhecíveis  

Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2013, 21:35 h. 

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 

cerimónias 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. 

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 

B. Sacramento do Baptismo: 

Através do Sacramento do Baptismo, o poder da besta fica enfraquecido 

Segunda-Feira, 16 de Dezembro de 2013, 19:25 h. 

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 demónio, é muito poderosa, e 

muito poucas pessoas têm a força de vontade para não cair em pecado. Mas quando 
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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 Baptismo, 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 

Quando eles mudarem o Sacramento do Baptismo removerão todas as promessas de 

renunciar a Satanás, porque declaram essas referências como antiquadas 

Sexta-Feira, 5 de Agosto, 2013, 04:05 h. 

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 

Matrimónio. 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 Baptismo, 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 
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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 

 

C. Sacramento da Sagrada Eucaristia: 

A Importância dos Sacramentos – O Matrimónio e Primeira Santa Comunhão 
Quarta-Feira, 6 de Julho de 2011, 15:30 h. 

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 
maçónicas, 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 
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não são levados muito a sério, especialmente por aqueles que procuram os Sacramentos do 
Matrimónio e da Primeira Santa Comunhão. 

O Voto do Matrimónio 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 Matrimónio 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. 

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 

 

Alterações: 

Será apenas quando a Sagrada Eucaristia for completamente abolida que o anticristo 

entrará na Minha Igreja 

Sábado, 15 de Março de 2014, 20:10 h. 

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 
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Igreja na Terra significarão que muitos sacerdotes sofrerão um terrível dilema. A fé de muitos 

deles já foi abalada e eles terão de escolher se querem ou não aceitar uma nova doutrina 

substituta, que irá substituir a Palavra, ou manter-se fiéis à Verdadeira Fé. Mesmo o mais 

devoto deles será submerso pelas vozes dos impostores, e eles irão começar a questionar a 

relevância dos Meus Ensinamentos no mundo de hoje, onde o pecado não será mais declarado 

como algo significativo. 

O caminho está a ser preparado para as sementes serem semeadas e o filho de Satanás em 

breve estará pronto para abraçar a nova falsa igreja. A Minha Igreja sofrerá um período de 

terrível escuridão e a Minha Crucificação será suportada por cada alma que permaneça fiel a 

Mim. Os Meus inimigos farão declarações arrebatadoras e radicais, exigindo que tudo o que 

seja insultuoso para o Meu Santo Nome seja declarado aceitável aos olhos da Minha Igreja. 

Muito poucos do clero lutarão contra a profanação, por causa do pecado de covardia, mas sabei 

isto. Se eles participarem em falsos sacrifícios, falsos sacramentos e falsos ensinamentos, que 

irão tentar impingir aos Meus leais seguidores, Eu declará-los-ei como não tendo mais 

condições para estarem diante de Mim. 

Muitos dos danos que serão infligidos aos cidadãos comuns, sê-lo-ão pelas mãos daqueles que 

entram na Minha Igreja por falsos meios. Quando eles disserem que o Meu Corpo significa 

qualquer outra coisa que não o Meu Corpo físico, sabei, então, que a Santa Comunhão que 

recebereis não será de Mim. Vós nunca deveis permitir que eles mudem o sentido da Sagrada 

Eucaristia. Será apenas quando a Sagrada Eucaristia for completamente abolida que o 

anticristo entrará na Minha Igreja e a assumirá. Esse é o dia em que vós sabereis que o mundo 

da política se fundirá com as igrejas Cristãs em todos os lugares e que Eu não estarei mais 

Presente dentro delas. A Minha Igreja, no entanto, nunca pode morrer e por isso será o Meu 

Remanescente que irá manter a Minha Luz a brilhar e a Minha Presença viva, e muitos terão 

que procurar Igrejas ocultas e os Meus servos sagrados que, pela Graça de Deus, tratam de 

manter a Minha Igreja intacta. 

Nunca assumais que o filho de Satanás, o anticristo, aparecerá agressivamente ou como um 

perverso ditador, porque não será esse o seu estilo. Ao invés, ele terá muitos amigos. Ele será 

amado por muitos governantes, bem como pelos inimigos dentro de Minha Igreja, que 

aplaudirão verbalmente cada alteração sua, até que lhe seja dada uma posição honorífica 

dentro da Minha Igreja. Cardeais, bispos e outros membros da Minha Igreja falarão dele 

constantemente e louvá-lo-ão nas suas homilias. O seu poder de sedução será tão grande que 

será hipnótico. Ele, pelo poder sobrenatural de Satanás, atrairá todos aqueles que tomam 

decisões dentro da Minha Igreja, que, com o tempo, até se curvarão diante dele como se ele 

fosse Eu. 

Será através de membros ambiciosos do clero, que têm deixado cair a sua fé, mas que, no 

entanto, ainda têm sido abençoados com a Dádiva das Santas Ordens, que o anticristo ganhará 

um poder extra. Ele sacará desses Meus pobres equivocados traidores, a última parcela de 

energia a 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 
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encantadora, terão uma habilidade extraordinária para apresentar mentiras como sendo a 

Verdade. Apenas os que continuem a rezar por protecção, e que denunciem Satanás por todas 

as formas que lhes foi ensinado, serão capazes de escapar das garras do anticristo. 

O vosso Jesus  

 

A maior perseguição será infligida por Cristãos sobre Cristãos 

Sábado, 2 Novembro de 2013, 20:30 h. 

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 subtil, 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 

 

Mãe da Salvação: Todos os Sacramentos serão alterados e ficarão irreconhecíveis  

Quinta-Feira, 5 de Setembro de 2013, 21:35 h. 

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 
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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 cerimónias 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. 

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 

 
D. Sacramento do Matrimónio 

A Importância dos Sacramentos – O Matrimónio e Primeira Santa Comunhão 
Quarta-Feira, 6 de Julho de 2011, 15:30 h. 

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. 
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Minha filha, por favor reza pelo Meu Vigário Papa Bento, pois ele está cercado por forças 
maçónicas, 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 
Matrimónio e da Primeira Santa Comunhão. 

O Voto do Matrimónio 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 Matrimónio 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. 

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 
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Jesus Cristo 

O casamento do mesmo sexo, é um pecado grave 
Sexta-Feira, 16 Março de 2012, 22:20 h. 

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 acto 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. 

Actos 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 Matrimónio. 

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 acto de bondade aos 
Olhos de Meu Pai. 
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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 

 

2. PALAVRA DE DEUS 

A Torre de Babel será erguida mais uma vez e apresentada como um templo de Deus 

Domingo, 21 de Abril de 2013, 14:45 h. 

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. 

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. 
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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 elas 

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 

 

Deus o Pai: Satanás e os seus demónios recrutaram um exército muito grande 

Terça-Feira, 8 Outubro de 2013, 15:40 h. 

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 demónios 

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-
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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, 

seguir-se-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 objectos perversos, que serão usados precisamente como deveriam ser 

colocados os objectos 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. 

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 projectados 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 Bênçãos 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 
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Quando eles mudarem o Sacramento do Baptismo removerão todas as promessas de 

renunciar a Satanás, porque declaram essas referências como antiquadas 

Sexta-Feira, 5 de Agosto, 2013, 04:05 h. 

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 

Matrimónio. 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 Baptismo, 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: 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 h. 

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?  
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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 acções que sejam necessárias para vos proteger a 

todos da maldade e das injustiças que serão infligidas sobre a raça humana, por aqueles cuja 

única lealdade é para com eles próprios e pelos que são agentes de Satanás. 

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 Acto 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 

 

Camada sobre camada os seus intentos malignos tornar-se-ão claros porque eles 

tropeçam neles próprios 

Terça-Feira, 19 de Março, 2013, 22:45 h. 

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 
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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 Maçónicas 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 actos 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 

 

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 h. 

Minha querida e amada filha, assim que a Crucificação da Minha Igreja na Terra começar, vós 

deveis observar todos os sinais que foram profetizados. 
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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-

Me-ão 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 

 

Esta nova e criada à pressa hierarquia assumirá o controlo da Minha Igreja 

Quinta-Feira, 16 de Janeiro de 2014, 19:41h. 
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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 tecto 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. 

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 controlo 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. 
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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 

 

3. SANTA MISSA 

A mudança no formato da Missa será em breve apresentada na Minha Igreja 

Sábado, 29 de Junho de 2013, 21:13 h. 

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 facto e ignores a maldade. Sempre que a Presença 

de Deus é dada a conhecer entre os homens, produzirá sempre uma reacção 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 subtil, 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 cerimónia 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 morrais 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 actuais Palavras para vós. Aceitai a substituição e a Minha Presença desaparecerá. Eu 

estarei convosco, mas não será o Meu Corpo que vós compartilhareis. 
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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 

Uma nova forma de Cruz será introduzida 

Terça-Feira, 30 de Abril de 2013, 15:40 h. 

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 mudar de novo, quando o espírito do mal criar 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. 

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 actos 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 
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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 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 reforçai-vos 

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 

 

Deus Pai: O anticristo está agora pronto para se revelar a si mesmo 

Domingo, 7 de Agosto de 2013, 18:50 h. 

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. 

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 Babilónia, 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 Babilónia e todos irão clamar para tentar ganhar mesmo que apenas uma pequena 

base de sustentação no seu meio. 
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A nova Babilónia, 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 

seguidores 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 prémios 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 

 

4. SANTAS CRUZES 

Eu desejo trazer para cima de 7 biliões de filhos de Deus para casa, finalmente, ao seu 

Eterno Paraíso  

Terça-Feira, 2 de Abril de 2013, 15:30 h. 

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 
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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 ver-Me 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. 

Quando o Pacto Final estiver concluído, Eu desejo trazer para cima de 7 biliões 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 

 

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 h. 

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 subtil, mas mortal. Ser-vos-á pedido para abraçardes a doutrina de 

todas as religiões para lá do Cristianismo. Ser-vos-á dito de que isso é para o bem de todos e 
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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 acções 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 
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Para o engano. 

Eu entrego-me todo a Vós, querido Jesus. 

Eu confio na Vossa Misericórdia. Amém. 

O vosso Jesus 

 

Nunca aceiteis uma cruz, que não se assemelhe à Cruz na qual Eu fui crucificado 

Terça-Feira, 30 Julho de 2013, 08:05 h. 

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 por desafio 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. 

O Meu desejo é que vós, Meus fiéis Cristãos - de todas as denominações – se reúnam e juntem 

para lutar contra os demónios 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 

 

5. PECADO / INFERNO 
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As muitas mentiras em que a existência do Inferno é negada, serão a perdição dos 
Cristãos 
Domingo 14 de Abril de 2012, 15:27 h. 

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 fracção 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. 
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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 Baptismo, 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? 

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 
 

Biliões de almas, não milhões, converter-se-ão 
Sábado 21 de Abril de 2012, 16:00 h 

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. 
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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. 

Biliões 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. 

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 actos desprezíveis, frequentes em certas partes do mundo, os 
castigos virão na forma de terramotos. 

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. 
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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 
 

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 h. 

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 actos 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 actos vis.  

Em breve eles abolirão os Sacramentos para agradar a todos.  

Em seu lugar será realizada uma celebração parcial e outras formas de entretenimento.  

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.  
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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 protecção 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 actividades 
pecaminosas, nunca serão aceites por Mim. 

Preparai-vos agora para esta grande decepção, pois ela terá lugar muito em breve.  

O vosso Jesus 

 
6. RELIGIÃO 

 

Ficai avisados. A religião do Novo Mundo parecerá, do lado de fora, uma boa e santa 

organização, cheia de amor e compaixão 
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Domingo, 8 de Julho de 2012, 17:17 h. 

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 actos 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 actos vis.  

Em breve eles abolirão os Sacramentos para agradar a todos.  

Em seu lugar será realizada uma celebração parcial e outras formas de entretenimento.  

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 protecção do Selo do Deus 
Vivo.  
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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 actividades 
pecaminosas, nunca serão aceites por Mim. 

Preparai-vos agora para esta grande decepção, pois ela terá lugar muito em breve.  

O vosso Jesus 
 

7. NOVO TEMPLO 

A Torre de Babel será erguida mais uma vez e apresentada como um templo de Deus 

Domingo, 21 de Abril de 2013, 14:45 h. 

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, 
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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. 

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 elas 

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 

 

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 h. 
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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 demónio 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. 

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 
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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 Babilónia. 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 cerimónias 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 Protecção. 

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 h. 

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 a todos os Seus filhos, então Ele quer que eles se unam como um, que se 
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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 destorcida 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 prémios 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 

surdos, 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 

 

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 h. 

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.  
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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 actos 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 actos vis.  

Em breve eles abolirão os Sacramentos para agradar a todos.  

Em seu lugar será realizada uma celebração parcial e outras formas de entretenimento.  

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 protecção 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.  
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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 actividades 
pecaminosas, nunca serão aceites por Mim. 

Preparai-vos agora para esta grande decepção, pois ela terá lugar muito em breve.  

O vosso Jesus 

 
8. DESSACRALIZAÇÃO DA IGREJA 

Uma nova forma de Cruz será introduzida 

Terça-Feira, 30 de Abril de 2013, 15:40 h. 

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 mudar de novo, quando o espírito do mal criar 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. 

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. 
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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 actos 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 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 reforçai-vos 

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 

 

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 h. 

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 
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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 na 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 cerimónias que dirão que me honram. Eles usarão as profecias de Fátima para 

profanar a minha imagem, apresentando uma grande fraude ao mundo. Eles usar-me-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. 

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 maçónicos que alcançaram o controlo. 

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 
 
9. CREDO – O credo dos Apóstolos será alterado 

Deus Pai: A Oração do Credo, que reconhece Quem Eu Sou, será modificada  
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Segunda-feira, 26 de Maio de 2014, 16:22 h. 

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 blasfémia, 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. 

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. 
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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 

 

 

Os milagres que Eu prometi ao mundo, através das Minhas Cruzada de Orações, irão 

aumentar 

Sábado, 11 de Maio de 2013, 20:20 h. 

Minha amada filha, não importa se vós deveis suportar dor por causa da forma como sois 

rejeitados pela Minha causa, porque a Minha Palavra nunca morrerá. Ela aumentará e tornar-

se-á mais forte, até que, como um vento poderoso, aumenta de intensidade até que o rugido da 

Minha Voz ecoará como um trovão por toda a Terra. Haverá muito poucos que não irão ouvir a 

Minha Voz e, até mesmo aqueles que Me rejeitam continuarão a falar de Mim. Eles acharão que 

é impossível ignorar. 

Como qualquer criança nasce de sua mãe, os filhos de Deus - incluindo aqueles que se recusam 

a reconhecê-Lo - serão atraídos para Ele, pois eles não se podem ajudar. Como um novo bebé 

unido à sua mãe, cada criança de Deus reconhece-se a si própria, através do toque, som e 

cheiro. Os filhos de Deus sentirão quando a Presença de Deus tocar as suas almas. Assim como 

Eu conheço a Minha Própria, assim também aqueles que Me amam responderão ao Meu 

Chamamento. 

Minha filha, a Santa Vontade de Deus é Poderosa e vai derrotar todos aqueles que se opõem à 

Palavra de Deus. Quando vós sentirdes que há tanta oposição e tanto ódio para com esta 

Missão, deveis sempre consolar-vos pela Minha promessa solene. Esta, é para salvar todas as 

almas, de modo  que o Meu Novo Paraíso possa ser apresentado à humanidade, em breve e com 

o mínimo de sofrimento possível. O sofrimento pode ser reduzido através das orações do Meu 

Exército Remanescente, porque Eu lhe leguei Graças especiais. 

Os milagres que Eu prometi ao mundo, através da Minha Cruzada de Orações, irão aumentar e 

muitos testemunharão curas e conversões. Será através desses milagres que Eu Me darei a 

conhecer, até mesmo aos mais endurecidos dos cépticos. Será através das Cruzadas de Orações 

que será mostrada aos servos das Minhas Igrejas Cristãs a Minha Misericórdia, e, em breve, 

será dada a muitos deles a prova da autenticidade destas Mensagens. 

Será feita a Minha Vontade e ninguém a impedirá. Muitos irão opor-se à Minha Vontade, 

gritando insultos à Minha Palavra e cuspindo em ti, Minha filha, mas o seu ódio será varrido e 

então eles abrirão os seus corações, pois eles não terão nenhuma dúvida de que é o Mestre 

Quem os chama. Eu Sou o Vaso através do qual eles serão purificados. Será através de Mim que 
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lhes será dada a única protecção possível em consequência do anticristo. Deve ser solicitada a 

Minha Protecção e o Selo do Deus Vivo deve ser dado ao maior número possível de almas. 

Escutai as Minhas instruções e tudo ficará bem. Ignorai os Meus avisos e tentai lutar contra as 

injustiças, as quais serão muito difundidas quando o mundo for conduzido pela mão da besta, 

sobre vós próprios, e vós não sereis suficientemente fortes. Aceitai as Minhas Dádivas e 

permanecereis de pé, na certeza de que Eu Estou a proteger a vossa família e amigos. 

O vosso Jesus 

 

Mãe de Deus: O Exército Remanescente de Cristo triunfará 

Quinta-Feira, 31 de Janeiro de 2013, 15:30 h. 

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 biliões 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 biliões 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. 

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 direcção à Vida Eterna. 

 A vossa amada Mãe 

 Mãe da Salvação 

 

Virgem Maria: Nem todos aceitarão a liberdade. Muitos ficarão ao lado do maligno e 

rejeitarão o meu Filho 

Quarta-Feira, 2 de Janeiro de 2013, 06:29 h.  
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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 magoar 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  

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 h. 

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 facto 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. 
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Não sabeis o quanto Eu vos amo? Que vós estais sob protecção 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 

 

Foi-vos dada a armadura. Usai-a 

Quinta-Feira, 1 de Novembro de 2012, 18:00 h. 

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. 
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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 

 

Esta é a responsabilidade que Eu vos dou, Meus Discípulos, converter as almas pelas 
quais Eu mais anseio 
Segunda-feira, 27 de Agosto, 2012, 19:20 h. 

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. 



53 
 

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 oxigénio 
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. 

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 

 

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 h. 

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. 
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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 
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Deus Pai: Não temais a Minha Mão, mas a mão dos que são vossos inimigos 
Sexta-Feira, 18 de Maio de 2012, 15:20h 

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. 

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. 
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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 
 

Deus Pai: Aceitai o Meu Espírito Santo com admiração e agradecimento 
Sábado, 5 de Maio de 2012, 12:00 h. 

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. 
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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 
 

Diz à humanidade que tudo está agora nas Minhas Santíssimas Mãos 
Quarta-Feira, 21 de Março de 2012, 20:30 h. 

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 Protecção 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. 

Realmente, eles já atrasaram e impediram uma guerra nuclear, salvaram milhões de almas do 
Fogo do Inferno, assim como impediram muitos terramotos. 

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. 
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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) Ajudar a Preparar as Almas para o Novo Paraíso 

Ó Jesus, meu Amado Salvador, eu peço-Vos que me cobrais 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 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 do 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. 

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 

 
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 h. 

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. 
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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 acção 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 esmagada 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. 

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 cerimónia disfarçarão um tabernáculo vazio da Minha Divina Presença, o que 

não será mais permitido por Meu Pai. 
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Vós deveis permanecer unidos, se sois Católicos, e continuar 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 subtil. 

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. 

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 ". 

Não vos lamenteis, Meus seguidores. Tudo está nas Minhas Sagradas Mãos. Sede pacientes. Não 

vos desculpeis por qualquer das vossas acções 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 

 

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 h. 

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. 
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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. 

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 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 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 
 
 

A Nova Era será anunciada na Minha Segunda Vinda. O tempo é curto 

Terça-feira 11 de Setembro de 2012, 19:30 h. 

Minha querida e amada filha, tu compreendeste finalmente a alegria de sofrer, quando tal é 

oferecido com coragem e de livre vontade. 

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. 
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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 

 


